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Kulturowe uwarunkowania
podziału Europy na
Wschodnią i Zachodnią

Zakres i kryteria badań europejskich
W języku polityki, publicystyki, a także w dyskursie dotyczącym zagadnień kulturowych można dostrzec różnicę zdań, jaka występuje odnośnie
podziału Europy na dwie części, wschodnią i zachodnią. Owa dychotomia
nie posiada swych pierwotnych związków z kategoriami czysto geograficznymi (w rozumieniu geografii fizycznej), ale wynika głównie z uwarunkowań o charakterze aksjologicznym.
Przyjmując za punkt wyjścia podstawowe rozróżnienie, jakie występuje
miedzy przestrzeniami: naturalną i symboliczną, można uznać, że pierwsza
z nich odnosi się do warunków naturalnych, dających się sprowadzić do
czynników czysto fizycznych (rzeźba terenu, zasoby wodne, naturalne granice między krainami graficznymi itp.), druga zaś posiada swój bezpośredni związek z charakterem antropologicznym. Ma ona bowiem swe bezpośrednie odniesienie do kreatywnego charakteru ludzi, którzy zaczęli nadawać określone znaczenie tej pierwszej. Ów proces powstawania i rozwoju
kultury ludzkiej zaznaczył się w sferze wartości. Przestrzeń symboliczna różni się w istotny sposób od przestrzeni naturalnej. Jej podstawową cechą jest
znacząca dynamika, związana z procesem działalności kulturotwórczej
człowieka. Przeciwstawiając się naturze, człowiek osiągał stopniowo samodzielność, umożliwiającą mu rozwój świadomości i budowę autonomicznego systemu wartości. To właśnie przestrzeń symboliczna jest bezpośrednim
efektem owego procesu. W niej i przez nią uzewnętrznia się działalność
ludzka, widoczna w wymiarach kultury materialnej i duchowej.
Sfera aksjologiczna uwidacznia się głównie w wymiarze społecznym.
W przeszłości stopień izolacji społecznej był o wiele wyższy niż obecnie.
Wpływało to na kształtowanie się poszczególnych kultur, rozwijających się
Nr 3 (16)/2008 Społeczeństwo i Polityka

9

Franciszek Gołembski

autonomicznie bez związków z innymi systemami wartości. Z czasem dopiero zaczęło dochodzić do rozwoju procesów dyfuzyjnych i do coraz większego wzrostu interakcji międzykulturowych. Z jednej strony procesy te
wpływały na możliwość powstawania nowych wartości, z drugiej jednak
prowadziło także do narzucania wzorców kulturowych przez jedne grupy
społeczne drugim.
Refleksja nad wpływem uwarunkowań zewnętrznych (naturalnych) na
proces powstawania i rozwoju przestrzeni symbolicznej prowadziła niejednokrotnie do przyjęcia postawy deterministycznej. Oznacza ona uznanie
wpływu czynników naturalnych za te, które determinują formowanie się
danego systemu wartości. Ten sposób rozumowania zawarty jest głównie
w koncepcjach geopolitycznych, uznających prymat czynnika geograficznego w stosunku do zachodzących procesów politycznych oraz kształtowania
odpowiednich instytucji życia zbiorowego. Współczesna geopolityka, która
brała za punkt wyjścia koncepcję niemieckiego geografa F. Ratzela, oparta została na złożeniach deterministycznych, rozpatrujących proces polityczny z punktu widzenia wpływu czynników zewnętrznych (naturalnych).
Społeczeństwo zaś traktowane było z punktu widzenia założeń organicystycznych1. Dalszy rozwój europejskiej geopolityki, związany z teoriami R.
Kjellena2, H. Mackindera3, czy też K. Haushofera4, w istotny sposób wpływał na ugruntowanie tezy o determinizmie geograficznym, przy czym był
on traktowany w sposób bardziej wyrafinowany niż w przeszłości.
Koncepcja przestrzeni symbolicznej nie jest ujmowana z punktu widzenia rygorystycznego determinizmu. Wpływ czynnika geograficznego jest tu
traktowany jako podstawa materialna dla rozwoju struktur społecznych,
a sfera wartości jako ta, która realizuje się w danej przestrzeni naturalnej.
Sfera symboliczna nie jest jednak w sposób mechaniczny zależna od niej.
Wartości odnoszą się bowiem do wymiaru duchowego, do sfery świadomo1 Friedrich Ratzel (1844–1904) w swych poglądach skłaniał się ku determinizmowi biologicznemu i geograficznemu, ujmując ludzkie środowisko naturalne w sposób organicystyczny. Znaczenie czynnika geograficznego na procesy polityczne zawarł w swej pracy Politische Geographie
z 1897 roku.
2 Rudolf Kjellen (1864–1922) szwedzki teoretyk i polityk, podobnie jak Ratzel, skłaniający
się do traktowania państwa w kategoriach organicystycznych. Na ogół sądzi się, ze to właśnie
Kjellen wprowadził termin geopolityka. Najbardziej znana jego praca to Staten som lifsform
(Państwo jako forma życia), z 1916 roku.
3 Sir Halford John Mackinder (1861–1947) twórca brytyjskiej myśli geopolitycznej. Wprowadził pojęcia państw morskich i państw lądowych, a także termin heartland, służący dla określenia
szczególnej przestrzeni w obszarze eurazjatyckim, mającej podstawowe znaczenie dla równowagi kontynentalnej i globalnej.
4 Karl Haushofer (1869–1946) jeden z twórców niemieckiej myśli geopolitycznej opartej na
wpływach Ratzla i Mackindera. Zwolennik sojuszu kontynentalnego między Niemcami a Rosją.
Autor licznych prac o charakterze geopolitycznym. Posługiwał się terminem Lebensraum – przestrzeń życiowa, wykorzystywanym w polityce nazistowskiej w celach uzasadniania ekspansji terytorialnej.
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ści społecznej. Ta zaś jest wynikiem długotrwałego procesu historycznego,
w którym kształtuje się cały szereg elementów związanych z różnorodnymi
formami wyrazu, ideami, wierzeniami, mitami, wyobrażeniami odnoszącymi się do postrzegania rzeczywistości zewnętrznej, stosunków społecznych,
ich form instytucjonalnych itp.
W okresie po odejściu do dwubiegunowego modelu stosunków międzynarodowych, a co było związane także z przezwyciężaniem podziału Europy, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, nastąpił nawrót do koncepcji geopolitycznych. W latach dziewięćdziesiątych
pojawiło się na Zachodzie szereg prac nawiązujących do paradygmatu geopolitycznego. Francuski teoretyk Christian Daudel wprowadził pojecie
geokultura. Podstawą dla jego stosowania jest to, co nazywa on „projekcją
przestrzenną myśli i działania”5. Oznacza to przesunięcia punktu ciężkości
z poziomu geograficznego (naturalnego) na poziom intelektualny (paradygmat: wiedza – myślenie – przestrzeń). Koncepcja ta w określony sposób
zwraca uwagę na potrzebę dowartościowania sfery przestrzeni symbolicznej, a więc odejście od determinizmu ściśle geograficznego (naturalnego).
Tak więc nie tylko procesy zachodzące w sferach politycznej, militarnej czy
gospodarczej posiadają swe znaczenie dla formułowania ogólnych tez odnośnie istoty występującego układu sił w stosunkach międzynarodowych,
ale także sfera wartości. Najdobitniej zostało to wyrażone w pracy amerykańskiego teoretyka Samuela Huntingtona6.
Również w rosyjskiej myśli politycznej można spotkać szereg poglądów,
które nawiązują do założeń geopolitycznych. Pojawiły się one wraz z kryzysem filozofii rosyjskiej oraz myśli politycznej, bazującej dotąd głównie na
podejściu marksistowskim. Podejście geopolityczne stało się punktem wyjścia dla szeregu analiz dotyczących nie tylko stosunków międzynarodowych, ale także próby określenia nowej roli Rosji w polityce światowej.
Można tu przykładowo powołać się na prace Siergieja Panarina, podejmujące próbę alternatywnego podejścia w stosunku do myśli zachodniej.
Dla S. Panarina rosyjska autonomia kulturalna jest nadal punktem wyjścia
dla oceny przyszłego rozwoju kraju i jego miejsca w stosunkach europejskich i światowych7. Jeszcze inne podejście można zaleźć w pracach Ale5 Ch. Daudet, Geographie, Geopoloitique et Geostrategie. Les termes de l’echange, „Stratengique” 1991, Nr 50, s. 31–53.
6 Koncepcja Samuela Huntingtona, zaprezentowana przez niego w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, opiera się na założeniu, że XXI wiek będzie charakteryzował się przede
wszystkim sprzecznościami o charakterze globalnym, wynikającymi z odmiennych systemów
aksjologicznych. Huntington nazwał to zderzeniem cywilizacji.
7 Siergiej Panarin – filozof polityki. W swych pracach nawiązywał do roli tradycji rosyjskiej
i jej wpływu na kształtowanie się współczesnego systemu politycznego Rosji. Zwracał także uwagę na możliwość znalezienia nowego miejsca Rosji w polityce światowej, gwarantujące jej pozycję mocarstwową.
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ksandra Dugina nawiązującego do filozofii tradycji, będące próbą wykorzystania rodzimej rosyjskiej myśli prawosławnej i geopolitycznych i ezoterycznych wątków zachodnich myślicieli8. Pojawiają się tak próby nawiązania do tradycji rosyjskiej myśli filozoficznej XIX i XX wieku mających na
celu znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące istoty rosyjskiej mentalności. Interesującym przykładem tego typu ujęcia teoretycznego są badania D.W. Poleżajewa9.
Wzrost zainteresowań koncepcjami geopolitycznymi, ale także tymi nawiązującymi do znaczenia czynnika kulturowego dla rozwoju współczesnej
Europy, będącymi alternatywnym podejściem w stosunku do przeważającego nurtu badań o charakterze instytucjonalno-prawnym oraz systemowym, wskazuje na dążenie do pełniejszego odniesienia się do czynników
aksjologicznych, leżących u podstaw współczesnych stosunków europejskich. Oznacza to traktowanie współczesnej Europy z punktu widzenia ciągłości procesów historycznych, w których sfera aksjologiczna odgrywała
istotną rolę, wpływając na powstawanie i rozwój kultury europejskiej. Różnice, jakie zachodzą między przestrzeniami naturalną i symboliczną, powinny być brane pod uwagę przy dokonywaniu analizy procesu powstawania, rozwoju i zaniku poszczególnych kultur. Pozwala to na wyjaśnianie
istoty zachodzących zmian w świadomości społecznej, a także formowania
się nowych systemów aksjologicznych.

Podziały europejskie z punktu widzenia uwarunkowań
geokulturowych
Rozpatrując rozwój kultury europejskiej z łatwością można dostrzec jej
zróżnicowany charakter. Niejednokrotnie spotkamy się z przekonaniem,
że o znaczeniu kultury europejskiej decyduje właśnie jej różnorodność.
Z drugiej jednak strony można także wskazać na ten wymiar kultury europejskiej, który decyduje o jej uniwersalnym charakterze. A więc występuje
w tym przypadku swoista rozbieżność między tym co uniwersalne, a lokalne. Kultura europejska rozwijała się w warunkach sprzyjających tworzeniu
autonomicznych jej zasad (okres grecko-rzymski), ale także podlegała
wpływom zewnętrznym (okres hellenistyczny, imperium rzymskie). Najczęściej można spotkać się z opinią, że na rozwój kultury europejskiej naj8 Aleksander Dugin, nazywający siebie „ostatnim filozofem rosyjskiego imperium”, swe poglądy geopolityczne opiera na przekonaniu o potrzebie uwzględnienia pierwiastka wschodniego
(azjatyckiego) w myśli politycznej. Tym samym przeciwstawia on system kultury rosyjskiej Zachodowi, starając się wskazać na autonomiczny charakter kultury rosyjskiej.
9 D.W. Poleżajew wskazuje na podstawowe – jego zdaniem – korzenie kultury rosyjskiej odnoszące się do tzw. „złotego wieku” (przełomu XIX i XX w.) dla kształtowania się współczesnego systemu aksjologicznego Rosji. Wskazuje on na autonomiczność rosyjskiego systemu kulturowego jako na podstawę dla przyszłego rozwoju Rosji.
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silniej oddziaływały tradycje: grecko-rzymska, judaistyczna, chrześcijańska, a następnie dopiero kształtująca się kultura nowożytna (po rozpadzie
systemu scholastycznego).
Francuski teoretyk Remi Braque zauważa, że analizując proces rozwoju
Europy można dostrzec wyraźnie zaznaczające się podziały, które dają się
ująć w kategoriach geograficznych, posiadając jednakże także swe znaczenie kulturowe. Pierwsza linia podziału o charakterze dychotomicznym
przebiega wzdłuż osi: Północ – Południe. To ona oddziela Wschód europejski od Zachodu. Basen Morza Śródziemnego jest w tym przypadku synonimem kultury zachodniej, która kształtowała się w okresie grecko–rzymskim. To on jest traktowany jako Occident, a reszta świata to Orient10.
Mare Nostrum (Morze Śródziemne) było uważane za centrum kultury
zachodniej, a pozostały świat natomiast uznawano za barbarzyński. W momencie schyłku Cesarstwa Rzymskiego został dokonany podział na Cesarstwo Zachodnie i Wschodnie (Bizancjum)11. Dało to początek powolnego,
stopniowego podziału między Wschodem a Zachodem Europy. O ile
Rzym (Europa Zachodnia) po ostatecznym upadku potrzebował kilku
wieków na podźwignięcie się i stworzenie warunków dla budowy nowych
podstaw cywilizacyjnych, o tyle Bizancjum aż do XV wieku rozwijało się
autonomicznie, stwarzając podstawy dla własnej autonomicznej kultury.
Podział na osi Wschód – Zachód oddziela z kolei Europę Południową
od Europy Północnej. Rzym stopniowo ekspandował na Północ, dochodząc aż do Wysp Brytyjskich, ale Północ pozostała nie w pełni skolonizowana. Barbarzyński świat ludów północnych, a także tych pochodzących ze
Wschodu, z czasem skutecznie atakował Zachód aż do ostatecznego zwycięstwa nad światem cywilizacji rzymskiej.
Według poglądów Remi Braque’a podziały europejskie posiadały istotne znaczenie dla rozwoju kultury europejskiej i wpływały w zasadniczy
sposób na formę jej kształtowania się. Czynnikiem dodatkowym, który posiadał w tym względzie równie istotne znaczenie, był wpływ kultury islamskiej, początkowo głównie w wydaniu arabskim. Jej powstanie i rozwój był
wynikiem oddziaływania pierwiastków religijnych (judaizmu i chrześcijaństwa), a także dziedzictwa helleńsko-rzymskiego. Dla kultury islamskiej
w jej początkowym stadium rozwoju basen Morza Śródziemnego był też
tym obszarem geograficznym, który stał się centrum jego oddziaływania na
zewnątrz.
To co powstało w wyniku podziałów, to swoiste „blizny” występujące
w różnorodnych przejawach historii Europy. Biorąc pod uwagę powyższe
10

R. Brague, L’Europe la voie romain, Criterion, Paris 1992.
Podział Cesarstwa Rzymskiego na Zachodnie i Wschodnie został dokonany przez cesarza
Teodozjusza I w 395 roku.
11
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założenia francuski autor zauważa, że: (a) Europa jako Zachód różni się
od Orientu, ale podziela pojęcie inności (Orientu) względem świata muzułmańskiego (wspólne grecko-łacińskie dziedzictwo); (b) Europejskie
chrześcijaństwo jest różne od świata muzułmańskiego, ale podziela ową inność ze światem ortodoksyjnym (w tym też znaczeniu jest mimo wszystko
jednością); (c) łacińskie chrześcijaństwo jest inne od świata bizantyńskiego (ortodoksyjnego), tu pojawia się pełna autonomiczność pierwiastka łacińskiego w stosunku do tego, co inne; (d) podział między katolicyzmem
a protestantyzmem ma miejsce wewnątrz świata łacińskiego, a więc wewnątrz danego systemu kulturowego nawet wtedy, kiedy protestantyzm
stoi w opozycji do Kościoła „rzymskiego”. Jest to bowiem podział występujący wewnątrz jednolitego systemu kulturowego.
Biorąc za punkt wyjścia powyższą charakterystykę podziałów europejskich, odmienność między Zachodem a Wschodem europejskim ma swe
źródła głównie w sferze aksjologicznej. Podział ten stopniowo dojrzewał,
aby ujawnić się w konkretnym momencie historycznym. Owo „pękniecie”
znalazło swe odzwierciedlenie w dalszych losach Europy, a jego skutki istnieją po dzień dzisiejszy. Przy czym należy zauważyć, że ów podział był często w sposób diametralnie różny interpretowany, w zależności od przyjęcia
odpowiedniego kryterium metodologicznego i światopoglądowego, a także doraźnych celów politycznych i ideologicznych.
Podział Cesarstwa Rzymskiego i powstanie Bizancjum jako autonomicznej struktury politycznej, której zadaniem stała się kontynuacja porządku
rzymskiego w wydaniu wschodnim, doprowadził do ukształtowania się samodzielnej kultury bizantyńskiej. Stała się ona nośnikiem specyficznych
cech aksjologicznych, które legły u podstaw struktury politycznej nowo
kształtującego się imperium. Zapaść kultury zachodnioeuropejskiej, trwająca przez kilka wieków, dawała zdecydowaną przewagę systemowi wartości rozwijającemu się w warunkach bizantyńskich. Pierwsza zasadnicza i zarazem istotna różnica dotyczyła sfery językowej – z pozoru małoznaczącej –
ale w gruncie rzeczy posiadającej istotny wpływ na dalsze podziały. Zachód
był łaciński, a Wschód – grecki. Nie miało to jedynie zewnętrznego charakteru. W okresie formującej się myśli chrześcijańskiej w pierwszych wiekach
można wskazać na subtelne różnice, jakie wystąpiły między filozofami
(w tym Ojcami Kościoła) nawiązującymi bądź do tradycji zachodniej (łacińskiej), bądź do tradycji wschodniej (greckiej). Za owymi językowymi różnicami kryły się także odmienności o charakterze filozoficzno-teologicznym,
które w przyszłości doprowadziły do istotnych podziałów. Dyskusje te przeniosły się z czasem na forum synodów, których zadaniem miało być ustalenie ortodoksyjnej wykładni teologicznych dla całego świata chrześcijańskiego. Synody były często miejscem ostrych sporów, które zaczęły ujawniać
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różnice między wschodnim a zachodnim stosunkiem do poszczególnych zagadnień o charakterze filozoficzno-teologicznym. Równie istotnym stał się
także spór odnoszący się do roli biskupa Rzymu w zarządzaniu wspólnotą
chrześcijańską. Dopóki jednak Zachód pozostawał w stanie upadku,
sprzeczności ujawniały się głównie na poziomie aksjologicznym. Dopiero
wraz z powolnym formowaniem się nowego systemu politycznego w Europie Zachodniej, a co zaznaczyło się wraz z powstaniem aspiracji imperialnych Karolingów i próby odbudowy cesarstwa rzymskiego, spór zaczął przejawiać się także w sferze politycznej.
Konstantynopolitański Sobór IV (869–870) zajął się z jednej strony
sprawami teologicznymi, dotyczącymi schizmy focjańskiej, a także ponownie potępił ikonoklazm, z drugiej zaś, potwierdził prymat papieski Rzymu
i status patriarchy konstantynopolitańskiego oraz innych patriarchatów
(antiocheńskiego, aleksandryjskiego, jerozolimskiego). Synod, który odbył
się w Konstantynopolu w latach 879–880, dokonał rehabilitacji Focjusza
oraz przywrócił formalną jedność między Wschodem a Zachodem. Otwarta schizma została więc zażegnana, ale coraz wyraźniej ujawniać zaczęły się
różnice między Wschodem a Zachodem12.
Do ostatecznego zerwania doszło w XI wieku w wyniku ekskomuniki
nałożonej przez papieża Leona IX w 1054 r. na patriarchę konstantynopolitańskiego Michała Cerulariusza. Ten zaś w odwecie ekskomunikował papieża i Kościół Rzymski. W ten sposób nastąpił podział kościołów – wschodniego i zachodniego. W warstwie teologicznej przedmiotem sporu pozostawała nadl sprawa filioque, a więc zapoczątkowana schizmą focjańską
koncepcja zakładająca, że Duch Święty pochodzi od Ojca, a nie jak zostało to ujęte w formule nicejskiej od Ojca i Syna. Narastała też niechęć Bizancjum w stosunku do Europy Zachodniej, pogłębiona dodatkowo splądrowaniem przez Krzyżowców Konstantynopola w 1204 r. Mimo prób
podejmowanych na rzecz przywrócenia jedności miedzy Rzymem a Konstantynopolem cel te nie został osiągnięty. W 1543 r. po zdobyciu przez
Osmanów stolicy Bizancjum państwo to przestało istnieć. Natomiast
podział, jaki nastąpił wcześniej w sferze kościelnej, pozostał. Kościół
Wschodni – Ortodoksyjny działał nadal niezależnie od Rzymu, nie uznając
zwierzchności papieskiej.
Z czasem punkt ciężkości Ortodoksji Wschodniej przesunął się na kraje słowiańskie, a zwłaszcza Rosję, która po przezwyciężeniu wasalności
w stosunku do Mongołów i odbudowania własnej państwowości stała się
12

Focjusz (820–891) – bizantyński teolog, filozof, lingwista. Pełnił też z przerwą funkcję patriarchy konstantynopolitańskiego w okresie ostrego sporu wewnątrz samego Bizancjum oraz zewnętrznego z Rzymem. Był teologiem, jednoznacznie opowiadającym się za doktryną o pochodzeniu Ducha Świętego tylko od Ojca. Autor licznych pism, w tym antologii tekstów uczonych
antycznych (tzw. Biblioteka Focjusza).
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głównym nosicielem tradycji ortodoksyjnej. Z czasem nastąpiło swoiste
nawiązanie do tej tradycji przez powstanie koncepcji „trzeciego Rzymu”,
a więc przejęcie tradycji bizantyńskiej w wydaniu słowiańskim, co dało także podstawy dla budowy struktur imperialnych państwa rosyjskiego. Formujące się nowe imperium rosyjskie nawiązało otwarcie w swej sferze politycznej do wzorców bizantyńskich. Znalazło to swój wyraz w ustanowieniu cara rosyjskiego głową Kościoła Ortodoksyjnego. Oznaczało to powrót
do modelu cezaropapizmu, jaki występował w przypadku bizantyńskim.
Była to zasadnicza różnica, jaka występowała miedzy tradycją wschodnią
a zachodnią. W przypadku Zachodu nastąpił bowiem rozdział władzy papieskiej od władzy cesarskiej. Jego skutki posiadały głębokie znaczenie
z punktu widzenia nie tylko stosunków zewnętrznych (politycznych), ale
także kulturowych. Umożliwiło to z czasem powstanie tendencji liberalnych i demokratycznych w okresie nowożytnym. Rozwój filozofii nowożytnej w coraz większym stopniu akcentującej znaczenie sfery podmiotowej,
pojawienie się reformacji, dynamika badań przyrodoznawczych, opartych
na nowych zasadach empirycznych przyspieszyły procesy modernizacyjne.
Do tego dołączyły także nowe koncepcje polityczno-społeczne, a zwłaszcza
rozwijające się tendencje liberalne. Epoka Oświecenia stała się zasadniczym przełomem w rozwoju kultury europejskiej.
Wschód Ortodoksyjny pozostał natomiast ściśle związany z tradycją bizantyńską, która dawała władcy nieograniczona władzę, podporządkowującą także sferę kulturalną nadrzędnym celom politycznym. Zasada samodierżawia carskiego stała się podstawą dla utrwalenia struktur autorytarnych, zdecydowanie niechętnych wszelkim tendencjom liberalnym czy też
demokratycznym.
Dodatkowym czynnikiem, który doprowadził w XVII wieku do dalszego wzrostu napięcia między Wschodem a Zachodem była Unia Brzeska
z 1596 roku, której zadaniem miało się stać doprowadzenie do ugody i połączenia Kościołów: prawosławnego (ortodoksyjnego) z katolickim. Zadanie to zostało jedynie częściowo zrealizowane. Powstanie Kościoła Unickiego, podporządkowanego formalnie Kurii Rzymskiej, wywołało ostrą reakcję ze strony części hierarchii prawosławnej, a także władz rosyjskich.
Spowodowało to jeszcze większe niż dotychczas napięcie między obydwoma Kościołami, umocniło pozycję caratu jako obrońcy Ortodoksji.
W XIX wieku w Rosji zaczęła przybierać na sile dyskusja dotycząca
kwestii tożsamości. Jednym z istotniejszych jej elementów był problem stosunku do Zachodu. Wtedy też uwidoczniły się dwa przeciwstawne postawy, okcydentalistyczna, nastawiona pozytywnie do kultury zachodnioeuropejskiej, wyrażająca się w przekonaniu, że przyszłość Rosji powinna być
związana z przyjęciem wzorców zachodnich. Druga, antyokcydentalistycz-
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na, stawiająca przede wszystkim na te pierwiastki aksjologiczne, które za
punkt wyjścia przyjmowały tezę o autonomiczności kultury rosyjskiej.
W myśl tego podejścia Rosja powinna świadomie przeciwstawiać się wpływom zachodnim, dążąc do zachowania własnego systemu wartości. Jednym z jego filarów miało być prawosławie. Na tym gruncie rozwijały się
także poglądy słowianofilów, którzy wskazywali na odrębność kultury narodów słowiańskich. Ich tezy zmierzały do akcentowania poglądów zakładających, że przyszłość należy właśnie do Słowiańszczyzny, a jej główną siłą napędową jest prawosławna Rosja.
Zainicjowana w rosyjskich środowiskach intelektualnych dyskusja dotycząca tzw. „rosyjskiej idei” stała się inspiracją dla myślicieli rosyjskich
przełomu XIX i XX wieku. Trwała ona praktycznie aż do upadku państwa
rosyjskiego i przejęcia władzy przez bolszewików w 1917 roku. Jej kontynuacja miała miejsce wśród rosyjskich kręgów emigracyjnych. Podstawowe
pytanie dotyczyło określenia miejsca Rosji w stosunku do Europy i świata.
Przyjęcie założenia, że kultura rosyjska nosi cechy autonomiczne, oznaczało znalezienie takiego rozwiązania, które dawałoby możliwość realizacji
własnej drogi rozwoju bez potrzeby integracji z obcymi (zwłaszcza zaś
wartościami zachodnimi). Fakt, że w sensie geograficznym Rosja ukształtowała się w oparciu o przestrzeń europejską i azjatycką, dawał dodatkowy asumpt to stawiania pytania, czy jest ona bardziej europejska czy azjatycka. Na tym tle pojawiła się z kolei koncepcja euroazjatyzmu, zakładająca możliwość rozwoju celów imperialnych państwa rosyjskiego właśnie
w oparciu o geopolityczny układ łączący te dwa elementy. Jest rzeczą znamienną, że koncepcja ta znajduje po dzień dzisiejszych zwolenników w rosyjskiej myśli politycznej13.
Siedemdziesięcioletni okres komunistyczny w zasadniczy sposób nie
zmienił podstawowych celów strategicznych państwa rosyjskiego. W nowej
formule Związku Radzieckiego była realizowana w zasadzie dawna koncepcja imperialna, dostosowana jedynie do nowych założeń ideologicznych, które zamieniły te obowiązujące w trakcie funkcjonowania systemu
carskiego samodzierżawia. Stosunek Związku Radzieckiego do Zachodu
pozostawał funkcją ideologii, która znajdowała swe przełożenie na język
strategii politycznej. Po odrzuceniu koncepcji rewolucji światowej, której
celem była realizacja planu globalnego przewrotu o charakterze komunistycznym, nastąpił okres stopniowego (ewolucyjnego) zdobywania wpływów w świecie, głównie przez rozprzestrzenianie i wspieranie ruchu komu13 Ruch słowianofilski powstał w Rosji w XIX w., czerpiąc ideowe założenia z tradycji prawosławnej. W swej politycznej wersji nawiązywał do potrzeby zjednoczenia Słowian pod egidą
Rosji, uwzględniając jednocześnie znaczenie przewodnie prawosławia, pojmowanego jako czynnika jednoczącego.
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nistycznego, a także podejmowanie działań mających na celu podważanie
stabilności politycznej systemów politycznych w poszczególnych państwach
europejskich. Zachód okazał się głównym przeciwnikiem. Stąd też nowy
bolszewicki antyokcydentalizm znajdował swe odzwierciedlenie w dążeniu
do konfrontacji politycznej, ekonomicznej. Mimo wymuszonego przez wybuch drugiej wojny światowej sojuszu z mocarstwami zachodnim, Wielką
Brytania i Stanami Zjednoczonymi, po jej zakończeniu doszło do ponownego zaostrzenia stosunków na linii Wschód – Zachód. Fakt istnienia broni jądrowej oraz obawa przed nadmiernymi stratami powstrzymywały
Związek Radziecki przed próbą rozstrzygnięcia militarnego. W stosunkach międzynarodowych Rosja uzyskała obok Stanów Zjednoczonych status mocarstwa światowego. Konfrontacja przebiegała więc w wymiarze
globalnym. W wymiarze ideologicznym stosunek do Zachodu oparty został
na tezie o nieuchronności konfrontacji z zachodnim systemem wartości,
który został a priori odrzucony i uznany jako niemożliwy do zaakceptowania przez stronę rosyjską. Doszło więc do totalnej konfrontacji ideologicznej, trwającej praktycznie rzecz biorąc do końca istnienia imperium sovieticum. Jej istota nosiła par excellence charakter aksjologiczny. Podział Europy na Wschodnią i Zachodnią, jaki powstał w wyniku arbitralnych decyzji mężów stanu Koalicji Antyhitlerowskiej, ostatecznie prawie na pół wieku przesądził o jej dalszych losach.
Z powyższym wiąże się zagadnienie dotyczące kryteriów podziału Europy na dwie części. Jeżeli wziąć pod uwagę głębokie historyczne uwarunkowania sięgające schyłku świata antycznego, a następnie narastającej
konfrontacji między Rzymem a Konstantynopolem w okresie średniowiecznym, to proces ten należy ujmować w kontekście głównie aksjologicznym. W poszczególnych okresach historycznych przyjmował swój specyficzny wymiar. Natomiast nie można go ograniczać jedynie do Rzymu, Bizancjum czy Rosji. Pytanie o granice między Wschodem a Zachodem Europy nie są łatwe do jednoznacznego ustalenia. Należy to zagadnienie rozpatrywać w całej jego złożoności, uwzględniającej czynniki aksjologiczne,
polityczne, gospodarcze czy też militarne. Z punktu widzenia kulturowego
już sam fakt podziału słowiańszczyzny na ortodoksyjną i katolicką posiada
istotne znaczenie dla możliwości uznania, że jej część łacińska w sposób
naturalny ciążyła ku Zachodowi (Słowianie zachodni), uczestnicząc w tym
systemie wartości, który związany był z kulturą średniowiecznej scholastyki, a następnie Renesansu. Podczas gdy jej wschodnia (ortodoksyjna) część
tych tradycji była pozbawiona.
Jeżeli przyjąć natomiast za kryterium podziału romańskość pojmowaną jako podstawa kultury zachodniej, to wówczas świat germański można uznać za Wschód. Dla Francji zresztą Niemcy (państwa niemieckie)
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były zawsze Wschodem. Na tym tle pojawia się koncepcja Europy Środkowej, która zajmuje miejsce pośrednie między Wschodem a Zachodem.
Była ona wykorzystywana także w kategoriach geopolitycznych mających
na celu umocnienia pierwiastka germańskiego14. Jednakże Europa Środkowa to także światy słowiański, madziarski, także znaczone kulturami
żydowską i romską. W tym też znaczeniu trudno byłoby w sposób jednoznaczny określić zachodnie i wschodnie granice Europy Środkowej.
Podział, jaki dokonał się w Europie po zakończeniu drugiej wojny światowej, w sposób arbitralny zlikwidował jej „środek”. Arbitralne przeciwstawienie Wschód – Zachód przybrało wymiar nie uwzględniający realiów kulturowych. Część państw środkowoeuropejskich znalazła się po
wschodniej stronie granicy mimo ich jednoznacznie łacińskiego powinowactwa. Dotyczyło to także Polski jako tego kraju, który przez tysiąc lat
swej historii rozwijał się w oparciu o tradycje łacińskie. Nie oznacza to
natomiast, że pozostawał w izolacji od kontaktów ze Wschodem. Zwłaszcza epoka jagiellońska otwierała Polskę na Wschód ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi skutkami dla jej przyszłego bytu narodowego.
Tym samym Polska stała się krajem, który wywodząc się z pnia kultury zachodniej konfrontował ją z wartościami wschodnimi. Dotyczyło to zarówno ortodoksyjnego świata wschodnich Słowian, ale także pierwiastka
islamskiego, co uzewnętrzniło się w wojnach polsko-tureckich, których
kulminacja przypadła na wiek XVII. Uznawanie Polski jako antimurales
christianitatis posiadało specyficzną symbolikę jeżeli chodzi o jej pozycję
geokulturową. Wiktoria wiedeńska z 1683 roku dodatkowo umocniła
owo przekonanie o roli Polski jako obrońcy wartości zachodniego (rzymskiego) chrześcijaństwa.
Z kolei podjęte działania polityczne na rzecz umocnienia zachodnich
wartości na Wschodzie słowiańskim przez wspieranie Unii Brzeskiej, a następnie nieudane próby pozyskania korony rosyjskiej (Dymitriada) oznaczały urzeczywistnianie prób zawładnięcia żywiołem ortodoksyjnym i wciągnięcia go w orbitę wpływów zachodnich. To stało się powodem pogłębienia niechęci, a następnie wrogości, między katolicką Polską a ortodoksyjną Rosją.
Między Polską a Rosją rozwijały się narody ukraiński i białoruski, które
znajdowały się w specyficznym położeniu znaczonym wpływami katolickiej
Polski i ortodoksyjnej Rosji. Prześladowania Kościoła Unickiego ze strony
14 Koncepcje oscylujące wokół pojęcia Mitteleuropa związane były z przekonaniem o politycznej, militarnej, gospodarczej, ale także kulturowej roli pierwiastka germańskiego w obszarze
środkowoeuropejskim. Aktywizacja tych koncepcji przypadła na okres pierwszej wojny światowej kiedy to Rzesza Niemiecka zamierzała – w przypadku pozytywnego dla niej rozstrzygnięcia
militarnego – stworzyć w obszarze środkowoeuropejskim wielonarodową strukturę politycznogospodarczo-kulturową, podporządkowaną bezpośrednio jej interesom.
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Rosji miało na celu wyrugowanie wpływów zachodnich i podporządkowania Ukrainy i Białorusi Rosji, co ostatecznie udało się w wyniku upadku
państwa polskiego, a następnie arbitralnego wcielenia ich do systemu sowieckiego. Obecne wydarzenia na Ukrainie i Białorusi mają swe głębokie
zakorzenienie w przeszłości i bez jej zrozumienia trudno jest uchwycić istotę funkcjonowania tych krajów.
Wpływy ortodoksyjnego Wschodu nie dotyczą jedynie wschodniej Słowiańszczyzny, ale znajdują swe dalsze rozwinięcie w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Odnoszą się one z jednej strony do państw Słowian
południowych oraz Rumunii i Grecji. Jest ta część Europy, gdzie Ortodoksja Wschodnia znalazła także swe zakorzenienie, sięgające jeszcze czasów
bizantyńskich. Losy historyczne tego obszaru geograficznego (najczęściej
nazywanego Bałkanami) wskazują na szczególnie złożony układ kulturowy, w którym ścierały się wpływy ortodoksyjne z katolickimi oraz islamskimi. Bałkany stały się synonimem braku stabilizacji w Europie. Jednym
z czynników wpływających na ten stan rzeczy były zróżnicowania aksjologiczne, które znajdowały swe przełożenie na poszczególne sfery życia mieszkańców tego regionu, w tym także na sferę polityczną. Znalazło to bezpośrednie ujście w postaci nacjonalizmów bałkańskich, czerpiących swe
uzasadnienia ze sfery wartości przystosowanych do interesów partykularnych (narodowych). W tym obszarze zderzenie wartości wschodnich i zachodnich stało się jednym ze stałych czynników określających scenerię wydarzeń.
Rozpad imperium sovieticum oraz zjednoczenie Niemiec doprowadziły do istotnych zmian w Europie. Istniejący od 1945 roku podział został
przezwyciężony wraz z zanikiem wpływów rosyjskich w Europie Środkowej i w Europie Południowo-Wschodniej. Rozszerzenie Paktu Północnoatlantyckiego na kraje Europy Środkowej oraz Bałkany, a także proces
rozszerzania Unii Europejskiej doprowadziły do powstania nowego układu geopolitycznego w Europie. W klasycznym ujęciu geopolitycznym
można uznać, że układ morski przesunął się w kierunku układu kontynentalnego.
W jakim stopniu zmiany o charakterze geopolitycznym znalazły swe
odniesienie do porządku aksjologicznego? Podstawowy podział dotyczący
sfery kulturowej, istniejący od wieków w Europie, nie został przez te
zmiany naruszony. Nadal bowiem – w znaczeniu kulturowym – utrzymuje
się podział na Europę Zachodnią i Wschodnią. Zachód europejski charakteryzuje się akceptacją tych podstawowych wartości, które wyrastają
z tradycji europejskiego Oświecenia, przy uznawaniu za podstawowe trzy
kanony: demokrację, liberalizm gospodarczy oraz prawa człowieka. Przy
czym wartości te w specyficzny sposób są łączone z procesem integracji.
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Proces rozszerzania Unii Europejskiej o kolejne państwa europejskie dokonywany jest pod warunkiem akceptowania i wdrażania przez nowych
członków powyższych wartości. Brak jest natomiast wyrastających koncepcji, które określałyby dalsze cele procesu integracyjnego. Wynika to ze
zróżnicowanego podejścia poszczególnych państw europejskich (będących członkami Unii) odnośnie przyszłego kształtu procesu integracyjnego. A więc czy proces ten ma zmierzać w kierunku tworzenia wspólnego
państwa europejskiego (federalizm), czy też raczej pojmowania Unii jako
bardziej swobodnego związku suwerennych państw? Nie oznacza to także, że w sferze aksjologicznej Zachód europejski nie jest wolny od wewnętrznych napięć i kontrowersji. Przejawiają się one w zróżnicowanym
podejściu do takich zagadnień jak laickość, akceptowanie bądź odrzucanie wzorców obyczajowych z tradycji postmodernistycznej, stosunek do
zakresu wolności itp.
Głównym podmiotem odnoszącym się do tradycji wschodniej jest aktualnie głównie Rosja. Podstawowe pytanie, jakie najczęściej pojawia się
odnośnie Rosji, dotyczy jej modelu ustrojowego i zdolności do rozwijania
wartości związanych ze społeczeństwem obywatelskim, a więc tym, które
na Zachodzie Europy uważane jest a wzorcowy model, wyrastający z tradycji demokratycznych. Rozwój polityczno-społeczny współczesnej Rosji
zdaje się wskazywać na utrzymywanie się autonomii kulturalnej, której
podstawy wywodzą się z tradycji. Na to nakładają się też aspiracje polityczne mające swe założenia w przekonaniu o globalnym znaczeniu państwa rosyjskiego i jego zdolności do prowadzenia polityki imperialnej.
Fakt, że Rosja jest państwem euroazjatyckim umacnia dodatkowo przekonanie o jej odrębności w stosunku do typowych wzorców zachodnioeuropejskich15.
W samej Rosji aktualnie można spotkać się zarówno z podejściem prozachodnim, zakładającym potrzebę ściślejszego wiązania się z zachodnim
systemem wartości. Z drugiej jednak strony, tradycje antyokcydentalistyczne bynajmniej nie zanikły. Są one widoczne w wielu przejawach rosyjskiej
kultury oraz w sferze politycznej. Również postawa hierarchii Kościoła
Prawosławnego zdaje się wyraźnie wskazywać na powściągliwe stanowisko
wobec kultury zachodniej. Prawosławie bywa traktowane jako podstawa
autonomiczności rosyjskiego systemu aksjologicznego.
Tak więc w pierwszej dekadzie XXI wieku w znaczeniu kulturowym
Europa pozostaje podzielona. Historycznie uwarunkowane granice
15 Współczesny euroazjatyzm rosyjski nawiązuje do jego tradycyjnych założeń powstałych
w kręgach emigracji rosyjskiej na Zachodzie po przejęciu władzy w Rosji przez bolszewików. Jest
to ideologia nawiązująca do tradycji imperialnych, mających na celu znalezienie odpowiedniego
miejsca dla jej realizacji we współczesnych warunkach geopolitycznych.
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podziału, mimo licznych zmian politycznych, militarnych i gospodarczych,
wydają się nadal istniejące. Ich wpływ na stan stosunków europejskich wydaje się nadal istotny. Przyszłość pokaże, w jakim stopniu podział ten będzie wpływał na stan stosunków europejskich. Należy przy tym brać pod
uwagę również i ten fakt, że bogactwo kultury europejskiej ma swe główne źródło właśnie w jej różnorodności.
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Narody w Europie
– między bytem a ideą
1. Uwagi metodologiczne

Jednym z fundamentalnych problemów metodologicznych w naukach
społecznych jest diagnoza statusu ontologicznego przedmiotu badania.
Idee, wielkie struktury społeczne, instytucje – zarówno w rozumieniu prawno-organizacyjnym, jak i socjologicznym – są tworzone przez ludzi. Trzeba także pamiętać, iż przedmiotem pojęć z zakresu nauk społecznych są
twory intencjonalne. Ich autorów – nie zawsze możliwych do ustalenia –
cechowały ograniczenia poznawcze oraz konkretne, partykularne interesy
i motywacje. Przekładając próbę abstrakcyjnego nakreślenia problemu na
wybrane przykłady, warto zatrzymać się nad pojęciami podstawowymi, takimi jak demokracja, naród, państwo narodowe, dobro wspólne itp. Jest
rzeczą charakterystyczną, że wszystkie wymienione nazwy mają status pojęć, a więc dysponują wartością deskryptywną i eksplanacyjną względem
własnych desygnatów. Stanowią zatem narzędzia analizy i diagnozy, są wykorzystywane w języku nauki. Równocześnie należą do zasobów myśli politycznej, będąc zarówno podstawowymi ideami składowymi, jak i określeniami złożonych systemów ideologicznych i doktrynalnych. Wspólnota –
przynajmniej pozorna – aparatu pojęciowego twórców myśli politycznej
oraz politologów zmusza do ostrożności i dystansu względem podstawowych kategorii analizy, gdyż mają one źródła w refleksji politycznej. Powstaje więc niebezpieczeństwo nieumyślnego lub manipulacyjnego przemieszania narzędzi diagnozy i przedmiotu badania. Dlatego przyjmując za
przedmiot krytycznego namysłu pojęcie – ale także nieuchronnie ideę –
narodu, należy poczynić wyraźną dystynkcję pomiędzy porządkiem normatywnym a empirycznym. Gdy pytamy czym jest demokracja lub czym jest
Nr 3 (16)/2008 Społeczeństwo i Polityka

23

Konrad Jajecznik

naród, przyjmujemy perspektywę naukową1. Bazujemy wówczas na domyślnym założeniu, że desygnaty obu nazw istnieją w sensie zobiektywizowanym, a naszą troską jest poznanie ich natury i istoty. Gdy natomiast przeważa warstwa aksjologiczno-normatywna, a więc twierdzenia wskazujące
adresata, dyspozycję oraz sankcje, ukryte w formule jak „być powinno”,
mamy do czynienia z myślą polityczną2. Zauważalny w języku wypowiedzi
przerost funkcji perswazyjnej i mobilizacyjnej wyraźnie wskazuje na projektujące intencje, którym często towarzyszy ignorancja wobec świata zastanego. Niewątpliwie zapisy myśli politycznej oraz próby jej urzeczywistnienia stanowią przedmiot badawczego zainteresowania politologów,
w tym też sensie są wyrazem procesu obiektywizacji patrykularnego i subiektywnego aspektu aksjonormatywnego. Oba porządki nieuchronnie się
przenikają, stąd potrzeba uczulenia na ich odrębny status ontologiczny.
Ostrość i jasność pojęć stanowi elementarny warunek naukowego dyskursu. Tymczasem w bogatej literaturze poświęconej kwestiom narodowym występują różnorodne próby określenia podstawowych pojęć–idei.
Chaos znaczeniowy uniemożliwia rzetelną eksplanację, może jednak być
korzystny dla ideologów, doktrynerów i polityków, gdyż zwiększa szanse na
narzucenie i utrwalanie w świadomości społecznej preferowanych konotacji. Jednym z podstawowych zabiegów mobilizacyjnych i perswazyjnych jest
narzucenie przekonania o koniecznej zmienności pola semantycznego pojęć, argumentowane dokonywaniem się przemian społecznych. Pomieszanie terminów odnoszonych się do życia społecznego może być korzystne
dla promotorów przemian. Ostrość i jednoznaczność pojęć została osiągnięta jedynie w naukach – nie bez powodu – zwanych ścisłymi, gdyż jest
to w powszechnym interesie. Redefinicja na gruncie nauki może być działaniem o wątpliwej rzetelności. Jej źródłem jest ignorancja lub celowe dążenie do korekty, a nawet odwrócenia, pierwotnego sensu. W drugim przypadku może to oznaczać stosowanie manipulacji, gdyż pod nazwą koncepcji lub wartości cieszącej się ugruntowanym uznaniem społecznym, dyskretnie przedstawiana jest odmienna treść. Zamiast redefinicji, działaniem
korzystniejszym dla jasności wywodu i dyskursu, byłoby używanie nowych
pojęć dla nazwania niespotykanych dotąd rozwiązań i sytuacji3.
Zasadnicze pytanie zatem brzmi: czy narody istnieją w sensie zobiektywizowanym, powstając w rezultacie procesów społecznych rozciągniętych
w czasie historycznym, czy też ich kształt jest określany przez animatorów
zbiorowej tożsamości? W konsekwencji czy są tworami „naturalnymi” –
1

Zob. S. Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007.
Por. J. Habermas, O wewnętrznym powiązaniu między państwem prawa i demokracją, „Przegląd Filozoficzny” 1995, nr 4, s. 63–72; G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 325.
3 Por. np.: G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 325, 352.
2
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w znaczeniu: spontanicznymi – czy mogą być, a więc stanowią jedynie społeczne konstrukty, dowolnie kształtowane i wygaszane. Od odpowiedzi na
powyższe pytania zależą rozstrzygnięcia odnoszące się do kryteriów przynależności poszczególnych osób do danej wspólnoty narodowej, oscylujące pomiędzy fatalizmem przyrodzonej i niezbywalnej przynależności a woluntaryzmem, dającym poczucie swobodnej zmiany lub nawet rezygnacji
z wszelkich afiliacji narodowych. Idąc dalej trzeba zapytać o rolę interesów, charakteru oraz tożsamości narodowych. Czy determinuje ona prawa
i obowiązki społeczno-polityczne, czy też członkostwo w narodzie ma charakter kontraktu, jest wynikiem swego rodzaju umowy jednostki i grupy.
A zatem czy naród to wspólnota, czy zaledwie zbiorowość, swego rodzaju
„spółka” przypadkowo i czasowo zgromadzonych „udziałowców”?
W okresie intensywnych debat nad kształtem tożsamości europejskiej, pytania o narodową identyfikację, charaktery, stereotypy, tożsamość, źródła
i konsekwencje polityczno-kulturowe przynależności nabierają znaczenia4.
Mając na uwadze metodologiczne trudności, lecz kierując się przede
wszystkim aktualnością i wagą problematyki, warto dokonać krytycznego
przeglądu dwóch podstawowych typów pojmowania narodu. Obie perspektywy w sensie poznawczym legitymują się równoprawnym statusem.
Mimo tego, że stanowią zaledwie wstępny etap rozważań, gdyż pozwalają
na dokonanie dychotomicznego rozróżnienia, ich przybliżenie wydaje się
istotne. Przy podejmowaniu prób, czy to usystematyzowanej naukowej
analizy czy też potocznej refleksji nad kulturami współczesnej Europy,
trzeba pamiętać, że modelowe rozwiązania nie przekładają się w prosty
sposób na praktykę społeczną. W realiach społecznych dostrzeżemy wymieszane elementy obu czystych stanowisk w kwestii istoty narodu. Faktyczna kompilacja cech służących do zdefiniowania „wschodniego” i „zachodniego” typu narodu dodatkowo ten proces komplikuje.

2. Rola narodów w Europie w XX wieku
Większość autorów za początek okresu istnienia narodów nowoczesnych przyjmuje zmierzch XVIII stulecia5. Bitwa pod Valmy stoczona pod
4 Zob. R. Owadowska, Tożsamość europejska: negacja identyfikacji narodowych czy ich wzbogacenie?, „Sprawy Narodowościowe” 2006, z. 28.
Artykuł powstał z wykorzystaniem obszernych fragmentów pracy magisterskiej, pt. Naród
i demokracja w myśli politycznej Stanisława Głąbińskiego, obronionej w czerwcu 2004 r. w Instytucie Nauk Politycznych UW.
5 Historycy dowodzą wczesnośredniowiecznego rodowodu narodów (np. B. Zientara, Świt
narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej,
Warszawa 1985, s. 18, 330–334, 342, 348). Socjologowie i politolodzy najczęściej bronią tezy
o kształtowaniu się narodów w czasach nowożytnych, w związku z procesami modernizacyjnymi.
Stanowisko to ma dwa warianty, w zależności od tego czy powstawanie narodów interpretowane
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hasłem Vive la Nation!, została uznana za symboliczny początek nowej
epoki6. Wielu badaczy problematyki nazywa dobę porewolucyjną erą narodów lub epoką nacjonalizmów7. Urs Altermatt podkreśla, że „od czasów
rewolucji francuskiej trwa tryumfalny pochód – z zachodu na wschód – zasady państwa narodowego. Wszystkie regiony Europy w różnym czasie
przechodzą podobne przeobrażenia narodowe i nacjonalistyczne”8.
W XIX i XX wieku w Europie występowało ze szczególnym natężeniem
wiele ważnych zjawisk, procesów, idei, które nadawały tej epoce niepowtarzalny kształt. Naród jest zaledwie jednym z nich. Inne idee, zwłaszcza demokracji oraz suwerenności ludu, wzajemnie interferowały z ideą narodu,
w różnym stopniu wpływając na jej specyfikę. Wskazanie wydarzeń, ilustrujących wpływ idei narodu na kierunek przemian w Europie ostatnich
dwóch stuleci, nie tylko potwierdza zasadność stosowania pojęcia epoki
narodów, lecz również wyjaśnia przyczyny zainteresowania tym obszarem
badań.
Współcześnie istnienie narodów jest uważane za sprawę pewną i oczywistą. Najdobitniej tę cechę społeczeństw europejskich wyraził Joseph de
Maistre, twierdząc, że nie istnieją na świecie ludzie, którzy nie przynależeliby do żadnego z nich9. Coraz częściej „nie umiemy (…) wyobrazić sobie
społeczeństwa nie będącego narodem. (…) Jest to jedno z wielkich złudzeń europejskich, powoduje ono tragiczne często w konsekwencjach nierozumienie świata”10. Uwaga ta dotyczy również naukowców oraz twórców
wielu nurtów myśli politycznej11. Trafnie zauważa Rogers Brubaker, że
„»Naród« jest tak centralną (…) kategorią nowoczesnej myśli politycznej
i kulturowej, dyskursu i praktyki, że trudno, doprawdy, wyobrazić sobie
świat bez nacjonalizmu”12. W rezultacie główną zasadą organizowania sfery politycznej w Europie stała się „zasada państwa narodowego: jej pojawienie się w dziejach z pewnością oznaczało początek nowej ery, w której
jest jako przyczyna, czy jako skutek modernizacji (zob. E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991). Oba podejścia nie muszą być sprzeczne, gdyż pierwsze dotyczy momentu rozpoczęcia procesów narodotwórczych, drugie – ich zakończenia.
6 R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie,
Warszawa-Kraków 1998, s. 1, przyp. 1.
7 Zob. np.: U. Altermatt, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1998,
s. 11, 71; B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozpowszechnianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997, s. 24; E. Gellner, Narody…, dz.cyt., s. 53–54; J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, „Znak” 1997, nr 3, s. 5.
8 U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 25. Zob. R. Brubaker, Nacjonalizm…, dz.cyt., s. 4,
J. Szacki, O narodzie…, dz.cyt., s. 13.
9 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003, s. 140.
10 K. Gawlikowski, Wstęp, [w:] Postacie narodów a współczesność, oprac. K. Gawlikowski,
Warszawa 1984, s. 5.
11 Zob. np.: I. Berlin, Nacjonalizm. Zlekceważona potęga [w:] tenże, Dwie koncepcje wolności
i inne eseje, Warszawa 1991, s. 199; R. Dmowski, Kościół, naród i państwo, Wrocław 2000, s. 20.
12 R. Brubaker, Nacjonalizm…, dz.cyt., s. 13–14.
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ciągle jeszcze żyjemy”13. Następowało stopniowe, konsekwentne i w dużej
mierze nieodwracalne unarodowienie polityki i państwa. Wielu badaczy
podkreśla, że „w XIX i XX wieku nacjonalizm stanowił największą siłę polityczną”14, „wiek dwudziesty to wiek nacjonalizmu…”15, którego potęga
często bywała lekceważona16. Isaiah Berlin zauważa, że „wiele ziaren rzuconych w XVIII i XIX wieku zakiełkowało dopiero w XX”17. Trawestując,
można by stwierdzić, iż fenomen narodu pojawił się u schyłku XVIII stulecia, rozkwitał w XIX wieku, ale dopiero w XX przybrał dojrzałą postać
oraz odegrał dominującą rolę. Epoka rozpoczęta przez wielką rewolucję
francuską trwa mimo przewidywań jej końca18. Zastanawiając się nad aktualnością oraz rolą narodów we współczesnym świecie, Jerzy Szacki
stwierdza, iż „… era narodów trwa i prawie nic nie zapowiada jej rychłego
końca. Ani przyśpieszone jednoczenie się państw niektórych rejonów pod
takim lub innym względem, ani mieszanie się na ich terytoriach populacji
różnego pochodzenia, ani – wreszcie – wzrost liczby ludzi pozbawionych
jakiegokolwiek narodowego zakorzenienia…”19. Nacjonalizm „jako jedyna z wielkich ideologii (…) nie wykazuje bodaj żadnych oznak kryzysu”20.
Powszechne występowanie fenomenu skłania do podjęcia refleksji i badań nad nim. Zainteresowanie naukowców narodami ponownie wzrosło
w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku21, wraz z odradzaniem się nastrojów i ruchów nacjonalistycznych w Europie Zachodniej. Spotęgowane
13

J. Szacki, O narodzie…, dz.cyt., s. 25.
U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 23. Zob. I. Berlin, Nacjonalizm…, dz.cyt., s. 199–200,
222; K. Kersten, Polska państwo narodowe. Dylematy i rzeczywistość [w:] Narody. Jak powstawały i jak wybijały się na niepodległość?, red. M. Kula, Warszawa 1989, s. 446.
15 S. Jedynak, Refleksje historyka myśli społecznej w sprawie problematyki narodu, czyli Est
modus in rebus [w:] Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, red.
L. Zdybel, Lublin 1998, s. 23.
16 I. Berlin, Nacjonalizm…, dz.cyt., s. 226.
17 Tenże, Idee polityczne XX wieku [w:] tenże, Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994, s. 91.
18 Narody często są uważane za znamię epoki, które zaniknie wraz z jej końcem (np.: I. Berlin, Nacjonalizm…, dz.cyt., s. 204–205 A. Bromke, Nacjonalizm w nowoczesnym świecie [w:] Nacjonalizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Helnarski, Toruń
1994, s. 13; E. Gellner, Narody…, dz.cyt., s. 48; E. Renan, Co to jest naród? [w:] Być w narodzie…,
dz.cyt., s. 211).
19 J. Szacki, O narodzie…, dz.cyt., s. 5. Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 40–41.
20 J. Szacki, O narodzie…, dz.cyt., s. 5–6; tenże, Nacjonalizm [w:] Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001, s. 34. Por.: B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone…, dz.cyt., s. 16; R. Brubaker, Nacjonalizm…, dz.cyt., s. 2; S. Jedynak, Refleksje historyka…, dz.cyt., s. 24; W. Konarski, Pragmatycy i idealiści. Rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku, Pułtusk-Warszawa
2001, s. 25.
21 J. Polakowska-Kujawa, Narodowa, etniczna, postnarodowa identyfikacja a obywatelstwo
[w:] Nacjonalizm oraz konflikty etniczno-narodowe, red. J. Polakowska-Kujawa, Warszawa 1999,
s. 9–10, 21; taże, Struktura etniczno-narodowa a struktura społeczna. Wybrane problemy [w:] Nacjonalizm oraz konflikty…, dz.cyt., s. 87; J. Szacki, O narodzie…, dz.cyt., s. 7.
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zostało pod wpływem wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989
roku22. Isaiah Berlin wskazuje, że żaden ruch lub program polityczny nie
miałby szans na uzyskanie społecznej akceptacji w skali masowej, gdyby
był z nimi sprzeczny23. W Europie ponownie zatriumfował rewolucyjny
okrzyk Vive la Nation!. Po raz kolejny w XX stuleciu organizowano państwa zgodnie z zasadą państwa narodowego. Równoczesny renesans idei
narodowej oraz procesy globalizacji i integracji, stanowiące dla niej wyzwanie, przyczyniły się do ożywienia dyskusji na temat przyszłości państw
zwanych narodowymi24. Przeciwnicy tej formy politycznej organizacji społeczeństw twierdzą, że „…organizacja politycznej przestrzeni według
podziałów narodowych w coraz większym stopniu wydaje się niedopasowana do realiów społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Państwo narodowe traktowane jest jako zbyt małe i zbyt duże zarazem…”25. Oponenci
wskazują na silne przywiązanie społeczeństw do narodowego charakteru
państw oraz na ich niesłabnącą funkcjonalność. Dostrzegają niebezpieczeństwa wiążące się zarówno z planami zastępowania państw przez większe organizacje polityczne, jak i podziału istniejących państw26. Tony Judt,
podkreśla, iż państwo narodowe „…to najnowocześniejsza struktura polityczna. (…) Państwo to jest szczególnie dobrze przystosowane do współczesnych potrzeb obywatelskiej odpowiedzialności oraz aktywnego i skutecznego udziału w życiu politycznym”27. Erozja narodowego charakteru
państw lub ich zastąpienie ponadnarodową strukturą polityczną spowodowałyby najprawdopodobniej jedną z dwóch skrajnych reakcji: zanik nacjonalizmu lub jego eksplozję28. Badacze podkreślają, że „nacjonalizm jest fenomenem, którego kres tak długo wydaje się odległy, jak długo naród (…)
z jednej strony, zaś instytucje państwa z drugiej funkcjonują jako wzajemnie ze sobą powiązane punkty odniesienia”29.
Znaczenie przynależności narodowej wzrasta w sytuacjach kryzysowych. Wpływ ten jest szczególnie silny w okresach konfliktów zbrojnych
22 U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 15; T. Sokołowski, Typologia nacjonalizmów i ich przejawy w konfliktach narodowościowych Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Nacjonalizm. Konflikty…, dz.cyt., s. 39.
23 I. Berlin, Nacjonalizm…, dz.cyt., s. 206.
24 Zob.: U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 227; Z. Bauman, Kryzys państwa narodowego we
współczesnej Europie, „Przegląd Zachodni”, 1994 nr 4, s. 9–21; H. Kubiak, Przyczynek do sporu
o naturę i przyszłość narodupaństwa [w:] Idee a urządzenie świata społecznego, red. E. Nowicka
i M. Chałubiński, Warszawa 1999, s. 217–222; M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowowschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000, s. 462–484.
25 R. Brubaker, Nacjonalizm…, dz.cyt., s. 2.
26 T. Judt, Wielkie złudzenie? Esej o Europie, Warszawa-Kraków 1998, s. 88–99.
27 Tamże, s. 91. Zob. U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 11.
28 T. Judt, Wielkie złudzenie?…, dz.cyt., s. 99; Cz. Mojsiewicz, Przezwyciężanie nacjonalizmu
i wrogości między narodami w Europie [w:] Przezwyciężanie wrogości i nacjonalizmu w Europie,
red. Cz. Mojsiewicz i K. Glass, Toruń-Poznań 1993, s. 16.
29 W. Konarski, Pragmatycy i idealiści…, dz.cyt., s. 283.
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między państwami i narodami. Należy równocześnie pamiętać, że nacjonalizm, uważany za jedno z głównych źródeł konfliktów, „…nie (…) jest (…)
tylko czarnym charakterem dziejów najnowszych. Jestem skłonny sądzić, iż
grał on i gra nadal w wielu sytuacjach pozytywną rolę, służąc budzeniu
ludzkiej godności i zaspokajając potrzebę wspólnoty [podkreślenie – K.J.],
której nie jest w stanie zastąpić (…) ani demokracja, ani żadne inne – skądinąd wielkie – osiągnięcie nowoczesnego społeczeństwa. (…) Nie twierdzę, że nacjonalizm nie jest zły, lecz dobry twierdzę jedynie, iż bywa i taki
i taki” – konkluduje Jerzy Szacki30. Sferą, w której w sposób pozytywny
przejawia się poczucie przynależności do narodu, jest np. sport wyczynowy31. Odczuwane w sytuacjach życia codziennego przywiązanie do własnego narodu oraz przyznawanie mu wysokiej wartości nie implikuje nienawiści oraz groźnych kolizji interesów. Ich źródła nie są immanentnie zawarte w każdym sposobie rozumienia idei narodu.
Po II wojnie światowej dokonano w wielu państwach europejskich gruntownej przebudowy kształtu terytorialnego oraz struktury narodowej społeczeństw. Doświadczenia okresu wojny niewątpliwie wzmocniły znaczenie
podziałów narodowych oraz ich konsekwencje32. Dostosowano wzajemnie
dwa niezwykle ważne czynniki: przebieg granic państwowych, zwłaszcza
w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz skład narodowy społeczeństw,
który nabrał charakteru względnie jednorodnego. Państwa jednonarodowe
postrzegane były jako skuteczna gwarancja stabilizacji i pokoju między narodami. Brak konsekwentności w stosowaniu tej zasady doprowadził do
dwóch rodzajów groźnych wyjątków: utrzymano państwa wielonarodowe
(Czechosłowację i Jugosławię) oraz podzielono państwo niemieckie na
dwie części. Odstępstwa, w przeciwieństwie do zasady dominującej, okazały się znacznie mniej trwałe. Po roku 1989 w ciągu zaledwie kilku lat nastąpiły procesy zjednoczenia (RFN i NRD) oraz podziały istniejących organizmów państwowych (Czechosłowacji, Jugosławii, ZSRR)33. W ostatniej
dekadzie XX stulecia, w odróżnieniu od sytuacji tuż po II wojnie światowej, dążenie do tworzenia państw narodowych miało charakter oddolny.
Zasada państwa narodowego uchroniła wiele państw przed wybuchem wojen, czego dowodzą wydarzenia na Półwyspie Bałkańskim w porównaniu
do pozostałych państw regionu. Nie rozwiązała jednak wszelkich sporów
30

J. Szacki, O narodzie…, dz.cyt., s. 28.
Por. U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 10. Por. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004, s. 106–114.
32 K. Kersten, Polska państwo narodowe…, dz.cyt., s. 462, 477.
33 Nieudane próby stworzenia narodów czechosłowackiego, jugosłowiańskiego i radzieckiego dowodzą braku możliwości konstruowania nowego narodu przez państwo, wbrew podziałom
etniczno-kulturowym. Klęska tych starań wskazuje, iż w XX w. w Europie Środkowo-Wschodniej
nie była możliwa kreacja wspólnot politycznych, pomijająca dominującą rolę czynnika kulturowo-narodowego.
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i konfliktów między narodami środkowoeuropejskimi. Mimo przymusowych przesiedleń ludności w wielu spośród tych państw pozostaje nieuregulowana kwestia mniejszości narodowych34.

3. Podstawowe typy pojmowania narodów w Europie i ich
wpływ na akceptację zasad demokratycznych
Badacze sytuacji politycznej w Europie, zarówno w odniesieniu do
przeszłości, jak i współczesności, wskazują na jej wewnętrzne zróżnicowanie. Dominuje uproszczony, dychotomiczny podział na Europę Zachodnią
i Wschodnią, oparty na różnicach w rozwoju gospodarczym, strukturze
społecznej oraz kierunkach ewolucji ustrojów państwowych35. Należy zaznaczyć, że wyodrębnione części mają charakter polityczny, nie zaś ściśle
geograficzny. Urs Altermatt przypomina, że „…geografia zawsze mieszała
się z tożsamością historyczną, polityczną, gospodarczą czy kulturową. Politycy w znacznie większym stopniu niż geografowie decydują, gdzie przebiegają granice Europy [podkreślenia – K.J.]”36. Odmienne wzory ewolucji
powodowały powstanie dwóch modeli świadomości narodowej, dominujących w zachodniej lub wschodniej części Europy. Jako źródło różnic wskazywany jest dualizm rozwoju gospodarczego w okresie XV–XVI wieku.
Na wschód od Łaby ewolucja rolnictwa zmierzała w kierunku wtórnej
feudalizacji, co spowodowało zapóźnienie gospodarcze w stosunku do części zachodniej oraz brak wolności osobistej w odniesieniu do ogromnej
większości społeczeństwa. Niższy poziom rozwoju gospodarczego oraz słabość struktur państwowych doprowadziły do długotrwałej utraty własnej
państwowości. Na Zachodzie Europy rolnictwo oparte na czynszu i wolności osobistej chłopów nie tylko stworzyło solidne podwaliny pod rozwój nowoczesnej gospodarki kapitalistyczno-przemysłowej, lecz w połączeniu
34 Przesiedleń ludności dokonywano wielokrotnie w XX w. Działania te miały na celu wyeliminowanie źródeł konfliktów, będących efektami niehomogenicznego pod względem narodowym składu społeczeństw (zob. Europa wypędzonych, „Wprost” 2003, nr 37, s. 92–93). Przymusowy transfer ludności nie był metodą stosowaną wyłącznie przez państwa totalitarne i autorytarne. W czasie II wojny światowej idea masowych przesiedleń została zaakceptowana przez społeczeństwa i przywódców państw demokratycznych (K. Kersten, Polska – państwo narodowe…,
dz.cyt., s. 455–456, 471–472, 477). Nie brakuje również głosów przeciwnych wysiedleniom (por.
U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 93–96).
35 U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 300–317; K. Brzechczyn, Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne, Poznań 1998, s. 9–12; P. Eberhardt, Między Rosja
a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., Warszawa
1996, s. 14–21; O. Halecki, Historia Europy. Jej granice i podziały, Lublin 2000, s. 105–136; L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 300–315; P.S. Wandycz, Cena Wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków
1995, s. 11–27.
36 U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 306.
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z silną pozycją polityczną miast funkcjonowało w ramach monarchii absolutnych. Mimo dalszej ewolucji w kierunku demokratyzacji struktury państwowe pozostały stabilne, sprawiając, że większość społeczeństw zachodnich nie doświadczyła długotrwałej utraty własnych państw.
Kwestia zaniku państwa uważanego za własne wskazywana jest przez badaczy jako czynnik, decydujący o kształcie świadomości narodowej i tym samym sposobie pojmowania narodu37. Różnorodność grup etnokulturowych
w obu regionach Europy jest porównywalna, tym samym „…nie tyle wielonarodowy charakter (…), co przerwa w posiadaniu własnej państwowości
doprowadziła do wyeksponowania aspektów narodowościowych”38. Brak
własnej państwowości sprawiał, że narody wschodnioeuropejskie stały się
ofiarami dominacji narodów zachodnioeuropejskich39. Ich powstanie i funkcjonowanie było oparte na podboju i ucisku wobec ujarzmionych, zarówno
w wymiarze gospodarczym, polityczno-prawnym, religijnym i kulturowym.
W rezultacie badacze przyjmują dwa uproszczone schematy powstawania
narodów: a) typu zachodniego – tworzonych przez państwo z ogółu mieszkańców oraz b) typu wschodniego – wspólnot kulturowych tworzących własne państwa40. Piotr Wandycz podkreśla, że „rozróżnienie między narodowością a obywatelstwem prawie nie znane w krajach anglo- i francuskojęzycznych, stało się czymś zasadniczym w Europie Środkowo-Wschodniej”41.
W rezultacie odmienności kierunków przemian historycznych w Europie
Środkowej nastąpiła ewolucja charakteru narodów i państw, zgodna ze schematem: od narodów politycznych do narodów etnicznych42.
37

K. Brzechczyn, Odrębność…, dz.cyt., s. 11–12; P.S. Wandycz, Cena Wolności…, dz.cyt., s. 19.
P.S. Wandycz, Cena Wolności…, dz.cyt., s. 21.
39 Skalę uproszczenia, polegającego na powiązaniu typu narodów z zachodnią i wschodnią
częścią Europy, uwypukla kryterium podporządkowania narodu innym tego typu grupom. Narody mniej rozwinięte pod względem gospodarczym i cywilizacyjnym, na ogół mniej liczne, nie zdołały wytworzyć silnych „własnych” państw, stając się obiektem uzależnienia od innych. W ich
przypadku dominuje pojmowanie narodu jako wspólnoty kulturowej na bazie pochodzenia etnicznego narody „silniejsze” – ujmują siebie jako wspólnotę kulturową wytworzoną na gruncie
państwa. Narodami „zależnymi”, obok skupionych w Europie Śr., są także narody zachodnioeuropejskie (np. Irlandczycy). Zamiast odniesień geograficznych, bardziej adekwatny jest model
centrum–peryferie (tenże, Odrodzenie narodowe i nacjonalizm (XIX–XX wiek) [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczkowski, Lublin 2000, t. 2, s. 147).
40 Por. U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 35–39, 79–82; K. Brzechczyn, Odrębność…,
dz.cyt., s. 11.
41 P. S. Wandycz, Cena Wolności…, dz.cyt., s. 21.
42 J. Bardach, Od narodu politycznego do narodu etnicznego w Europie Środkowo-Wschodniej,
„Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 4, s. 3–16. Por. M. Hroch, Małe narody Europy. Perspektywa
historyczna, Wrocław 2003, s. 6–10; J. Lewandowski, Od rozbiorów Rzeczypospolitej do niepodległych państw narodowych, [w:] Od rozbiorów Rzeczypospolitej do niepodległych państw narodowych, red. J. Lewandowski, M. Mądzik, Lublin 1999, s. 11–18; tenże, Od narodu politycznego do
narodów etnicznych [w:] Od rozbiorów…, dz.cyt., s. 103–110; R. Radzik, Formowanie się narodów
w Europie Środkowo-Wschodniej, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 4, s. 17–34. Por. P. Wandycz, Odrodzenie narodowe…, dz.cyt., s. 144–161.
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Walka o wyzwolenie od dyskryminacji narodowej kierowała podporządkowane grupy przeciwko istniejącym państwom43. Postawy ruchów separatystycznych i irredentystycznych wyrażały się najpełniej w dwóch zasadach:
samostanowienia narodów oraz państwa narodowego. Obie stały się oficjalnymi pryncypiami, zgodnie z którymi konstruowano nowy ład międzypaństwowy w Europie po zakończeniu I wojny światowej44. Ich realizacja
zmierzała do zapewnienia stabilizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego
i międzypaństwowego poprzez eliminację konfliktów między narodami.
Brak konsekwencji w stosowaniu zasady samostanowienia narodowego nie
doprowadził do powstania państw jednonarodowych45, wywołując duże
natężenie narodowo zorientowanej polityki państw Europy Środkowej46.
W rezultacie rozwoju historycznego centralnej części Europy społeczeństwa obywatelskie kształtujące się na jej obszarze nabrały silnego zabarwienia narodowego. Odwrotnie niż w Europie Zachodniej, gdzie naród
i demokracja rozwijały się w ścisłej łączności, a w każdym razie bez wyraźnych i nierozwiązywalnych sprzeczności. W Europie Środkowej pytania
o możliwość i konkretną formę połączenia idei narodu z demokracją nabrały charakteru podstawowych dylematów, przesądzających o kształcie
ustrojowym nowych państw oraz sytuacji polityczno-prawnej narodów do43 W zależności od interesów podmiotu oceniającego, kierowanie się zasadą interesu narodowego nazywane jest postawą narodowowyzwoleńczą – wiążącą się z pozytywnym nastawieniem
emocjonalnym lub postawą nacjonalistyczną – postrzeganą jako źródło krwawych konfliktów
i ucisku grup mniejszościowych. Dystansując się od emocjonalnych stwierdzeń, badacze wyróżniają nacjonalizm narodów uciskanych, państwowotwórczy oraz nacjonalizm narodów uciskających, państwowy (R. Brubaker, Nacjonalizm…, dz.cyt., s. 105–106, 195–213; J. Pajewski, Historia powszechna 1871–1918, Warszawa 1999, s. 60; C. Tilly, Rewolucje europejskie 1492–1992,
Warszawa 1997, s. 65–69).
44 Realizacja zasady samostanowienia była efektem zawarcia jej w 14-punktowym orędziu
prezydenta W. Wilsona (I 1918 r.). O zasięgu jej stosowania decydowali przywódcy wielkich mocarstw, nie zaś przedstawiciele narodów, co podważa istotę zasady. Demokratyczny charakter
oraz powszechna akceptacja społeczeństw, czyniła z niej wygodną zasłonę dla arbitralnych decyzji mocarstw. Przykładem instrumentalnego traktowania samostanowienia oraz niekonsekwencji mocarstw, było niezrealizowanie tej zasady w odniesieniu dążeń niepodległościowych Irlandczyków (W. Konarski, Pragmatycy i idealiści…, dz.cyt., s. 141). Ze względu na interesy mocarstw
Ententy samostanowienie narodów respektowano w różnym stopniu względem państw Europy
Śr. i Pd.-Wsch (zob. S. Sierpowski, Mocarstwa wobec idei samostanowienia i aspiracji niepodległościowych w Europie Środkowej i Wschodniej w latach I wojny światowej [w:] Niepodległość Polski w 1918 roku a procesy państwowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej, red. nauk.
Z. Mańkowski, Lublin 1996, s. 89–102).
45 R. Brubaker, Nacjonalizm…, dz.cyt., s. 213–216.
46 Większość badaczy posługuje się pojęciem Europy Śr.-Wsch. W odniesieniu do okresu
międzywojennego bardziej zasadne wydaje się używanie terminu Europa Środkowa. Europa Śr.
wyodrębniona dla potrzeb badania stosunków narodowych obejmuje: Estonię, Łotwę, Litwę,
Polskę, Czechosłowację, Austrię, Węgry oraz Rumunię. Białoruś i Ukraina weszły w skład
ZSRR, na Płw. Bałkańskim powstało wielonarodowe państwo jugosłowiańskie, tym samym
wschodnia i południowa część Europy nie została objęta systemem średnich i małych państw
o charakterze narodowym (por.: U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 74–77, 312; K. Brzechczyn,
Odrębność…, dz.cyt., s.10; L. Moczulski, Geopolityka…, dz.cyt., s. 311–314).
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minujących i mniejszości narodowych47. Tym samym stopień ekskluzywności pojmowania narodu, będący w znacznej mierze rezultatem dyskryminacji i ucisku narodowego w okresie poprzedzającym uzyskanie państwa
traktowanego jako własne, przesądzał o akceptacji dla reguł demokratycznych. Ustalenie podmiotowego zakresu suwerenności politycznej miało
determinujący wpływ na stabilność systemu politycznego, przestrzeganie
praw mniejszości narodowych, a także bezpieczeństwo i stabilność w wymiarze międzypaństwowym.
Od XIX wieku w Europie stosowane są dwa główne sposoby pojmowania narodu48, stanowiąc oś badań naukowych i dyskusji oraz praktycznych
sporów i konfliktów między narodami. Powstanie potencjalnie konkurencyjnych definicji narodu było efektem antagonizmu pomiędzy Francją
a Niemcami.
W zachodniej części Europy wykształciła się tradycja pojmowania narodu jako wspólnoty ukształtowanej przede wszystkim przez posiadanie
wspólnego państwa. Wcześnie scentralizowane państwo francuskie dążyło
do kulturowego ujednolicenia swych mieszkańców w wyniku celowo wspomaganych procesów asymilacji. Tym samym wszyscy obywatele, bez względu na różnice etniczno-językowe, stali się substratem ekspansywnej, unaradawiającej polityki władz centralnych, zmierzających do stworzenia w ramach struktur państwowych jednolitej pod względem kulturowym wspólnoty narodowej. Tak zarysowana obywatelska koncepcja narodu ma charakter inkulzywny, gdyż włączenie do narodu-państwa jest ograniczane wyłącznie przez wolę polityczną. Zamieszkiwanie na wspólnym, wyodrębnionym terytorium, podlegającym jednemu ośrodkowi władzy pozwala na zastosowanie koncepcji obywatelstwa opartej na zasadzie tzw. prawa ziemi
(ius soli).
Przeciwstawna tradycja, ukształtowana w centrum i na wschodzie Europy, traktuje naród jako czynnik pierwotny względem państwa narodowego.
Naród pojmowany jest jako grupa ludzi, połączonych wspólnym pochodzeniem etnicznym i ukształtowaną na jego gruncie kulturą. Kształtuje się on
47

P. S. Wandycz, Cena Wolności…, dz.cyt., s. 21–22.
W literaturze funkcjonuje wiele nazw, używanych wymiennie, dla obu podstawowych koncepcji narodu. Rozumienie, zgodnie z którym naród konstytuowany jest przez obywatelstwo,
określane jest również jako: francuskie, zachodnie, inkluzywne, konstruktywistyczne, asymilacyjne, woluntarystyczne, oparte na zasadzie ius soli, demotyczne (demos). Koncepcja, upatrująca
istotę narodu w pochodzeniu etnicznym, charakteryzowana jest jako: niemiecka, wschodnia, ekskluzywna, naturalistyczna (primordialistyczna), różnicująca (restrykcyjna), fatalistyczna, oparta
na zasadzie ius sanguinis, (éthnos). Zob.: U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 35–47; A. Kłoskowska, Kultury narodowe…, dz.cyt., s. 27–41; taże, Teoretyczne spory na temat narodu a ujęcie
kulturologiczne i indywidualizujące, „Przegląd Zachodni” 1994, nr 4, s. 2–3; H. Kubiak, Przyczynek do sporu…, dz.cyt., s. 212–214; J. Szacki, O narodzie…, dz.cyt., s. 20–23; tenże, Nacjonalizm,
dz.cyt., s. 30–32; M. Waldenberg, Narody zależne…, dz.cyt., s. 32–34; P. Wandycz, Odrodzenie narodowe…, dz.cyt., s. 144–147; B. Zientara, Świt narodów…, dz.cyt., s. 15–16, 20.
48
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w opozycji do istniejącej władzy politycznej. Często grupa ta jest rozproszona na terytorium więcej niż jednego państwa, wymieszana z grupami
o odrębnym pochodzeniu etnicznym. Niezadowolenie wywołane politycznymi podziałami wspólnoty motywuje do starań u utworzenie państwa,
które pozwoli uzupełnić jedność kulturową jednością polityczną. Tym samym nacisk kładziony jest na różnice i odrębności względem innych grup.
Przemieszanie etniczne uniemożliwia asymilację. Ekskluzywna wspólnota
narodowa dąży do utworzenia państwa jednonarodowego w sensie etnokulturowym, w którym władzę będą sprawować jedynie przedstawiciele narodu panującego wyłącznie w jego interesie. Różnice pochodzenia etnicznego uznawane są za nieprzezwyciężalną granicę, która uniemożliwi członkom innych grup pełną internalizację ujednoliconej kultury narodowej
i najwyższą lojalność względem tak pojętego narodu. W rezultacie pełnia
praw obywatelskich przyznawana jest wyłącznie na zasadzie wspólnoty pochodzenia (tzw. prawo krwi, ius sanguinis).
Obie koncepcje narodu są skoncentrowane na połączeniu państwa
i kultury49. Stosowane konsekwentnie prowadzą do stworzenia jednolitego
w sensie kulturowym państwa narodowego, w którym władzę sprawują
przedstawiciele narodu w jego interesie. Główna różnica dotyczy kultury.
Gdy jej źródłem jest wola polityczna władz państwowych, wówczas ma ona
charakter znacznie bardziej otwarty (schemat: ujednolicanie poprzez włączanie). W drugim przypadku prawdziwe lub domniemane jej korzenie etniczne ograniczają zasięg pełnoprawnych nosicieli. Państwo narodu, mającego źródła w etniczności, dąży do stworzenia warunków jednolitości swego składu kulturowego poprzez wyłącznie uznanych za obcych z grupy obywateli, a nawet ze „swego” terytorium (schemat: jednolitość przez wyłączenie). Należy przypomnieć, iż są to typy idealne w rozumieniu weberowskim. W rzeczywistości obie koncepcje w różnych proporcjach przenikają
się50. W Europie istnieją wyłącznie typy mieszane51.
Dążenia autonomiczne (np. Katalończyków), separatystyczne (np. Basków)52 lub irredentystyczne (np. Irlandczyków w stosunku do Irlandii Pn.)
49

Ponieważ państwo i kultura są centralnymi elementami obu sposobów definiowania narodu należy odrzucić pierwotną praktykę, zapoczątkowaną na przez F. Meinecke, nazywania narodów typu „francuskiego” – państwowymi, zaś typu „niemieckiego” – kulturowymi. Ani państwo,
ani kultura nie stanowią wyróżników, lecz są elementami wspólnymi. Uwzględniając fakt, że istotą odmienności obu typów pojmowania narodu jest kwestia źródła kultury, bardziej adekwatne
nazwy zaproponował J. Szacki, stosując określenia: naród obywatelski i naród etniczny (J. Szacki, Nacjonalizm, dz.cyt., s. 32). Nie należy jednak traktować ich w sposób dosłowny. Uwaga ta
dotyczy zwłaszcza drugiej nazwy.
50 Por. U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 44.
51 Jeżeli społeczeństwo Stanów Zjednoczonych uznamy za naród, to wydaje się on przykładem
czystego typu obywatelskiego. Niniejszy tekst dotyczy jednak wyłącznie narodów europejskich.
52 U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 188–189; K. Szymańska-Borginon, Belgia, czyli dwa
w jednym, „Newsweek” 2003, nr 32, s. 38.
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podkreślają brak powszechnie akceptowanego rozumienia pojęcia narodu.
Oba sposoby, w dużej mierze wykluczające się, często uznawane są za równoprawne, jednakowo zasadne narzędzia opisu rzeczywistości. Ich konkurencyjny charakter, złożoność, a równocześnie doniosłość praktycznych
konsekwencji, ukazuje aktualna sytuacja narodowa wielu państw zachodnioeuropejskich, np. Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, czy Belgii. Akceptują
one rozumienie narodu jako ogółu wszystkich obywateli, bez względu na
dzielące ich różnice kulturowe i etniczne. W tym sensie wszyscy obywatele
mogą być traktowani jako członkowie narodu np. hiszpańskiego53. Jednocześnie wielu mieszkańców Kraju Basków oraz Katalonii, będąc obywatelami Hiszpanii (częściowo także Francji), uważa się odpowiednio za członków narodu baskijskiego i katalońskiego, a nie hiszpańskiego. Czy zatem
istnieje naród hiszpański, a jeśli tak, to jaka zasada stanowi jego istotę?
W przypadku uznania możliwości koegzystencji obu sposobów pojmowania narodu, pojawia się jeszcze ważniejsze pytanie: czy może istnieć naród
(w rozumieniu etnicznym) w narodzie (w ujęciu obywatelskim)? Oba sposoby pojmowania narodu w różnych proporcjach przenikają się wzajemnie54. Dążenia grup walczących o utworzenie własnego państwa, nazywane nacjonalizmami potencjalnymi lub „sub”–nacjonalizmami55, można
także interpretować z pominięciem kategorii narodu, określając je jako
grupy etniczne, językowe, narodowości itp. Wówczas ruchy odśrodkowe są
traktowane jako regionalistyczne, a nie nacjonalistyczne czy narodowe56.
Podobne pytania należy postawić w odniesieniu do niemal wszystkich
państw europejskich57, np.: Wielkiej Brytanii (np. Szkoci, Walijczycy),
Francji (np. Bretończycy, Korsykanie), czy Polski (Kaszubi, Ślązacy58).
Zgodnie z zachodnim typem narodu brakuje podstaw dla aspiracji irredentystycznych Irlandczyków w stosunku do Irlandii Północnej. Przyjmując
jednak rozumienie wschodnie – dążenia te stają się oczywiste, w pełni uzasadnione i usprawiedliwione. Uznanie Basków za narodowość, grupę etniczną lub naród kulturowy pociąga za sobą nie tylko konsekwencje teoretyczne, ale przede wszystkim polityczne. Urs Altermatt podkreśla, że „dychotomia narodu kulturowego i narodu państwowego zaczyna być niebezpieczna politycznie…”59. Sposób rozumienia narodu przesądza o poparciu
53 Por. Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978, tłum. i wstęp T. Mołdawa, Warszawa 1993,
s. 31–32.
54 U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 35–44. Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe…,
dz.cyt., s. 23–25; H. Kubiak, Przyczynek do sporu…, dz.cyt., s. 214.
55 E. Gellner, Narody…, dz.cyt., s. 10–11, 58–60; B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone…,
dz.cyt., s. 16.
56 W. Konarski, Pragmatycy i idealiści…, dz.cyt., s. 58–60.
57 Zob. K. Gawlikowski, dz.cyt., s. 12–13.
58 Por. R. Geremek, Òdroda tatczëznë. Nowy naród RP – Kaszubi, „Wprost” 2003, nr 35, s. 60–61.
59 U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 43.
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lub jego braku dla dążeń do uzyskania autonomii regionu lub nawet utworzenia odrębnego państwa. Stosowanie metod terrorystycznych przez
część zwolenników separacji Kraju Basków wskazuje doniosłość rozstrzygnięć sporów teoretycznych.
Pojmowanie narodu jako wspólnoty etnokulturowej, w odróżnieniu od
ogółu obywateli jako kategorii prawno-politycznej, akcentują socjologowie. Antonina Kłoskowska podkreśla, że „empiryczne rozróżnienie zjawisk społeczeństwa i narodu staje się jednak oczywiste, gdy zastosujemy
ich pojęcia do państw wielonarodowych (…) Ale także w warunkach
znacznej jednolitości, jaka np. występuje w Polsce po drugiej wojnie światowej, właściwe jest odmienne używanie określeń »naród« i »społeczeństwo«. (…) Odróżnienie społeczeństwa od narodu może przyczynić się do
lepszego rozumienia charakteru narodu jako zbiorowości swoistego typu”60. Nie tylko naukowcy, ale także politycy – nacjonaliści61, podkreślają
różnice dzielące narody typu etnicznego od narodów typu obywatelskiego.
Tym samym spory teoretyczne, myśl polityczna, oddziaływująca na świadomość społeczeństw, sposób interpretacji przeszłości i wizje przyszłości,
rzutują zarówno na działalność polityków, jak i życie codzienne milionów
obywateli, „…dlatego tym bardziej niezbędna jest dyskusja nad różnorakimi koncepcjami narodowości”62. Zdaniem niektórych „…Europę czeka
wybór między bałkanizacją i helwetyzacją”63. Problem jest aktualny oraz
w dużej mierze powszechny i codzienny64.
Myśl polityczna, stanowiąc jeden z czynników nadających kształt świadomości narodowej, może sprzyjać lub zapobiegać konfliktom między narodami. Powiązanie idei narodu z ideą demokracji wydaje się skutecznym
sposobem do trwałego ograniczenia lub nawet wyeliminowania części konfliktów o podłożu narodowym. Sposób pojmowania narodu determinuje
rozumienie demokracji, gdyż określa zakres podmiotowy zbiorowości suwerennej. Demokracja ujmowana najogólniej jako forma rządów sprawowanych przez określoną zbiorowość (lub jej przedstawicieli) nie zawiera
60 A. Kłoskowska, Kultury narodowe…, dz.cyt., s. 24–25. Por. S. Jedynak, Refleksje historyka…, dz.cyt., s. 14–16.
61 Zob. np.: R. Dmowski, Kościół…, dz.cyt., s. 16–24 Zagadnienia Środkowo i Wschodnioeuropejskie, Londyn, lipiec 1917 roku, [w:] R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa,
Warszawa 1989, t. 2, s. 234–238.
62 U. Altermatt, Sarajewo…, dz.cyt., s. 18.
63 Tamże, s. 20.
64 Anglicy, Irlandczycy z Irlandii Pn., Walijczycy i Szkoci posiadają odrębne – narodowe, reprezentacje w piłce nożnej. Jest to interesujący przykład, ilustrujący równocześnie dwa ważne
aspekty: praktyczny – wpływ sposobu rozumienia narodu na sytuację codzienną milionów tzw.
zwykłych ludzi w wielu sferach życia, pozornie odległych od spraw narodowych oraz teoretyczny
– spór naukowców o rodzaj więzi konstytuującej narody. Przypadek ten dowodzi funkcjonowania w świadomości wielu mieszkańców Europy Zach. kulturowej koncepcji narodu mimo, iż państwo którego są obywatelami, opiera się na koncepcji obywatelskiej.
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immanentnej odpowiedzi na podstawowe pytanie, dotyczące kryteriów
przynależności do grupy suwerennej?65 Sposób postrzegania narodu przesądza o treści odpowiedzi.
Naród w ujęciu obywatelskim cechuje znacznie wyższy stopień inkulzywności, rozumianej jako łatwość rozszerzania grupy suwerennej oraz jej
potencjalną heterogeniczność kulturową. Wówczas możliwe jest pełne
i bezkonfliktowe powiązanie narodu z demokracją, jako idei harmonijnie
uzupełniających się i równorzędnych66. Natomiast etniczne rozumienie narodu nadaje mu nieuchronnie ekskluzywny charakter, sprzyjając zawężeniu suwerenności do wspólnoty kulturowej. Wówczas możliwy jest konflikt
pomiędzy dążeniami do maksymalnego rozszerzenia zasięgu podmiotowego demokracji (suwerenem stają się wszyscy obywatele państwa – kryterium polityczno-prawne) z zasadami państwa narodowego (władzę sprawują wyłącznie członkowie narodu rządzącego, w interesie tego narodu).
W tej sytuacji przyznanie równych praw politycznych wszystkim obywatelom narusza zasadę tak pojętego państwa narodowego, i odwrotnie – jej
realizacja oznacza ograniczenie pełni praw politycznych tylko do wspólnoty kulturowej, nie obejmując wszystkich obywateli. Taki sposób myślenia
o narodzie może prowadzić do wyodrębnienia dwóch kategorii obywateli:
pełnoprawnych i ograniczonych w prawach politycznych67.
Obywatelskie pojmowanie narodu, dominujące w Europie Zachodniej,
sprzyja realizacji zasad demokratycznych. Dlatego też można nazwać je rozumieniem demotycznym lub „populistycznym”. Jego przeciwieństwem
jest ujęcie wschodnioeuropejskie, nazwane etnicznym68.

65 M. Król, Historia myśli politycznej. Od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 1998,
s. 108.
66 A. Kłoskowska, Teoretyczne spory…, dz.cyt. s. 2.
67 Dzieje państw europejskich zawierają wiele przykładów różnicowania praw politycznych
w oparciu o kryteria narodowe, etniczne, wyznaniowe, stanowe, zasług i lojalności wobec państwa, np.: w starożytnych Atenach podział na obywateli, metojków (cudzoziemców) i niewolników w starożytnym Rzymie do III w.n.e. podział na podstawie kryterium pochodzenia etnicznego na: obywateli i peregrynów w monarchiach stanowych z definicji, a także w monarchiach absolutnych, podział na stany społeczne w odniesieniu do Irlandczyków w Zjednoczonym Królestwie w latach 1800–29, gdy prawa wybierania posłów do Izby Gmin pozbawieni byli katolicy
(głównie Irlandczycy), system wyborów kurialnych monarchii Austro-Węgierskiej u schyłku
XIX w., dyskryminacja prawna Żydów do XIX w. – np. w Wielkiej Brytanii do 1858 r. (M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1998, s. 18, 27–28, 306, 433, 443) w Polsce koncepcja elity obywateli uprawnionej do wyboru 2/3 senatorów na mocy konstytucji z 1935
r. (J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2000,
s. 505).
68 Greckie terminy demos (lud, ogół ludzi) i éthnos (grupa o wspólnym pochodzeniu) oraz
ich łacińskie odpowiedniki – populus i natio mogą stanowić najkrótszą charakterystykę obu sposobów pojmowania narodu oraz ich wpływu na pojmowanie idei demokracji (por. L. Moczulski,
Geopolityka…, dz.cyt., s. 232–233).

Nr 3 (16)/2008 Społeczeństwo i Polityka

37

Konrad Jajecznik

4. Konkluzje
Nawet pobieżny przegląd problematyki narodowej w Europie pozwala
dostrzec trudność w oddzieleniu porządku empirycznego i normatywnego.
W obu warstwach występują elementy zarówno obywatelskiej, jak i etnicznej koncepcji narodu. Egzemplifikacji dla powyższego twierdzenia dostarczają również państwa Europy Zachodniej, jak na przykład Hiszpania czy
Wielka Brytania. Zarówno społeczeństwa definiowane poprzez kryteria
polityczno-prawne, a więc obywatelstwo danego państwa, jak i wspólnoty
konstytuowane poprzez partycypację w jednej kulturze, występują na całym obszarze Europy69.
W sensie poznawczym rola koncepcji nazywanej wschodnioeuropejskim
podejściem do istoty narodu jest trudna do przecenienia. Jej atrakcyjność
w epoce triumfu wartości liberalnych może wydawać się znikoma70. Perspektywa ta jest jednak niezwykle cenna, gdyż pozwala pogłębić wiedzę na
temat kulturowego zróżnicowania społeczeństw europejskich. W czystym
podejściu obywatelskim zakorzeniona jest pewna doza ignorancji wobec
świata zastanego. Poczynienie dystynkcji pomiędzy społeczeństwem o kulturze narodowej a kategorią obywatelstwa, która może przebiegać wbrew
podziałom narodowym, jest kluczowe dla zrozumienia porządku empirycznego. Przynależność państwowa z istoty ma charakter normatywny, jest
efektem swobodnej kreacji i jednostkowego wyboru, lecz stanowi zaledwie
jeden z aspektów kulturowej i politycznej charakterystyki społeczeństw europejskich.
Powrócić też należy do kwestii ideowych źródeł pojęć, mających wartość
deskryptywną i eksplanacyjną. Spoglądając na problem istoty narodu z tej
perspektywy, koncepcja zwana wschodnioeuropejską wydaje się korespondować z myślą konserwatywną, zaś podejście zachodnie sprzyja myśli liberalnej. Rozpatrując powyższą obserwację w powiązaniu ze wskazywanym
w literaturze modelem centrum–peryferie (lub dychotomią narodów dominujących i ujarzmionych), łatwo możemy dostrzec zbieżność obu perspektyw. Dla jej wykazania pożytecznym będzie odwołanie się do dorobku
polskiej myśli politycznej, stanowiącej zapis ewolucji świadomości kulturowej i politycznej, nie tylko elit, ale też ogółu społeczeństwa.
Andrzej Frycz Modrzewski, czołowy przedstawiciel polskiej myśli politycznej XVI wieku, a więc „złotego wieku” kultury i potęgi Rzeczypospo69 Autor świadomie unika w tym miejscu rozważań nad przebiegiem granic Europy, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
70 Trafnie tę cechę współczesności ujęła W. Kymlicka, konstatując, iż „…światopogląd liberalny przenika całą nowożytność i jest milcząco przyjmowany nawet przez swych najbardziej zagorzałych krytyków” (W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna. Wprowadzenie, KrakówWarszawa 1998, s. 277).
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litej, definiował istotę państwa jako organizację stworzoną dla uszczęśliwienia ogółu: „Rzeczpospolita to zgromadzenie i pospólność ludzka, związana prawem, łącząca wielu sąsiadów, a ustanowiona ku życiu dobremu
i szczęśliwemu (...)”71. Odwoływał się przy tym do idei obywatelstwa, wskazując, że naród tworzą ludzie zamieszkujący określone terytorium, poddani wspólnej władzy i prawu.
Ani miejsce, ani władza polityczna nie należą do elementów stanowiących niezbywalne wyposażenie kulturowe jednostki, mogą zatem podlegać
mniej lub bardziej swobodnej zmianie, wynikającej z możliwości migracji
lub transformacji władzy państwowej. Oceniając definicję państwa zaproponowaną przez Modrzewskiego z perspektywy współczesnej, wyraźna jest
jej zbieżność z myśleniem liberalnym, opartym na prymacie celów indywidualnych oraz idei nieskrępowanej swobody jednostki.
Odmienną perspektywę przyjmował Maurycy Mochnacki. Wskazywał,
że spoiwem społeczeństwa jest wyłącznie kultura, jej prężność stanowi warunek sine qua non jego siły i przetrwania. Przynależność państwowa została uznana za czynnik wtórny. Mochnacki odróżniał naród, a więc wspólnotę kultury, od zbiorowości jednostek poddanych jednej władzy państwowej. Podkreślał pierwotność i autentyczność tożsamości wspólnoty kulturowej. Równocześnie wskazywał, że zbiorowość – postrzegana jako mechaniczne połączenie jednostek pozostających pod wspólną władzą, lecz nie
związanych jedną kulturą – może łatwo ulec rozbiciu w wyniku zastosowania siły fizycznej72. W rozważaniach Mochanckiego widoczna jest zbieżność z myślą konserwatywną, doświadczenimi narodu podbitego oraz romantyczna, antyliberalna, perspektywa oglądu rzeczywistości społecznej73.
Porównanie obu wyselekcjonowanych wypowiedzi pozwala zilustrować
znaczenie zmiany perspektywy dla sposobu postrzegania narodu. Potęga
państwa oraz przyjęcie za punkt wyjścia prymatu interesów jednostkowych
skłoniły Modrzewskiego do eksponowania idei obywatelstwa, wspólnej
władzy politycznej i jednolitego systemu prawnego. Rola Rzeczypospolitej,
jako jednego z centrów politycznych Europy Środkowo-Wschodniej w XVI
stuleciu, sprzyjała akceptacji inkluzywnej i indywidualistycznej koncepcji,
nawiązującej bardziej do sfery państwa niż kultury. Liberalne inklinacje są
zatem wyraźne. Zmiana perspektywy wynikająca z upadku państwa, pery71 A.F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, księga I: O obyczajach, cyt. za: Dla dobra
Rzeczypospolitej. Antologia myśli państwowej, wyb. K. Budziło, J. Pruszyński, Warszawa 1996,
s. 52.
72 B. Łagowski, Pojęcie samowiedzy narodowej w filozofii politycznej Maurycego Mochnackiego [w:] Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych, red. J. Goćkowski, A. Walicki, Warszawa 1977, s. 45–47.
73 S. Filipowicz, Polskie tradycje polityczne – liberalizm i romantyzm [w:] Społeczeństwo i Polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007,
s. 1095–1105.
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feryjny charakter sprawy polskiej w polityce ogólnoeuropejskiej XIX wieku oraz polityczny podbój narodu polskiego spowodowały, że Mochnacki
eksponował czynniki kulturowe, dyskredytując zarazem rolę władzy państwowej.
Znaczenie dystynkcji pomiędzy kategorią narodu i obywatelstwa z całą
ostrością widoczne jest również współcześnie, co ilustruje przykład Belgii.
Obywatele tego państwa poczuwają się przede wszystkim do tożsamości
flamandzkiej lub walońskiej, czego dowodzi m.in. współistnienie partii politycznych odwołujących się w pierwszej kolejności do obu grup narodowych, zaś ich identyfikacja ideologiczna jest kryterium drugorzędnym.
Stąd też dwie partie chrześcijańsko-demokratyczne oraz socjaldemokratyczne, odpowiednio: flamandzkie: Partia Chrześcijańska (CVP) i Partia
Socjalistyczna (SP) oraz walońskie: Partia Chrześcijańska (PSC) i Partia
Socjalistyczna (PS)74. Nie wyklucza to poparcia części społeczeństwa dla
kontynuacji wspólnej państwowości, nie jest to jednakże postawa dominująca75.
Naród to jedna z podstawowych idei i zarazem kategorii służącej do
analizy życia społecznego we współczesnej Europie, gdyż wiąże sferę kulturową z wymiarem politycznym. Obywatelska koncepcja narodu jako spoiwo życia zbiorowego przyjmuje władzę, a więc czynnik zmienny i konwencjonalny. Etniczna koncepcja narodu bazuje na wspólnocie kultury, zwłaszcza języka, oraz doświadczeń dziejowych, skutkujących obligatoryjnym
dążeniem do politycznej odrębności i samodzielności, materializowanym
w formie dwóch komplementarnych idei – samostanowienia narodów oraz
państwa narodowego. Przy czym etniczność, stanowi jedynie faktyczne lub
domniemane jej źródło. Kultura narodowa nie daje się sprowadzić do poziomu etnicznego, szczególnie, iż wiele narodów ma skład wieloetniczny.

74 Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszwski, R. Herbut,
Wrocław 1997, s. 5–6; R. Herbut, Podziały socjopolityczne w Europie Zachodniej. Charakter
i struktura [w:] tamże, s. 60–61.
75 D. Pszczółkowska, Manifestacja belgijskiej jedności, „Gazeta Wyborcza”, nr 270,
19.11.2007, s. 11.
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Wiek XXI jest czasem dominacji kultury popularnej. Za sprawą różnorodnych mediów – prasy, telewizji, a nade wszystko Internetu, jak również
rozwijającej się prężenie komunikacji, popkultura dociera w najdalsze
miejsca Ziemi, pozwalając obywatelom „globalnej wioski” cieszyć się tymi
samymi dobrami materialnymi i duchowymi. Niektóre z marek produktów
– komputerowych, kosmetycznych, odzieżowych czy spożywczych, zyskały
rangę globalnych, bez trudu pozwalając podróżnym w różnych zakątkach
świata na „odnalezienie się” w obcej dla nich przestrzeni. Wystarczy wspomnieć, że np. sieć McDonald’s ma na całym świecie ponad 30 tysięcy barów szybkiej obsługi1, serwujących wszędzie w ten sam sposób identyczne
dania i napoje, dzięki czemu zapewnia swym klientom przewidywalne doznania smakowe i estetyczne.
W dobie ekspansywności kultury konsumpcyjnej rodzi się pytanie, czy
Europa wytworzyła własną kulturę popularną czy też jedność kulturowa
także i w tym wymiarze jest kolejnym społecznym mitem wyrosłym przy
okazji lansowania idei wspólnoty krajów europejskich. Pytanie jest o tyle
zasadne, że za główne źródło popkultury uważa się USA. „Nie ma raczej
wątpliwości, że Stany Zjednoczone są krajem, który z największym powodzeniem buduje mitologię kultury popularnej, a zawierzając tak wykreowanemu »krajobrazowi medialnemu«, czerpie zeń zadowolenie i smakuje
estetycznie. Amerykańskie gwiazdy i idole łączą w sobie prowincjonalność
i uniwersalność”2. Zwłaszcza ostatnia z wymienionych cech – swoisty synkretyzm prowincjonalności i uniwersalności, pozwala na swobodne przeni1

Zob. www.mcdonalds.com.
W.J. Burszta, W. Kuligowski, Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury,
Warszawa 1999, s. 55.
2

Nr 3 (16)/2008 Społeczeństwo i Polityka

41

Violetta Wróblewska

kanie dóbr kultury ze Stanów Zjednoczonych do innych krajów. I chociaż
autorzy powyższej opinii sugerują jednocześnie, że wspomniane przez nich
państwo nie stanowi wyraźnego centrum kulturowego, bowiem takiego
w ogóle nie ma, gdyż współcześnie istnieją centra wędrujące, zmieniające
się wraz z obowiązującymi modami na konkretne miejsca, postaci czy zdarzenia3, pozycja amerykańska w zakresie kreowania popkultury wydaje się
mimo wszystko nadrzędna. Przekonuje o tym dominująca obecność produkcji amerykańskich w europejskich kinach, w telewizji czy w muzyce,
a więc w sferach najbardziej podatnych na kreację medialną, a także w popkulturowej świadomości. Każdy z nas kojarzy takie postaci czy zjawiska,
jak Mickey Mouse, Spider-Man, Superman, Tom and Jerry, The Flintstones,
Muppets, McDonald’s czy MTV, będące kwintesencją popkultury amerykańskiej4. Chociażby z tego powodu sensowne wydaje się postawione pytanie o kulturową niezależność, popkulturową oryginalność krajów europejskich, które mają własne, nierzadko niezwykle ciekawe kultury narodowe.
Od razu trzeba zaznaczyć, że znalezienie odpowiedzi na wszystkie pytania, które z tym zjawiskiem, a może raczej sferą zjawisk, się wiążą, nie jest
możliwe, jako że problem wymaga gruntownych badań porównawczych, co
przekracza ramy niniejszej pracy. W związku z ograniczeniem się do opisu
wybranych zjawisk kultury, zwłaszcza dostępnych w Internecie i telewizji,
niniejszy artykuł należy traktować jako wstęp do dalszej analizy zaproponowanego tematu.
Obecny stan badań nad kulturą w Europie pozwala stwierdzić, że trudno mówić o jedności kulturowej krajów ją tworzących i to z wielu powodów. Jednym z istotnych jest nadal widoczny podział na cywilizowany Zachód i cywilizujący się Wschód, którego mieszkańcy, doświadczeni po drugiej wojnie światowej komunizmem, po latach gospodarczego i kulturowego zastoju pragną funkcjonować jak zamożni i niezależni obywatele zza zachodniej granicy, nie dotknięci w przeszłości stalinowskim totalitaryzmem5. Z pewnością można więc mówić o widocznej w społeczeństwach
wschodnich tendencji do naśladowania zachodniego stylu życia, wiodącej
do pewnej kulturowej unifikacji, ale nie do pełnej identyfikacji, która nie
wydaje się jednak możliwa. Nawet na poziomie kultur oficjalnych, narodowych dostrzec można wyraźne, nie pozwalające na pełne zbliżenie, różnice – m.in. językowe, obyczajowe, zdeterminowane czynnikami historycznymi i geograficznymi. Nierzadko właśnie powikłane losy danej społeczności
i warunki naturalne narzucały określone normy postępowania, charakter
3

Tamże, s. 58.
Por. odpowiednie hasła w: D. Scheck, Leksykon amerykańskiej popkultury, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 1997.
5 W.J. Burszta, Dwie Europy [w:] Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, pod red. J. Muchy i W. Olszewskiego, Toruń 1997, s. 44.
4
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żywienia, nawet rodzaj stroju – elementów traktowanych z dzisiejszej perspektywy w kategoriach zjawisk tradycyjnych, wiązanych z tożsamością narodową6. Wystarczy przywołać polski kontusz – strój szlachecki, który bywa kojarzony z czasami świetności Rzeczypospolitej i wykorzystywany
w związku z tym w czasie ważnych lokalnych czy państwowych uroczystości, by podnieść ich rangę. Podobnie zresztą traktowany jest polski strój ludowy, szczególnie podhalański, w przeszłości silnie utożsamiany z rodzimością i wolnością7.
Z obcych zjawisk wspomnieć można nieobecną wśród krajów położonych na północny kontynentu, a popularną na południu – sjestę, swoisty
czas zamarły, wynikający z wysokich temperatur panujących szczególnie
w okresach letnich, a podyktowany i tradycją, i dbałością o stan zdrowia
obywateli. Dlatego np. w Hiszpanii zazwyczaj między godziną 14.00 a 17.00
życie zamiera, łącznie z instytucjami użyteczności publicznej, w których nie
uda się załatwić w tym czasie żadnej urzędowej sprawy8. W tym samym
czasie w krajach na drugim krańcu Europy życie toczy się pełnym rytmem.
Nawet te dwa wskazane kulturowe drobiazgi – kontusz i sjesta – ujawniają odrębność poszczególnych krajów, która sprawia, że bez znajomości podstawowych zasad języka danej grupy czy ich obyczajów niełatwo
w pełni zrozumieć np. mieszkańcowi z jednej części Europy mieszkańca
z części drugiej, zwłaszcza tej bardzo odległej. Do dziś nie stworzono
przecież wspólnego języka europejskiego, bowiem trudno uznać za takowy język angielski, będący tzw. językiem międzynarodowym, z racji największego rozpowszechnienia na świecie – posługuje się nim około
1,2–1,6 miliarda obywateli, zaś dla 400 milionów jest on językiem ojczystym9. Takiej funkcji nie pełni też sztuczny język – esperanto, zrozumiały jedynie przez nielicznych zainteresowanych. Członków organizacji
esperanckich jest około 20 tysięcy na całym świecie, zaś liczbę używających języka szacuje się na poziomie 0,4–1 miliona osób10. Podstawowym
mankamentem esperanto, który uniemożliwia mu zyskanie większej liczby zwolenników, wydaje się jego status odmienny od statusu języka naturalnego, o którym podstawową wiedzę czerpie się ze środowiska rodzinnego, między innymi poprzez naśladownictwo mowy najbliższych, a nie
tylko dzięki regularnej edukacji.
6 Por. V. Wróblewska, Tożsamość kulturowa w czasach popkultury, „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 3, s. 27–43.
7 Tamże.
8 B. Kopyt, fiesta, sjesta i maniana. Tak się żyje za granicą, „Praca i Życie za Granicą”; cyt za:
http://wiadomosci.onet.pl/1405780,2678,1,1,kioskart.html.
9 http://portalwiedzy.raportyspecjalne.onet.pl/1452514,index.html.
10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Esperanto; por. A. Pleśnar, Esperanto – język międzynarodowy
i zjednoczonej Europy i zjednoczonego świata, http://www.esperanto.pl/page.php?tid=311393.
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Warto przypomnieć, że w Brukseli, w Parlamencie Unii Europejskiej,
a więc w samym sercu Europy, można przemawiać we własnym, narodowym języku, w którym wypowiedzi tłumaczone są na bieżąco na wszystkie
pozostałe obowiązujące tam języki, bowiem uznaje się za oficjalne aż dwadzieścia trzy kody językowe11. „Od dnia 1 stycznia 2007 r. – po przystąpieniu Rumunii i Bułgarii oraz uzyskaniu tego samego dnia statusu języka
urzędowego przez język irlandzki – w Unii Europejskiej mamy oficjalnie
23 języki urzędowe. Przy 23 językach urzędowych możliwych jest ponad
506 kombinacji językowych, ponieważ każdy język może zostać przetłumaczony na 22 inne języki. Aby sprostać temu wyzwaniu, Parlament Europejski dysponuje wydajnymi służbami tłumaczeń ustnych, pisemnych i weryfikacji tekstów prawnych”12.
Skoro narzędziem komunikacji, szerzej – wszelkiej interakcji, jest właśnie język, trudno mówić przy takiej lingwistycznej różnorodności o rzeczywistej, pogłębionej więzi między krajami Europy. Nawet odgórne ponadkrajowe dyrektywy, chociażby o wspólnym hymnie Starego Kontynentu,
o jednej walucie o znaczącej nazwie euro czy w końcu o zbieżnych zasadach
gospodarki, nie wykluczają kwestii inności poszczególnych narodów.
Z drugiej jednak strony istnieje powszechne przekonanie o ponadnarodowym charakterze kultury masowej, wyrastającej z chęci dostarczenia
konsumentom rozrywki, oferującej treści strywializowane, pozbawione
kulturowego zakorzenienia, by każdy odbiorca mógł bez problemu je zrozumieć i zaakceptować. Tak pojęta kultura zdaje się kryć w sobie potencjał
jednoczenia różnorodnych grup ludzkich, których scalić nie mogą praktycznie dzielące, a nie łączące kultury narodowe. W pewnym zakresie powyższa propozycja znajduje potwierdzenie w faktach, gdy weźmie się pod
uwagę, iż powstają przekazy literackie, filmowe i muzyczne, które z jednakowym zainteresowaniem i zrozumieniem odbierane są w różnych miejscach świata. Daleko nie szukając, wspomnieć można o angielskim cyklu
opowieści o małym czarodzieju – Harrym Potterze (1997–2007), autorstwa
Joanne K. Rowling, sensacyjnej opowieści amerykańskiego pisarza Dana
Browna Kod Leonarda da Vinci (2003), o amerykańskich filmach, np. Pasja (2004) w reżyserii Mela Gibsona i Titanic (1997), wyreżyserowanym (na
podstawie własnego scenariusza) przez Kanadyjczyka Jamesa Camerona,
czy o piosenkach, takich jak With or Without You z płyty Joshua Tree (1987)
angielskiego zespołu You 2 bądź Come Away With Me z płyty o tym samym
tytule (2003) amerykańskiej wokalistki Norah Jones. Oczywiście ich popularność wynikała także z odpowiednio prowadzonych kampanii reklamo11 www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=155&pageRank=2&language=PL.
12 Tamże.
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wych, ale równie istotną rolę odgrywa kulturowa neutralność przekazów,
pozwalająca na ich odbiór w różnych kręgach kulturowych. W tym kontekście należy odbierać umieszczenie akcji thrillera Dana Browna m.in. we
Francji, w Paryżu – raczej na zasadzie zabiegu artystycznego, niezwiązanego z tzw. centrum kulturowym, wyznaczającym tożsamość, niż składnika
tożsamość budującego13. Powszechnie informacje znane na temat tego
kraju i jego stolicy całkowicie wystarczą, by czytelnik nie czuł się obco, poznając tajniki świata przedstawionego, zwłaszcza że i autor nie szczędzi na
jego temat różnego rodzaju szczegółów niezbędnych do zrozumienia przebiegu zdarzeń.
Podobnie rzecz się dzieje w przypadku pozostałych wymienionych wytworów kultury popularnej, do których przyswojenia nie potrzeba przesadnej wiedzy o rzeczywistości stanowiącej dla nich główny punkt odniesienia.
Charakteryzując się znacznym stopniem niedookreśloności, przy tym wpisując się w system wiedzy stereotypowej, wszystkie składniki dają się przez
przeciętnego czytelnika, widza bądź słuchacza, wedle ich woli, gustu i wiedzy, doprecyzować, a tym samym zaakceptować.
Powyższe przykłady stanowią tylko jeden nurt kultury popularnej, który
obejmuje niemal cały cywilizowany świat, głównie pod wpływem inspiracji
amerykańskich. Istnieje jednak nurt drugi, o wymiarze lokalnym, funkcjonujący w wyraźnie określanym środowisku, rzadko z niego przedostając się
w inne kulturowe obszary. Wśród rodzimych propozycji tego typu można
wspomnieć kryminały autorstwa Joanny Chmielewskiej, a z nowszych –
utwory Marka Krajowskiego, które za sprawą dobrych tłumaczeń trafiły
poza granice Polski. Książki rodzimej mistrzyni powieści sensacyjnej znalazły wdzięcznych czytelników przede wszystkim w Rosji (łącznie 8 mln
sprzedanych egzemplarzy)14, zaś autora cyklu historii o detektywie Mocku
głównie w krajach niemieckojęzycznych. W jednym i drugim wypadku ma
to swoje uzasadnienie – poza czysto artystycznym – a mianowicie znaczna
część powieści Chmielewskiej rozgrywa się w rzeczywistości komunistycznej, znanej i obywatelom zza wschodniej granicy, ponadto napisana jest
w duchu ironicznym, niezwykle trafnie przez Rosjan odbieranym i ocenianym. Stan ten wynika z ich własnej tradycji literackiej, wspominając niestroniące od ironii i pastiszu dzieła sztuki wysokiej – powieści Dostojewskiego czy Bułhakowa, a także z obecnych gustów literackich, wskazujących na prymat kryminalnych powieści w duchu komicznym nad innymi
odmianami konwencji (poczytne są m.in. ironiczne utwory Darii Doncowej – Ali-Baba i 40 rozbójnic, 13 nieszczęść Heraklesa, Bukiet pięknych
dam). Z kolei Krajewski osadził wydarzenia swego cyklu we Wrocławiu –
V. Wróblewska, Tożsamość…, dz.cyt.
Zob. www.chmielewska.pl.
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w mieście o silnych, niemieckich tradycjach, które odgrywają znaczną rolę
w kreacji świata przedstawionego, tym samym pozwalając na lepszy odbiór
tekstu także przez osoby z kręgu niemieckojęzycznego. Ujawnia się w tym
wypadku silna rola kontekstu kulturowego, zarówno w fazie „nadawania”,
czyli pisania powieści, jak i „odbierania”, czyli jej czytania. Każde czytanie,
podobnie jak oglądanie czy słuchanie, zawsze jest determinowane kulturowo i nigdy nie jest percepcją neutralną15. „Proces czytania to nie spotkanie
czytelnika i tekstu (pojmowanych abstrakcyjnie), lecz spotkanie między-tekstowo uformowanego czytelnika z między-tekstowo uformowanym tekstem. Nie jest to nigdy czysta wymiana między dwoma »nieskażonymi«
bytami, lecz raczej »zamulona« kulturowymi domieszkami, właściwymi zarówno tekstom, jak i czytelnikom w określonych warunkach regulujących
konkretne formy ich spotkania”16.
Wspomniane przykłady „przekraczania granic” nie należą jednak do
nader częstych, gdyż znaczna część wytworów kultury popularnej pozostaje znana w obrębie kraju pochodzenia. Poprzestając nawet wśród tekstów
z kręgu rodzimej prozy kryminalnej, bez problemu wskazać można liczne
tytuły, które znane są na razie tylko polskiemu czytelnikowi, jak chociażby
Ewa i złoty kot (2004) Joanny Szymczyk, Wysypisko (2006) Marka Ołdakowskiego bądź Dwanaście (2006) i Trzynaście (2007) Marcina Świetlickiego. Analogiczne przykłady znajdziemy i w innych krajach, np. w Rosji.
Obok kryminałów eksportowych, takich jak powieści byłej pracownicy milicji Aleksandy Marininy, np. Gra na cudzym boisku (1993), Ukradziony
sen (1995), robiących furorę nie tylko w całej Europie (tłumaczenia na język polski, włoski, francuski, niemiecki, szwedzki, chiński, japoński, koreański; nakład 30 mln egzemplarzy)17, powstają dziesiątki innych, które poza krąg rosyjskojęzyczny nie wykraczają, jak utwory autorów skrywających
się pod pseudonimami, nawiązującymi bezpośrednio do nazwisk postaci
znanych z historii Rosji carskiej, m.in. Krasnow, Korniłow czy Brusiłow.
Już w tym kontekście widać, że nie można mówić o jednej europejskiej
kulturze popularnej. Można rzec, iż jest ona w pewnym zakresie warstwowa, gdyż pod nader cienką powłoką kultury wspólnej – zwłaszcza światowej w stylu amerykańskim, istnieją liczne wytwory narodowe, które lepiej
i głębiej mentalnie trafiają do docelowych grup odbiorców.
Doskonałym przykładem są, oprócz kryminałów, bardziej nośne medialnie przekazy reklamowe. Pierwsza istotna różnica dotyczy możliwości
emitowania określonych reklam w różnych krajach. Obostrzenia dotyczą
15 J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej, przeł. J. Barański, Kraków 2003,
s. 45–46.
16 T. Bennett, Bond and Beyond, Londyn 1987, s. 56, cyt. za: J. Storey, Studia…, dz.cyt., s. 46.
17 A. Marinina, Gra na cudzym boisku, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2005, obwoluta.
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np. treści spotów oraz czasu ich nadawania, a w wypadku reklam pozatelewizyjnych – także miejsca ich zamieszczenia. Ma to jednak zdecydowanie
większy wydźwięk niż tylko różnicowanie na poziomie kulturowym. Zdaniem Ewy Szczęsnej „Obowiązujący w Polsce zakaz reklamowania alkoholu, leków na receptę, oddziaływania na podatne na perswazję dzieci, opatrywanie reklam papierosów adnotacją: »Minister Zdrowia ostrzega: palenie tytoniu jest przyczynią raka i chorób układu krążenia«, zakaz umiejscowienia reklam na obiektach zabytkowych, umieszczanie w belgijskich reklamach słodyczy piktogramu czyszczenia zębów, wprowadzony w Niemczech zakaz emitowania reklam papierosów i alkoholu w godzinach od 11
do 23 oraz umieszczania tychże reklam w okolicach szkół i na stadionach
w czasie olimpiad, czy wreszcie propozycja pokazywania tragicznych skutków brawurowej jazdy w reklamach olejów, opon samochodowych – to
przykłady działań, których efektem jest defikcjonalizacja, czynienie przekazu reklamowego częścią życia społecznego”18.
Istniejące obostrzenia, nakazy i zakazy w widoczny sposób stanowią
także sygnał dla obywatela, co z perspektywy polityki zdrowotnej czy społecznej danego państwa powinno być dla niego ważne. Różnorodność zasad emisji spotów, chociaż w całej Unii Europejskiej jednocześnie występują regulacje wspólne19, poświadcza w pewnych zakresach odrębność kulturowych wartości cenionych w poszczególnych krajach. Warto dodać, że
niektóre normy nie są spisane, ale wiadomo, że do ich przekroczenia nie
powinno się dopuszczać. W wypadku Polski, także wielu krajów Europy
swoistym tematem tabu w reklamie są uczucia religijne, szerzej – wiara katolicka, z którą znaczna część mieszkańców naszego kraju i kontynentu się
utożsamia. Oburzenia wywołała np. reklama Red Bulla, ukazująca zamiast
Trzech Króli, składających dary Jezusowi, czerech, z których jeden wręczał
puszkę napoju energetyzującego, co spotkało się z napiętnowaniem społecznym, w tym kościelnym, a w konsekwencji usunięciem spotu z telewizji
włoskiej, a następnie z telewizji polskiej20.
Tematami kontrowersyjnymi zdają się także wszelkie przekazy dowołujące się do rasizmu, nacjonalizmu, stereotypowego traktowania przedstawicieli poszczególnych nacji czy religii. Głośnym przykładem, poświadczającym te prawidłowość, była emitowana 2 lata temu w niemieckiej telewizji reklama Media Markt, a pokazująca Polaków jako klientów sklepu,
którzy pozorując serdeczne kontakty z niemieckimi sprzedawcami, w chwi18

E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 211–212.
Nakaz emisji reklam jedynie przez 12 minut w ciągu godziny, w odstępach co najmniej 20minutowych, wliczając w to także autoreklamy i telezakupy. Zob. dyrektywa Telewizja bez granic,
ustalona w 1989 roku, zmodyfikowana w roku 1997, a ostatecznie zaktualizowana w listopadzie
2007 roku. Aktualny tekst dyrektywy: http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/index_en.htm.
20 http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,4731164.html.
19
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li wymiany uścisków kradną im spodnie21. Przywołanie stereotypowego wizerunku Polaka–złodzieja wywołało negatywne reakcje nie wśród rodzimych mieszkańców kraju nadania, lecz wśród Polaków tam żyjących, a także tych w ojczyźnie, którzy sprzeciwili się rozpowszechnieniu i utrwalaniu
negatywnego obrazu przedstawicieli ich narodu, co również – jak w poprzednim przykładzie – zaowocowało wycofaniem spotu z telewizji.
Gdy przyjrzymy się wersjom reklam emitowanych w telewizji polskiej,
francuskiej, angielskiej bądź niemieckiej, poprzestając na tych najbardziej
dostępnych, okazuje się, że wśród reklam znaleźć można także te samy obrazy, jedynie w zmodyfikowanej wersji językowej, jak i niepowtarzalne, typowe
dla danego kręgu kulturowego. Pierwsze wiązać należy z działalnością globalnych koncernów, które w poszukiwaniu klienta i w dążeniu do wykreowania
jednego, rozpoznawalnego wizerunku lansują ten sam obraz swego produktu
w licznych stacjach telewizyjnych całego świata, czego przykładem jest wspomniana sieć barów szybkiej obsługi, także producenci napojów typu Coca Cola czy Pepsi, proszków do prania bądź kosmetyków. Drugi typ reklam łączyć
trzeba z rodzimymi twórcami, których aspiracje ograniczają do zdobycia jak
największej części krajowego rynku, czy to z powodu specyfiki oferowanego
towaru, czy z powodu jego nikłej – na tle światowym bądź europejskim –
atrakcyjności, czy też w związku z istnieniem w konsumpcyjnej przestrzeni
wielu podobnych produktów, których wyparcie możliwe jest, choć nie w pełni gwarantowane, przy użyciu znacznej liczby środków finansowych.
Z wymienionych powodów pierwsze reklamy eksponują wartości uniwersalne, czytelne w każdym zakątku świata, jak dobroć, radość, miłość, rodzinne szczęście, drugie – także wartości specyficzne, lokalne, zrozumiałe
dla przedstawicieli danej grupy. Wystarczy wspomnieć polskie reklamy piwa, w których pojawiają się liczne odwołania do tradycji podhalańskich, do
ludowych śpiewek, tańców i strojów, do utrwalonej w powszechnej świadomości postaci Janosika, kojarzonego za sprawą filmu z 1973 roku, wyreżyserowanego przez Jerzego Passendorfera, z polskimi górami, choć sam
zbójnik był słowackiego pochodzenia22. Dla obserwatora niezwiązanego
z naszą kulturą spoty o góralach, pokazanych jako uosobienie siły, odwagi
i męstwa, a także symbol nieograniczonej niczym swobody, mogą zdać się
jedynie kolejnymi fikcyjnymi historiami filmowymi zachęcającymi do kupna określonego typu towarów. Dla Polaków stają się czymś więcej – znakiem ich popkulturowej tożsamości, nośnikiem określonych, kojarzonych
z naszym narodem wartości, sygnałem rodzimości wiązanej z górskim krajobrazem23, a także aluzją kulturową odnoszącą się do ulubionego serialu,
niekoniecznie znanego poza granicami naszego kraju.
21

http://www.signs.pl/article.php?sid=3732.
J. Goszczyńska, Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku, Warszawa 2001.
23 Szerzej: V. Wróblewska, Tożsamość…, dz.cyt.
22
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Gdy reklamy polskie są proste, operują dosłownością obrazów lub czytelną aluzją do znanych powszechnej zjawisk kulturowych, w tym do ulubionych rodzimych seriali, w reklamach francuskich, np. operatora sieci
SFR, większą rolę odgrywają relacje płci, elementy gry zmysłowej, gama
subtelnych niedopowiedzeń, które widz wypełnia własną treścią24. W zasadzie w każdej odmianie narodowej można odnaleźć cechy niepowtarzalne,
wpisujące się w pewien kulturowy wzorzec zrozumiały szczególnie dla jego
nosicieli, w czym upatrywać można świadome działanie marketingowe.
O tym, że reklamy podlegają modyfikacji w zależności od podłoża kulturowego, w którym mają funkcjonować, poświadczają chociażby badania
Małgorzaty Bartosik-Furgat25 i wielu innych krytyków i specjalistów od
marketingu. „Twierdzą oni, że reklama powinna być dostosowana do każdego rynku zagranicznego. Z badań przeprowadzonych przez agencję Hite & Frase wynika, że tylko 9% firm działających na rynku międzynarodowym stosuje „czystą” strategię standaryzacji, 37% przedsiębiorstw w pełni
ją różnicuje, natomiast 54% firm stosuje podejście mieszane (stały przekaz
uzupełniany lokalnie dostosowanymi elementami). A. Kanso badał także
wpływ kultury na międzynarodowe praktyki reklamowe. W badaniach
wzięło udział 96 menedżerów zajmujących się reklamą produktów trwałych, które były promowane na rynkach zagranicznych. Wyniki wskazują,
że 75% firm dostosowuje reklamy międzynarodowe do lokalnych strategii
reklamowych. Tylko 25% firm standaryzuje treści reklam do warunków lokalnych. Wyniki badań innych naukowców także dowodzą przewagi stosowania strategii adaptacji lub częściowej adaptacji odnośnie do reklam prezentowanych na rynku międzynarodowym”26.
Jeszcze innym przykładem popkulturowej różnorodności Europy mogą
być niezwykle popularne na całym świecie seriale. Jako zjawisko telewizyjne już dawno doczekało się wielu opracowań, w różnych ujęciach i kontekstach27, ale warto zwrócić ponownie uwagę na specyfikę wersji krajowych
i ponadkrajowych. Z jednej strony w telewizjach europejskich istnieją seriale, które wszędzie odbierane są z równą pasją, jak „tasiemce” brazylijskie czy amerykańskie, chociażby Moda na sukces (nadawana w USA od
1987 roku, w Polsce – od 1994; emitowana w ponad 100 krajach na całym
świecie). Ich atrakcyjność tkwi w egzotyce prezentowanej scenerii i ukazy24 Zob. porównanie reklam narodowych: M. Bartosik-Purgat, Style reklamowe w zróżnicowanym środowisku kulturowym, www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=114916.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 A. Pater, Telenowela jako naturalne środowisko współczesnego Kopciuszka [w:] Edukacyjne
konteksty kultury popularnej, red. W. Jakubowski, E. Zierkiewicz, Kraków 2002, s. 171–189;
F. Pál, The Novel of the Future; Is It the Telenowel?, www.filmkultura.iif.hu:8080/articles/essays/telenove.en.html.
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wanych wydarzeń, rozgrywających się w niedostępnym dla mas środowisku
sfer wyższych, a w zasadzie w świecie będącym wizualizacją funkcjonujących o nich potocznych wyobrażeń. Kryją się więc za tym stereotypowe
skojarzenia z luksusem, przekładającym się na stan konta i posiadane liczne dobra materialne, wyobrażenia o swobodnym, niezobowiązującym stylu bycia, nieograniczonym żadnymi poważniejszymi kłopotami, a także
przekonanie o urodzie i atrakcyjności ludzi, którzy w tym luksusie się pławią. Doskonale obrazują to sceny ze wspomnianego serialu amerykańskiego, w którym poza zawiłymi intrygami rodzinnymi i licznymi romansami,
uwagę widza przykuwają m.in. nienaganne kreacje i makijaż bohaterów,
nader często pojawiające się przy byle okazji kieliszki szampana, trunku
uznawanego za podstawowy napój ludzi zamożnych, a także scenografia,
mającą zaskoczyć niedostępnym zwykłym śmiertelnikom przepychem, nowoczesnością i wygodą. Drugorzędną rolę odgrywają w tym układzie mankamenty serialu jako wytworu sztuki filmowej – statyczne sceny, pozorna
dramaturgia zdarzeń, papierowe postaci i nieszczerość ich działania. Poza
językiem angielskim jako językiem podawczym, który w poszczególnych
stacjach narodowych zastępują odpowiednio podłożone głosy w danym języku, właściwie nic nie przypomina oglądającemu, że to opowieść „obca”.
Stereotypizacja jest posunięta do tego stopnia, że serial może być bez
większych komplikacji odbierany w zasadzie wszędzie, jako że pozbawiony
jest kulturowego zakorzenienia, albo ostrożniej rzecz ujmując – jest ono
niezwykle powierzchowne. Ujawnia się tu ze zdwojoną siłą wspomniana
uniwersalność i jednoczesna prowincjonalność amerykańskiego produktu,
zapewniające mu nieprzemijającą żywotność oraz atrakcyjność na całym
świecie.
Na innej zasadzie funkcjonują seriale narodowe i nie chodzi tu bynajmniej o tzw. seriale kultowe, np. opowiadające o siermiężnej, a w zasadzie
groteskowej Polsce czasów komunizmu, jak Czterdziestolatek i Alternatywy 4,
które i dziś mają spore grono wielbicieli. Mam na myśli zarówno współczesne seriale obyczajowe, silnie zakorzenione w znanej nam rzeczywistości
codziennej, jak i seriale komediowe, będące nierzadko przeróbką wersji
zachodnich. Mimo idealizacji pewnych zjawisk, osób czy działań, zwłaszcza
widocznych w pierwszej grupie przekazów, często przywołują fakty docierające do widzów i z zewnątrz, z otaczającej rzeczywistości, np. aktualne
sprawy społeczne, kulturowe, polityczne, a nawet – jak w wypadku opowieści o nastawieniu komicznym – wprowadzają autentyczne osoby znane
z życia publicznego. Takim przykładem może być serial Niania (od 2005 r.;
reż. J. Bogajewicz), w którym gościnnie występowali np. popularni w naszym kraju dziennikarze – Sekielski i Mrozowski, Ewa Drzyzga, czy piosenkarze – Muniek Staszczyk i Liroy.
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Przywołana seria filmowa jest o tyle ciekawa, iż dowodzi bardzo popularnego zjawiska, jakim jest przejmowanie „popkulturowej matrycy”. Mam
tu na myśli wykorzystanie wzorca, według którego skonstruowane jest konkretne, zakorzenione kulturowo zjawisko, do stworzenia nowej jego wersji,
nawiązującej do odmiennych kulturowych realiów. Wspomniany serial, robiący w Polsce furorę, jest spolszczonym wariantem historii amerykańskiej
The Nanny (1993–1999)28, która w USA również cieszyła się znacznym zainteresowaniem widowni. Na podstawie zakupionego scenariusza stworzono polską opowieść – z rodzimymi aktorami, krajowymi realiami, także ze
znanymi w kraju osobistościami. Co istotne, na bazie tego samego pomysłu powstały równie zmodyfikowane inne wersje narodowe, chociażby argentyńska (Nińera, La, 2004), rosyjska (Moja prekrasnaja ninia, 2004)
i chilijska (Nany, La, 2005).
Na tej samej zasadzie funkcjonuje z kolei w rosyjskiej telewizji polski
serial, a w zasadzie nowa jego wersja oparta na pierwotnej „scenariuszowej matrycy” – M jak miłość, którego autorem jest Ilona Łepkowska. Warto dodać, że w Polsce serial emitowany od 2000 roku ogląda średnio 10
mln widzów29. Wersja wschodnia również podbiła serca widzów, m.in.
dzięki wprowadzeniu realiów rosyjskich: „Barbarę i Lucjana – seniorów
rodu Mostowiaków – zastąpili Tatiana i Platon Łobowie. Akcja rozpoczyna się w 1998 r., w czasie krachu finansowego w Rosji. Platon traci wszystkie oszczędności i by pomóc córkom, decyduje się sprzedać dom. Rosyjski
serial nie jest więc kalką polskiej produkcji– Najwięcej zmian wywołał stosunek do własności ziemi i do wiary – mówi Ilona Łepkowska, scenarzystka »M jak miłość« i konsultantka rosyjskiej wersji. Bohaterowie »L kak lubow« mają daczę, a nie gospodarstwo. Zamiast zajmować się sadem, hodują pszczoły. Zdaniem reżysera Aleksandra Nazarowa na jabłkach, a tym
bardziej na wodzie mineralnej, interesu w Rosji się nie zrobi. Skoro główne postaci mają przeżywać »te same problemy, co wszyscy Rosjanie«, poprawki były konieczne. Najmniej od pierwowzorów różnią się młodzi bohaterowie. Ich wątki okazały się uniwersalne, chociaż i tu odkrywano różnice. – Scena, w której Małgosia jedzie przez wieś na rowerze, przez Rosjan była odbierana jako wyraz szczególnej samodzielności i niezależności
bohaterki – mówi Łepkowska”30.
Co wydaje się ciekawe, w wersji rosyjskiej nie tylko sceneria wiejska została wyparta przez miejską, bliższą Rosjanom, ale również model rodziny
musiał ulec zmianie: „Rosjanie zdecydowali się też na pewne przemodelo28

http://www.filmweb.pl/Pomoc+domowa,1993,o+filmie,Film,id=92229.
http://wirtualnemedia.pl/document,,543633,M_jak_milosc_sprzedane_do_Rosji.html.
30 M jak miłość w Rosji, „Życie Warszawy” 15.03.2006, s. 13; cyt. za:
http://wirtualnemedia.pl/document,,855465,M_jak_milosc_w_Rosji.html.
29
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wanie obrazu rodziny. – Mężczyźni z »L kak lubow« odgrywają wobec kobiet i dzieci większą i bardziej dominującą rolę niż w »M jak miłość«. Są
bardziej patriarchalni – wyjaśnia Bondarienko. W ekipie pracującej nad
rosyjskim serialem krąży anegdota o rozterkach jednej ze scenarzystek,
która nie wiedziała, co zrobić z mężczyznami, którzy zbyt mało piją”31.
Przywołane opinie na temat modyfikacji serialowych, pozornie drugorzędnych, wskazują na wagę kulturowego zaplecza, w którym dany popprodukt ma funkcjonować. Okazuje się bowiem, że stereotypowym błędem
jest założenie, że wszystko się sprzeda wszędzie w takim samym stopniu.
W wypadku seriali, a więc wytworów nastawionych na długie trwanie
w przestrzeni kulturowej, ważny wydaje się aspekt utożsamienia się widza
z telewizyjnymi bohaterami, którzy przez częstą obecność w telewizji (emisja odcinków odbywa się o stałej porze codziennie lub w określone dni tygodnia) odbierani są jako autentyczne postaci – jako nasi sąsiedzi czy bliscy znajomi. Ten rodzaj identyfikacji jest możliwy jedynie przy dostrzeganiu przez widza zbieżności stanów, zjawisk, doświadczeń, będących udziałem i oglądającego, i oglądanego w telewizyjnej produkcji. Seriale narodowe stają się sagami o narodzie, o jego perypetiach, poszczególnych rodzinach, grupach zawodowych, w których rozpoznajemy siebie i swoich bliskich. Ciekawym wypadkiem unarodowienia telenoweli są serie filmów
o wyraźnym podtekście historycznym, nawet politycznym, jak np. Dom,
polska produkcja opowiadająca o losach Polaków w trudnym okresie powojennym (wyprodukowano ogółem 4 serie – I i II, zostały nakręcone
w 1980 i 1982 roku, a opowiadają o bohaterach w okresie 1945–1967; III
i IV, z lat 1996–1997 oraz z 2000 roku – o dalszych ich losach w latach
1968–1980) .
Wydaje się, że seriale obce, przeniesione bezpośrednio z kręgu amerykańskiego, jak chociażby Moda na sukces, jedynie zmodyfikowane językowo, by zapewnić widzom komunikatywność poszczególnych kwestii, nie
wywołują tak silnych więzi odbiorców z bohaterami. Raczej działa tu mechanizm kompensacji, nie identyfikacji, gdyż perypetie ludzi bogatych, pochodzących zazwyczaj z innego kraju, zaspokajają podstawowe marzenia
o luksusie, o wielkiej przygodzie, o egzotyce, ogólnie mówiąc – o bajkowym szczęściu. Przypadek innego amerykańskiego serialu – Dallas, powstałego na początku lat 80. XX wieku, pokazuje jednak, że o popularności „obcego” produktu mogą decydować także inne czynniki. Np. w Holandii, gdzie oglądalność tej „opery mydlanej” utrzymywała się na niezmiennym wysokim poziomie 52%32, przypisywano jej nie tylko aspekt kompen31 T. Bielecki, V. Makarenko, „M jak miłość” podbija rosyjską widownię, Gazeta.pl. Wiadomości http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3224685.html?skad=rss.
32 J. Storey, Studia…, dz.cyt., s. 24.
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sacyjny czy rozrywkowy, ale na swój sposób hedonistyczny. Okazało się bowiem, że z oglądania fikcji czerpano przyjemność, która nie odrywała od
życia – w opinii widzów – lecz je uzupełniała33. Podobnie rzecz odbierana
była na Węgrzech, gdzie amerykański serial, jak i brazylijski, znany u nas
jako Niewolnica Isaura, zapoczątkował nie tylko modę na nieznaną wcześniej w tym kraju telewizyjną formę kultury popularnej, ale wywołał swoistą „histerię”, związaną z zaangażowaniem emocjonalnym widzów, śledzących losy „obcych” ekranowych bohaterów34.
Wskazane przykłady sprawiają, że telewidzowie oglądają i obce, i narodowe typy seriali, gdyż każda z odmian zaspokaja inne potrzeby. Zamiłowanie do telenowel wydaje się więc miejscem wspólnym w kulturze europejskiej, podobnie jak preferencje konkretnych produktów, ale miejscem
odrębnym zdaje się skłonność do rodzimych produkcji, nawet jeśli są one
przeróbką form i matryc z innych kręgów kulturowych. Zjawisko traktowane jako swojskie pozwala na dostrzeżenie naszej kulturowej odrębności,
nawet jeśli odbywa się to na poziomie popkulturowym. Już dawno twierdzono, że tożsamość narodowa ma zarówno wymiar oficjalny, jak i wymiar
popkulturowy, który budują zjawiska codzienne – stroje, rozrywki, potrawy, formy spędzania czasu wolnego, książki, filmy i prasa35.
Biorąc pod uwagę miejsca wspólne i odrębne w europejskiej kulturze
popularnej, które ujawniają się we wszystkich typach produkcji nastawionych na masowego odbiorcę, jak programy telewizyjne, czasopisma, piosenki, nie można jej jednak odmówić roli integracyjnej, zarówno na poziomach narodowych i poziomie kontynentalnym. Słusznie stwierdził niegdyś
Wojciech Burszta, że „nigdy nie doszło do realizacji wielkiego projektu
wspólnoty kontynentalnej. Również i dzisiaj podziałów Europy mamy wiele. Idea Zjednoczonej Europy musi takie podziały podważyć i zneutralizować oraz wskazać na niekwestionowane pole wspólnych wartości, wokół
których jest ona budowana. Jak dotąd jednak jedyną kulturą, która radzi
sobie skutecznie ze wszystkimi barierami, jest kultura popularna, zwana
przez Europejczyków pogardliwie hamburger culture. Na tym polu nie ma
kłopotów z porozumiewaniem się i ustaleniem kanonów wartości (albo antywartości, jak kto woli). Tyle tylko, że są one zupełnie pozbawione kontynentalnej sygnatury, a przed taką globalizacją Europa pragnie się przede
wszystkim ustrzec”36.
Wydaje się jednak, że trudno mówić o jednej europejskiej popkulturze,
raczej o miejscach wspólnych, nierzadko narzuconych przez styl amery33

Tamże, s. 30.
F. Pál, The Novel of the Future…, dz.cyt.
35 T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza,
Kraków 2002.
36 W.J. Burszta, Dwie Europy, dz.cyt., s. 48.
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kański lub w tym stylu utrzymanych, oraz o miejscach odrębnych – narodowych, które po odpowiednich przeróbkach lub przy dużym stopniu ich
ogólnikowości mogą stać się dobrami wspólnymi. Kulturowa siła Europy
zdaje się tkwić w tym, że jedność, nawet obwarowana różnymi dyrektywami i prawami, nie wyklucza różnorodności, także tej popkulturowej. Europejska kultura ma w rzeczywistości więc różne popkulturowe oblicza.
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Tożsamości narodowe
Słowian Wschodnich

Niniejszy artykuł dotyczy związanych z etnicznością tożsamości zbiorowych narodów tytularnych państw Słowiańszczyzny Wschodniej1. Dla wyodrębnienia tego obszaru zastosowano kryterium geograficzne, a nie wyłącznie kulturowe. W artykule omówione zatem zostały tożsamości zbiorowe Rosjan (w sensie etnicznym, a zatem russkih), Ukraińców i Białorusinów, a poza jego problematyką znalazły się bałkańskie prawosławne narody słowiańskie.
Narody Słowiańszczyzny Wschodniej zamieszkują nade wszystko w swoich państwach narodowych. Rosjanie, w liczbie około 115 milionów, stanowią blisko 80% ludności Federacji Rosyjskiej. Podobny jest odsetek Białorusinów (ponad 8 milionów) w Republice Białoruś i Ukraińców (około
37 milionów) na Ukrainie. Zwraca jednak uwagę znacząca liczba osób tych
narodowości mieszkających także poza granicami własnych państw. Sytuacja ta, spowodowana polityką Rosji carskiej a nade wszystko Związku Radzieckiego, dotyczy w szczególności Rosjan, jako de facto narodu kolonizującego. Mniejszość rosyjska zamieszkuje we wszystkich państwach postradzieckich, stanowiąc blisko 30 procent ludności Łotwy, Kazachstanu
i Estonii. Największe liczbowo diaspory rosyjskie funkcjonują na Ukrainie
(ponad 8 milionów) i w Kazachstanie (ponad 4 miliony), a ponadmilionowe – dodatkowo na Białorusi i w Uzbekistanie. Z kolei największe liczbowo mniejszości narodowe Białorusinów zamieszkują obszary Federacji
Rosyjskiej (blisko milion), zaś Ukraińców – w Rosji i Kazachstanie (odpowiednio: blisko 3 miliony i blisko pół miliona).
1 O tożsamości zbiorowej, etnicznej i narodowej zob. szerzej: Z. Bokszański, Tożsamości
zbiorowe, Warszawa 2005.
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Procesy identyfikacji narodowej Słowian Wschodnich rozpoczynają się
w XIX wieku. Oczywiście sprzyjało im istnienie państwa, akcentującego
w swej polityce ideę narodową. Rosja – poza spoiwem jakim były prawosławie i władza carska – stała się z punktu widzenia ideologicznego państwem Rosjan (russkih) za panowania Mikołaja I. Jednocześnie nie dopuszczano w koncepcjach historiograficznych, ideowych i politycznych nie
tylko odrębności państwowej, ale i narodowej narodów Słowian Wschodnich. Białorusini i Ukraińcy (czyli Małorusini, Małorosjanie) byli zatem
wedle takich koncepcji gałęziami jednego narodu rosyjskiego2. Stąd tożsamość narodowa szerokich warstw społeczeństwa pojawiła się wcześniej
u Rosjan niż u Białorusinów i Ukraińców (w tym ostatnim przypadku rodziła się ona nie na ziemiach Imperium Romanowów, ale Habsburgów).

Tożsamość narodowa Rosjan
Imperializm jako źródło treści tożsamości narodowej
Wydaje się, że imperializm nie był tylko przesłanką polityki państwa rosyjskiego, a następnie radzieckiego, ale stał się najistotniejszym czynnikiem tworzącym rosyjską tożsamość narodową. Sprzyjała temu i zarazem
umacniała to nie tylko polityka władzy, ale historiografia, publicystyka i literatura piękna, a w późniejszym okresie środki masowego komunikowania3. Warto podkreślić, że komunizm – mimo zmiany haseł i szyldów – pozostawił nienaruszone wartości imperialne i fobie wobec obcych. Ekspansywna ideologia imperialna dominowała w powszechnej świadomości.
W Rosji to państwo miało zawsze monopol na interpretację historii. Brak
było tam pluralizmu i znaczących dyskusji historiograficznych. Tak Rosja
carska, jak i imperium radzieckie, dążyły do tego, aby patrzenie na przeszłość narodu i państwa było jednolite. Historiografia rosyjska miała wymiar
imperialny i niewątpliwie przyczyniła się do obrazu Rosji jako imperium4.
Imperium – traktowane jako swego rodzaju stan normalny państwa rosyjskiego – miało prawo do rozszerzania swego terytorium, przy czym w zasadzie nigdy nie było ono agresorem: wchłaniało zatem dane terytoria albo ze
względów obronnych, albo uprzedzając atak nieprzyjaciela. Związek Radziecki stosował tę taktykę równie wiarygodnie dla swoich obywateli, by
wspomnieć chociażby aneksję wschodnich ziem II Rzeczypospolitej.
2 Szerzej zob.: A. Wierzbicki, Rosja i wspólnota słowiańska w XXI wieku [w:] P. Timofiejuk,
A. Wierzbicki, E. Zieliński (red.), Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2004.
3 O idei imperium w literaturze rosyjskiej zob. szerzej: E. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 2000. O tożsamości kulturowej Rosjan zob. W. Czujeszow,
O tożsamości kulturalnej Rosji [w:] F. Gołembski (red.), Tożsamość europejska, Warszawa 2005.
4 O roli historiografii rosyjskiej w konstruowaniu idei imperialnej zob. szerzej: M. Bobrownicka, Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich. Uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków 2006, s. 63–71.
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Imperium miało też naturalne prawo do homogenizacji ludności całego
państwa. Warto w tym względzie podkreślić, że takie imperialne przekonania nie dotyczyły tylko elity władzy, ale także – często w większym stopniu
– środowisk antycarskich (np. Paweł Pestel, przywódca dekabrystów uznawał, ze należy doprowadzić do ujednolicenia narodowego państwa poprzez rusyfikację, i to nie tylko ludności słowiańskiej). Stworzono mit cywilizacyjnej wyższości wobec podbijanych ziem, przy czym nie był on klasycznym mitem kolonizatora. Wyższość Rosjan dotyczyć bowiem miała nie
tylko koczowniczych ludów Syberii, Dalekiego Wschodu i stepów kazaskich, ale także Gruzinów czy Ormian. W okresie komunistycznym teoretycznie internacjonalistyczny Związek Radziecki miał jako imperium twarz
rosyjską. Wszak: „Nienaruszalny związek wolnych republik na wieki zjednoczyła wielka Ruś” („Soûz nerušimyj respublik svobodnyh splatila na veki velikaâ Rus’”). Mimo głoszonego w Związku Radzieckim internacjonalizmu, historiografia dalej pozostała imperialno-rosyjska. Na przykład,
w oficjalnych uroczystościach świętowano okrągłe rocznice pokojowego
przyłączenia się do Rosji obszarów Azji Centralnej czy jej zjednoczenia
z Ukrainą, zaś Ruś Kijowska była kolebką państwowości rosyjskiej (a nie
ruskiej w znaczeniu innym niż rosyjskiej), a przedstawianie jej jako dawnej
państwowości ukraińskiej owocowało stygmatem nacjonalisty. Warto też
zwrócić uwagę, że nawet przedstawiciele emigracyjnej opozycji od owego
imperializmu nie mogli (i zapewne nie chcieli) się oderwać, by wspomnieć
chociażby idee słowianofilstwa i Trzeciego Rzymu Aleksandra Sołżenicyna
czy – co groźniejsze – jego projekt odbudowy Rosji już po rozpadzie
Związku Radzieckiego poprzez inkorporacje ziem Ukrainy, Białorusi
i północnego Kazachstanu.
Treści imperialne były także aprobowane przez Cerkiew prawosławną.
Była ona zawsze sojusznikiem państwa w traktowaniu słowiańskich narodów prawosławnych jako Rosjan. Znajduje to wyraz w zwalczaniu idei autokefalii Cerkwi białoruskiej i ukraińskiej5. Ważne było to o tyle, że w imperium rosyjskim identyfikacja narodowa wyrażała się przez religię. To wyznawanie prawosławia czyniło z poddanego Romanowów Rosjanina i dawało możliwość awansu. „Religia stanowiła istotny element wytwarzanej
później więzi etnicznej. Prawosławie bez wątpienia stanowi wartość rdzenną kultury rosyjskiej – jest zatem najbardziej podstawowym, wyróżniającym się i kluczowym jej elementem (...) jest szczególnie istotnym czynnikiem pomagającym Rosjanom budować poczucie tożsamości narodowej
(...)”6. Jednocześnie następowała swoista etnizacja religii, stąd możliwy
5

Zob. szerzej: A. Wierzbicki, Rosja …, dz.cyt.
A. Dubas, Religia jako źródło pamięci narodu [w:] P. Timofiejuk, A. Wierzbicki, E. Zieliński (red.), Narody…, dz.cyt., s. 66.
6
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jest fenomen prawosławnego ateisty, gdyż wiara ta u Rosjan może być elementem tożsamości narodowej, a nie religijnej.
Podporządkowanie i charakter służebny Cerkwi wobec państwa dawały władzy świeckiej wymiar sakralny i sakralizowały także jej politykę.
Władza bolszewicka zmarginalizowała Cerkiew, ale i kontrolowała jej
działalność. Oczywiście kult władzy nie wynikał już z przesłanek religii
prawosławnej, niemniej charakter parareligijny miała w pewnym sensie
ideologia komunistyczna i rytuały państwowe. Władza imperium czy to
w okresie carskim, czy radzieckim, zawsze miała być silna i zsakralizowana.
Odwrotną stroną etnizacji religii była deifikacja narodu rosyjskiego7.
Rosja – jako Trzeci Rzym – miała zatem do spełnienia posłannictwo dziejowe. Mesjanizmowi narodowemu było podporządkowane i słowianofilstwo, rozumiane jako podporządkowanie wszystkich Słowian Rosji. Z tego punktu widzenia podobne założenia miał eurazjatyzm. Historiografia
rosyjska, choćby dzieło Nikołaja Karamzina, wykreowała także mit Rosji
jako wybawcy Europy (od Napoleona) i jej strażnika (przed rewolucją).
Jednocześnie jednak temu mesjanizmowi i mitom towarzyszył silny antyokcydentalizm. Związek Radziecki jako ojczyzna rewolucji komunistycznej, która miała być rozszerzana i doprowadzić do nowego, lepszego
świata, wkomponowywał się w tę tradycję, choć oczywiście nie miała ona
podłoża religijnego (w sensie prawosławia). Ów mit był także antyzachodni – to Zachód był wrogi i zagrażający wspólnocie socjalistycznej budowanej pod wodzą Związku Radzieckiego. Moskwa także po raz kolejny
uchroniła Europę przed katastrofą (tym razem nazistowską). Warto podkreślić szczególnie ten drugi mit, gdyż jest on dalej aktualny, a stworzony przez aparat państwa – w dużym stopniu w oderwaniu od historii –
kult Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest pielęgnowany i zajmuje ważne
miejsce w tożsamości, dając powody do dumy narodowej.
W okresie komunistycznym to znajomość języka rosyjskiego i przyjęcie radzieckiej kultury, a więc faktycznie zrusyfikowanie, dawało możliwość awansu społecznego. To Rosjanie byli narodem ekspandującym na
terytoria pozostałych republik. Warto jednak zaznaczyć, że to wśród nich
największe postępy poczyniła narodowa tożsamość radziecka. Paradoksalnie, jako „cement imperium”, używając określenia Emil’a Paina, Rosjanie ulegli subiektywnemu wynarodowieniu, pozostając jednak narodem rosyjskim w sensie obiektywnym. Zanikała zatem wśród nich rosyjska tożsamość narodowa, ale pozostawała jej treść – można zatem rzec,
7

Etnizację religii i deifikację narodu poddał analizie Jan Stanisław Bystroń w głośnym studium Megalomania narodowa (Warszawa 1935).
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Kryzys tożsamości współczesnych Rosjan i jego skutki
Po rozpadzie ZSRR Rosjanie, wcześniej „cement imperium” cechujący
się znacznym stopniem nihilizmu etnicznego, po raz pierwszy znaleźli się
w nowej dla siebie sytuacji – w systemie horyzontalnych stosunków międzyetnicznych. Dyskomfort związany z utratą pozycji „starszego brata” dodatkowo pogłębiony został dyskredytacją samego odnośnika samoidentyfikacji
Rosjan – państwa radzieckiego. Negatywne skutki utraconej tożsamości radzieckiej wzmacniał fakt, że świadomość Rosjan musiała zmierzyć się nie
tylko z politycznymi ambicjami elit mniejszości narodowych Rosji, lecz
i z zarzutami natury historycznej kierowanymi w stronę Rosjan przez wszystkie narody byłego Związku Radzieckiego. „Starszy brat” okazał się być
„ciemiężycielem”, „okupantem”, „wyzyskiwaczem”, strażnikiem „więzienia
narodów”. Szokujący był dla świadomości Rosjan także fakt, że u dawnych
sojuszników z obozu socjalistycznego równolegle z orientacją prozachodnią
pojawiła się skrywana wcześniej retoryka antyradziecka przechodząca –
bądź postrzegana przez Rosjan jako przechodząca – w antyrosyjską.
Kryzys identyfikacji Rosjan stał się głęboki poprzez amorficzność etnicznych elementów tożsamości, słabą wewnątrzetniczną solidarność.
Trudności zaistniały także przy próbach określania się w stosunku do państwa, gdyż znaczącym problemem był niejednoznaczny stosunek do nowej
Rosji9. Tym bardziej, że analiza działalności państwa radzieckiego została
w zasadzie ograniczona do dość ostrej, ale krótkotrwałej i powierzchownej
krytyki okresu stalinowskiego. Powierzchownej, gdyż przestępstwa tego
okresu zostały sprowadzone do osobistych zbrodni Stalina i jego otoczenia, społeczeństwo zaś zostało obdarzone statusem „ofiary” garstki zbrodniarzy. Społeczne, kulturowe i antropologiczne przyczyny pojawienia się
i długiego trwania totalitaryzmu komunistycznego, masowego poparcia
dlań – trwającego do dziś – pozostały poza nawiasem dyskusji. Opinia społeczna przyjęła trywialną tezę Sołżenicyna o okupacyjnym charakterze
władzy bolszewików, nie zajmując się zbytnio tłem tej władzy. W przestrze-
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że był0 to zjawisko odwrotne do tego, jakie ogarnęło przedstawicieli etnicznie nie-rosyjskiej „interelity” w innych republikach radzieckich8.

8

Sformułowania „interelita” użył Tadeusz Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja: kolonializm,
islam i narodowość w podzielonym kraju (Warszawa 1998). Inne pojęcie na określenie wynarodowionej obiektywnie elity to „ewoluowani” (A. Wrzesińska, Elity kongijskie w poszukiwaniu tożsamości, Warszawa 1999).
9 Joachim Diec uważa, że ekwiwalentem zdezaktualizowanej tożsamości radzieckiej staje się
tożsamość obywatelska. Autor zauważa jednak, że nie sprzyja temu tożsamość narodowa rosyjska. Pisze także: „współcześni Rosjanie pragnąc być nadal czynnikiem integrującym państwo (...)
muszą się odnosić do czystej mocarstwowości, do idei imperium”. Zob. tenże, Polityczno-kulturowa tożsamość Rosjan – obywateli Federacji [w:] K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek (red.), Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków 2006, s. 89–92.
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ni politycznej z tej tezy skorzystała ekipa Jelcyna, która w swojej walce
z Gorbaczowem świadomie nawiązywała do obrazu Imperium Rosyjskiego, przeciwstawiając go ciemnej przeszłości radzieckiej pieczołowicie utożsamianej przez polittechnologów z rywalem. Ta negacja historii radzieckiej,
proste wyparcie okresu 1917–1991 z obszaru publicznej refleksji spowodowało, że w Rosji nie miała miejsca „praca żałoby”, podobna do tej, przez
którą przeszło po wojnie społeczeństwo nazistowskich Niemiec10. W ten
oto sposób został pominięty problem odpowiedzialności, samoanalizy,
oceny moralnej i uświadomienia winy a „podstawowe struktury świadomości zbiorowej pozostały nietknięte”. Wkrótce pozwoliło to na łatwe
wskrzeszenie wyidealizowanego obrazu przeszłości radzieckiej.
Niewątpliwie cechą Rosjan jest ich nostalgia za okresem radzieckim.
Jednocześnie jednak z badań wynika, że nie chcą oni w większości restytucji tego państwa, jak również działań zmierzających do przyłączenia obszarów byłych republik radzieckich. Kryzys tożsamości wynikający z kryzysu
imperium zaowocował zatem nie tyle powszechnym wzywaniem do jego
odbudowy, co chęcią powrotu silnej władzy oraz postawami ksenofobicznymi. W coraz większym stopniu inność stawała się dla Rosjan obcością
w jej negatywnym znaczeniu, czyli zaczęła być postrzegana jako oznaka
wrogości. Naturalną konsekwencją tego było znaczące rozszerzenie dotychczasowego rosyjskiego panteonu wrogów. Uaktywnił się zatem archaiczny mechanizm obronny jakim jest ksenofobia, będąca konsekwencją odgradzania się, okopywania w swoim kręgu11.
Na przestrzeni 17 lat istnienia nowej Rosji można zaobserwować tendencję do nasilenia się postaw ksenofobicznych. Pokazują to dobrze badania opinii publicznej – społeczeństwo bowiem w coraz większym stopniu
popiera hasła antyzachodnie, antymigranckie, nacjonalistyczne. Widoczne
są one również poprzez skalę obecności retoryki ksenofobicznej w dyskursie publicznym. Ostatnie zaś lata obfitują w falę przestępstw, jak szerzenie
propagandy, stosowanie przemocy, niszczenie mienia, popełnianych na tle
nacjonalistycznym bądź rasistowskim. Uwaga społeczna jest zaś skupiona
na kwestii przeprowadzenia linii rozgraniczającej pomiędzy „nami” a „nimi”. Przestrzeń jest wypełniona dywagacjami mającymi na celu zaszuflad10 „Praca żałoby” to termin który przeszedł do nauk społecznych z psychologii klinicznej.
Oznacza proces, poprzez który zbiorowość godzi się z własną przeszłością, akceptuje tę przeszłość, wkomponowując tragiczne doświadczenia swojej historii do pamięci zbiorowej, i nie pomijając ich milczeniem, ani o nich nie zapominając.
11 Mechanizm ten widoczny jest w znaczącym stopniu i u mniejszości rosyjskich zamieszkujących państwa postradzieckie. Ksenofobia ta nie owocuje na ogół aktami przemocy, a ogranicza się do niechętnego stosunku do nacji tytularnych i sygnowania ich negatywnymi etykietami
(np. Łotysz, Estończyk – faszysta; Azer, Ormianin – zwierzę). Wypowiedzi takie można spotkać
w różnych kręgach społecznych Rosjan, by przywołać znaną rosyjską profesor, która nieformalnie Uzbeków określa jako „prawie dzicz napromieniowaną cywilizacją sowiecką”.
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kowanie do odpowiednich kategorii: „swoich”, „Rosjan”, „prawdziwych
Rosjan”, „patriotów” bądź „obcych”, „rusofobów”, „zdrajców”, „grantożerców”, „faszystów”. Przy czym dzięki stosowanym praktykom dyskursywnym nie tyle zmienia się treść powyższych nazw, lecz tracą one jakiekolwiek powszechnie podzielane znaczenia.
Ważna jest następująca tendencja – zawężanie kręgu własnego i poszerzanie kręgu zewnętrznego. Kategoria „my” staje coraz bardziej elitarna.
Kryteria doń przynależności ulegają coraz większemu zaostrzeniu. Nie wystarczy sama świadomość przynależności jednostki, ani jej deklaracja.
Z kolei łatwo jest zostać przypisanym do kręgu zewnętrznego – jest to bowiem naturalną konsekwencją zawężenia kręgu wewnętrznego. Ten, kto
nie spełnia stawianych wymogów bycia „prawdziwym Rosjaninem” może
okazać się „rusofobem”, „zdrajcą” etc. Krąg zewnętrzny nie jest więc zwykłym marginesem, nie ma zabarwienia neutralnego. Jest to dla Rosjan obszar o nie mniejszym zaangażowaniu emocjonalnym niż krąg własny12. Powodem powyższego jest właśnie uczucie ksenofobii. W odczuciu Rosjan
każdy należący do kręgu zewnętrznego staje się osobą niebezpieczną,
o wrogich nastawieniach, osobą, przed którą należy się skutecznie bronić.
Powyższe obserwacje prowadzić mogą do stwierdzenia, że w społeczeństwie rosyjskim ksenofobia ma charakter kompleksowy. Niechęć wobec
migrantów, obawy przed aktywnością mniejszości narodowych mają więc
takie same źródła, jak antypatia wobec państw zachodnich. Wszystkie one
wynoszone są poza nawias kręgu wewnętrznego i a priori obdzielane cechami negatywnymi. „Obcy” w Rosji jest więc kategorią o bardzo szerokim
zasięgu i obejmować może osoby narodowości nie-rosyjskiej, osoby o innym obywatelstwie bądź miejscu pochodzenia, osoby wyznania innego niż
prawosławne, ale również inne państwa i siły uznawane za antyrosyjskie
(zarówno anti-russkie, jak i anti-rossijskie): przede wszystkim enigmatyczny Zachód, ale również Islam. Jednak to kwestia zamieszkiwania na terytorium Federacji Rosyjskiej osób innej etniczności, a szczególnie migrantów, zajmuje najważniejsze miejsce w rosyjskim dyskursie publicznym. To
oni najczęściej spotykają się z agresją werbalną i fizyczną13.
Dopełnia całość obrazu stosunku Rosjan do obcych przejście ich indywidualnych odczuć ksenofobicznych na poziom uformowanych idei politycznych. Werbalizacja ksenofobii, wkomponowanie języka nienawiści do dys12 O tożsamościach społecznych w Rosji wedle ilościowych badań socjologicznych zob.
K. Koseła, Europejska tożsamość Polaków [w:] Tożsamość Polaków a Unia Europejska, Warszawa 2002, s. 91.
13 W 1996 roku 33% obywateli Rosji utrzymywało, że ludzie narodowości nie-rosyjskiej zamieszkujący w Rosji przedstawiają dla niej zagrożenie, w 2000 roku odsetek ten zwiększył się do
56% (dla etnicznych Rosjan wynosi on 67%.). Zob. L. Gudkov, B. Dubin, Svoeobrazie russkogo
nacionalizma, „Pro et Contra”, Vol. 9, nr 2/2005.
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kursu publicznego świadczy o przekroczeniu pewnego progu krytycznego14.
Taki stan rzeczy jest zazwyczaj oznaką tego, że ksenofobia oddolna spotkała się z przynajmniej milczącym poparciem władz bądź, co także znane w historii, z przeciwległym projektem politycznym grupy rządzącej15.
Rozważania powyższe potwierdzają wnioski Lwa Gudkowa i Borysa
Dubina, że od czasu ujawnienia się kryzysu tożsamości Rosjan ich „samoświadomość mogła być podtrzymywana tylko w formie negatywnej”. Precyzując, „wzrost ksenofobii i etnicznego izolacjonizmu nie był bezpośrednią reakcją na kryzys sowieckiej tożsamości, wywołany rozpadem ZSRR,
lecz przejawiał się jako fenomen towarzyszący próbom przezwyciężenia tego kryzysu”16. Jak pokazuje przeprowadzona przez Lwa Gudkowa analiza
korelacji pomiędzy różnymi cechami semantycznymi, tworzącymi podstawowy komponent tożsamości narodowej Rosjan, kategoria „wroga”/„obcego” odgrywa główną rolę w organizacji struktury „my”, nadaje jej charakter całościowy i stały. Strukturę tożsamości rosyjskiej określa zasada,
którą autor charakteryzuje jako „negatywną identyfikację”. Konsolidacja
Rosjan następuje bowiem nie na podstawie pozytywnych wyobrażeń, lecz
na solidarności odpychania, negacji17.

Tożsamość narodowa Ukraińców
Źródła zróżnicowania tożsamości narodowej Ukraińców
Ziemie ukraińskie w epoce nowożytnej zawsze wchodziły w skład innych organizmów państwowych, stąd i kłopoty Ukraińców z treścią tożsamości narodowej i świadomością historyczną. Pamięć historyczna o Rusi
Kijowskiej nie była wśród nich – do historiografii Mychajły Hruszewskiego
– związana z ukraińskością, ale z wspólnotą ogólnoruską, co w sposób
oczywisty nie skutkowało wyodrębnianiem się własnej świadomości narodowej, szczególnie na obszarach Rosji, która ową Ruś Kijowską zawłaszczyła. Z kolei Kozaczyznę trudno traktować w pełni jako wyraz odrębności narodowej, a raczej jako próbę wyodrębnienia innych od Polski i Rosji
14 Udział obywateli popierających hasło „Rosja dla Rosjan (russkih)” wzrosło od 1999 do
2003 roku z 46% do 55%. Badania te przeprowadzane były na reprezentatywnej grupie ludności, w której Rosjanie stanowili 85% badanych. To właśnie Rosjanie w największym stopniu zgadzali się z tym etnoeksluzywnym hasłem, gdy inne narodowości przeważnie go potępiały, uznając za przejaw „prawdziwego faszyzmu” (59% przeciwko 22% Rosjan). Zob. È. Pain, Kak formiruetsâ migrantofobiâ, „Kosmopolis”, nr 3 (5)/2003.
15 Wątki ksenofobicznego stosunku Rosjan do obcych, jak i innych składników ich dzisiejszej
tożsamości narodowej, rozwija w swojej pracy Aleksandra Zamarajewa, Stosunek do „obcych”
a charakter identyfikacji narodowej Rosjan, [w druku]. Prezentowane w tekście wątki problemów
tożsamości narodowej współczesnych Rosjan pochodzą właśnie z tej monografii.
16 L. Gudkov, B. Dubin, Svoeobrazie…, dz.cyt., s. 14–15.
17 L. Gudkov, Negativnaâ identiènost’. Statii 1997–2002 godov, Moskva 2004, s. 156–157.
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interesów politycznych. To dopiero późniejsze interpretacje uczyniły zeń –
dla niektórych – istotę tożsamości ukraińskiej.
Okres funkcjonowania w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów
skutkował nie tyle wykrystalizowaniem się tożsamości narodowej, ale obywatelskiej, związanej z tym państwem. Inną konsekwencją było uleganie
przez elitę ruską polonizacji. Państwo polskie transmitowało na swych ruskich poddanych wzory kultury zachodniej, wreszcie poprzez rozbijanie
prawosławia unią brzeską, doprowadziło do religijnego odróżnienia od innych Rusinów. Tożsamość obywatelska nie znikła wśród nich wraz z upadkiem Rzeczypospolitej, ale wraz z przechodzeniem od kategorii narodu
politycznego do kulturowo-językowego czy etnicznego, co zaczęło nabierać tempa w schyłkowym okresie romantyzmu18.
Ukraińska świadomość narodowa wraz z odrodzeniem narodowym elit
przybrała inną postać w Galicji Wschodniej, a inną na obszarach Imperium
Rosyjskiego. W tym ostatnim przypadku wytworzyło się poczucie prowincjonalności języka, kultury i swoistego kompleksu drugorzędności, niepełnowartościowości (obecne na zachodzie – choć w mniejszym stopniu –
i wobec Polaków). Na ziemiach ukraińskich Imperium Habsburgów z aktywnością polityczną szło w parze konstruowanie własnej historiografii
i projektów odrębności od dwóch wrogich żywiołów: polskiego i rosyjskiego. W celu odróżnienia i z obawy o wchłonięcie przez Rosję elementu
„małorosyjskiego” projekty Ukraińców stawały się okcydentalne19. Także
literatura na obu częściach ziem ukraińskich miała inny wymiar. Ta w części rosyjskiej związana była nade wszystko z Tarasem Szewczenką. Poruszane przez niego problemy miały w założeniu nie tyle charakter narodowy, co socjalny, a dotyczyły ucisku ludu. „Antyrosyjskość i antypolskość była u niego pochodną poczucia krzywdy społecznej, a nie podstawowym
czynnikiem wyodrębnienia autoidentyfikacyjnego narodu”20. W dziełach
literackich Galicji Wschodniej ludowość i patriarchalizm nie były w takim
stopniu akcentowane. Publicystyka i historiografia ukraińska tego okresu
(m.in. Mychajły Hruszewskiego i Iwana Franka) umożliwiła zaś przejście
z tożsamości lokalno-ludowej do tożsamości narodowej w sensie nowoczesnym.
Prowincjonalność i drugorzędność kultury i języka ukraińskiego została
18 Widać to także w polskiej literaturze. W połowie XIX wieku przestają oni być traktowani
jako bohaterska grupa etniczna współtworząca państwo polskie bądź w innej wersji naród polski, a pojawia się mit i następnie stereotyp zacofanych, niższych cywilizacyjnie Ukraińców, czego symbolem może być obraz Kozaczyzny w prozie Henryka Sienkiewicza. Zob. szerzej: D. Sosnowska, Stereotyp Ukrainy i Ukraińca w literaturze polskiej [w:] T. Walas (red.), Narody i stereotypy, Kraków 1995.
19 Zob. szerzej: M. Bobrownicka, Patologie…, dz.cyt., s. 71–77.
20 Tamże, s. 106–107.
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wzmocniona w okresie radzieckim. Przed II wojną światową złamano nie
tylko ukraińską elitę, ale i chłopstwo, czego ponurym symbolem jest ludobójstwo głodu okresu kolektywizacji. Wreszcie, obcy i wróg w państwie radzieckim nie ograniczał się tylko do czynnika zewnętrznego. Był nim każdy, „kto w ten czy inny sposób starał się zachować tożsamość, sprzeciwiając się radziecko-rosyjsko-komunistycznej unifikacji”21. Oczywiście dotykało to Ukraińców z ziem zachodnich, sygnowanych jako nacjonaliści czy
faszyści z UPA. Narzucany przez aparat państwa komunistycznego negatywny obraz Ukraińca stał się z czasem i autostereotypem (np. w tzw. surżyku: hytryj maloros, hohlackaâ haluška). Co najwyżej, „psychologia Małorusa dramatycznie rozszczepiała się na podświadomy pociąg do «swojego»
i przyswajaną od kolonizatorów pogardę do tegoż «swojego»”22.
Dwa typy współczesnej tożsamości Ukraińców
W niepodległej Ukrainie mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnym
autostereotypami Ukraińców: pozytywnym, dominującym na zachodzie,
i negatywnym, będącym w dużej mierze rezultatem kolonializmu rosyjskiego i radzieckiego, na wschodzie. „W literaturze jest on dosyć dokładnie
opisany jako «kompleks małorosyjskości»: uznanie przez znaczną część
ludności swojej wtórności i podrzędności (genetycznej, historyczno-kulturowej, politycznej, ekonomicznej, intelektualnej) w stosunku do «starszego brata», «wielkiego narodu rosyjskiego»”23. Można więc określić tę część
Ukraińców jako skażoną „mentalnym kolonializmem” w ujęciu Edwarda
Saida24.
Bardzo często jako pierwsza, najważniejsza tożsamość nie jest traktowana identyfikacja narodowa, tylko lokalna, regionalna, którą niektórzy
naukowcy traktują jako pozostałości tutejszości. W połowie lat 90. zeszłego stulecia pisano, że „jedynie trzecia część ludności Ukrainy posiada wyraźną narodową samoświadomość (...). Dwie trzecie – to nie Rosjanie i nie
Ukraińcy, to «miejscowi», «tutejsi», to ludzie, którzy na razie funkcjonują
na przednarodowym poziomie rozwoju”25. Nie chodzi tu zatem tylko o te
grupy etniczne, które nie chcą być postrzegane w ramach narodu ukraińskiego, jak Łemkowie, Hucułowie czy Bojkowie.
Uznając za Ukraińców osoby dokonujące takiej identyfikacji narodowej
na zasadzie wyboru pomiędzy nacjami, a więc bez możliwości wskazania
21 M. Riabczuk, Od „Małorosji” do „Indoeuropy”: stereotyp „narodu” w ukraińskiej społecznej
świadomości i myśli społecznej [w:] T. Walas (red.), Narody…, dz.cyt.
22 Tamże, s. 122.
23 Tamże, s. 116. Szerzej zob. M. Riabczuk, Dwie Ukrainy, Wrocław 2004.
24 Por. E.W. Said, Orierntalizm, Poznań 2005.
25 M. Riabczuk, Od „Małorosji”..., dz.cyt., s. 119.
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tutejszości, należy zaznaczyć, że jej treść jest zróżnicowana i bazuje na niewielu czynnikach26. Może ograniczać się ona w zasadzie do przełożenia
identyfikacji obywatelskiej na narodową (stąd ukrainizacja części Rosjan).
Często w tożsamości tej nie ma akcentowanej wspólnoty losów historycznych i wspólnej kultury. Język ukraiński nie bywa używany w miastach centralnej i wschodniej Ukrainy, a językiem normalnej komunikacji nawet
w obwodach zamieszkałych przez 80% większość ukraińską (np. dniepropietrowski) jest rosyjski (jako u niektórych èeloveèeskij âzyk)27. Co prawda
w połowie lat 90. ubiegłego wieku tylko 4,6 miliona z 37,4 miliona osób
określających się jako Ukraińcy podawało jako ojczysty język rosyjski, ale
nie oznacza to, że ci określający język ojczysty jako ukraiński posługują się
nim na co dzień, nawet w domu28. Norma zakładająca państwowy charakter języka ukraińskiego jest łamana w urzędach administracji państwowej
czy w szkołach wyższych, gdzie większość zajęć odbywa się w języku rosyjskim. Dzieje się to nie tyle ze względu na to, że ukraiński nie jest rozumiany (My ètogo korovego âzyka ne ponimaem), co dlatego, że mówienie po rosyjsku jest uznawane za wygodniejsze (udobnee), przyzwoitsze (priliènee)
czy bardziej modne.
Trudno odnaleźć też w świadomości narodowej Ukraińców solidarność
narodową czy wspólne interesy narodowe. Tu podzieleni są oni na dwie,
w jakimś sensie zwalczające się grupy, czy stosując określenia Mykoły
Riabczuka na dwie Ukrainy. Ukraińcy zachodni w świadomości tych ze
wschodu są bowiem nacjonalistami, banderowcami, szowinistami i niesłusznie zwracają się w kierunku Europy. Z kolei wschodni Ukraińcy nie są
prawdziwymi Ukraińcami, ale charakteryzuje ich rusyfikacja i zwracają się
w kierunku Rosji.
Próby szukania źródeł narodu ukraińskiego w dawnych czasach, choćby
u Scytów, a także tworzenie koncepcji mesjanistycznych (odnośnie przeszłości), jak również tworzenie hiperpozytywnego obrazu cech narodowych, ich idealizacji, są odpowiedzią na stereotypy negatywne, na przekonanie o pośledniości narodu ukraińskiego. Jednak inicjatywy takie nie
sprzyjają budowie zdrowej tożsamości narodowej, ale jej patologiom – tak,
26 Andrzej Sadowski za elementy i wskaźniki świadomości narodowej uznaje: wartości patriotyczne, wspólną kulturę, solidarność narodową, wspólnotę losów historycznych, szczególne
cechy narodowe i wspólne interesy narodowe. Zob. tenże, Pogranicze polsko-białoruskie: tożsamość mieszkańców, Białystok 1995, s. 131. O strukturze i podstawach formowania świadomości
narodowej zob. szerzej: V. Borysov, Teoretiko-metodologièni osnovy formuvannâ nacional’noj semosvidomosti, Kramatorsk 2003.
27 Zob. P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Ukrainie, Warszawa 1994, s. 261.
28 Z badań uczonych Uniwersytetu w Charkowie wynika, że w obwodzie zaporożskim,
w którym mieszka 31,5% Rosjan i 14,5% rosyjskojęzycznych Ukraińców językiem rosyjskim posługuje się w domu 83% mieszkańców. Zob. W. Pawluczuk, Ukraina: polityka i mistyka, Kraków
1998, s. 55.
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gdy je przyjmiemy, jak i wtedy, gdy ze względu na nie pogłębiać się będzie
przekonanie o podrzędności kultury ukraińskiej29.

Tożsamość narodowa Białorusinów
Białoruska świadomość narodowa poczęła być budowana na przełomie
XIX i XX wieku przez nieliczne grono inteligencji. Nie zdążono jednak
ustalić korzeni historycznych narodu, a orientacja kulturowa nie była zbudowana ani na historiografii, ani na literaturze (których nie było). Jej podstawą stał się folklor, przywiązanie do ziemi oraz – nie mogące być wyróżnikiem w stosunku do Rosjan – prawosławie30. „W połączeniu z silnym
uczuciem do ziemi ojczystej, stworzyła ona (białoruska wyobraźnia –
przyp. P.Z.) wiele baśni, zabobonnych opowieści i legend. Folklor białoruski należy do najbogatszych wśród Słowian”31. Tak dowodzenie istnienia
odrębnego narodu białoruskiego, jak i państwowości białoruskiej (jako
Wielkiego Księstwa Litewskiego) były zjawiskami do XX wieku mało znanymi.
Polonizacja, a szczególnie rusyfikacja rozpoczęta w XIX wieku były
czynnikami opóźniającymi procesy narodotwórcze i wstrzymującymi rozwój kultury innej niż ludowa. W okresie radzieckim wytwarzanej w pewnej
mierze identyfikacji narodowej towarzyszyły procesy rusyfikacyjne i sowietyzacyjne. W konsekwencji wzmocniło się poczucie prowincjonalności
i drugorzędności kultury i języka białoruskiego. „Białoruś istniejąca faktycznie tylko z nazwy (...), Białoruś rozgrabiona przez sąsiadów, zniszczona kulturowo i ekonomicznie, bezsilna, ze zdeformowaną, zredukowaną
przez pseudouczonych historią, z językiem ojczystym wypartym ze wszystkich sfer życia społecznego” – to wynik owych działań32.
„Świadomość białoruska kształtowała się w warunkach podporządkowania kulturowego, politycznego, organizacyjnego wobec innych relatywnie silniejszych narodów i ich kultur. Stąd białoruską tożsamość narodową
można określić (w kategoriach opisowych, nie zaś emocjonalnych) jako
poddańczą, to znaczy w przeważającej mierze ukształtowaną w warunkach
podrzędności kulturowej i narodowej”33. Wydaje się, że w okresie radzieckim na gruncie białoruskiego substratu etnicznego powstała świadomość
29

Por. M. Riabczuk, Od „Małorosji”..., s. 119–121.
M. Bobrownicka, Patologie…, dz.cyt., s. 79.
31 A. Atipenka, Współczesny Białorusin (przeżywający kryzys etniczny) [w:] T. Walas (red.), Narody…, dz.cyt., s. 97.
32 J. Czykwin, Świadomość narodowa Białorusinów polskich w przekazie literackim, [w:] J. Nikitirowicz (red.), Edukacja międzykulturowa: w kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, Białystok
1995.
33 A. Sadowski, Pogranicze…, dz.cyt., s. 134.
30
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radziecka lub rosyjska. Dopiero w końcowej fazie istnienia ZSRR, a często dopiero po jego upadku, zaczęła się rozwijać (a niekiedy dopiero
kształtować) świadomość białoruska34.
Nie należy z powyższych myśli wyciągać wniosku o braku istnienia tożsamości białoruskiej w okresie radzieckim. Była to jednak nie tyle tożsamość
narodowa z jej treściami obiektywnymi, co identyfikacja związana z nazwą
republiki, która nie musiała przeczyć świadomości radzieckiej. Mogła być
to także tzw. paszportowa świadomość narodowa, które przetrwała i do
dziś. Nazwa nawiązuje do tego, że w dokumentach identyfikacyjnych wydawanych obywatelowi zapisana jest przynależność narodowa. Człowiek zatem przywiązuje się do narodowości tam zapisanej i z czasem może ona stanowić ważne źródło identyfikacji narodowej. Białorusini rzadko mają problemy z określeniem swojej tożsamości narodowej, nie stanowi na ogół
przedmiotu rozważań czy kontrowersji. Oczywiście świadomość narodowa
oparta wyłącznie o wskazany wpis w dokumencie nie ma bogatej treści35.
Stworzenie państwowości białoruskiej nie zaowocowało u Białorusinów
pojawieniem się nacjonalizmu, podkreślaniem różnic wobec innych i postawami ksenofobicznymi. Nie było tu tak naturalnej żądzy rewanżu. Państwo białoruskie jest pluralistyczne kulturowo i etnicznie, a próby skierowania go na drogę narodową budziły niechęć większości społeczeństwa,
wyrażoną także aktami wyborczymi i referendami.
Białorusini, mogąc wskazać różne tożsamości osobnicze (religijną, narodową, płciową, regionalną czy europejską), wybierają najczęściej item:
„jestem człowiekiem” (86% wobec 11% wskazań na narodowość białoruską i 12% – na religię). Nie musi to nabierqać wymiaru uniwersalnego,
a może lokalny – w świadomości mieszkańców wiejskich społeczności lokalnych oznacza to być normalnym, zrozumiałym, zachowującym się zgodnie z tradycyjnymi standardami36. Potwierdza to postrzeganie Białorusinów przez siebie nawzajem nie tyle w kategoriach narodu białoruskiego,
co w kategoriach regionalnych (np. „Litwinka”, „hahluška”, „Palâšuk”,
„vostoènik”). Ponad 7 razy więcej Białorusinów za ziemię ojczystą uznaje
swoją miejscowość bądź region niż kraj37.
Warto zaznaczyć, że „wyznanie prawosławne nie stanowi zasadniczego
kryterium przynależności do narodu białoruskiego, nie stanowi rdzenia
kulturowego białoruskiej identyfikacji narodowej”38. Wydaje się, że myśl
34

Por. tamże, s. 133.
Tamże, s. 118.
36 Tamże, s. 114–117. Prezentowane badania zostały wykonane przez Andrzeja Sadowskiego
na Grodzieńszczyźnie. Wyniki zamieszczone w tekście dotyczą tych, którzy identyfikowali siebie
jako etniczni Białorusini, chyba że wskazane zostało inaczej.
37 Tamże, s. 175.
38 Tamże, s. 129.
35
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ta sformułowana przez Andrzeja Sadowskiego wobec Białorusinów obwodu grodzieńskiego, gdzie wyznanie prawosławne odróżnia od Polaków, jest
tym bardziej trafna i dla innych obwodów, w których nie stanowi ono takiego rozróżnienia.
Najważniejszą składową świadomości narodowej jest dla Białorusinów
umiłowanie narodu i ojczyzny (43% wskazań), a daleko mniejsze znaczenie w treści świadomości narodowej odgrywają wartości kulturowe (język
– 27%, ważność tradycji historycznych – 23%). Porównywalne miejsce z tymi ostatnimi zajmują duma i godność narodowa (20%) oraz solidarność
narodowa (26%). Zatem w tzw. rdzeniu kulturowym dominuje jeden składnik kulturowy, co potwierdza dopiero fakt krystalizacji świadomości narodowej i może świadczyć o jej niestabilności i nietrwałości39. Najprawdopodobniej część z Białorusinów wskazujących wartości patriotyczne jako
składnik świadomości narodowej za ojczyznę dalej uważało Związek Radziecki. Dodatkowo tylko 41% Białorusinów, mając hipotetyczny wybór,
gdzie chciałaby się urodzić, wybierało Białoruś40.
Język narodowy nie odgrywa wśród Białorusinów ważnej roli nie tylko
jako składnik świadomości narodowej, ale i jako język komunikacyjny –
mimo, że 80% Białorusinów wskazuje go jako język ojczysty. W połowie
lat 90. ubiegłego stulecia „współczesny Białorusin jest osobą, która mówi
po rosyjsku, czyta rosyjskie gazety, ma słabe pojecie o historii swego narodu, ogląda rosyjską telewizję, chodzi do rosyjskiej cerkwi prawosławnej.
Według jednego z badań socjologicznych tylko 2% populacji stolicy posługuje się językiem białoruskim w różnych dziedzinach życia prywatnego
i społecznego”41. Języka białoruskiego nie słyszy się na ulicach miast, jeszcze na początku lat 90. ktoś, kto się nim publicznie posługiwał uchodził
za sympatyka Białoruskiego Frontu Narodowego (Ludowego). W stosunkowo najmniej zrusyfikowanym obok Homelszczyzny obwodzie grodzieńskim językiem białoruskim w połowie lat 90. XX wieku posługiwało się
w kontaktach z rodziną i przyjaciółmi 19% etnicznych Białorusinów, zaś
rosyjskim odpowiednio 44 i 57%. Pozostali – w przeważającej mierze mieszkańcy wsi – używali dla takich kontaktów gwary białoruskiej lub polskiej. 52% Białorusinów tego obwodu oceniło, że potrafi rozmawiać i poprawnie pisać w tym języku, zaś umiejętność samej rozmowy wskazało dodatkowo 20%42.
Wydaje się, że świadomość białoruska powoli się rozwija. Szczególnie
dotyczy to młodzieży. Połowa maturzystów na Białorusi zdaje w tym języ39

Tamże, s. 131–134.
Tamże, s. 146. W Polsce analogiczny odsetek wynosi ponad 75%.
41 A. Antipenka, Współczesny…, dz.cyt., s. 95.
42 A. Sadowski, Pogranicze…, dz.cyt., s. 163, 165–166.
40
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ku egzamin dojrzałości43. Nawet 40% młodzieży obwodu grodzieńskiego
wyznającej katolicyzm już w latach 1993–1994 wskazywała na tożsamość
białoruską, podczas gdy w całej próbie katolików wynik ten wynosił jedynie 14%44. Zauważalne są tendencje do białorutenizacji kadr, dba się
o dwujęzyczność komunikatów. Ten obraz zakłóca jednak fakt, że językiem
kontaktów urzędowych pozostaje nadal rosyjski (na Grodzieńszczyźnie
65%), a młodzież miejska nie tylko po wyjściu ze szkoły, ale i w trakcie
przerw, rozmawia w języku rosyjskim.

43

Dane takie w roku akademickim 2005/2006 prezentował na Uniwersytecie Warszawskim
prof. Wiktor Czujeszow podczas wykładu na temat tożsamości Białorusinów.
44 A. Sadowski, Pogranicze…, dz.cyt., s. 128–129.
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Miejsce Polski
w upodabniającej
się Europie

Polska wkroczyła na polityczną mapę kontynentu wraz z tworzeniem
się podstawowych zarysów wspólnoty europejskiej, w momencie narodzin
samej Europy. Jeśli bowiem początek kształtowania się wymiaru społeczno-politycznego kontynentu będziemy datować na czasy karolińskie, a koniec umieścimy w XIII wieku, jak chcą niektórzy badacze, to główne cechy
wyróżniające i wyodrębniające Europę jako swoisty obszar kulturowo-polityczny zaznaczone zostaną już na przełomie X i XI wieku1. W tym właśnie czasie mapa polityczna kontynentu jest uzupełniana przez powstanie
takich państw w Europie Środkowej, jak Polska, Węgry i Czechy, na północy wyodrębniają się kraje skandynawskie, zaś na wschodzie Ruś, która
w tym momencie dziejów bodajże spośród wszystkich tych państw rozwija
się najprężniej, pod niektórymi względami wyprzedzając państwa Europy
Zachodniej, szczególnie w sferze szeroko rozumianej kultury. Nigdy też,
mimo przyjęcia prawosławia, nie podporządkuje się Bizancjum2. A kilka
wieków później, już jako Moskwa pretendować będzie do funkcji „Trzeciego” Rzymu3.
Cały kontynent europejski, w ówczesnym rozumieniu jego granic, czyli
na wschodzie sięgających po Don, wypełniają już struktury państwowe, proces ten zachodzi równocześnie z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa
czy to obrządku rzymskiego, czy też bizantyńskiego4. Od początku zatem
ukształtowania się Europy, od samych jej narodzin Polska w życiu społecz1 O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 1994, s. 59. Zob. ponadto: J. Kłoczowski, Europa. Chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004, s. 56–59.
2 R. Browning, Cesarstwo Bizantyńskie, Warszawa 1997, s. 115.
3 A. Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska, t.1, Warszawa 2004, s. 280–287.
4 A. Flis, Chrześcijaństwo i Europa, Kraków 2001, s. 266.
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1. Polska średniowieczna
W średniowieczu Polska przynajmniej trzykrotnie mocno zaznaczy swoją obecność w zasadniczych sporach, kontrowersjach, czy wręcz działaniach wojennych, nie pozwalając o sobie zapomnieć Europejczykom, a nawet wzbudzając podziw i szacunek. Po pierwsze – będzie brana pod uwagę
jako istotny składnik ottonowskiej wizji zjednoczonej Europy; po drugie –
zaznaczy swoją obecność w sporze między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII i po trzecie – również w Polsce w funkcjonowaniu
życia społeczno-gospodarczego i religijnego ujawnią się przesłanki
późniejszych demokratycznych przemian.
a) czteroczłonowa Europa
W umysłach wielu myślicieli, duchownych i władców żyła wówczas idea
jedności europejskiej, którą stymulowało dążenie do ustanowienia na kontynencie chrześcijańskiego porządku duchowego, tym bardziej, że granice
chrześcijaństwa i Europy coraz bardziej się pokrywały5. Problemem była
tylko rozbieżność interesów głównych podmiotów europejskich, a zatem
i inne podejście, jak i rozumienie potrzeby tworzenia wspólnoty duchowej.
W proces ten uwikłała się i Polska przyjmując w 966 r. chrzest. Dzięki
chrześcijaństwu szybciej i pełniej następowała konsolidacja młodego państwa. Hierarchiczna organizacja Kościoła wspomagała budowę scentralizowanej struktury instytucjonalnej. Jednolita wiara zespalała różne grupy
plemienne, niwelując różnice między nimi. Polska nie różniła się pod tym
względem od żadnego innego kraju europejskiego. Chrystianizacja oznaczała konkretny zwrot w kierunku jednego z dwóch ośrodków krzewienia
chrześcijaństwa. Z Konstantynopolem misjonarze św. Cyryl i Metody wiązali w tym czasie regiony Europy położone na południe od Polski. Ta wkroczyła w krąg cywilizacji łacińskiej, w porównaniu jednak z niektórymi państwami Europy Zachodniej prawie z pięciowiekowym opóźnieniem, co stawiało ją w trudniejszej sytuacji w potencjalnej konfrontacji z zorganizowanymi już w struktury państwowe plemionami germańskimi.
Był jednak taki moment we wczesnych dziejach wzajemnych relacji
świata słowiańskiego i germańskiego, kiedy rysowała się perspektywa kooperacji, a nie dążenie do dominacji ze strony tego ostatniego. Otton III, cesarz rzymski narodu niemieckiego, w swej wizji zjednoczonej Europy widział miejsce i dla Słowian. Sclavinia (Słowiańszczyzna) miała być bowiem
5

Miejsce Polski w upodabniającej się Europie

no-gospodarczym kontynentu uczestniczy, niejednokrotnie będąc w centrum wydarzeń, ale równie często znajduje się poza ich głównym nurtem.

K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003, s. 26.
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jedną z czterech prowincji odradzającego się cesarstwa, obok Romy, Galii
i Germanii. Dokonując w 1000 r. symbolicznego włożenia korony na głowę władcy polskiego, Bolesława Chrobrego, dawał wyraz przekonaniu, że
książę Polan jak i jego kraj zasługuje na szczególne wyróżnienie. Przybycie
wtedy Ottona III z pielgrzymką do Gniezna, stolicy Polski, do grobu pochowanego tu męczennika za wiarę, świętego Wojciecha, nobilitowało Bolesława Chrobrego. Późniejsza, w 1025 r., już jego oficjalna koronacja potwierdzała w wymiarze międzynarodowym suwerenność Polski. Owocem
zjazdu obu władców w Gnieźnie była ponadto zgoda na utworzenie osobnej metropolii dla Kościoła chrześcijańskiego w Polsce, co uniezależniało
go formalnie od Kościoła niemieckiego, a konkretnie metropolii w Magdeburgu. Polska znalazła w tym czasie solidne miejsce w ottonowskiej wizji rozbudowywanego cesarstwa z dominującą w nim rolą władzy świeckiej.
Otton III nawiązywał w ten sposób do konstantyńsko-rzymskiej koncepcji
organizacji stosunków społeczno-politycznych w świecie chrześcijańskim6,
a szczególnie relacji w nim pierwiastka duchowego i materialnego, przypisując temu ostatniemu główną rolę w życiu doczesnym Europejczyków.
b) pokłosie uniwersalizmu
Druga połowa średniowiecza w Europie to czasy uniwersalizmu. Rywalizacja o to, komu należy się prawo do określania kierunku rozwoju Europy, jej sfery duchowej i materialnej, wypełniała kolejne wieki historii kontynentu i Polska ponownie zaznaczyła w niej swoje miejsce. Książę Bolesław zwany Śmiałym, wykorzystując koniunkturę polityczną w sporze o inwestyturę między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII
poparł tego ostatniego, dzięki temu Polska ponownie miała na tronie pomazańca bożego, Bolesław otrzymał z Rzymu koronę i jako trzeci z władców Polski tytułował się królem. Jego opowiedzenie się po stronie papieża
było konsekwencją obserwowanego parcia niemieckiego na ziemie Słowian, którzy w zmaganiach ze stroną germańską tylko przejściowo odnosili większe sukcesy. Takie miał choćby wspomniany wcześniej Bolesław
Chrobry, który podporządkował sobie terytoria dziś położone na zachód
od Odry. Później to władcy niemieccy najczęściej uzależniali od siebie książąt polskich. Podobnie było i po upadku Bolesława Śmiałego, wygnanego
z kraju i splamionego zabójstwem biskupa krakowskiego. Niezależnie od
ingerowania władców polskich w spory dynastyczne u wschodnich i południowych sąsiadów, polska polityka była w tym czasie bardziej zorientowana na kierunek północno-zachodni niż wschodni.
Z punktu widzenia organizacji państwa rządy pierwszych Piastów miały
wiele wspólnego ze stanem rzeczy, który w tym czasie można było zaobser6
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wować na południu, północy i wschodzie Europy, a wcześniej na zachodzie. Wszędzie, podobnie jak i w Polsce, szczególną rolę odegrało przyjęcie chrześcijaństwa, które nobilitowało kraj, pozwalało prowadzić politykę
dynastyczną, ale i zarazem czyniło z Rzymu dla kręgu łacińskiego centrum
życia politycznego i religijnego. Nie zawsze było jasne, kto – papież czy
może cesarz – jest namiestnikiem boskim na ziemi, wygrywano rywalizacje
między nimi, ale zarazem do jednego bądź drugiego się zwracano. Jeśli
zwyciężał papież, to cesarz na pewno uchodził wtedy co najmniej za krzewiciela i obrońcę wiary chrześcijańskiej, jako zaś ukoronowany i pomazany podlegał prawu boskiemu. Kościół mógł zatem ingerować w jego świeckie rządy. Zarazem z tytułu bycia cesarzem i w związku ze spadkiem znaczenia politycznego Bizancjum, to on był nośnikiem idei uniwersalistycznej, integrującej świat europejski, która nie przysługiwała wówczas innym
władcom europejskim. To do Piotrowej lub cesarskiej stolicy słano z części
Europy po koronę i stamtąd czerpano wzory organizacyjne, a łacina, z wyjątkiem kręgu oddziaływania bizantyńskiego była językiem porozumiewania się. Polska znalazła się w tej wspólnocie, nie była jednak państwem lennym papieża, ani cesarza. Z zapisu Dagome iudex wynika, że Mieszko I,
pierwszy historyczny władca Polski, nadał Polskę papieżowi7, nie jest jednak jasne czy chodziło mu w tym akcie o zapewnienie sobie protekcji papieża czy o zależność wasalną. To drugie należy jednak chyba wykluczyć,
bo ani on, ani jego następcy nigdy nie otrzymali z rąk papieża czy cesarza
inwestytury na Polskę, a to ona jest warunkiem zaistnienia stosunku lennego. Składane niejednokrotnie cesarzom niemieckim hołdy lenne z części
ziem polskich były zawsze koniunkturalne i miały miejsce w okresach osłabienia władzy polskiej. Średniowieczna Polska była monarchią patrymonialną, podobnie jak Państwo Franków nie tylko za rządów Merowingów,
i tak samo jak współczesna Polsce Anglia. W Polsce, inaczej jednak niż
w Anglii, za to podobnie jak na Rusi, z tytułu patrimonium dochodziło do
podziału księstwa między synów władcy, a po jego śmierci i do walk między nimi o ojcowiznę. Do połowy XII w. nie zagroziło to trwałości państwa,
choć niepotrzebnie niejednokrotnie je osłabiało.
c) indywidualizacja społeczna
Dwunasty i trzynasty wiek w dziejach Polski to okres rozbicia dzielnicowego, podobne zjawisko zachodzi wtedy też na Rusi i trwa dłużej. W Polsce piastowscy książęta walczą o przywództwo, a ziemie polskie są
przedmiotem, a nie podmiotem w polityce europejskiej. Z tytułu uznania
7

Zob. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard (red.), Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów
źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa 1997,
s. 100.
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prowincji krakowskiej za senioralną, Kraków staje się nieformalną stolicą
Polski, co ukierunkowuje polską politykę zagraniczną na południowy-wschód, na obszar Europy prawosławnej, czyniąc w przyszłości z Polski
przedmurze świata łacińskiego. Tak samo jak i w innych rejonach Europy,
źródłem podziałów dotychczasowych struktur państwowych na mniejsze
jednostki terytorialne – księstwa – była słabość więzi gospodarczych, która
w sfeudalizowanym społeczeństwie nie dawała korzyści materialnych możnowładcom, natomiast centralny ośrodek władzy zbytnio ograniczał ich
swobody. Nie rozwinęły się za to na ziemiach polskich w pełnym wydaniu
stosunki wasalne, ani w wymiarze charakterystycznym dla Francji, gdzie
wasal mojego wasala nie był już moim wasalem, ani angielskim, gdzie na
odwrót właśnie był. Przezwyciężanie podziałów dzielnicowych zaczęło się
z końcem XIII w., kiedy w życiu politycznym i gospodarce nastąpiły procesy odwrotne do wyżej omówionych. Zjednoczeniu sprzyjał też polski Kościół rzymskokatolicki.
W pierwszych wiekach II tysiąclecia Polska uczestniczyła w głównych
procesach określających oblicze Europy i kształtujących jej tożsamość. Totalizm średniowieczny, objawiający swą opresyjność przede wszystkim
w sferze ducha, będący następstwem zdominowania życia społeczno-politycznego kraju przez jedną religię, przełamywał i skromnie tu przejawiający się wyżej wspomniany system lenny, i charakterystyczne tylko dla chrześcijaństwa rozumienie grzechu, które służyło procesom indywidualizacji
społecznej8. Taką samą też rolę spełniała wyodrębniająca się własność jako kategoria objaśniana faktem posiadania, korzystania i rozporządzania
dobrami. Usamodzielniali się dzięki temu możnowładcy, choć kwestia tzw.
królewszczyzn miała dłuższą historię i wpłynęła na oblicze już nowożytnej
Polski. Podobnie jak wyżej wymienione czynniki, tak i rozwój miast jako
samorządnych podmiotów w sfeudalizowanym społeczeństwie, w średniowieczu głównie w zachodniej Polsce, na jej wschodzie dopiero w czasach
nowożytnych, tworzył warunki dla wykształcenia się w niedalekiej przyszłości europejskiej osobliwości – demokratycznych form współdziałania
społecznego i przyjęcia później stosunków kapitalistycznych. Polska w tych
zasadniczych procesach, wyróżniających cywilizację europejską, uczestniczyła w bodajże większym wymiarze niż ważniejsze kraje pozostałych rejonów Europy. To w Polsce przecież narodziła się i przez kilka wieków rozwijała demokracja szlachecka.

8 J.T. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa 2004,
s. 24–26.
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O miejscu Polski w Europie w kolejnych wiekach, w czasach już nowożytnych, świadczą: po pierwsze – jej sukcesy bądź porażki na polach bitew
i podczas rokowań pokojowych; po drugie i nie wiadomo, czy nie ważniejsze – demokracja szlachecka, ustrój polityczny, z uwagi na jego nowatorskie rozwiązania pod wieloma względami wyprzedzający te wdrażane
w tym czasie w życie w innych państwach europejskich; po trzecie – jeszcze
bardziej Polskę wyróżniająca, niezwykła w porównaniu ze stanem obserwowanym w pozostałych krajach Europy, tolerancja religijna i po czwarte
– myśl reformatorska w kulturze, polityce i nauce. Ale to głównie dzięki
budowie demokracji szlacheckiej i brakowi wojen religijnych rysuje się
o wiele bardziej pozytywny obraz Polski na tle bliższych i dalszych sąsiadów, innych podmiotów politycznych.
a) układ sił
Przełamanie pod koniec średniowiecza rozbicia dzielnicowego wprowadziło ponownie Polskę do wielkiej polityki. Radykalnie zaś status państwa
polskiego zmienił się pod koniec XIV wieku, gdy w Krewie w 1385 r. zawarto unię polsko-litewską, a królem został litewski książę Jagiełło.
Pod rządami Jagiellonów Korona wraz z Litwą przeżyły największy
w swych dziejach okres świetności, a sami Jagiellonowie w I połowie XV
wieku byli „pierwszym domem” Europy, by następnie przez kolejny wiek
skutecznie rywalizować z Habsburgami o prymat w środkowej i wschodniej
części kontynentu. Jagiellonowie byli dynastią, która mocno zaznaczyła
swoją obecność w Europie. Należeli do tych, którym można przypisać
wręcz spełnianie funkcji integracyjnej. W wyniku unii polsko-litewskiej na
wschodzie Europy powstało bowiem potężne, jeśli chodzi o obszar i skuteczność militarną, państwo europejskie, obejmujące mniej więcej dzisiejsze terytoria czterech państw: Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, a później
przejściowo też Łotwy, Estonii czy Mołdawii. Jagiellonowie zasiadali też
na tronie Czech i Węgier. Potęga militarna wyraziła się w wygranej przez
zjednoczone polsko-litewskie siły największej bitwy schyłku średniowiecza,
bitwy pod Grunwaldem w 1410 r., w której pokonano Zakon Krzyżacki.
Został on osadzony przez Konrada Mazowieckiego na ziemiach na północ
od Polski i wkrótce dzięki sprawnej organizacji struktur państwowych, jak
i nie zawsze czystym zabiegom dyplomatycznym, gdzie i fałszerstwa dokumentów nie były mu obce, wyrósł na potęgę militarną zagrażającą przede
wszystkim Litwie i pustoszącą ziemie polskie. Warto przy tym zwrócić uwagę, że o ile te pierwsze aż do unii z Polską były pogańskie, to te drugie już
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jednak – chrześcijańskie. Uprawianej więc wobec Polski polityki nie można było uzasadniać nawracaniem na wiarę chrześcijańską.
W XV i XVI wieku na wschodzie Europy Polska nie miała sobie równego państwa. Ruś dopiero wydobywała się spod kontroli mongolsko-tatarskiej, a Bizancjum upadało. Właśnie w obronie chrześcijaństwa na południowym wschodzie Europy, w bitwie pod Warną z Turkami poniósł klęskę
w 1444 r. król Polski i Węgier Władysław Jagiellończyk, zwany później Warneńczykiem. O ile do tej pory jakby większe niebezpieczeństwo dla Polski
stanowił germański zachód, to wkrótce już potężne zagrożenia przyjdą ze
wschodu, z jednej strony będzie to Moskwa, z drugiej – Turcja. Od XVIII
wieku dojdzie ponownie niebezpieczeństwo germańskie w wydaniu pruskim, kiedy to w części na ziemiach dzisiejszej Polski północno-wschodniej,
a potem i całej północnej powstanie Królestwo Prus. Gdy w tym czasie
i w kolejnych wiekach będą w Europie podejmowane idee zjednoczenia
kontynentu bądź też utworzenia możliwie szerokiego porozumienia władców, to Polska zwykle będzie wymieniana jako jedna z jego uczestniczek.
Zagrożenie ze strony islamu będzie bowiem stawać się coraz bardziej realne, a sukcesy Turcji na Bałkanach – sprzyjać pomysłom integracyjnym. Oficjalnym powodem zgłaszanej w latach 60. XV wieku przez króla Czech Jerzego z Podiebradu propozycji powołania Ligi Pokoju miała być właśnie
chęć przeciwstawienia się zarysowującej się coraz klarowniej ekspansji
świata islamskiego. Nieoficjalnie husyckie Czechy bardziej się wówczas
obawiały reakcji katolicyzmu, uosabianego przez papieża i cesarza. W koncepcji Ligi Pokoju obok Czech, ponadto m.in. Burgundii, Francji, było
i miejsce dla Polski. Jerzy z Podiebradu prowadził nawet w tym celu rokowania z polskim królem Kazimierzem Jagiellończykiem. Zarówno ten, jak
i inne pomysły integracyjne, np. francuskiego księcia Sully’ego z przełomu
XVI i XVII wieku, w większości nie stawiały już na czele porozumienia cesarza czy papieża. Europa przestawała być wspólnotą polityczną, zwieraną
osobą któregoś z nich. Władcy europejscy stawali się suwerenami.
W XVI wieku Polska aktywnie uczestniczy w środkowo- i wschodnioeuropejskiej polityce międzynarodowej. W konflikt o Inflanty, terytorium Zakonu Kawalerów Mieczowych, angażują się i inne kraje nadbałtyckie, Dania i Szwecja oraz dążąca do zdobycia dostępu do morza Rosja. Ta ostatnia
powiększała własne terytorium kosztem ziem litewskich, co doprowadziło
do sporów z Polską. Za to Polsce udało się ostatecznie, jak się wówczas
w 1525 r. wydawało, po wielu krwawych zmaganiach rozwiązać problem Zakonu Krzyżackiego. Został on przez Polaków pokonany, a dotychczasowy
wielki mistrz Albrecht Hohenzollern po zsekularyzowaniu Zakonu już jako
świecki książę złożył hołd polskiemu królowi Zygmuntowi I Staremu.
W wymiarze międzynarodowym w kolejnych latach bardzo niekorzystne bę-
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b) demokracja szlachecka
W średniowieczu Polska, podobnie jak inne kraje Europy, była monarchią stanową. W czasach nowożytnych, inaczej niż w większości państw europejskich, ewolucja ustroju politycznego kraju nad Wisłą nie poszła w kierunku rozwoju form absolutnej władzy królewskiej. W Polsce nadal utrzymywała się odmiana monarchii stanowej, potocznie zwana Rzeczpospolitą
szlachecką. Z uwagi na dominację średniej szlachty i magnaterii w życiu
politycznym kraju, konstytuujących tzw. naród polityczny, okres od połowy
XV wieku do połowy wieku XVII zwany jest demokracją szlachecką9.
Rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce był fenomenem na skalę europejską. Nigdzie w Europie u progu czasów nowożytnych demokracja takich sukcesów jak w Polsce nie odniosła. Warto zauważyć, że narodziny
i rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce miały miejsce wtedy, gdy Rzeczpospolita przeżywała okres największego rozwoju terytorialnego i potęgi
militarnej. Źródła demokracji szlacheckiej tkwiły w wydarzeniach, które
zachodziły również w innych krajach. Podobnie więc jak i tam, procesowi
usamodzielniania się władców spod kurateli cesarza czy papieża towarzyszyło jednocześnie wywalczanie sobie praw przez możnych i szlachtę.
W Polsce proces ten nasilił się na przełomie XIV i XV wieku, kiedy to
w związku z potrzebą potwierdzenia swoich praw do tronu czy to Ludwik
Węgierski, czy Władysław Jagiełło obdarzali szlachtę kolejnymi przywilejami, m.in. w Koszycach (1374 r.), Piotrkowie (1388 r.), Jedlnie (1430 r.)
i Krakowie (1433 r.), a to osłabiało władzę królewską10. W rezultacie
9
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dzie dla Polski uwikłanie się za sprawą rządzącej dynastii Wazów w konflikt
dynastyczny ze Szwecją, w następstwie w XVII wieku dojdzie do tzw. „potopu” szwedzkiego, czyli zbrojnego najazdu tego kraju na Polskę, oraz buntów na ziemiach ukraińskich, w tym pociągającego za sobą poważne skutki
polityczne powstania Bohdana Chmielnickiego. Swoją funkcję przedmurza
chrześcijaństwa zadokumentuje wtedy Polska udzieleniem pomocy cesarzowi Leopoldowi i rozgromieniem wojsk tureckich pod Wiedniem w 1683
r. przez połączone siły polsko-niemieckie pod dowództwem polskiego króla
Jana III Sobieskiego. „Odsiecz” wiedeńska zatrzymała pochód islamu
w głąb Europy, a udział Polski w tym sukcesie był dominujący. Było to już
ostatnie zaznaczenie przez Polskę jej mocarstwowej roli w Europie. Na granicach Polski rosła potęga Moskwy i usamodzielniających się Prus, do niedawna polskiego lennika. Duży wpływ na osłabienie państwa miała jego sytuacja wewnętrzna, w tym anarchizowanie stosunków społecznych, postępujące w związku z ujawnianiem się słabości demokracji szlacheckiej.

M. Kallas, Historia ustroju Polski X–XX w., Warszawa 1997, s. 70–71.
A. Mączak, Historia Europy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997, s. 196.
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szlachta została uwolniona od prawie wszystkich danin i świadczeń z wyjątkiem podatku w wysokości 2 groszy od łanu chłopskiego11, otrzymywała
gwarancje nietykalności osobistej i majątkowej, wszystkie urzędy i dostojeństwa tylko dla niej zostały zarezerwowane, a służba wojskowa była odtąd obowiązkowa tylko w granicach państwa. Przywileje te i kolejne objęły
około 10% społeczeństwa, przekształcając rycerstwo w szlachtę, której siła wynikała z bezwarunkowego władania ziemią. Przywilej nieszawski
z 1454 r. zaś stanowił, że król nie będzie sam ogłaszał nowych praw, ani
zwoływał pospolitego ruszenia, będzie to czynił tylko za zgodą sejmików
ziemskich. Powoli też tworzyły się zręby sejmu walnego, mimo że jego początki sięgają już XIV wieku, to ostatecznie ukształtował się on dopiero
w końcu XV wieku. To na sejmie walnym w Piotrkowie w 1496 r. związano
chłopa z ziemią, zwiększając jego poddaństwo osobiste. Szlachta w XVI
wieku była już jednolitym, silnym stanem, skutecznie rywalizującym
z królem i możnowładcami o władzę. Liczyła sobie 8–10% społeczeństwa.
To wtedy m.in. konstytucja Nihil Novi z 1505 r. głosiła, że żadne nowe prawo nie może być ustanowione w Rzeczypospolitej bez zgody Sejmu walnego12, który odtąd nie był już reprezentantem poszczególnych ziem (prowincji), lecz organem władzy całego państwa. Zarazem na mocy unii lubelskiej z 1569 r. była to federacja13 Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
zwana Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ukształtowało się wielonarodowościowe państwo federacyjne, w którym więzi integracyjne okazały się silniejsze od tendencji partykularnych14. Istota demokracji szlacheckiej,
którą ugruntowała konstytucja Nihil Novi15, polegała na istnieniu samorządności szlacheckiej, wynikającej ze znaczenia sejmików i sądów ziemskich i braku rozbudowanego aparatu urzędniczego, zależnego od centralnego ośrodka władzy. Władca nie był dziedziczny już za panowania Jagiellonów, a potem po wygaśnięciu ich linii w wyniku wolnej elekcji szlachta
wybierała króla spośród obcych i polskich kandydatów. Obowiązująca
w czasie obrad zasada jednomyślności, powszechnie uważana za jedną
z istotnych przyczyn upadku Rzeczypospolitej z dzisiejszej perspektywy rysuje się nieco inaczej, można też się w niej dopatrzeć wyrazu szacunku
większości wobec zdania mniejszości.
11 Łan chłopski, jedna z dawnych jednostek miary powierzchni gruntów, tzw. włóka chełmińska do 1818 r. równa ok. 17.9 ha, a od tego roku – 16.8 ha.
12 Zob. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard (red.), dz.cyt., s. 95.
13 J. Malec, Charakterystyka prawnoustrojowa unii polsko-litewskiej w latach 1569–1795 [w:]
J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz (red.), O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne
w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, Lublin 2003, s. 33.
14 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa
1985, s. 223.
15 J. Bardach, Sejm dawnej Rzeczypospolitej [w:] J. Bardach (red.), Dzieje Sejmu Polskiego,
Warszawa 1997, s. 25.
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c) tolerancja religijna
Podobnie jak inne kraje Europy, Polskę również objęła reformacja. Pełny jej rozwój to połowa XVI wieku. Początkowo monarchia podejmowała
próby zwalczania reformacji, okazały się one jednak nieskuteczne. Przecież pierwszym senatorem Rzeczypospolitej był lennik króla polskiego,
książę pruski, luteranin. W senacie zasiadało wielu innowierców, ale już
żaden duchowny innego wyznania niż katolickie. Wbrew królewskiemu zakazowi młodzież szlachecka wyjeżdżała za granicę do miast objętych nowymi wyznaniami. Wśród szlachty bardzo popularny był kalwinizm z uwagi na
likwidowanie hierarchii kościelnej i demokratyczny charakter gmin wyznaniowych. Ale i Kościół rzymskokatolicki nie nazbyt aktywnie przeciwstawiał się nowym prądom religijnym. Wszystko to w jakiejś mierze gwarantowało pokój społeczny i, inaczej niż w wielu rejonach Europy, w Polsce
nie doszło do wojen religijnych i tym podobnych rozruchów i niepokojów.
Ogromna w tym była zasługa form demokratycznych, które mając już dość
silne podstawy w zakresie ustroju politycznego, tym bardziej nie dopuszczały do ustanowienia rozwiązań sprzecznych z zasadami wolności szlacheckiej. Więź stanowa czy państwowa była w Polsce silniejsza od wyznaniowej, walka szlachty z możnowładcami lub królem bardziej spajała ten
stan niż różnicowały go odmienności religijne. Próby skłócenia go, doprowadzenia do podziałów na tle wyznaniowym nie odnosiły skutku. Przez
bardzo długi czas nawet radykalizm społeczny arian, sprzeczny z podstawowym interesem szlachty, nie był przez nią zwalczany.
16
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Do demokracji ateńskiej i rzymskiej okresu republiki nawiązujemy dlatego, ponieważ mimo wielosetletniej przerwy między czasami ich funkcjonowania a zaistnieniem jej ponownie na zachodzie Europy na przełomie
XIX i XX wieku, a w międzyczasie i w Polsce w dobie nowożytnej, dowodzą one, że jest możliwe zbudowanie porządku społecznego opartego
o pełne uczestnictwo mieszkańców bez użycia środków przymusu i represji16. Przecież dzieje powszechne to nie dominacja demokratycznych, tylko
autokratycznych sposobów rządzenia. Dzisiejsza demokracja jej prawzorów nie powinna więc tylko szukać w czasach starożytnych.
Demokracja szlachecka upadła wraz z rozbiorami Polski dokonanymi
w końcu XVIII wieku przez jej sąsiadów, Rosję, Prusy i Austrię. Państwo
polskie zostało wykreślone na 123 lata z mapy Europy. Nie pomogły mu
w ostatniej chwili podjęte reformy, w tym uchwalenie 3 maja 1791 r. pierwszej w Europie i zarazem postępowej, a drugiej w świecie, po amerykańskiej konstytucji.

J. Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1986, s. 30.
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Przejawem woli utrzymania w kraju porządku i ładu społecznego
w okresie bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta był akt konfederacji
warszawskiej z 1573 r., wielka karta polskiej tolerancji17. To, czego nie udało się ustanowić w średniowieczu na zachodzie Europy, czyli pokoju Bożego, w innym co prawda znaczeniu tego pojęcia, było teraz realizowane
w Polsce. W akcie konfederacji szlachta obiecywała m.in. „pokój między
sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościelech krwie nie przelewać”18. Wśród podpisanych pod tym dokumentem blisko połowa była
wyznawcami katolicyzmu. Wybrany wówczas królem Polski francuski
królewicz Henryk Walezy, zaledwie w rok od nocy św. Bartłomieja, teraz
w paryskiej katedrze Notre Dame, w obecności króla Francji Karola IX
i posłów zagranicznych, musiał, mimo że się wzbraniał, złożyć przysięgę
gwarantującą wolność sumienia w Polsce. Gdyby tego nie uczynił, nie zostałby królem Polski. Przysięgę tę jeszcze raz powtórzył już po przybyciu do
Polski w katedrze wawelskiej w Krakowie, co ostatecznie znalazło potwierdzenie w Artykułach henrykowskich z 1573 r.
Duże zasługi dla ugruntowania tolerancji religijnej w Polsce położył
ostatni Jagiellon, wspomniany już Zygmunt August, który nie tylko nie
zwalczał innowierców, ale mimo nacisków Kościoła rzymskokatolickiego
przy obsadzie stanowisk i urzędów nie kierował się kryteriami religijnymi.
Dla szlachty polskiej, niezależnie czy wyznawała katolicyzm, prawosławie,
luteranizm czy arianizm, pokój religijny był fundamentem stosunków społecznych. Wolność wyznaniowa była naturalnym uzupełnieniem wolności
politycznej i z niej wynikała. To racja stanu dyktowała szlachcie polskiej, mimo nacisków z różnych stron wychodzących, tolerancję religijną. Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielonarodowym, obok Polaków
i Litwinów znaczny odsetek mieszkańców stanowili Rusini oraz inne grupy
narodowościowe, natomiast mozaika religijna była jeszcze o wiele bogatsza.
Zanim reformacja zapuściła tu swoje korzenie Polacy i Litwini byli katolikami, Rusini prawosławnymi, na północy kraju, w Prusach, Kurlandii i Inflantach mocne podstawy zdobywali ewangelicy, ponadto w Polsce żyli wyznawcy judaizmu, a także członkowie Kościoła ormiańskiego i muzułmanie. Polska miała więc wszelkie podstawy ku temu, by – tak samo, jak inne kraje Europy – pogrążyć się w wojnach religijnych. Tam władcy narzucali swoje wyznanie poddanym, polski król Zygmunt August nie miał takich zamiarów.
Europa zaczęła postrzegać Polskę jako oazę wolności religijnej, jako
kraj demokratyczny, zezwalający na kultywowanie innych wyznań nie tylko
17

M. Kallas, dz.cyt., s. 127.
Zob. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard (red.), Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Warszawa
1997, s. 145.
18
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wybranej grupie społecznej, szlachcie, ale wszystkim mieszkańcom. Rzeczpospolita Obojga Narodów jako „kraj bez stosów”, państwo tolerancji religijnej budziła podziw wśród innych narodów. Z całego kontynentu zaczęli więc przybywać do niej innowiercy prześladowani w macierzystych krajach z przyczyn religijnych19. Luteranie, którzy przenosili się z Niemiec do
Polski w dobie wojny trzydziestoletniej, zakładali za zgodą szlachty nowe
miasta. Tolerancja religijna miała zatem nie tylko wymiar ideowy, ale i społeczno-ekonomiczny, sprzyjała rozwojowi gospodarczemu państwa polskiego20. Mieszkańcy krajów częściowo zależnych, na przykład Prus Książęcych czy Inflant, dostrzegali celowość pozostawania w związku z Rzeczpospolitą. W pewnej mierze odnosiło się to i do krain leżących na południe
od Polski, Mołdawii czy Siedmiogrodu.
Zwolennicy kontrreformacji, którzy coraz większe sukcesy zaczęli odnosić w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, nie do końca
zdawali sobie sprawę, że naruszenie tej równowagi rozbudzi siły odśrodkowe, ułatwi ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski jej sąsiadom i w efekcie,
obok innych przyczyn, doprowadzi do upadku Rzeczypospolitej.
Zarówno demokracja szlachecka, jak i tolerancja religijna dały szansę
Polsce na zaprezentowanie się Europie, szczególnie zachodniej, która dostrzegła ten daleko na krańcach kontynentu położony kraj jako państwo
reprezentujące oryginalny ustrój polityczny, krzewiące wolność religijną,
ale i też sięgające do antycznego dorobku kultury śródziemnomorskiej
i rozwijające własną kulturę narodową. I choć te osiągnięcia zostały zaprzepaszczone, to dzisiejsza Europa w jakiejś mierze do nich nawet nieświadomie wraca, bo na podobnych buduje swoją przyszłość.
d) myśl reformatorska
Idei uniwersalizmu w Europie, w wymiarze bardziej duchowym i kulturowym niż politycznym, służyły studia generale, czyli uniwersytety. Polska
wpisała się w proces ich upowszechniania. Uniwersytet taki został otwarty
już w połowie XIV wieku, w 1364 r. Był to drugi po uczelni w czeskiej Pradze uniwersytet na wschodzie Europy, umiejscowiony w Krakowie, w ówczesnej stolicy Polski, nazwany jagiellońskim i po dziś dzień funkcjonujący.
Utworzenie tego uniwersytetu miało duże znaczenie dla przenikania i rozwoju idei renesansowych na ziemiach polskich.
W XV i XVI wieku Polska wydała wielu wybitnych myślicieli, a jej nauka znalazła poczesne miejsce w Europie, m.in. za sprawą bodajże najpotężniejszego ówczesnego umysłu, studiującego również w Krakowie, wielkiego astronoma, Mikołaja Kopernika, który w dziele O obrotach sfer nie19
20

N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998, s. 544.
J. Tazbir, Szlachta i teologowie, Warszawa 1987, s. 25.
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bieskich „wstrzymał słońce, a ruszył ziemię”. Wiekopomne odkrycie Kopernika obalało obowiązujący do tej pory w nauce, ale i w doktrynie chrześcijańskiej i przez nią długo jeszcze uświęcony, ptolemeuszowski pogląd na
miejsce Ziemi w układzie planetarnym, tworząc nowy, heliocentryczny.
W naukach zaś humanistycznych tak jak Niccolo Machiavelli zasłynął swoim Księciem, Thomas Morus – Utopią, a Erazm z Rotterdamu – Pochwałą
głupoty i innymi dziełami, tak polski myśliciel Andrzej Frycz Modrzewski
wszedł do kanonu światowej literatury politycznej studium O naprawie
Rzeczypospolitej.
Wraz z rozbiorami zakończył się okres świetności Rzeczypospolitej.
Nigdy już później Polska nie uzyskała takiej pozycji politycznej w świecie,
jak w początkowych wiekach czasów nowożytnych. Utrata niepodległości
zaowocowała licznymi zrywami narodowowyzwoleńczymi, powstaniami
zbrojnymi, które odbijały się głośnym echem w Europie. Jedno z nich – listopadowe – zapobiegło interwencji rosyjskiej w imieniu Świętego Przymierza i pozwoliło narodzić się Belgii w 1830 r., na nim to bowiem Rosja
skupiła swoją uwagę; inne – styczniowe z 1863 r. – jest wymieniane jako
źródło inspiracji w tworzeniu Międzynarodówki Robotniczej w 1864 r.,
której powołanie miało być m.in. wyrazem solidarności z walczącą o swą
wolność Polską. Jeśli więc wiek XIX jest epoką narodzin bądź ekspresji nacjonalizmu, to Polacy i w tym ogólnoeuropejskim procesie mocno zaznaczyli swoją obecność.
Wiek XIX jest również okresem eksplozji pomysłów integracyjnych.
Wśród wielu polskich autorów, którzy tworzyli wówczas wizje zjednoczonej Europy21, mając nadzieję, że przy okazji zmieni się status Polski, choćby takich bardziej wówczas znanych jak książę Adam Jerzy Czartoryski
(Essai sur la diplomatie z 1830 r.), czy jeszcze w XVIII wieku były król Polski Stanisław Leszczyński (Memoriał utwierdzenia pokoju generalnego
z 1748 r.)22 pierwszeństwo należy się Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu23, praktycznie w Europie nieznanemu. W traktacie z 1831 r.
O wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi nie tylko przedstawił na owe czasy oryginalną wizję zjednoczonej Europy, ale i też załączył do niego Projekt konstytucji dla Europy, jako ustawy mającej zapobiec
21

Szerzej zob.: A. Marszałek, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź
1996, s. 23–32.
22 W Memoriale polemizował m.in. z koncepcjami francuskiego utopijnego myśliciela, dyplomaty i księdza Charlesa de Saint-Pierre’a.
23 Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799–1882), polski badacz, przyrodnik i wynalazca, profesor w Instytucie Rolniczo-Leśnym na Marymoncie, autor pionierskiej rozprawy Rys ergonomji czyli nauki o pracy, opartej na prawdach poczerpniętych z Nauki Przyrody (1857 r.), uczestnik
antyrosyjskiego powstania listopadowego w 1830 r., przede wszystkim jednak autor projektu
pierwszej w historii konstytucji zjednoczonej Europy (1831 r.) jako scentralizowanego państwa
z jednolitym prawodawstwem bez wewnętrznych granic.
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wojnom24. Jastrzębowski wyobrażał sobie Europę nie jako federację
państw, lecz narodów. Niewątpliwie ówczesny status Polski, a konkretnie
brak niepodległości, na pewno stymulował takie rozwiązanie, w niczym nie
umniejsza to jednak wagi jego pomysłu. A zakładał on odrzucenie wojny
jako formy rozwiązywania sporów międzypaństwowych, w zamian proponował oparcie stosunków międzynarodowych na prawie naturalnym. Utopijna na owe czasy myśl dziś już taką się nie wydaje w świetle podstaw
funkcjonowania Unii Europejskiej. W sprawiedliwym prawie należałoby –
jego zdaniem – szukać rozwiązania wszystkich nieprawidłowości cechujących współżycie narodów. Ściśle określone reguły gry miały być gwarancją
pokoju. Według art. 70 projektu konstytucji parlamenty poszczególnych
narodów miały stanowić prawa w zakresie ochrony życia, wolności, własności i honoru każdego członka narodu, parlament europejski zaś miał się
koncentrować na ochronie bytu, niepodległości, własności i honoru każdego narodu jako całości25. Nowatorskość projektu Jastrzębowskiego polega
z jednej strony na uznaniu prymatu narodu w strukturze organizacyjnej
zjednoczonej Europy26, z drugiej – na wyeksponowaniu prawa jako opoki
integracji europejskiej27.

3. Polska współczesna
W salonach dyplomatycznych Polska pojawiła się ponownie tak naprawdę dopiero w czasie I wojny światowej, a na mapie Europy – po jej zakończeniu. Wielu polskim politykom marzył się powrót do historycznych,
przedrozbiorowych granic, w których to inne w tym czasie przeżywające
swój świt narody, takie jak litewski i ukraiński, kiedyś konstytuujące Rzeczpospolitą Obojga Narodów, nie miałyby autonomii (koncepcja inkorporacyjna przywódcy polskich nacjonalistów Romana Dmowskiego) lub byłaby
im przyznana (federalizm m.in. Ignacego J. Paderewskiego, znakomitego
pianisty i wielkiego patrioty oraz Józefa Piłsudskiego, bojownika o niepodległość i męża stanu). Wtedy też pojawiła się idea „międzymorza”, jako
przedmurza chrześcijaństwa, związku państw od Bałtyku po Morze Czar24 W.B. Jastrzębowski, Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi.
Konstytucja dla Europy, Warszawa-Łódź 1985, s. 203–220.
25 Tamże, s. 215.
26 P. Brock, A pacifist in Wartime: Wojciech Bogumił Jastrzębowski, „The Polish Review” (Nowy York) 1967, No. 2, s. 75–76.
27 Projekt konstytucji w art. 27 stanowi m.in.: „Celem edukacji każdego narodu będzie: doskonalenie człowieka czyli sposobienie go na użytecznego członka społeczeństwa; utwierdzanie
w nim władzy rozumu nad namiętnościami, upowszechnianie znajomości Boskiech i społecznech
praw: wpajanie religijnego dla niech uszanowania; naostatek zaszczepianie rodzinne miłości między narodami, połączonemi węzłem wiecznego przymierza[...]”. Zob. W. Jastrzębowski, Konstytucja dla Europy, [bmw], [1831], s. 12.
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ne, Egejskie i Adriatyk28, który stanowiłby zaporę przed prącym ze Wschodu bolszewizmem i ekspansywnym germanizmem z drugiej strony.
Rozbieżność interesów małych państw Europy Środkowo- i Południowo-wschodniej uniemożliwiała przeistoczenie się tych pomysłów w konkretne projekty. Za to Polacy wspierali Ruch Paneuropejski Richarda Coudenhove-Kalergiego29, tworząc jego polską sekcję, której przewodził Aleksander Lednicki30. Z kolei tak samo jak większość pozostałych krajów
Europy, Polska ustosunkowała się w istocie sceptycznie do przedłożonej
w 1929 r. na forum Ligi Narodów przez francuskiego męża stanu Aristide’a Brianda idei konfederacji europejskiej. Warte natomiast wyeksponowania były zgłoszone na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie 13 lutego 1932 r. Polskie propozycje stopniowej realizacji rozbrojenia moralnego,
w których podkreślano, że dla ustanowienia pokoju w świecie i współpracy narodów bardzo ważna jest idea kompromisu i porozumienia w edukacji i publicystyce31. W Europie okresu międzywojennego zwyciężał jednak
autokratyzm, stopniowo w miarę upływu lat coraz więcej państw przyjmowało ustroje autorytarne bądź totalitarne, które ją upodobniały, ale nie
w duchu porozumienia międzynarodowego. Odchodzenie od parlamentaryzmu nie rokowało pomyślnie przyszłości kontynentu.
Rozwój Polski, ani w czasach nowożytnych, ani w bardziej nam współczesnych na przełomie XIX i XX wieku, podobnie jak i wielu innych krajów Europy Środkowej, nie odbywał się kosztem wyzysku ludów kolonialnych, Polska nie miała też swojego udziału w przywróceniu niewolnictwa
i eksterminacji ludów Afryki i obu Ameryk, nie obciąża więc Polaków owo
„brzemię” białego człowieka. Polityka kolonialna z jej skrajnymi wynaturzeniami cechowała głównie Europę Zachodnią, trudno byłoby natomiast
znaleźć w literaturze pogląd, iż z powodu jej braku w „życiorysie” krajów
Europy Środkowowschodniej nie należą one do Europy. Ten aspekt z procesu kształtowania się tożsamości europejskiej skrzętnie się na Zachodzie
pomija. Okrucieństwo realizowane w mniejszym lub większym stopniu
w przeszłości, od bratobójstwa na dworach książęcych w średniowieczu poczynając, na eksterminacji ludów w czasach nowożytnych kończąc, później
wyrażone w budowie systemów totalitarnych z ich ludobójstwem na czele,
28 Zob. szerzej: P. Okulewicz, Koncepcja „międzymorza” jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa między Niemcami a Rosją w okresie międzywojennym [w:] J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz
(red.), dz.cyt., s. 62–73.
29 Richard Coudenhove-Kalergi (1894–1972), arystokrata austriacki, wybitny europejski polityk i pisarz polityczny, twórca ruchu paneuropejskiego, za zasługi dla upowszechniania idei jedności europejskiej i podejmowanych w tym zakresie działań otrzymał w 1950 r. nagrodę Karola
Wielkiego, jako pierwszy po jej ustanowieniu.
30 Aleksander Lednicki (1866–1934), polski działacz polityczny społeczny, adwokat, przewodniczący polskiego oddziału Unii Paneuropejskiej.
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nie było cechą charakterystyczną tylko wschodu Europy. Na tym tle Rzeczpospolita pozytywnie się w Europie wyróżniała.
Po drugiej wojnie światowej Polska w następstwie ukształtowania się
nowego jałtańskiego porządku międzynarodowego znalazła się we wspólnocie socjalistycznej, gdzie nie europejskość, indywidualizm i wartości
chrześcijańskie, lecz socjalizm, kolektywizm i marksizm konstytuowały
podłoże nowego ładu. Nie była to autentyczna wspólnota, opierała się bowiem na związku promienistym, którego centrum zarządzającym był Związek Radziecki, a poszczególne promienie – kraje demokracji ludowej – tylko z nim, a już nie między sobą rozwijały współpracę. Administracyjne jej
wymuszanie nie kreowało autentycznej wspólnoty, tym niemniej równość
ludzi, egalitaryzm, a także i internacjonalizm oddziaływały na umysły Polaków. Opór przeciwko zniewoleniu przejawił się w licznych antyustrojowych wystąpieniach, a przede wszystkim w ruchu solidarnościowym
(1980–1989), który obok reform Michaiła Gorbaczowa w ZSRR zainicjował Jesień Ludów (1989 r.) – wielki przewrót w bloku radzieckim. Nie wystarczyło to jednak, by zniwelować ksenofobię i nacjonalizm.
Polska, podobnie jak kraje Europy Środkowowschodniej, nie uczestniczyła w procesie zawiązywania się współpracy ogólnoeuropejskiej, który
został zapoczątkowany w latach 50. XX wieku w Europie Zachodniej. Aktywnie natomiast w działaniach na rzecz tworzenia podstaw ku tej jedności brali udział jedynie ci Polacy, którzy zostali na emigracji32. Wejście do
wspólnoty europejskiej uosabianej przez Unię Europejską wymusza sięganie do korzeni własnej i europejskiej tożsamości. Walkę zastępuje rywalizacja, a instrumentem rozstrzygającym jest zdolność do kompromisu we
wnoszeniu swoistości i korzystaniu z dorobku wspólnotowego.

31

S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 2: 1927–1934, Poznań 1992, s. 299–301.
32 Szerzej patrz: M.S. Wolański, Federalizm w myśli politycznej polskich ugrupowań emigracyjnych po II wojnie światowej [w:] W. Bokajło (red.), Federalizm. Teorie i koncepcje, Wrocław 1998,
s. 267–308.
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Materiał źródłowy
Konstytucja dla Europy z 3 maja 1831 r., opracowana przez Wojciecha
Bogumiła Jastrzębowskiego [fragmenty].

KONSTYTUCJA DLA EUROPY
Artykuł 1. Wszystkie narody europejskie (jeżeli chcą używać trwałego pokoju i szczęścia), mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw; wszyscy zaś monarchowie (jeżeli chcą spokojnie, z błogosławieństwem narodów i ze sławą panować), mają być odtąd tylko stróżami i wykonawcami techże praw, i nie tytułować się inaczej, tylko Ojcami narodów, czyli Patryarchami. [...]
3. W obliczu Boga i prawa wszyscy ludzie, a zatem i wszystkie narody są
sobie równemi. [...]
5. Prawa narodowe stanowi naród, przez swoich posłanników czyli sejm;
prawa zaś europejskie, stanowi: Europa, przez swój kongres, złożony
z pełnomocników wszystkiech narodów.
6. Podstawą tak praw narodowech, jako i europejskiech będą prawa natury, czyli prawa Boskie; przymiotem zaś jech będzie ludzkość i sprawiedliwość. [...]
8. Strózem i wykonawcą praw narodowech, będzie Patryarcha; strózem
zaś i wykonawcą praw europejskiech będzie sam kongres.
9. Odtąd nie będzie wcale w Europie krajów, lecz tylko narody. Dotychczasowe granice między krajami (główna przyczyna rozlewu krwi europejskiej) znoszą się na zawsze.
10. Tyle będzie patryarchji w Europie, ile jest w niej narodów. [...]
11. Naród składać będą ludzie mówiący jednym językiem, bez względu na
miejsce ich pobytu w Europie. [...]
13. Jak dotąd, tak i nadal żyć może w jednej krainie jeden oddzielny, albo
kilka pomięszanech, lecz nie zależnech od siebie narodów. Naród tak
oddzielny jak pomięszany z drugim, ulegać będzie tylko swojem prawom norodowem. Naród rozproszony, podobny np. żydowskiemu, lub
cygańskiemu, ulegać musi nie tylko prawom swojem, ale i prawom
tech narodów, z któremi jest pomięszany. [...]
14. Wszystkie narody należące do wiecznego przymierza w Europie, winne są równą uległość prawom europejskiem.
15. Dostojność Patryarchy jest dziedziczna, spadająca na tego syna; który
najwięcej odpowie celowi edukacyi wskazanemu pod liczbą 36.
16. Dotechczasowi monarchowie będą mieli pierwszeństwo do urzędów
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patryarchalnech. Naród nie mający dotąd monarchy, obierze sobie za
patryarchę takiego władcę, który dotąd panował bez narodu [...];
a w niedostatku tego osobę z rodziny monarchicznej, która najprędzej
oświadczyła się za wiecznem przymierzem w Europie.
Jak wszystkie narody, tak i jech patryarchowie, w obliczu prawa Europejskiego, będą sobie równymi. [...]
Patryarcha dla tem skuteczniejszego strzeżenia i wykonywania praw,
poruczonech mu przez naród, przybierze sobie do pomocy ministrów
w liczbie wskazanej przez prawo narodowe. [...]
Za postępowanie patryarchy względem narodu, odpowiedzialni będą
sami tylko ministrowie, bez których podpisu żadne postanowienie patryarchy nie będzie obowiązujące. [...]
Rząd narodowy składać się będzie z patryarchy, z ministrów i z urzędników wskazanych wewnętrznem urządzeniem narodowem. Mianowanie urzędnika tak jawnego, jak tajnego przeciwko takowemu urządzeniu, będzie uważane za pogwałcenie praw narodowech.
Prawo do wszelkiech urzędów będą nadawały: rozum, cnota, zasługa,
miłość, i zaufanie u narodu; a przedewszystkiem znajomość praw.
Różnica religii nie będzie pociągała za sobą różnicy praw; każdy zatem
człowiek, jakiegobąć wyznania, będzie doznawał równej opieki praw
narodowech i Europejskiech, i równe będzie miał prawo do wszelkiech
urzędów i dostojeństw.
Celem edukacji każdego narodu będzie: doskonalenie człowieka czyli
sposobienie go na użytecznego członka społeczeństwa; utwierdzanie
w nim władzy rozumu nad namiętnościami, upowszechnianie znajomości Boskiech i społecznech praw: wpajanie religijnego dla niech uszanowania; naostatek zaszczepianie rodzinne miłości między narodami, połączonemi węzłem wiecznego przymierza. Wspomnienia historyczne
zdolne obudzać nieprzyjaźne uczucia między narodami, przedstawiane będą młodzieży jako zabytki barbarzyństwa. [...]
Każdy naród wysyłać będzie równą liczbę pełnomocników na kongres
Europejski, których sejm narodowy ma wybierać. [...]
Kongres europejski będzie nieustający, i co rok ma odbywać swoje
czynności w innej gospodzie33 narodów europejskiech, a to według porządku prawnego, wskazanego pod liczbą 37.
Język najbardziej upowszechniony w Europie, będzie językiem dyplomatycznym kongresu; a język narodowy, będzie językiem rządowym w każdym narodzie. Patryarcha rządzący kilkoma narodami,
wydawać będzie postanowienia w języku tego narodu, do którego się
stosują.
Tzn. w stolicy.

Nr 3 (16)/2008 Społeczeństwo i Polityka

87

Marek Nadolski
88

34. Pierwszym obowiązkiem kongressu europejskiego będzie: ustanowienie praw europejskiech, które rozpoczynać się maja od artykułu następującej treści: pokój w Europie jest trwały i wieczny; głównym jego celem będzie zatamować na wieczne czasy rozlew krwi ludzkiej, czyli położyć koniec barbarzyństwu.
35. Wszelka broń wojenna czyli przeznaczona do rozlewu krwi, znajdująca się na ziemi europejskiej, staje się własnością całej Europy. Część
jej złożona zostanie w miejscach wskazanech przez kongres europejski. Dla użycia jej w razie potrzeby do bronienia praw i bezpieczeństwa
Europy. Druga zaś część zbyteczna, zgromadzi się w środkowy punkt
tej części świata, gdzie obróconą zostanie na wystawienie świątyni Bogu opiekunowi praw i pokoju.
36. Obwód kilkomilowy około tego przybytku, nazywać się będzie miejscem świętem w Europie i przeznaczony być ma na miejsce wychowania synów patryarchów europejskich, których [edukacja – przyp. M.N.]
powierzana będzie najcnotliwszym i najuczeńszym obywatelom Europy, wybranym za spólną zgodą kongresu i patryarchów europejskich.
Przepisanie ustaw tak dla młodych kandydatów na przyszłych patryarchów, jak dla ich mistrzów, należeć będzie do kongressu europejskiego. W stanowieniu tech ustaw, kongres nie tylko będzie miał wzgląd na
cel edukacij wskazany pod liczbą 27; lecz jeszcze i na to, żeby życie
przyszłych patryarchów mogło się stać wzorem postępowania dla narodów, któremi mają rządzić; nadto żeby ciż patryarchowie nie zasadzali swej sławy i szczęścia na liczbie ujarzmionych, lecz uszczęśliwionych przez siebie ludzi. [...]
44. Krzywda wyrządzona prawom jednego narodu należącego do przymierza, przez inny naród, tak europejski jak barbarzyński, będzie uważana za krzywdę praw całej europy. [...]
48. Miejsca, w którech z polecenia kongresu europejskiego złożona będzie broń wojenna, nazywać się będą miejscami krwawemi. Samo stąpienie bez upoważnienia kongresu na miejsce krwawe, a tem bardziej
sciągnienie ręki po broń tam znajdującą się, będzie uważane za zamach na zerwanie wiecznego pokoju w Europie, i pociągnie za sobą na
lat dziesięć utratę praw narodowech i europejskiech. Temu prawu ulegli będą nawet patryarchowie i członkowie kongresu.
49. Wojsko stałe zwija się na zawsze w Europie, za poprzedniczem wynagrodzeniem położonech dotąd przez nie zasług. Czem kongres europejski zajmie się natechmiast po pierwszem swojem zebraniu.
50. Każdy obywatel Europy (obywatelem nazywamy każdego człowieka,
który z jakiegobąć względu, użytecznem jest społeczeństwu), na wezwanie kongresu europejskiego, staje się żołnierzem, nie mogącym być
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do niczego więcej użytym, tylko do bronienia praw Europy i jej bezpieczeństwa. [...]
Dla utrzymania wewnętrznego bezpieczeństwa w narodzie, czyli dla
nadania potrzebnej siły patryarsze do należytego strzeżenia i wykonywania praw narodowech, utrzymywana będzie kosztem narodu straż
praw.
Dowódcą straży praw nie może być kto inny tylko sam patryarcha. Straże praw narodów z sobą pomięszanech, zostawać także będą pod dowództwem swoich patryarchów; lecz główne naczelnictwo, kolejno corok należeć będzie do innego: a to podług porządku prawnego, wskazanego pod liczbą 37.
Służba straży praw będzie zarazem szkołą wojskową przyszłych obrońców bezpieczeństwa Europy.
Każdy obywatel Europy, obowiązany jest poświęcić trzy lata życia swego na służbę straży praw w swoim narodzie. Obok pełnienia przywiązanych do tej służby obowiązków, które patryarcha wskaże, każdy
członek straży praw obeznawać się będzie, ze sztuką wojenną i uczyć się
będzie praw wojennych; w trzecim zaś roku otrzyma od kongresu europejskiego, przez ręce swego patryarchy patent na obywatela żołnierza,
z którym będzie miał wolny przystęp do wszystkiech w Europie miejsc
krwawech: dla obeznania się z użyciem znajdującej się tam broni. Obywatel żołnierz po skończeniu trzyletniej swej służby, oddaje patent
swemu następcy i powraca do cywilnych obowiązków. Patent obywatela żołnierza, w żadnym przypadku nie może być powierzonym osobie
nienależącej do straży praw (chcącej np. zwiedzić miejsce krwawe), tylko za wyraźnym zezwoleniem właściwego patryarchy: za skutki atoli
ztąd wyniknąć mogące, sam tylko obywatel żołnierz przed kongresem
europejskim odpowiedzialnym będzie. Dozór nad miejscami krwawemi w Europie poruczonym być ma samym tylko obywatelom żołnierzom. [...]
Zbiór własności posiadanech przez indywidua składające jeden naród, stanowi własność narodową. Przepisana część dochodu z takowech własności czyli podatek, oddana będzie pod zarząd rządu narodowego, dla obrócenia jej na ogólne potrzeby narodu, jak to: na
utrzymanie rządu, służby Bożej, straży praw: tudzież na rozkrzewianie
nauk, sztuk, przemysłu i t. d.
Majątki publiczne, czyli tzw. dobra narodowe, podzielone zostaną
przez rząd narodowy między zasłużonych a niemających własności
członków narodu. W narodach pomięszanech, gdzie wątpliwą jest rzeczą do którego narodu należą takowe dobra narodowe, podział jech
uskuteczniony będzie przez Komitet wyznaczony od rządów narodów
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interessowanech. Dobra niepodzielne, jak np. kopalnie, zostawać mają na zawsze pod bezpośrednim zarządem rządu narodowego, z czego
wypływający dochód, obrócony zostanie na zakupienbie od prywatnych właścicieli zbytecznech im majątków, które rozdane być mają,
między ubogich, a rządnych członków narodu. [...]
Jak nabycie gwałtowne własności prywatnej jednego człowieka od drugiego; tak podobneż nabycie własności narodowej przez inny naród:
w każdym razie uważane będzie za grabież nieprawną. W przypadku
gdyby rządy będącech w zatargu narodów, nie były w stanie łagodnemi
sposobami podobnej sprawy załatwić, sprawa ta rozstrzygniętą być ma
przez kongres europejski, podług istniejącech praw.
Nieporozumienia i występki między członkami jednego narodu, załatwiać i karać będą sądy narodowe, podług praw narodowech; nieporozumienia zaś i występki między członkami narodów oddzielnnech, załatwiać i karać będą kommissye sądowe, wyznaczone przez sądy tech
narodów, do którech owe w zatargu będące członki należą. W razie
gdyby kommissya sądowa nie mogła podobnej sprawy załatwić, sprawa
ta przechodzi pod rozstrzygnienie właściwech rządów narodowech.
Zajścia między narodami, nie mogące być w łagodny sposób załatwione przez ich rządy, rozstrzygane będą, podobnie jak sprawy co do nieprawnech przywłaszczeń (66), przez kongres europejski.
Liczba spraw rozstrzyganech przez kongres europejski, będzie miarą
niedokładności praw i rządu tego narodu, który do takowech spraw
dawał powody. – Wykaz statystyczny tyczący się tego przedmiotu, kongres ogłosi corocznie przez pisma publiczne europejskie.
Życie, wolność, własność o honor każdego członka narodu, będą
przedmiotem szczególniejszej opieki praw narodowech. – Byt, niepodległość, własność i honor każdego narodu, będą przedmiotem szczególniejszej opieki praw europejskiech.
Wolność mówienia, pisania i drukowania niezagrażająca przyjętem
i uświęconem przez narody prawom będzie nieograniczona. Na nadużycia w tej mierze kongres europejski przepisze prawa.
Każdy obywatel narodu ma prawo podawać (drogą właściwą) swemu
sejmowi projekta do poprawy praw dawnech i do stanowienia nowech:
bez wymagania wszakże, aby projekta te koniecznie przyjętymi być miały. – Każdy naród należący do wiecznego przymierza, ma prawo przez
swych pełnomocników na kongressie, przedstawiać projekta, do poprawy dawnech praw europejskiech i do stanowienia nowech: także bez
wymagania, aby takowe projekta utrzymać się koniecznie miały. [...]
Jak dotąd głównym celem usiłowań rządów było: szczęście i sława narodów; a środkami do tego były: oręż, forma rządu, prawa i wychowa-
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nie: tak na przyszłość cel i środki pozostają te same; lecz z tą odmianą,
żeby pierwszeństwo ostatniech, to jest środków, szło w porządku odwrotnym, temu porządkowi, którym są wymienione.
Jak dotąd najgłówniejszem źródłem, nie mówię szczęścia, bo nie znane jest
na ziemi, lecz sławy narodów była wojna: tak od epoki zawarcia przymierza wiecznego w Europie tylko wychowanie, prawa, rząd, nauki,
umiejętności, sztuki i przemysł w najobszerniejszem znaczeniu tego
wyrazu będą jedynemi przedmiotami emulacji i źródłami sławy u narodów europejskiech. Za odznaczenie się w doskonaleniu i upowszechnianiu tego wszystkiego, kongres europejski przyzna corocznie
kilku narodom pochwałę i stosowny znak nagrody. [...]
Podania historyczne o sławie nabytej orężem, zostaną puszczone w wieczną niepamięć; albo powtarzane tylko będą jako ohydne pamiątki
z upłynionech piędziesięciu dziewięciu wieków barbarzyńskiech. Sława mogąca się nabyć orężem, po zawarciu wiecznego przymierza
w Europie, nie będzie nazywała się sławą z oręża, lecz sławą obrony
praw. Dobycie oręża w innym celu, a nie w obronie praw i bezpieczeństwa Europy, będzie pociągała za sobą wieczną hańbę i przekleństwo
narodów, nadto karane być ma najsurowiej prawami europejskiemi.
[...]
76. Od epoki zawarcia wiecznego przymierza w Europie, dwa tylko we
względzie morlano-religijnym będą uważane wyznania, to jest ludzi
dobrych, czyli pełniących prawa Boskie, i ludzi złych, czyli wyłamujących się z pod techże praw. We względzie moralno-politycznym uważane będą także tylko dwa narody na świecie: t. j. jeden ucywilizowany,
czyli rządzący się podług praw, mającech za podstawę prawa Boskie;
drugi naród barbarzyński, czyli rządzący się namiętnościami: jakiemi
np. są: pragnienie rozlewu krwi ludzkiej; szukanie własnego wyniesienia w poniżeniu innech; czyhanie na cudzą własność, lub wolność i t. p.
(Prześladowanie i nienawiść, jakie dotąd miały miejsce z przyczyny dawniejszech zajść między wyznaniami i narodami, zamienić się odtąd mają na prześladowanie i nienawiść tylko między dopiero wymienionemi
dwoma wyznaniami i dwoma narodami. Jeżeli wyznanie ludzi dobrych
spólnie z narodem ucywilizowanym wezmą górę nad wyznaniem ludzi
złych i nad narodem barbarzyńskim, świat stanie się rajem; jeżeli zaś
strona druga pokona pierwszą, ziemia pozostanie na zawsze, jak była
przez upłynione 59 wieków, zaklętem siedliskiem nieprawości i mordów.)
77. Żaden występek od epoki zawarcia wiecznego przymierza (które ma
na celu zatamować na wieczne czasy rozlew krwi ludzkiej), nie będzie
karany śmiercią. Rozmyślne zabójstwo, i każde ciężkie pogwałcenie
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praw, osobiście lub przez kogo innego dokonane, pociągać będzie za
sobą na lat piędziesiąt utratę praw narodowech i europejskiech. Z pod
tego prawa, nikt, nawet patryarcha i członek kongressu europejskiego,
nie może być wyjętym. Więzienia, w którech przemieszkiwać mają
zbrodniarze, pozbawienie opieki praw, uważane będą nie tak za karę,
jak raczej za schronienie przed niebezpieczeństwem, które pociąga za
sobą utrata praw. [...]
Źródło: Woj.[ciech Bogumił] Jastrzębowski, Konstytucja dla Europy, [bw i mw], [1831],
ss. 18.
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Analiza potencjalnych
scenariuszy i kierunków reform

1. Wprowadzenie
Sposób, w jaki prowadzona jest polityka językowa Unii Europejskiej,
stanowi przedmiot gorących dyskusji już od kilku dziesięcioleci. Piętnastego kwietnia 1958 roku państwa członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zgodziły się wspierać swoją różnorodność kulturową. Jednym
ze środków zastosowanych w owym celu miało być przyjęcie egalitarnej postawy wobec języków narodowych, a mianowicie obdarzenie ich wszystkich
przywilejem statusu języków oficjalnych i roboczych nowo powstałego bytu politycznego. To podejście, chociaż cenione za swój wymiar kulturowy,
poddane zostało obecnie szerokiej krytyce ze względu na niską wydajność
i wysokie koszty, zwłaszcza odkąd liczba języków oficjalnych wzrosła do 11,
potem 20, a obecnie 23. Polityka językowa UE ma niewątpliwie zarówno
istotne zalety, jak i niebagatelne wady, toteż pojawiły się liczne propozycje
usprawnienia jej, dążące do wyeliminowania niedostatków, przy zachowaniu możliwie wielu z jej zalet. Celem poniższej pracy jest przedstawienie
i analiza tych właśnie propozycji.
Argumentów przekonujących o wadze i znaczeniu niniejszego tematu
jest wiele. Pierwszy został już poruszony, jako że w obecnej sytuacji, cztery
lata po największym rozszerzeniu w historii UE, system planowania językowego pozostaje niezmieniony i wciąż posiada wielu krytyków. Drugim
jest głębia problemu polityki językowej samej w sobie, jako że oddziałuje
ona bezpośrednio na poczucie tożsamości narodowej i mieszkańców Unii.
Pomimo ilości dyskusji jakie wzbudza, powyższy temat jest bardzo słabo
znany w nowych państwach członkowskich, a i w starych, według wielu specjalistów, nie przyczynił się w dalszym ciągu do przeprowadzenia szeroko
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zakrojonych badań w tej materii1. Wymaga szczególnie dalszej rozbudowy
aparatu teoretycznego i metodologicznego oraz popularyzacji w świecie
akademickim, przede wszystkim w Polsce, gdzie polityce językowej poświęca się szczególnie mało uwagi.
Zaprezentowana poniżej analiza obecnej polityki językowej Unii Europejskiej oraz jej potencjalnych reform wskazuje na szereg wniosków, jakie
można wyciągnąć. Pierwszym z nich jest nieulegająca wątpliwości rozbieżność między stanem deklarowanym, według którego wszystkie języki są równe i posiadają zarówno status oficjalny, jak i roboczy, a stanem faktycznym,
wskazującym na sprzeczne z prawem traktatowym zawężenie funkcji roboczej niemal wyłącznie do trzech języków dominujących (angielskiego, francuskiego i niemieckiego). Po drugie, państwa członkowskie w obliczu kwestii tak istotnie dotyczącej ich tożsamości narodowej oraz prestiżu nie potrafią przerwać wieloletniego impasu decyzyjnego i wprowadzić w życie oczekiwanych reform. Utrudnia to także niedostatek rzetelnych i szczegółowych
badań w skali całej Unii w omawianej dziedzinie. Wreszcie dokładne przyjrzenie się poszczególnym scenariuszom zmian, wraz z ich przewidywanymi
konsekwencjami, pozwala skonfrontować je z celami polityki językowej oraz
wybrać model najlepiej odpowiadający obecnym potrzebom.
Na koniec, przed szczegółowym przedstawieniem problemu, warto pokrótce usprawiedliwić pewne oczywiste braki tego tekstu. Znaczna część
danych pochodzi z publikacji naukowych, zwykle w formie artykułów z czasopism dostępnych w Internecie. Te zaś, choć szczegółowe i obdarzone
szerokim spektrum zainteresowań, nie posiadają zwykle odpowiednio głębokiej podstawy teoretycznej. Inną niedogodność przedstawia fakt, iż
wciąż jest zbyt wcześnie, by otrzymać wyniki rzetelnych badań przeprowadzonych po ostatnich rozszerzeniach UE. Jest to więc obecnie trudność
obiektywna i można jedynie spekulować w oparciu o dane sprzed kilku lat,
jak dokładnie przedstawia się sytuacja w związku z przystąpieniem nowych
państw członkowskich. Ostatnim kłopotem okazała się zaś prawie całkowita nieobecność problemu polityki językowej w polskim dorobku naukowym. Właśnie z powodu niewielkiej ilości opracowań książkowych mogły
one posłużyć jedynie jako użyteczny dodatek.

2. Czym jest polityka językowa?
Termin ,,polityka językowa” nie zawsze jest dla politologów jasny i oczywisty, jako że stanowi on pojęcie dość rozległe, funkcjonujące na trzech
różnych poziomach i blisko powiązane z wieloma gałęziami nauki. Co więcej, polityka językowa, nie będąc wciąż powszechnie znaną i ustabilizowa1
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ną dziedziną wiedzy, zwykle pozostaje obca zarówno językoznawcom, jak
i politologom. Ten krótki rozdział poświęcony jest zatem definicji tej dyscypliny i zarysowaniu podstawowego zakresu jej zainteresowań, przede
wszystkim w kontekście tematu tej właśnie pracy.
Po pierwsze przystąpić trzeba do analizy samego terminu ,,polityka językowa”, celem uniknięcia mylenia jej ze zbliżonymi pojęciami jak ,,planowanie językowe”. Jak wyłożył to Bente Bakmand: ,,Jednym ze sposobów
rozróżniania między ,,polityką językową” a ,,planowaniem językowym”
jest przyjęcie ,,polityki językowej” jako wyrazu ideologicznych orientacji
i poglądów, natomiast ,,planowania językowego” – jako ścisłej propozycji
wcielenia ich w życie”2. Tak więc, jako że oba terminy pojawiają się często
razem, bywają nierzadko ze sobą mylone, bądź występują jako synonimy.
W niniejszej pracy wykorzystany został termin „polityka językowa”, którego najszerszą i najdokładniejszą definicję przedstawił Robert Lee Cooper:
„Polityka językowa odnosi się do umyślnych wysiłków celem wpłynięcia na
zachowanie innych ludzi w kwestii przyswajania, struktury bądź funkcjonalnego przyporządkowania ich kodów językowych”3.
Po drugie, wyjaśnienia wymaga skomplikowana struktura semantyczna
omawianego hasła. Polityka językowa funkcjonuje na trzech poziomach
(statusu, korpusu i przyswajania)4:
– planowanie statusu, które jest najbardziej widoczne i oczywiste, polega na kształtowaniu roli, jaką poszczególne języki odgrywają w danej rzeczywistości (organizacji bądź systemie politycznym). Decyduje więc, jaki język i w jakim stopniu powinien być środkiem komunikacji w administracji państwowej, administracji lokalnej, edukacji,
religii itp.
– planowanie korpusu, posiada funkcję ,,kodyfikacji dopuszczalnych
słów i form języka standardowego”5. Jest więc zwykle odpowiedzialne za ochronę poprawności gramatyki i słownictwa danego języka.
– planowanie przyswajania, odpowiada za organizację systemu nauki
języków, zwykle pod nadzorem państwa. Pełni więc niejako rolę służebną wobec poziomów statusu i korpusu.
Przedmiotem pracy będzie przede wszystkim poziom pierwszy; jednakże, jak zaznacza Bakmand6, stopień współzależności między nimi zmusza
do nawiązań również do pozostałych.
2

B. Bakmand, National Language Planning, why (not)?.
P. Nelde, Perspectives…, dz.cyt., s. 45.
4 R. Philipson tłumaczy to jako ,,typy” polityki językowej. Zob.: R. Philipson, English-only
Europe?, s. 14 .
5 Tamże.
6 B. Bakmand, National…, dz.cyt.
3
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Ostatni element teorii polityczno-językowej, niezbędny w poniższej pracy, to przedstawienie jej typologii ze względu na ukierunkowanie ideologiczne. Polityka językowa może bowiem być podporządkowana różnym celom, co wpływa wówczas na jej kształt. Podstawowy podział wynika z dwoistej roli, jaką pełni język w społeczeństwie: narzędzia komunikacji oraz
fundamentu tożsamości. Pierwszym jej celem może zatem stać się dążenie
do zapewnienia pełnej komunikacji w danej zbiorowości ludzkiej (simposia), drugim – budowa lub narzucenie jednolitej, zwartej i monopolistycznej tożsamości grupowej (demos), a trzecim – wspieranie i ochrona tożsamości już istniejącej (często w wielu jej formach i poziomach: narodowym,
lokalnym, religijnym, itp.) (ethnos). Oprócz wymienionych, istotną rolę
pełni postrzeganie języka jako narzędzia gospodarki, gdzie celem jest zysk
(nomisma), a także jako dobra kulturowego, wymagającego ochrony przez
sam fakt istnienia (glossa). Wszystkie te cele występują zwykle obok siebie
i trudno je zaobserwować w czystej postaci. Mimo to, pełnią istotną rolę
w wyznaczaniu kierunków polityki językowej i odpowiadają na podstawowe pytanie: „Czemu ma ona służyć”? Dopiero zaś po ustaleniu pożądanego celu można rozważać, jakimi środkami należy go osiągnąć.

3. Obecny kształt polityki językowej UE
Fundament prawny polityki językowej UE stanowi art. 290 Traktatu
Ustanawiającego EWG: „System językowy instytucji Wspólnoty określa
Rada, stanowiąc jednomyślnie, bez uszczerbku dla postanowień Statutu
Trybunału Sprawiedliwości”. Konkretny jej kształt nadało jej zaś Rozporządzenie Rady nr 1/58 z 15 kwietnia 1958 r., zwane Kartą Języków Unii
Europejskiej7, które wymienia wszystkie języki urzędowe i robocze, nadaje
państwom i obywatelom prawo komunikowania się z organami wspólnotowymi, sporządzaniu wszystkich aktów prawnych i dokumentów o powszechnym zasięgu oraz Dziennika Urzędowego Wspólnot we wszystkich
tych językach. Karta zezwala również poszczególnym instytucjom na ograniczenie wielojęzyczności na użytek wewnętrzny.
Wielojęzyczność instytucji UE stanowi kluczową część zasady ochrony
różnorodności kulturowej, obecną w tej organizacji od samego początku.
Utworzona w 1957 r. Europejska Wspólnota Gospodarcza, jako pierwsza
spośród organizacji ponadnarodowych przyznała de iure równy status językom urzędowym wszystkich państw członkowskich: francuskiemu, niemieckiemu, włoskiemu i holenderskiemu, choć francuski zdominował komunikację nieoficjalną. 14 października 1982 roku przyjęto zaś paradyg7 Rozporządzenie Rady nr 1 zawiera aneks II;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31958R0001:PL:NOT
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mat ,,absolutnej równości” wszystkich języków oficjalnych. Kraus przytacza wcześniejszą o 9 lat, ale wpisującą się w ten kontekst wypowiedź Waltera Hallsteina, pierwszego przewodniczącego Komisji Europejskiej: „Europa to różnorodność. Chcemy zachować bogactwo i różnice charakterów,
talentów, przekonań, zwyczajów, obyczajów, smaku ...(...) Fakt, iż Europejczycy nie mówią tym samym językiem nie może nam przeszkodzić. Szwajcaria dostarcza klasycznego przykładu, pokazującego, że różnorodność językowa nie ogranicza, ale raczej wzbogaca, i życzymy naszym belgijskim
przyjaciołom, by wkrótce mogli być przytaczani jako kolejny przykład.
Wielość języków nie jest przeszkodą, lecz zachętą. Doświadczenia z europejskimi urzędnikami w Brukseli (…) potwierdzają to”8.
Te słowa jasno obrazują stanowisko wobec problematyki językowej
w UE. Choć minęło kilka dziesięcioleci, jest ono wciąż jednakowe. Ranga
wielojęzyczności wzrosła do tego stopnia, że oczekująca na wprowadzenie
Europejska Karta Praw Podstawowych po raz pierwszy zakazuje dyskryminacji ze względu na język (art. 21) oraz stwierdza, że ,,Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową” (art. 22). Rozwiązania, poświęcone zachowaniu kulturowej i językowej różnorodności, przyjęto w wielu
organizacjach międzynarodowych np. UNESCO.
3.1. Oficjalne i robocze języki UE
Omawiając kwestię języków oficjalnych i roboczych, warto przedstawić
ich szczegółową definicję w warunkach Unii Europejskiej. Status języka
oficjalnego wyraża się głównie w konieczności publikacji wszelkich aktów
urzędowych UE w tym języku. Z wyjątkiem dokumentów skierowanych do
pojedynczych państw wymaga to tworzenia 23 wersji językowych każdego
aktu, co daje obywatelom Unii prawo powoływania się nań w postępowaniu sądowym. Status ten oznacza też tłumaczenie obrad Parlamentu Europejskiego i innych oficjalnych konferencji na języki urzędowe. Państwa
członkowskie oraz obywatele UE mogą też zwracać się do organów i instytucji Unii, a także oczekiwać od nich odpowiedzi we własnym języku. Na
wszystkie języki urzędowe tłumaczony jest też Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich9.
Język roboczy to taki, który jest używany w codziennym, nieformalnym
funkcjonowaniu instytucji UE. W nim prowadzone są negocjacje, konsultacje i wymiana informacji. Zasadnicza różnica między statusem języka roboczego a oficjalnego (choć oba są ze sobą prawnie połączone tzn. nie ma
języków roboczych bez statusu oficjalnego lub odwrotnie) jest taka, że ten
8
9

A. Kaminski, Is Europe on the way to a Lingua Franca?, s. 3.
Karta Języków Unii Europejskiej.
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pierwszy nie obliguje permanentnego zastosowania w życiu codziennym
UE. Jest to raczej prawo do jego stosowania, bo praktyka pokazuje jasno,
że ich liczba jest bardzo ograniczona. Tak jest zwyczajnie najwygodniej
i trudno wyobrażać sobie nakaz mówienia w mniej popularnych językach
urzędowych. Ponadto instytucje Unii mogą, zgodnie z art. 6 Karty Języków
Unii, same ograniczyć liczbę języków przez nie używaną10. Komisja Europejska ogranicza się np. do angielskiego, francuskiego i niemieckiego, zaś
w ETS dominuje francuski.
Istotne są również dwa inne terminy: język półoficjalny i traktatowy. Pojęcie języka półoficjalnego pojawiło się dopiero kilka lat temu i oznacza
podobny przywilej jak status języka oficjalnego w kwestii obowiązkowego
tłumaczenia wszystkich aktów prawnych UE. Na takie dokumenty nie
można jednak powoływać się przed sądem. Nie ma też wymogu stosowania takich języków w ustnych tłumaczeniach oficjalnych konferencji. Na
zasadzie umowy między Unią a państwem członkowskim koszt zastosowania języka półoficjalnego ponosi to ostatnie, w przeciwieństwie do tłumaczeń na języki urzędowe.
Do 1 stycznia 2007 roku funkcjonował w UE również jeden język o statusie traktatowego: irlandzki. Od tego roku bowiem jest to już język urzędowy. Język traktatowy uznawany był za język autentyczny prawa pierwotnego Wspólnot i UE. Nie będąc stosowany na co dzień w UE, zarówno
w komunikacji oficjalnej, jak nieoficjalnej, mógł być używany przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Zapewniał to charakter autentyczności, który irlandzkojęzyczne wersje traktatów (prawo pierwotne WE)
posiadały w równym stopniu jak te w innych językach.
W Unii Europejskiej używa się obecnie dwudziestu trzech języków
urzędowych: angielskiego, bułgarskiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, holenderskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego i włoskiego. Trzy z nich (irlandzki, bułgarski i rumuński)
uzyskały ten status w 2007 r. Języki: kataloński, baskijski i galicyjski, używane przez mniejszości narodowe w Hiszpanii, uzyskały status półoficjalny, uregulowany w Konkluzjach Rady z 13 czerwca 2005 r. Wkrótce może
do nich dołączyć też język luksemburski11.
Względy praktyczne sprawiają, że w komunikacji roboczej używa się jedynie angielskiego, francuskiego i czasem niemieckiego, choć oficjalnie
status ten przysługuje wszystkim 23 językom. Nawet w gronie trzech dominujących upowszechnia się użycie angielskiego kosztem innych. Jedynie po
10
11

98

Tamże.
D. Pszczółkowska, Unia bez konstytucji, ale na językach.

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (16)/2008

3.2. Instytucje UE a planowanie językowe
Nadrzędnym zadaniem instytucji tłumaczeniowych jest, według oficjalnych deklaracji, wspieranie wielojęzyczności, jako „jednej z podstawowych
zasad i kluczowych cech UE, która gwarantuje kulturową i językową różnorodność, równe traktowanie narodów i jednostek w Europie oraz prawo
obywateli i instytucji do porozumiewania się z organami UE we własnym
języku”14. Powinny „przyczyniać się do przybliżania działalności Unii obywatelom i promować jej legitymację, przejrzystość i wydajność”15. Dyrekcje Generalne ds. Tłumaczeń odpowiadają przed Komisją Europejską,
a dokładniej przed Komisarzem ds. Wielojęzyczności – urzędem utworzonym w 2007 r. w ramach KE, którą to rolę pełni obecnie Leonard Orban.
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akcesji państw środkowoeuropejskich krótkoterminowo wzrosła popularność niemieckiego12. Wziąwszy pod uwagę ograniczenia wielojęzyczności
przyjęte przez różne instytucje UE, można stwierdzić jak dalece stan de iure odbiega od rzeczywistości. Inny rozdźwięk polega na rozbieżności między aspiracjami państw członkowskich, by ich język został uhonorowany
statusem urzędowego, a rzeczywistą potrzebą obywateli. W zasadzie wszyscy bowiem Irlandczycy oraz Maltańczycy doskonale posługują się angielskim. Język maltański potrzebował wręcz trzyletniego okresu przejściowego, ponieważ brakowało wykwalifikowanych tłumaczy13.

• Dyrekcja Generalna KE ds. Tłumaczeń (wcześniej Służba Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej)
Służba ta jest największą służbą tłumaczeniową świata i jednocześnie
największym pojedynczym departamentem KE16. Ulokowana w Brukseli
i Luksemburgu, zatrudnia na stałe około 1750 tłumaczy i 600 pracowników
pomocniczych. Ponadto około 20% jej pracy to dzieło wolnych tłumaczy17.
Jej zadaniem jest dostarczanie pisemnych tłumaczeń wyłącznie dla Komisji we wszystkich językach urzędowych (a także wielu innych). Jedną trzecią z nich należy przetłumaczyć na wszystkie języki UE. W 2006 r. przetłumaczono przeszło 1 541 500 stron18, zaś szacunkowy koszt DGT na rok
12

V. Ginsburgh, S. Weber, Language Disenfranchisment in the European Union, s. 9.
D. Pszczółkowska, Unia…, dz.cyt.
14 http://ec.europa.eu/dgs/translation/about_us/mission/mission_en.htm.
15 Tamże.
16 Tamże.
17 KE nie zgadza się na pełną prywatyzację usług tłumaczeniowych ze względu na poufność,
pilność i trudność z zachowaniem spójności niektórych dokumentów;
http://ec.europa.eu/dgs/translation/navigation/faq/faq_future_en.htm.
18 Tamże. Po dołączeniu do UE w 2004 r. dziewięciu nowych języków DGT zmuszona była
czasowo wprowadzić ograniczenia ilościowe oraz hierarchię ważności w tłumaczeniu dokumentów ze względu na braki kadrowe i nagły wzrost zapotrzebowania na tłumaczenie.
13
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2007 r. wyniesie 302 mln euro, podczas gdy ogólny koszt tłumaczeń pisemnych i ustnych w UE w 2006 r. wyniósł około 800 mln (niecały 1% budżetu Unii)19. Aby usprawnić pracę, tłumacze wykorzystują rozbudowane zaplecze techniczne. Należy do niego baza terminologiczna IATE (InterAktywna Terminologia dla Europy), funkcjonująca we wszystkich 23 językach, lecz wciąż poszerzana o nowe terminy, EUR-Lex – całościowy zbiór
aktualnie obowiązującego unijnego prawa, system tłumaczeń mechanicznych (Służba Tłumaczeń Maszynowych KE), który wydatnie przyspiesza
i upraszcza pracę tłumacza20, a także wiele baz dokumentów, ich streszczeń, glosaria, słowniczki specjalistyczne i inne, z których niektóre są
bardziej, inne mniej, rozbudowane21.
• Dyrekcja Generalna KE ds. Tłumaczeń Ustnych (wcześniej Połączona Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencyjnych)
Instytucja ta obsługuje wszystkie organy unijne, z wyjątkiem PE i ETS.
Zatrudnia ponad 500 tłumaczy stałych oraz 2700 akredytowanych (z czego
codziennie potrzeba 300–400). Jej rolę stanowi umożliwianie bezpośrednich rozmów między urzędnikami UE, którzy nie posiadają wspólnego języka, a także obsługa konferencji KE i RE, oraz innych organów Unii. Do
czasu rozszerzenia z 2004 r. obsługiwała ona przeszło 11 000 spotkań rocznie22. Koszt jej usług ocenia się na ponad 100 mln euro każdego roku, przy
czym gdy osiągnięty zostanie planowany pułap liczby zatrudnionych tłumaczy z nowych państw członkowskich, szacowana wartość wzrosnąć ma
o 20–40%23.
• Dyrekcja Tłumaczeń Ustnych Parlamentu Europejskiego
„Dyrekcja Tłumaczeń Ustnych zatrudnia około 240 stałych pracowników, polegając jednocześnie na ponad 1000 pomocniczych tłumaczy konferencyjnych, z których 200–500 potrzebnych jest każdego dnia”24. Są oni
odpowiedzialni za obsługę obrad PE, jego komisji, spotkań w grupach politycznych oraz delegacji parlamentarnych.
• Centrum Tłumaczeń
Centrum, które powstało w 1994 r. z siedzibą w Luksemburgu, ma za
zadanie obsługiwać pomniejsze organy i agencje Unii, które nie współpra19

Tamże.
https://webgate.cec.eu.int/mt/ecmt/Menu.do?method=login
21 http://ec.europa.eu/dgs/translation/navigation/faq/faq_tools_en.htm
22 Tamże.
23 http://scic.cec.eu.int/europa/display.jsp?id=c_6636#top
24 http://www.europarl.eu.int/interp/public/default_en.htm
20
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• Europejskie Biuro ds. Języków Rzadziej Używanych (EBLUL)
Podstawową misją założonego w 1982 r. Biura jest wspieranie społeczności posługujących się językami mniejszościowymi, tzn. tymi, które
nie posiadają na terenie państw członkowskich UE statusu języków
urzędowych. Języków tych używa około 46 mln mieszkańców Unii. Siedziba EBLUL mieści się w Dublinie. Biuro zajmuje się promocją kultury związanej z rzeczonymi językami, a także ich nauczania27. Posiada też
funkcję informacyjną oraz badawczą, a także służy jako istotne forum
dyskusji na temat mniejszości językowych. O znaczeniu Biura świadczy
choćby objęcie statusem języków półoficjalnych katalońskiego, baskijskiego oraz galicyjskiego, co w dużej mierze odbyło się dzięki jego wpływowi.
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cują z wymienionymi dotąd służbami tłumaczeniowymi25. Instytucje te
współpracują z CT w oparciu o zasadę dobrowolności. Ma ono również
współdziałać z pozostałymi instytucjami tłumaczeniowymi celem opracowania bardziej wydajnych oraz oszczędniejszych metod w zakresie tłumaczenia dla UE. Centrum zatrudnia ponad 180 tłumaczy stałych i produkuje ponad 505 000 stron rocznie (dane na 2005 r.)26.
W Unii Europejskiej funkcjonuje także kilka pomniejszych instytucji
tłumaczeniowych, pracujących głównie na użytek PE i ETS, jednak ze
względu na marginalne znaczenie pozwalamy sobie niniejszym jedynie
o nich wspomnieć. Daleko większe znaczenie posiadają instytucje zajmujące się ochroną języków mniejszości.

• Agencja na rzecz Różnorodności Językowej i Nauki Języka
Instytucja ta pozostaje dotychczas w sferze projektów i jej powstanie
wciąż nie jest przesądzone. Warto jednak pokrótce o niej nadmienić z racji znacznego poparcia dla jej budowy, a także roli, jaką według planów
mogłaby odegrać w unijnej polityce językowej. Agencja miała monitorować sytuację językową w Europie, a także odpowiadać za nadzór i aktywną promocję wielojęzyczności i dobrych warunków dla jej funkcjonowania28. Byłaby to też scentralizowana, jednolita instytucja, zajmująca się
kwestią wielojęzyczności i uwzględniająca języki mniejszościowe oraz regionalne. W przeciwieństwie do EBLUL, miałaby ona podjąć czynną po25 http://www.cdt.europa.eu/cdt/ewcm.nsf/_/8F422D256807CD0DC1256E9000364EC6?
OpenDocument.
26
http://www.cdt.europa.eu/cdt/ewcm.nsf/_/38C0688A2E6F1F27C1256E90003B4A53?
opendocument.
27 http://www.eblul.org/.
28 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/ce076/ce07620040325en03740377.
pdf.
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pularyzację języków mniejszościowych, a także języków imigrantów, czym
dotąd UE się nie zajmowała. Agencja ma posiadać bardziej wymiar praktyczny a także większe fundusze i prawne możliwości działania w państwach członkowskich29.
3.3. Zalety obecnego kształtu polityki językowej UE

Jednym spośród najczęściej przytaczanych argumentów w obronie unijnej polityki wielojęzyczności jest jej jednoznaczność w propagowaniu równości języków i ich różnorodności. Ta ostatnia jest coraz powszechniej
uważana za wartość samą w sobie. W przeciwieństwie do tego, co John
Stuart Mill myślał o zagrożeniach jakie tworzy ona dla demokracji (sprzyjając podziałom wewnątrz społeczeństwa)30, przyjmuje się dziś powszechnie, że korzyści z niej płynące znacznie przewyższają potencjalne zagrożenia. Promowanie wszystkich oficjalnych języków UE jest zatem konieczne,
ponieważ gdyby nie powstrzymałaby ona ,,ekonomiki komunikacji”, ta
ostatnia spowodowałaby jeszcze szybsze rozprzestrzenianie się tylko jednego języka (z całym prawdopodobieństwem angielskiego)31, dyskryminując zarazem osoby posługujące się innymi językami. Dla wielu naukowców
strategia status quo jest jednakże wciąż niewystarczająca32, jako że napór
angielskiego zwiększa się niezależnie od niej a ochrona jedynie 23 języków
oficjalnych może poważnie zaszkodzić promocji języków mniejszościowych, przyczyniając się nawet w ten sposób do zagrożenia ich wyginięciem33.
Co więcej, nie można pominąć innego egalitarnego aspektu takiej polityki, a mianowicie poczucia tożsamości narodowej w państwach członkowskich. Chociaż organizacje międzynarodowe rzadko używają oficjalnych
języków wszystkich swoich członków, co czyni łatwiejszym i bardziej akceptowalnym zgodę na ograniczony zasób języków urzędowych, a tym bardziej
roboczych, UE zdążyła już przez kilka dziesięcioleci prowadzenia takiej
wyjątkowej polityki przyzwyczaić Europę do wielojęzycznego standardu.
Tak więc żadne państwo nie zrezygnuje dobrowolnie z utraty przez język
narodowy tak prestiżowego statusu. Ostatnie dążenia Irlandii czy Malty
bardzo wyraźnie to potwierdzają. Wprowadzenie nierówności w traktowa29 D. Hicks, New report strongly in favour of Agency for Linguistic Diversity and Language Learning.
30 P. Kraus, Between Mill and Hallstein.Cultural Diversity as a Challenge to European Integration, s. 5.
31 F. Grin, On the Cost of Cultural Diversity, s. 10.
32 R. Philipson, English…, dz.cyt., s. 107.
33 J. Lo Bianco podaje, iż Europa doświadczyła śmierci większej ilości języków niż jakikolwiek inny kontynent zob.: J. Lo Bianco, Real World Language Politics and Policy, s. 11.
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niu języków narodowych mogłoby obudzić demona językowego nacjonalizmu34.
Wreszcie, bogactwo języków i ich równość stanowi czynnik zachęcający
do nauki wszystkich języków obcych. Wszelkie ograniczenia doprowadziłyby niezawodnie do poważnego spadku ich popularności, jako że zmniejszyłyby się korzyści związane z ich znajomością. Gdy zmniejsza się szansa na
używanie danego języka, spada też popyt na jego naukę.
Najbardziej wypada docenić dzisiejszą formę polityki językowej UE, jeśli za nadrzędny jej cel przyjęty zostanie ethnos. Mimo to, zwolennicy status
quo bronią również osiągnięć UE w służbie simposii (przez nauczanie języków, promowanie wielojęzyczności), w służbie glossy (przez ochronę języków ginących), a także w służbie demos (przez próbę kształtowania tożsamości ponadnarodowej w oparciu o wielokulturowość i wielojęzyczność na
wzór szwajcarski). Wreszcie, nie bez racji, Florian Coulmas przyznaje:
„Fakt, iż aparat biurokratyczny, który łączy urzędników różniących się tradycjami kulturowymi i językowymi, w ogóle funkcjonuje musi być postrzegany jako istotne osiągnięcie, choć nie jest to często dostrzegane”35.
3.4. Słabe strony dotychczasowej polityki językowej UE

Pomimo argumentów świadczących na korzyść obecnego kształtu polityki językowej UE, jej krytyka jest jeszcze powszechniejsza i jeszcze bardziej zróżnicowana. Niektórzy zwolennicy laissez-faire w polityce językowej
kwestionują samą podstawę obecnego stanowiska, argumentując, że różnorodność językowa nie jest wartością samą w sobie, a zatem powinna zostać poddana wolnemu wpływowi ,,językowego rynku”36. Według nich,
żadna sztuczna ingerencja nie powinna próbować powstrzymać sił naturalnej ewolucji systemów komunikacyjnych. Niektóre z owych poglądów
opierają się też na wspomnianej opinii Milla o zagrożeniu, jakie różnorodność może stanowić dla demokracji37. Druga grupa akceptuje wielojęzyczność jako zasadę, podpiera się jednakże innymi argumentami przeciw status quo.
Głównym i najczęściej podnoszonym zarzutem wobec unijnej strategii
planowania językowego jest jej koszt finansowy. 2% całości rocznych wydatków UE, jak wynika z niektórych wyliczeń, to niewątpliwie dużo38.
Osiągnąwszy poziom 1/3 wydatków UE na administrację, a w przypadku
34

J. Schuur, Multilingualism in the European Union: a treasure or an Achilles heel?, s. 4.
F. Coulmas, A Language Policy for the European Community, s. 2.
36 C. H. Williams, The Importance of Holistic Language Planning for the Promotion of Minority Languages, s. 12.
37 P. Kraus, Between…, dz.cyt., s. 5.
38 J. Schuur, Multilingualism…, dz.cyt., s. 5.
35
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ETS – nawet 80% wydatków administracyjnych39, po rozszerzeniach z lat
2004 i 2007 koszt ów miał wzrosnąć nawet o 80%40. By dać wyobrażenie jaka jest to kwota, wystarczy porównać, iż mieszkaniec UE płaci na jej tłumaczenia ponad 2 euro rocznie, podczas gdy na unijną promocję kultury
jedynie 7 centów41.
Inną wadą wytykaną przez krytyków jest coraz niższy poziom jakości
służb translacyjnych UE. Normą stały się opóźnienia w przekładzie42.
Olbrzymi nakład pracy oznacza stałą potrzebę korzystania z pomocy licznych wolnych tłumaczy. To zaś, w połączeniu z ilością języków i oczywistym
faktem, że nie każdy wyraz czy termin może być przetłumaczony na inny język bez pewnej zmiany znaczenia, zdążyło już przysporzyć licznych problemów z ratyfikowaniem europejskich aktów na czas43. Takie trudności stają
się tak powszechne, że przyczyniły się aż do ukucia terminu ,,Eurobabble”
(czyli ,,eurobełkot”)44. Co więcej, bezpośredni przekład np. z maltańskiego
na łotewski jest niemożliwy ze względu na brak kadr odpowiednio wykwalifikowanych w tych językach. Calvet przytacza też argument dotyczący
ogólnej atmosfery w UE: „wszyscy wiedzą, ale nikt nie powie: kwestia językowa jest w Brukseli paląca i każda prezydencja przerzuca ją jak gorący ziemniak, którego nikt nie chce wziąć na siebie”45.
Na zakończenie warto przytoczyć jeszcze inny argument, wyrażany
przez niektórych specjalistów, a mianowicie ten, że obecny kształt polityki
językowej UE niewystarczająco chroni przed wypieraniem innych języków
przez angielski. Twierdzą oni, że ograniczenie wielojęzyczności do 2–3 języków byłoby na tym polu dużo skuteczniejsze. Pogląd ów rozpowszechniony jest szczególnie wśród mówiących po niemiecku i francusku, jako że
te właśnie języki są po angielskim najpopularniejsze. Wybór języka obcego dyktowany jest najczęściej oczekiwanymi zyskami, znacznie łatwiej jest
zatem wyobrazić sobie, iż Polak, Szwed czy Cypryjczyk zdecyduje się najpierw na naukę angielskiego, a w następnej kolejności niemieckiego czy
francuskiego niż słoweńskiego lub irlandzkiego. Korzyści płynące z nauki
francuskiego czy niemieckiego są zdecydowanie bardziej konkurencyjne
wobec angielszczyzny.
Największy problem polityki językowej prowadzonej przez Unię Europejską nie dotyczy samego modelu tej polityki. Tym problemem jest brak
dostatecznego zainteresowania, oparcia w wiedzy naukowej oraz woli po39

Według oceny K. Michalowskiej-Gorywody. Zob. taże, Służby Lingwistyczne UE, s. 97.
V. Ginsburgh, S. Weber, Language…, dz.cyt., s. 3.
41 www.eurocult.org.
42 F. Coulmas, A Language…, dz.cyt., s. 8.
43 J. Owen, With 20 Official Languages, Is EU Lost in Translation?.
44 Tamże.
45 J-L., Calvet, Le Marche aux Langues, s. 44.
40
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litycznej rozwiązania tego zagadnienia. Coulmas przytacza cytat Donata:
„Przez wzgląd na wolę przetrwania, w interesie organów centralnych i rządów leży wyłączenie kwestii języków jeszcze w tym pokoleniu”46. To zdanie
zostało zapisane w 1977 r., okazuje się jednak prawdziwe również dla następnych, współczesnych nam pokoleń. Autor przytacza jeszcze jeden słuszny zarzut: „Jak dotąd KE była używana przez państwa członkowskie do
ochrony uprzywilejowanej pozycji ich języków, zamiast otrzymać szansę
realizacji własnego modelu polityki językowej”47. Na podstawie powyższej
analizy widać też wewnętrzne sprzeczności natury teleologicznej w unijnej
polityce językowej. Usiłuje się budować demos w oparciu o wielojęzyczność. Wspólna tożsamość potrzebuje jednak jedności, nie zaś różnorodności. Deklarowane poszanowanie ethnos i glossy, poparte zresztą wysokimi
nakładami na tłumaczenia, kłóci się z praktyką ograniczania ilości języków
roboczych (simposia). Rezultat jest więc taki, że żaden z wymienionych celów nie jest zaspokajany w odpowiedni sposób, a efekty podejmowanych
wysiłków i wiążących się z nimi wydatków podważane są innymi praktykami ze strony instytucji UE. Unia traci dużo środków (a także prestiżu) dryfując w kierunku, który nie był planowany, popadając w nawarstwiające się
sprzeczności.

4. Debata nad potencjalnymi usprawnieniami status quo
Lista proponowanych większych i mniejszych udoskonaleń unijnej polityki w omawianej dziedzinie niemalże nie ma końca. W tym rozdziale
zaprezentowany jest jedynie krótki wybór najistotniejszych bądź najbardziej interesujących. Ze względu na szerokie spektrum poglądów wyrażanych przez krytyków obecnego modelu i ich niejednokrotnie sprzeczne
poglądy proponowane scenariusze przedstawiają znaczną różnorodność.
Z tego względu warto przedstawić je we właściwym porządku. W tym
przypadku najużyteczniejszą typologią wydaje się stosunek autorów danej strategii do dzisiejszego systemu polityki językowej UE. Dzielą się
oni na zwolenników jej „intensyfikacji”, czyli zwiększenia zaangażowania
(politycznego i finansowego) Unii w sferę języków, oraz jej „ekstensyfikacji”, czyli zmniejszenia tego zaangażowania. Dominuje to drugie
podejście, przejawia ono również większą różnorodność, od niego zatem
rozpoczniemy.

46
47

F. Coulmas, A Language…, dz.cyt., s. 4.
Tamże, s. 8.
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4.1. Lingua franca dla Europy
Kaminski opisuje lingua franca jako „język, który nie zastępuje języka
ojczystego, ale służy jako pierwszy język obcy używany przez wszystkich”48.
W Europie był już jeden taki język: łacina. Mimo to, był znana ,,jedynie”
arystokracji, duchowieństwu i znacznej części szlachty. Dziś nie ma złudzeń, że jedynym następcą łaciny może być (albo już jest) angielski49.
Oczywiście widać pewne istotne różnice, ale wpływ angielskiego na obecną
kulturę i życie codzienne porównywalny jest do średniowiecznej łaciny50.
Choć istnieją uczeni wątpiący w możliwość zaistnienia jednego lingua
franca w Europie51, większość zdaje się przekonana, że jest to prawdopodobny lub wręcz nieunikniony scenariusz. Podkreśla się też, że w znacznym
stopniu tak prezentuje się już rzeczywistość w instytucjach UE52. Nie do
wykluczenia jest też sytuacja, w której opór państw członkowskich uniemożliwi dominację angielskiego na forum Unii, ale mimo to stanie się on
w pełni nieoficjalnym lingua franca mieszkańców Europy53. Argumenty
Philippe’a Van Parijsa zdecydowanie podpierają ten ostatni pogląd, jako
że dwa czynniki, mianowicie możliwość posługiwania się danym językiem
obcym i dostęp do uczenia się go w praktyce, są najistotniejsze w wyborze
języka obcego. Van Parijs twierdzi, że angielski (uprzywilejowany na powyższej zasadzie) będzie kontynuował szybką ekspansję i wkrótce osiągnie
status lingua franca, niezależnie od czyichkolwiek gustów i zapatrywań54.
Następnie udowadnia, stosując kryteria ,,maximin”55 i ,,maximean”56, że
angielski spełnia je w nieporównanie większym stopniu niż jakikolwiek inny język w Europie.
Na powyższej podstawie autor stwierdza, że w przeciwieństwie do wielojęzyczności, angielski jako lingua franca w Europie przedstawiałby wiele
korzyści. Szczególnie pozytywnym aspektem takiej właśnie sytuacji językowej byłoby zniknięcie barier komunikacyjnych między ludźmi, którzy posługują się innymi językami. Zaowocowałoby to według niego powstaniem
jednego europejskiego demosu i zapewniło wewnętrzną spójność UE.
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A. Kaminski, Is Europe…, dz.cyt., s. 4.
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50 A. Kaminski zaznacza, że nawet niemieccy naukowcy wolą pisać po angielsku, by dotrzeć
do szerszej publiczności. Zob.:tenże, Is Europe…, dz.cyt., s. 7.
51 P. Nelde, Perspectives…, dz.cyt., s. 47.
52 T. Rouse, Language Policy in the Institutions of the EU: dealing with the lingua francas.
53 J-L. Calvet, Le Marche…, s. 49.
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Z drugiej strony, Van Parijs nie wierzy, że jeden demos (lud w znaczeniu
politycznym) wymusiłby powstanie jednego ethnosu (czyli ludu w znaczeniu kulturowym), jako że język nie jest według niego częścią kultury57. Ponadto, związane z tym faktem zagrożenia dla innych języków mogą być stosunkowo łatwo wyeliminowane. Dyskryminacji osób nieanglojęzycznych
można przeciwdziałać poprzez:
• zakaz dubbingu filmowego58, celem zwiększenia dostępu do nauki
angielskiego;
• subsydiowanie mieszkańców posługujących się innymi językami ojczystymi59, celem zrównania kosztów między obiema grupami;
• „kłusownictwo sieciowe”60 (!) na źródłach anglojęzycznych, przy wykorzystaniu przewagi jaką daje jednostronna znajomość innego języka (np. Holender mógłby korzystać z anglojęzycznych stron internetowych, ale rzadko odwrotnie);
• przyswojenie angielskiego jako dziedzictwa kulturowego również innych narodów61, by zlać wartości i dziedzictwo kulturowe wszystkich
krajów w jeden kanał lingua franca, tak by żadne nie pozostały poza
nim;
• „demistyfikacja”62 angielskiego, aby przeciwdziałać jego przecenianiu i niesłusznym obdarzaniu jakimiś szczególnymi przymiotami,
których nie posiada;
• „rytualna afirmacja” języków ojczystych63, celem ich popularyzowania i ochrony;
• silna kontrola nad terytorium nie-anglojęzycznym64, by zapewnić
przetrwanie języków ojczystych na terenach, gdzie były tradycyjnie
używane.
Niektóre z poglądów Van Parijsa podzielane są również przez innych naukowców. Jasmijn Schuur powołuje się na opinię Abrama de Swaana, twierdzącego, że ,,nie będzie bezpośredniego zagrożenia dla języków narodowych, tak długo jak znajdują się pod opieką państw, nawet gdy większa część
populacji przyswoi już sobie centralny »nadjęzyk«65. Wreszcie F. Coulmas,
przekonuje zaś, że pozytywny wpływ lingua franca na gospodarkę jest istotniejszy niż ideologiczna strona problemu.
57
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Z drugiej strony, szeroko obecna jest także krytyka scenariusza opartego na lingua franca. F. Grin podaje następujące opinie powszechnie wyrażane przez krytyków tej idei:
• ,,efekt uprzywilejowanego rynku” oznaczałby monopolizowanie rynku tłumaczeń i innych rynków około-językowych przez osoby, dla
których lingua franca byłby językiem ojczystym, ze względu na ich
wyższe kompetencje w jego znajomości;
• ,,efekt oszczędności komunikacyjnej” oznaczałby, że o przekład musieliby się troszczyć tylko ci , którzy posługują się innym językiem ojczystym niż ten główny;
• ,,efekt oszczędności na nauce języka” świadczyłby, że ci posługujący
się lingua franca na co dzień mogliby uczyć się innych języków
(opcjonalnie), natomiast pozostali musieliby (obligatoryjnie) uczyć
się mowy tych pierwszych;
• ,,efekt alternatywnej inwestycji ludzkiej” wskazuje, że osoby znające
od urodzenia lingua franca mogłyby oszczędzać na nauce języka obcego przeznaczając fundusze na inny cel, podczas gdy pozostali nie
mają takiego wyboru;
• ,,efekt legitymizacji i retoryki” wskazuje zaś na przewagę komunikacyjną ojczystych użytkowników języka np. w negocjacjach handlowych66.
Tamsin Rouse dodaje jeszcze jeden: akt prawny wchodzi w życie w momencie publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Ci zaś, którzy nie znają
lingua franca, nie są w stanie zastosować się do takiego aktu równie szybko jak pozostali. Zostają w ten sposób skazani na opóźnienia potrzebne na
przetłumaczenie takiego aktu na ich własny język67.
W perspektywie teleologicznej rozwiązanie jednojęzyczne zdecydowanie sprzyja łatwości organizacyjnej a tym samym obniżeniu kosztów (nomisma), uproszczeniu mechanizmów komunikacji (simposia) oraz budowaniu jednolitej tożsamości (demos). Problem stanowi jednak zagrożenie, jakim jest dominacja jednego języka dla innych popularnych. Wraz z ekspansją jednego z nich, promowana jest też stojąca za nim kultura i tożsamość
(co widać doskonale choćby w upowszechnieniu amerykańskich i brytyjskich filmów w Europie), marginalizowane są zaś pozostałe języki i tożsamości (ethnos). Ponadto sprzyja to mieszaniu się języków poprzez liczne
zapożyczenia, a w przypadku niektórych języków mniejszościowych może
wręcz doprowadzić to do ich wyginięcia (glossa).
66
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Jako że lista wad powyższego scenariusza jest podobnie długa jak lista
jego zalet, należy uwzględnić konsekwencje z obu stron. W obecnej sytuacji wprowadzenie oficjalnej instytucji lingua franca nie może być brane pod
uwagę ze względu na bardzo silny opór, z jakim podobna propozycja spotkałaby się ze strony zwłaszcza użytkowników innych popularnych języków.
Choć scenariusz taki realizuje się w pewien sposób samoistnie, to fakt ten
jest poddawany ostrej krytyce. Zwłaszcza frankofoni znani są z upartej
obrony statusu swojego języka i chociaż Wielka Brytania mogłaby znaleźć
oparcie wśród części mniejszych państw, to nawet opór samej Francji byłby nie do przełamania. Tym bardziej, że język francuski ma tradycję dyplomatyczną, status języka oficjalnego w znacznej ilości krajów i przeżywa
obecnie swój renesans w Afryce. Także niemiecki, posiadający największą
liczbę użytkowników w UE i rozpowszechniony także w Austrii, Belgii, Luksemburgu i Szwajcarii mógłby zgłaszać pretensje do uznania swej szczególnej roli. Dużo do myślenia daje przykład podany przez Kaminskiego68,
kiedy to kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder sprzeciwił się udziałowi
w konferencji na terenie Finlandii, ponieważ niemiecki nie był przewidziany jako język urzędowy. Scenariusz lingua franca może być zatem pieśnią
przyszłości, jeśli spełnią się prognozy o dalszej ekspansji angielszczyzny.
4.2. Wprowadzenie do instytucji UE języka neutralnego
(esperanto/łaciny)
Jednym z głównych zarzutów wobec jednojęzyczności jest fakt, iż uprzywilejowuje ona osoby posługujące się językiem dominującym jako językiem ojczystym. W związku z tym, niektórzy naukowcy zaczęli postulować
wprowadzenie języka, który nie posiadając istotnego grona użytkowników
byłby równie sprawiedliwy wobec wszystkich obywateli UE. Rozwiązanie
takie, jakkolwiek dość egzotyczne, ma zadziwiająco dużą ilość oddanych
zwolenników69. Jego niewątpliwą zaletą byłoby utrzymanie równowagi
i równości między wszystkimi językami oficjalnymi. Język neutralny, nie
będący w codziennym użyciu w żadnej liczącej się grupie społecznej, nie
oznaczałby niezasłużonych korzyści dla poszczególnych unijnych narodów,
jakby to miało miejsce w przypadku każdego z języków narodowych czy nawet lokalnych. Przed upływem bardzo długiego czasu nie mógłby się także
stać językiem życia codziennego poważniejszej grupy mieszkańców UE.
I chociaż Van Parijs nie zgadza się z tym poglądem, przekonując o zachodzącej także tutaj niesprawiedliwości w dostępie do języka głównego70,
68
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stan idealnej równości musimy wykluczyć, ponieważ jest on w praktyce zupełnie nieosiągalny71, a nierówność w tym akurat wypadku byłaby marginalna.
Dwa języki cieszą się tutaj szerszym poparciem: esperanto i łacina72;
każdy przedstawia pewne wady i zalety. Pierwszy ceniony jest szczególnie
ze względu na swoją wyjątkowo łatwą przyswajalność. Jest to przecież język sztuczny, stworzony, by być możliwie prostym. Jego wprowadzenie wiązałoby się ze znacznie niższymi kosztami kształcenia kadr, niż w przypadku łaciny. Co ciekawe, esperanto niemal stało się już kiedyś oficjalnym językiem ważnej organizacji międzynarodowej. Trzynaście krajów członkowskich (w tym Polska) poparło projekt zastosowania go w Lidze Narodów.
Ze względu jednak na silny sprzeciw Francji pomysł ów upadł73. Obecnie
popierają go m.in. brytyjscy liberałowie74. Łacina zaś, z drugiej strony, posiada szczególną wymowę symboliczną i wartość historyczną. Była już
przez wiele wieków wspólnym językiem europejskich elit. Chociaż zatem
jej złożoność gramatyczna utrudniałaby naukę, łacina ma tę zaletę, że nauczana jest na każdym uniwersytecie, podczas gdy nauczanie esperanto
jest o wiele trudniej dostępne75. W 1974 r. pojawił się zresztą oficjalny postulat, wysunięty przez dwóch członków PE, Patijna i Van der Heka, wprowadzenia łaciny jako języka urzędowego76.
Analiza teleologiczna niniejszego projektu wskazuje na kilka zasadniczych jego zalet. W kwestii wzmocnienia europejskiego demos zdaje się to
być rozwiązanie bardzo skuteczne, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę symboliczną wagę przyjętego języka (szczególnie istotną w przypadku łaciny).
W przeciwieństwie do jednojęzyczności opartej o język narodowy (np. angielski) zastosowanie języka neutralnego nie promowałoby żadnego narodu, ani jego kultury, sprzyjając równości w kategorii ethnos, a także
w znacznie mniejszym stopniu zagrażałoby językom mniejszości (glossa).
Wprowadzenie języka neutralnego oznacza jednak znaczne koszty w sferze organizacyjno-finansowej (nomisma), zwłaszcza w krótkim i średnim
okresie, a także przejściowe (choć niekoniecznie krótkotrwałe) utrudnienia komunikacyjne (simposia). Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że
byłby to koszt jednorazowy. W długim okresie inwestycja ta przyniosłaby
znaczne obniżenie wydatków. Nie można, oczywiście, oczekiwać wprowadzenia takiego rozwiązania z dnia na dzień, ale choć wydaje się ono dość
egzotyczne, to sukces poprzedzających je odpowiednich badań naukowych
71

C. Julios, English: A Language for the Next Millennium, s. 15.
H. Malv, http://www.2-2.se/pl.
73 R. Philipson, English…, dz.cyt., s. 171.
74 H. Malv, dz.cyt.
75 P. Van Parijs, Europe’s…, dz.cyt., s. 10.
76 F. Coulmas, A Language…, dz.cyt., s. 6.
72

110

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (16)/2008

4.3. Jeden język osiowy dla celów tłumaczeniowych
Na początku należy wyjaśnić, co oznacza ,,przekład osiowy”. Philipson
opisuje to pojęcie następująco: ,,Tłumaczenie osiowe polega na dwóch
krokach: tłumaczenie z wielu języków na jeden język osiowy […] i z tegoż
języka osiowego na inne języki np. z fińskiego na angielski a potem z angielskiego na grecki”77 (co bywa szczególnie użyteczne przy braku tłumaczy znających zarówno grecki, jak i fiński). Bywa ono stosowane zarówno
ustnie, jak pisemnie.
Jakkolwiek ten pomysł zdawać się może na pierwszy rzut oka dziwny,
sprawia bowiem wrażenie, jak gdyby dodatkowo komplikował problem
przez wprowadzenie dodatkowego kroku w proces tłumaczeniowy, posiada on jednak bardzo istotne zalety. ,,Tłumaczenie przez język pośredni
może być jedynym sposobem na komunikację, jeżeli brakuje kadr mogących operować bezpośrednio na tych językach. Po drugie, może ograniczyć
liczbę potrzebnych tłumaczeń w sytuacji, gdy muszą być one przeprowadzane między znaczną ilością języków”78. W UE oznaczałoby to 44 lub 46
(gdyby językiem osiowym był język neutralny) par językowych w tłumaczeniu zamiast 486 (!), jak prezentuje się to dzisiaj. Jedyną wadą jest fakt, iż
wprowadzając dodatkowy krok do tłumaczenia aktów prawnych zwiększamy ryzyko wystąpienia kłopotów z ich przekładem, a także wydłużamy czas
potrzebny na tłumaczenie79.
Wspomniany fakt przydaje temu rozwiązaniu korzyści i przyczynia się
również do wzrostu jego popularności80; uważa się jednakże, iż wprowadzenie jednego języka osiowego, spośród języków oficjalnych oznaczałoby
dyskryminację reszty, toteż wersją alternatywną jest wprowadzenie w tej
roli języka neutralnego81. Takie rozwiązanie ma więc dwa warianty: wygodniejszy (wprowadzenie języka już używanego np. angielskiego) i bardziej
egalitarny (zastosowanie języka neutralnego, w którym trzeba najpierw
przeszkolić tłumaczy). Pierwszy wydaje się znacznie bardziej prawdopodobny: nie podważa oficjalnego statusu innych języków (co najwyżej naginając ich status języków roboczych) i nie oznacza nadmiernych kosztów,
jak miałoby to miejsce w przypadku esperanto czy łaciny. Stosowanie języ-
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i programów pilotażowych, mógłby znacznie uprawdopodobnić jego stopniowe realizowanie (np. poprzez rolę języka osiowego).
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ka osiowego już dzisiaj jest dość popularne w UE, zwłaszcza w sytuacji,
kiedy brakuje tłumaczy języków rzadszych.
Cele, jakim sprzyja ekstensyfikacja polityki językowej UE poprzez zastosowanie języka osiowego, to niewątpliwie simposia (zwłaszcza jeśli język osiowy jest powszechnie znany jak np. angielski), nomisma (poprzez
ograniczenie par językowych, a tym samym liczby tłumaczeń) i poniekąd
demos, choć rola języka osiowego nie może równać się prestiżem np. ze
statusem jedynego języka roboczego (nie mówiąc o oficjalnym). Ten ostatni cel zyskałby bardziej na wprowadzeniu języka neutralnego o wartości
symbolicznej. Z drugiej strony monopol na język osiowy znacząco wzmocni stojący za nim narodowy ethnos, a w konsekwencji może w pewnym
stopniu zagrozić językom mniejszości (język neutralny w roli osiowego tym
nie grozi).
4.4. Ograniczenie liczby języków oficjalnych
Scenariusz ten wydaje się prosty, przedstawia bowiem wzór podobny do
polityki dzisiejszej, ale ograniczony w zakresie skali. Oznaczałby mianowicie, że status oficjalny utrzymałoby 2–6 języków z dzisiejszych dwudziestu
trzech. Nic poza tym nie uległoby zmianie. Wszystkie mechanizmy działałyby podobnie jak dziś, ale napotykałyby znacznie mniejsze przeszkody do
pokonania, ponieważ wydatnie spadłyby koszty, a wzrosła niska dziś jakość
tłumaczeń. Dyskryminacja językowa (zwana też lingwicyzmem lub „rasizmem językowym”82) dotyczyłaby znacznie mniejszej części obywateli UE
niż w sytuacji jednojęzycznej, ale wciąż miałaby miejsce w przypadku licznej reszty nieuwzględnionych grup językowych83.
Po rozszerzeniu pojawiają się szerzej również pomysły ograniczenia
liczby języków oficjalnych do jednego z danej rodziny językowej. Wówczas duże szanse pozostania miałby polski, ze względu na swą liczebną
dominację wśród języków słowiańskich84. Jest to jednak opcja mniej realna niż poprzednia, ponieważ bardzo trudno byłoby rozwiązać np. spór
między Wielką Brytanią a Niemcami o prymat wśród języków germańskich. Nie ma też co liczyć, że mniejsze kraje ustąpiłyby łatwo. Żadne
z rozwiązań limitujących ilość języków raczej nie wchodzi w grę w najbliższym czasie. Obecny oficjalny status języka spowodowałyby ostry sprzeciw nawet Malty i Irlandii, o większych państwach nie wspominając. Nowe państwa UE, często doskonale pamiętające rusyfikację prowadzoną
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przez ZSRR, również przykładają wielką wagę do uznania ich języków
na forum UE85.
Jest to w rzeczywistości jedno z najbardziej prawdopodobnych rozwiązań, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, że w praktyce powoli toruje już sobie ono drogę np. w KE i prawie żaden inny język poza angielskim, francuskim i niemieckim nie jest stosowany w codziennej komunikacji między
urzędnikami Unii. Co więcej, pojawiały się już oficjalne próby przeprowadzenia takiej reformy. W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku Francja zaproponowała pozostawienie pięciu języków oficjalnych w UE (trzy
wymienione oraz hiszpański i włoski). Propozycja ta została jednakże zdecydowanie odrzucona przez PE i małe kraje członkowskie86; jednakże
Francja, Niemcy i Wielka Brytania wciąż nie ukrywają poważnego nią zainteresowania.
Powyższy scenariusz zdaje się być mało satysfakcjonujący jeśli chodzi
o demos. Zamiast bowiem wskazać jedną, dominującą tożsamość, zrównałby role kilku najsilniejszych, grożąc ponadto natężeniem rywalizacji między
nimi i zagrażając ethnos pozostałych grup językowych. Byłby to jedynie egalitaryzm dla wybranych. W przypadku języków zagrożonych (glossa) byłaby
to równie mało interesująca perspektywa. Wyraźnie widać na tym przykładzie, iż wielojęzyczność ograniczona obliczona jest jedynie negatywnie na
walkę z angielszczyzną, nie zaś na ochronę innych języków, i służy tylko silnym grupom językowym. Mimo to, jest to model najprostszy, ułatwiający
komunikację (simposia) oraz obniżający znacznie koszty (nomisma).
4.5. Pomniejsze rozwiązania eksteksyfikacyjne
Istnieje grupa drobniejszych sugestii, o charakterze raczej uzupełniającym, które również nie powinny być pozostawione bez wzmianki. Część
z nich przedstawiona jest poniżej:
• ,,Inteligentne” tłumaczenie elektroniczne
Mimo, że komputerowy system translacji (SYSTRAN) wszedł już do
użycia w UE i jest niewątpliwie użyteczny87, może on jedynie przyspieszać
tłumaczenie i potrzebuje poważnego wsparcia w postaci ,,ręcznych” poprawek tłumacza tak czy inaczej. Wyrażane są jednakże opinie, iż rozwijająca
się technologia może dostarczyć oprogramowania, które nie będzie wymagało korekty. Z drugiej strony jednak, rację ma Van Parijs, gdy twierdzi, że
85 A. Farnam, Europe’s expansion sparks fear of linguistic domination: As the EU widens over
the next decade, another 10 official languages will be added, which will raise costs.
86 K. Michalowska-Gorywoda, Służby…, dz.cyt., s. 98.
87 Tamże, s. 90.

Nr 3 (16)/2008 Społeczeństwo i Polityka

113

Jacek Łuczak

rozległość i ciągła ewolucja mowy ludzkiej nie może być objęta przez maszynę88. Tłumaczenie elektroniczne jest coraz wydajniejsze i ta wydajność
będzie z czasem rosnąć, jednak będzie to raczej ewolucja, aniżeli rewolucja, która pozwoli na całościową reformę polityki językowej UE89.
• Zasada terytorialności

Na podstawie przykładu różnorodności językowej w Belgii, Nelde wysuwa sugestię, że zamiast wielkiego, wielojęzycznego terytorium, niewątpliwie trudnego w administracji, przydatny byłby podział na mniejsze, jednojęzyczne90. Mimo to, w Unii Europejskiej takie rozwiązanie mogłoby być
wprowadzone jedynie na niewielką skalę, z racji tego, że w warunkach
wspólnego rynku – głównego przedmiotu zainteresowań UE – taka polityka mogłaby oznaczać krok wstecz. Dokumenty dotyczące poszczególnych
państw i tak nie są tłumaczone na inne języki. Nie wiadomo zatem co więcej można zrobić dla językowej decentralizacji.
• Ograniczenie wielojęzyczności do najważniejszych aktów UE

Ginsburgh i Weber, którzy wspominają możliwość zastosowania podobnego rozwiązania, wyjaśniają, że mają na myśli ,,zarówno dokumenty prawotwórcze jak i dokumenty Komisji i Rady Europejskiej”91. Obniżyłoby to
koszty, ale pozostawiłoby bez odpowiedzi kwestię równości języków, jako
że system języków roboczych nie uległby zmianie, a pozostałe akty niższej
rangi wydawane byłyby jedynie w ograniczonej ilości języków. Jest to więc
rozwiązanie korzystne z punktu widzenia simposii i nomismy, jednak nie
sprzyjające równowadze ethnos i glossy. Pomysł może okazać się użyteczny,
jeśli to np. państwa członkowskie pokryją koszty tłumaczeń pozostałych
dokumentów (jak w przypadku języków półoficjalnych). Paradoksalnie
sprawiedliwość nakazywałaby nawet, aby koszt tłumaczeń spadł na te państwa, które znalazły się w uprzywilejowanej sytuacji, bo ich języki pozostałyby językami urzędowymi. W ten sposób Unia zyskałaby lepszą wydajność
i organizację tłumaczeń, państwa o językach urzędowych UE (np. Wielka
Brytania, Francja, Niemcy) prestiż i utwierdzenie swej językowej dominacji, zaś pozostałe kraje „odszkodowanie” finansowe za utratę statusu języka urzędowego.
Wariant powyższej strategii opisuje Calvet, wskazując na rosnącą ilość
języków oficjalnych (de iure) i bardzo ograniczoną ilość języków roboczych
(de facto)92, co w praktyce już ma miejsce i znacznie ułatwia funkcjonowa88

P. Van Parijs, Europe’s…, dz.cyt., s. 7.
J-L., Calvet, Le Marche…, s. 48.
90 P. Nelde, Perspectives…, dz.cyt., s. 42–43.
91 V. Ginsburgh, S. Weber, Language…, dz.cyt., s. 2–3.
92 J-L., Calvet, Le Marche…, s. 49.
89
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• Języki rotacyjne

Jest to propozycja autorstwa Jean-Louis Calveta, która miałaby polegać
na ograniczeniu wielojęzyczności do kilku najpopularniejszych języków
oraz jednego języka rotacyjnego spośród pozostałych93. Byłoby to niewątpliwie rozwiązanie tańsze i zaspokoiłby częściowo ambicje wszystkich
stron sporu. Oczywistą konsekwencją wydają się problemy natury technicznej i kadrowej, ale autor zastrzega, iż dodatkowym językiem mogliby
się zajmować wolni tłumacze, zatrudniani na czas określony (co już dziś
jest normą). Wydaje się jednakże, iż podobny projekt posiada również
istotne luki: w jakim stopniu państwa o językach rotacyjnych byłyby skłonne zaakceptować fakt, że ich język jedynie raz na 20 lat (zakładając trzy języki stale urzędowe i rotację czwartego co rok) odgrywałby rolę urzędową?
Czy byłyby skłonne przez pozostałe 19 lat same pokrywać pełny koszt tłumaczeń na własny język? W jakim stopniu tożsamość narodową może
wzmocnić tak symboliczne uznanie ze strony UE i czy efekt nie będzie
wręcz przeciwny do zamierzonego – ośmieszy, a nie wzmocni rolę języka
rotacyjnego?
Druga grupa postulowanych scenariuszy zasadza się na założeniu, iż polityka językowa wciąż pozostaje w UE niedoinwestowana, zarówno pod
względem finansowym, jak i pod względem poświęcanej jej uwagi. O ile
rozwiązania opisane w poprzedniej części rozdziału przyjmowały, iż polityka językowa Unii Europejskiej jest zbyt kosztowna i problematyczna pod
względem organizacyjnym, o tyle stanowiska poniższe postulują większe
zaangażowanie zasobów finansowych, organizacyjnych i intelektualnych
w tę dziedzinę, zakładając, iż wymaga tego zasada równości poszczególnych grup językowych lub też ochrona samych języków. W przeciwieństwie
do strategii ekstensyfikacyjnych, poniższe nie muszą też stanowić wobec
siebie alternatyw, ale mogą występować równolegle.

Przyszłość języków Unii Europejskiej

nie instytucji unijnych, choć jest niewątpliwie sprzeczne z Kartą Języków
UE oraz znacznie ogranicza rolę pozostałych języków urzędowych. Aby
przyjąć tę zasadę oficjalnie, musiałoby jednak zostać zreformowane prawo
traktatowe UE, a na to trudno byłoby uzyskać zgodę państw członkowskich.

4.6. Rozszerzenie instytucjonalne wielojęzyczności
Jednym z głównych elementów krytyki obecnego modelu unijnej polityki językowej jest zarzut, iż nie reprezentuje ona w równym stopniu wszystkich języków urzędowych, mających teoretycznie równorzędny status.
93

Tamże.
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Podkreśla się, że de iure Unia funkcjonuje we wszystkich 23 językach, de
facto jednak użycie 20 z nich ogranicza się do minimum. Krytykowane są
artykuły 6 i 7 Europejskiej Karty Języków, mówiące o możliwości odstępstwa poszczególnych organów UE od zasady pełnej wielojęzyczności.
Uważa się, iż jest to luka umożliwiająca z czasem marginalizację wielojęzyczności w Unii, czemu należy możliwie szybko i skutecznie zapobiec.
Pełna wielojęzyczność powinna zatem stać się głównym celem wyznaczonym polityce językowej UE i choć wiadomo, że nie wymusi używania
w komunikacji nieformalnej wszystkich języków w równym stopniu, to należy przynajmniej wprowadzić taką możliwość pod względem prawnym,
choć podniosłoby to koszt finansowy i organizacyjny funkcjonowania tych
organów UE, które dziś używają ograniczonej liczby języków. Philipson
radzi, iż wpływ na zachowania nieformalne oraz gwarancję równości
w traktowaniu użytkowników wszystkich języków urzędowych UE zapewniłby Kodeks Zachowania Językowego w Instytucjach Europejskich,
którego przestrzeganie nadzorowałby Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich94.
4.7. Promocja wielojęzyczności
Promocja wielojęzyczności, choć trudno widzieć w niej określony
„scenariusz” reform, to pojęcie bardzo szerokie, wkraczające niejednokrotnie w sfery innych polityk szczegółowych realizowanych przez UE
i w pewnym zakresie już realizowane, należy zatem omówić również jego
elementy. Będą one dotyczyły zarówno polityki edukacyjnej (podnoszenie jakości, różnorodności i upowszechnianie nauczania języków obcych)95, polityki regionalnej (rozwój gospodarczy i wspieranie turystyki
w regionach zamieszkanych przez mniejszości językowe), polityki kulturalnej (wsparcie lokalnej kultury i sztuki), polityki naukowej (badania
poświęcone wielojęzyczności w Europie), wreszcie popularyzacja samej
tematyki wielojęzyczności w mediach, wśród opinii publicznej96, budowanie forów dyskusji97 oraz uwrażliwianie obywateli i państw na poszanowanie prawa do wyboru języka jako jednego z praw człowieka. W ten
ostatni element wpisuje się też nacisk na państwa, które tych praw nie respektują.

94

R. Philipson, English…, dz.cyt., s. 182.
Tamże, s. 185. Autor przywołuje m.in. sugestię Claude’a Hagege’a, by popularyzować
zwłaszcza języki państw sąsiednich.
96 Tamże, s. 177.
97 Manifest Wiedeński, Koszt jednojęzyczności.
95
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W przeciwieństwie do wszystkich poprzednich, ta strategia nastawiona
jest w szczególności nie tyle na zmiany w regulacji stosunków między dzisiejszymi językami urzędowymi, ale przede wszystkim na szersze otwarcie
Unii na języki w tym zbiorze nieuwzględnione, czyli języki regionalne, języki mniejszości i ewentualnie języki imigrantów98. Zwolennicy tego
podejścia krytykują obecne dążenia do zapewnienia równości języków oficjalnych, uważając je za przejaw hipokryzji w sytuacji, gdy języki mniejszości, nawet te zagrożone wymarciem, nie otrzymują odpowiedniego wsparcia. Jest to więc inicjatywa znacznie szerzej niż inne traktująca zasadę ethnos i kładąca większy nacisk na glossę.
Unia Europejska przedsięwzięła już pewne środki w tym zakresie, bądź
też zdecydowała się wspierać organizacje, które działające w tej dziedzinie.
Pewne działania podjęły też niektóre państwa członkowskie. Niemniej jednak, poza nielicznymi wyjątkami jak np. niemiecki w Południowym Tyrolu,
zachodniofryzyjski w Holandii czy luksemburski, większość języków mniejszościowych przeżywa regres. Często zresztą same państwa (zwłaszcza
Francja, Grecja i Włochy) nie ukrywają swego nieprzychylnego stanowiska
wobec mniejszości językowych. Skoro więc Unia nie waha się upominać
państwa członkowskie w kwestii dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, dlaczego miałaby akceptować dyskryminację językową?
Stanowisko zaprezentowane powyżej konkretyzują następujące postulaty, które w dwóch ostatnich przypadkach pokrywają się z promocją wielojęzyczności samej w sobie:
• rozszerzenie formuły statusu półoficjalnego na inne języki mniejszości (pełna równość, czyli status urzędowy dla wszystkich byłby bowiem utopią);
• wsparcie finansowe i akcja popularyzacyjna na rzecz rozwoju edukacji i kultury w językach regionalnych99, promowanie rozwoju gospodarczego i turystyki;
• wymuszenie na państwach członkowskich bardziej przyjaznej polityki wobec języków mniejszości etnicznych100 oraz upowszechnianie
świadomości na temat dyskryminacji językowej i prawa do wyboru
języka jako jednego z praw człowieka101.
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4.8. Rozszerzenie wielojęzyczności pod względem ilości języków

98

Philipson dodaje też języki migowe. Zob.: R. Philipson, English…, dz.cyt., s. 188.
Trudgill przekonuje o wadze jaką dla właściwego rozwoju komunikacyjnego użytkowników
języków mniejszościowych odgrywa możliwość bycia nauczanym we własnym języku. P. Trudgill,
Sociolinguistics: an introduction to language and society, s. 136.
100 Manifest Wiedeński, Koszt jednojęzyczności.
101 R. Philipson, English…, dz.cyt., s. 183.
99
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Pierwszy z postulatów leży w granicach organizacyjnych i finansowych
możliwości Unii i państw członkowskich i mimo znacznych kosztów finansowych z punktu widzenia ethnos i glossy powinien stanowić znaczący sukces. Każdy kolejny język o statusie półoficjalnego będzie podnosił koszt,
ale też przybliżał Unię do deklarowanego ideału jedności w różnorodności.
Analizę teleologiczną dla wszystkich stanowisk domagających się intensyfikacji polityki językowej w UE można przeprowadzić wspólnie. Są to
rozwiązania idące zdecydowanie w kierunku ethnos/glossa, aniżeli demos,
nomisma czy simposia, choć np. presja polityczna na respektowanie praw
mniejszości językowych wymaga bardziej determinacji niż funduszy. Trudno też z góry przewidywać skuteczność rzeczonych działań. Być może
ewentualne sukcesy (np. zastosowania statusu języków półoficjalnych
w Hiszpanii) zachęcą do ich rozszerzenia.

5. Najlepsza droga
Po zaprezentowaniu i krótkiej analizie wszystkich istotnych propozycji
zmian polityki językowej UE można porównać korzyści i zagrożenia płynące z ich potencjalnego zastosowania oraz wybrać drogę, która jawiłaby się
jako najlepsza. Oczywiście nie ma tu idealnych rozwiązań. Pewne korzyści
muszą zostać poświęcone. Należy też uczynić rozróżnienie pomiędzy prawdopodobieństwem wcielenia danej propozycji w życie a wagą jej zalet, jako że te dwie cechy niekoniecznie muszą iść w parze. Oprócz więc polityczno-językowej aksjologii nie można zapomnieć o realnych (finansowych,
organizacyjnych i politycznych) możliwościach wprowadzenia danej strategii w życie. Ponadto, w przeciwieństwie do rzeczywistych decydentów,
którzy po określeniu celu mogą skupić się na dobieraniu doń stosownego
planu realizacji, analiza akademicka powinna wziąć pod uwagę wszystkie
możliwe wartości wyznaczane tej dziedzinie (demos, ethnos, simposia, nomisma i glossa). Nie wiadomo bowiem, która z nich zostanie w praktyce
uznana za priorytet. Dokonane już przedstawienie poszczególnych rozwiązań wskazuje jednak na pewne zbieżności między poszczególnymi wartościami. Da się z nich nawet wyizolować dwa „typy idealne” lub utopie polityki językowej. Pierwsza z nich odpowiada przede wszystkim demos, simposii oraz nomismie i opierać się będzie o dominację jednego języka i jednej, wspólnej tożsamości. Druga, przeciwnie, akcentować będzie różnorodność i względną równość języków i tożsamości (ethnos i glossa). Obie
wizje są w praktyce niemożliwe do pełnego zrealizowania, jednak mogą
stanowić inspirację i wytyczać kierunek zmian. Unia Europejska nie może
jednak jednoznacznie wybrać żadnego z tych kierunków, jej polityka jest
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bowiem przede wszystkim wypadkową różnych, często sprzecznych poglądów i dążeń. Koniecznością staje się więc próba choćby częściowego pogodzenia owych dwóch sprzeczności.
Scenariuszem, który mógłby częściowo zmniejszyć koszty, wprowadzić
więcej egalitaryzmu oraz wzmocnić budowę europejskiej tożsamości nie
narażając na szwank tożsamości i języków narodowych jest stopniowe
wprowadzanie języka neutralnego najpierw jako języka osiowego w tłumaczeniach, a potem być może dalsze zwiększanie jego użycia. Nie byłoby to z pewnością ani rozwiązanie najtańsze, ani też doskonale sprawiedliwe wobec wszystkich grup językowych102. Po niewątpliwych trudnościach w pierwszej fazie realizacji pojawiłby się jeden wspólny język dla instytucji UE i spadłaby znacznie liczba par języków w tłumaczeniu (zysk
w kategorii simposia), a co za tym idzie również koszt tłumaczeń (zysk
w kategorii nomisma). Neutralny język osiowy, w którego roli już dziś bywa stosowany głównie angielski, nie wzmacniałby niczyjego nacjonalizmu
językowego (zysk w kategorii ethnos), ale mógł wręcz stanowić symbol europejskiej wspólnoty wartości, tradycji i tożsamości (zysk w kategorii demos). Zwłaszcza łacina mogłaby odegrać taką symboliczną rolę, lepiej służąc wzmocnieniu wspólnej tożsamości niż jednojęzyczność oparta o język
narodowy. Część zaś zaoszczędzonych pieniędzy Unia mogłaby przeznaczyć na bardziej zaangażowaną i wydajniejszą ochronę języków ginących
(zysk w kategorii glossa). Ani najtańszy, ale zdecydowanie nieegalitarny
model jednojęzyczny, ani nieco droższy choć też językowo rozszerzony
model ograniczonej wielojęzyczności, ani nawet wprowadzenie języka narodowego do tłumaczeń osiowych, wzmacniające już zaistniałą jego dominację nie gwarantują zaspokojenia wszystkich potencjalnych celów jednocześnie.
Zaprezentowane powyżej stanowisko w debacie na temat pożądanego
kształtu polityki językowej Unii Europejskiej jest bez wątpienia czasochłonne i obwarowane znaczną ilością założeń dodatkowych, co stanowi
jego podstawową wadę. Wymaga ono najpierw przeprowadzenia programu pilotażowego oraz dogłębnej analizy dotyczącej praktycznych możliwości jego realizacji. Dopiero po ewentualnych pozytywnych wynikach
pierwszej fazy, można przystąpić do kształcenia tłumaczy i urzędników
w nowym języku, co wymaga infrastruktury, zasobów finansowych oraz
ludzkich oraz znaczny wysiłek organizacyjny. Dopiero długoterminowo, po
ustabilizowaniu się nowego porządku, można liczyć na oczekiwane rezultaty w postaci spadku kosztów, ułatwienia komunikacji oraz względnie
bezkonfliktowego uporządkowania stosunków tożsamościowych między
102 Zarówno łacina, jak i esperanto są najbliżej spokrewnione z językami romańskimi i są
przez to łatwiej przyswajalne dla osób posługujących się językami z tej rodziny.
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grupami językowymi. Problem podstawowy i zasadniczy stanowi jednak
przede wszystkim kwestia woli politycznej.

6. Podsumowanie
W przeprowadzeniu niniejszej skrótowej konkluzji szczególnie istotna
jest świadomość, że żadne z przedstawionych rozwiązań nie jest doskonałe. Mimo to, obecne problemy związane z dotychczasową polityką językową Unii Europejskiej potrzebują właściwych i możliwie prędkich usprawnień. Chcąc zachować obiektywizm i uwzględnić wszystkie cele, jakie mogą zostać wyznaczone polityce językowej, należy szukać rozwiązania kompromisowego, godzącego przynajmniej częściowo każdy z nich. Takim rozwiązaniem wydaje się być stopniowe wprowadzanie języka neutralnego jako osiowego w tłumaczeniach, a następnie być może dalsze rozszerzanie
jego roli. Jego podstawową wadą jest jednak fakt, iż efektów można by się
spodziewać dopiero w długim okresie. Inny zaś problem, choć nie mniej
istotny, stanowi przekonanie doń podmiotów decydujących o kształcie
unijnej polityki językowej. Obecna sytuacja w UE wskazuje jednak, iż siłą
bezwładu zmierza ona w innym kierunku. Jednocześnie rośnie liczba języków urzędowych, a tym samym obciążenie służb tłumaczeniowych i koszty
przekładu, oraz spada w praktyce ilość języków roboczych, którą to funkcję zmonopolizowały angielski, francuski i niemiecki. Ograniczanie ich ilości wskazuje na wyraźny rozdźwięk między deklarowanym przywiązaniem
do różnorodności językowej, a faktycznie negatywnym stosunkiem, jaki
przejawiają wobec niej urzędnicy i politycy Unii. Wszystko wskazuje, iż
obecnie niewiele może się w tej kwestii zmienić. Powszechny brak zainteresowania lub fakt, iż jest to temat politycznie drażliwy, a także niedostateczne oparcie w badaniach naukowych, wydatnie się do takiego stanu rzeczy przyczyniają.
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W listopadzie 1990 r. z ust ambasadora jednego z państw należących
wówczas do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), a wkrótce potem do Unii Europejskiej (UE) usłyszałem znaczące i do dziś zapamiętane przeze mnie słowa: „Miesiąc miodowy się skończył...”. Była to absolutnie jednoznaczna, a zarazem treściwa odpowiedź na moje zapytanie o prolongatę życzliwości ze strony bogatego Zachodu Europy wobec możliwości zbudowania wspólnej tożsamości Starego Kontynentu, ale już z udziałem młodych demokracji – efektów Jesieni Narodów. Nie tyle zaskoczyła
mnie ta opinia, ile to, że została wypowiedziana zaledwie w rok po obaleniu muru berlińskiego. Po latach oceniam ją jako rozbrajająco szczerą. Jeszcze raz bowiem pokazała podstawową różnicę w sposobie prowadzenia
debaty na temat likwidacji skutków zimnej wojny przez tych, którzy kierują się przede wszystkim kryterium ceny, jaką – dosłownie – trzeba zapłacić
za ich przezwyciężenie oraz tych, którzy wierzą w to, iż siła sprawcza wewnątrzeuropejskiej solidarności w dążeniu do tego celu okaże się ważniejsza od prozaicznego rachunku zysków i strat. Wynikający stąd umowny
podział na Europę Zachodnią, kierującą się politycznym realizmem, by nie
rzec cynizmem, i Wschodnią (lub Środkowo-Wschodnią) – bardziej emocjonalną czy wręcz romantyczną, trafnie ujmuje Szwajcar, Urs Altermatt
wspominając o „zachodnioeuropejskiej hipokryzji w stosunku do naszych
wschodnioeuropejskich towarzyszy losu”1. Idąc tym tropem, tożsamość europejska wydaje się stanowić bardziej kategorię wewnętrznie podzieloną,
aniżeli spójną czy jednolitą. Tożsamość w ogóle jest co prawda nie tyle bytem, ile procesem, jej cechy bowiem podlegają przecież ciągłym modyfikacjom. Jednak debata o niej ma stale ten sam punkt wyjścia. Jest nim wola
1

U. Altermatt, Sarajewo przestrzega: Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1998, s. 25.
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członków danej zbiorowości, zamieszkującej jakieś terytorium, prowadząca ku wzajemnemu poznaniu się i połączona z ich gotowością, nakierowaną na modyfikację własnych przekonań i poglądów po to, by mógł się dokonać proces wzajemnej internalizacji właściwych im cech. Europa w ujęciu geograficznym, czyli w postaci obszaru rozciągającego się od Półwyspu
Iberyjskiego po Ural, nie potwierdza zachodzenia tego procesu. Z tego też
względu zasadne wydaje się mówienie o tożsamościach europejskich, nie
zaś o jednej tożsamości2.
Z reguły pojawia się tu wątek podziału kontynentu z czasów zimnej wojny na dwie Europy: Zachodnią i Wschodnią. W rzeczywistości jednak
podział ten istniał już zdecydowanie wcześniej. Jego rodowodu można szukać w czasie konfliktu Europy chrześcijańskiej z Ottomańską Portą, choć
nie miał wtedy charakteru konfrontacji ideologicznej, a może nawet
w okresie Wielkiej Schizmy. Specyfiką czasów zimnowojennych stała się
natomiast jego petryfikacja na skalę nigdy dotąd niespotykaną. Służebna
względem Zachodu rola antemurale christianitatis, czyli przedmurza chrześcijaństwa, pełniona przez narody zamieszkujące wschodnią część Starego
Kontynentu, najpierw Bałkany, następnie Węgry i wreszcie Polskę, już
wtedy sprzyjała egoizmowi, ale i mentalnemu lenistwu mieszkańców Zachodu Europy. U tych ostatnich objawiało się to rosnącym brakiem zainteresowania losem Europejczyków ze Wschodu kontynentu, a w konsekwencji zwiększało pole niewiedzy na ich temat ze strony ludzi Zachodu.
W rezultacie w ramach obu tych regionów kształtowały się dwie główne
tożsamości europejskie. Gwoli ścisłości, pojawiały się też subregionalne
odmiany tych tożsamości, jak choćby na Bałkanach, w Skandynawii czy
Wielkiej Brytanii.
Te ostatnie przykłady nie mogą jednak ukryć faktu, iż w obecnej debacie z udziałem licznej rzeszy intelektualistów, w tym naukowców, publicystów i polityków, częściej przewija się wątek jednej tożsamości europejskiej3. Sama debata świadczy o współczesnej, swoistej modzie, wynikającej
z próby naginania rzeczywistości do wyobrażeń tych dyskutantów, którzy
opowiadają się za jedną tożsamością europejską, rzadziej przez tych, przeciwnych takiemu poglądowi. I właśnie dlatego pojawia się wrażenie, że jej
rezultaty są dość jałowe. Z reguły bowiem jest tak, że pojawiają się małe
szanse na modus vivendi tam, gdzie entuzjaści upierają się przy swoich poglądach równie silnie, jak sceptycy. Żonglerka na słowa zmusza jednak
2 Por.: J. Mucha, W. Olszewski (red.), Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego
tysiąclecia, Toruń 1997.
3 Por.: tamże; G. Delanty, Odkrywanie Europy: Idea, tożsamość, rzeczywistość, WarszawaKraków 1999; M. Dobroczyński, J. Stefanowicz, Tożsamość Europy, Warszawa 1979; J.M. Domenach, Europa: Wyzwanie dla kultury, Warszawa 1992; T. Judt, Wielkie złudzenie ? Esej o Europie,
Warszawa-Kraków 1997.
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Niniejsze uwagi mają rangę przyczynkarską i nie roszczą sobie ambicji
rozstrzygania prowadzonych sporów. Stwarzają jednak niżej podpisanemu
komfort swobodnego zademonstrowania swoich poglądów, a przez to włączenia się do powyższej debaty.
Nie może dziwić fakt, że pozytywny stosunek do zaistnienia jednej tożsamości europejskiej prezentują ci politycy, których charakteryzuje optymistyczne nastawienie do procesu integracji europejskiej. Jest to jednak
zarazem słabość takiego rozumowania. Uprawnione bowiem staje się pytanie o to, czy tożsamość europejska jest tym samym, co tożsamość Unii
Europejskiej (UE). Bez wdawania się w głębsze rozważania na temat obu
pojęć należy je potraktować rozdzielnie. To drugie dotyczy terytorium
mniejszego niż Europa rozumiana w postaci wyżej wzmiankowanego obszaru geograficznego. Potrzeba ukształtowania tożsamości UE wynika też
z wyobrażeń zdeklarowanych zwolenników Unii na temat przyszłości tego,
formalnie jednolitego, bytu polityczno-gospodarczego (ale przecież trudno się zgodzić, że kulturowego). Stanowi zatem swoisty model popularyzowany odgórnie, którego pozytywny odbiór społeczny uzależniony jest
w głównej mierze od szansy utrzymania dobrobytu materialnego obywateli tej struktury, nie zaś od przekonania, że trzeba tak postępować w imię
racji wyższych, np. wspomnianej już wewnątrzeuropejskiej solidarności.
Taką konstatację trudno wszakże zakwalifikować jako zarzut, ile jako
stwierdzenie faktu. Nie można przecież zapominać, że większość z nas to
w pierwszym rzędzie mentalni i materialni sybaryci lub hedoniści. Ale faktu pozwalającego uznać, iż tworzonej tożsamości Unii Europejskiej nie
można zrównać z tożsamością europejską, cokolwiek miałoby to znaczyć.
Warto w tym miejscu zauważyć, iż Unia to pomysł realizowany na kanwie
tworzenia modelu monarchicznych państw narodowych w Europie Zachodniej, począwszy już od przełomu wieków: XV i XVI. W tak interpretowanym modelu szczególną rangę przypisuje się wspólnym prawom przysługującym mieszkańcom określonego terytorium, nie zaś ich etnicznemu powinowactwu4.
Jeżeli by ująć cały problem odwołując się do intuicji, a przy okazji wykorzystać aspekt matematyczno-przestrzenny, wówczas tożsamość Unii
Europejskiej przybiera postać podzbioru szerzej rozumianej tożsamości
europejskiej. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie, czy z kolei proces
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prowadzące ją strony do intelektualnego wysiłku. Ten zaś staje się godny
uwagi, zmusza bowiem do myślenia.

4 Zob. C. Tilly, Formowanie się państw narodowych w Europie Zachodniej [w:] J. Szczupaczyński (oprac.), Władza i społeczeństwo 2: Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa 1998.
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kształtowania tej ostatniej uległ kiedykolwiek zakończeniu? Wiedza na temat historycznych zawirowań kontynentu europejskiego zmusza do odpowiedzi negatywnej, przy czym taka właśnie odpowiedź nie może tu stanowić szczególnego zaskoczenia. Kształtowanie różnych poziomów tożsamości widocznej u mieszkańców Europy (a także i poza nią) wymaga bowiem
postawienia pytania nie tyle o kres zachodzenia tego procesu, ile o to, co
może tu stać się – na zasadzie odruchu bezwarunkowego – synonimem
swojskości. Nie po raz pierwszy użyteczne okazuje się tu typowe dla Niemców rozróżnienie ojczyzn: małej (Heimat) i dużej (Vaterland). Na tym tle
Europa pojawia się ostatecznie na trzecim miejscu, co zresztą osobiście
zweryfikowałem przed kilkoma laty w trakcie konferencji naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Współczesnych Studiów Europejskich w Belfaście. Na moje pytanie skierowane wówczas do młodej Niemki, deklarującej się jako Europejka, czy w związku z taką deklaracją przesuwa na dalszy
plan swoją bawarską tożsamość regionalną odpowiedziała przecząco. I nie
jest to przecież specyfika tylko Niemców. Dlatego za propagandowe,
a przy okazji doraźnie eksponowane pustosłowie wypada uznać wypowiadaną emfatycznie frazę: jestem Europejczykiem lub jestem Europejką.
Wzbudza to niekiedy chęć do naśladowania, choć trudno uznać ją za przemyślaną. Taki pogląd nasuwa się zwłaszcza wówczas, jeśli przypomnieć pokazane na billboardach, jak w Polsce przed referendum akcesyjnym
w czerwcu 2003 r., zdjęcia osób wykonujących – w coraz większym stopniu
kosmopolityczne – zawody aktora czy polityka.
Dzieje Europy pokazują, że przyznawanie pierwszeństwa afiliacji europejskiej kosztem narodowej czy regionalnej, miało miejsce stosunkowo
rzadko i zachodziło tylko w rezultacie pojawienia się konkretnych konfiguracji międzynarodowych. Podkreślanie europejskiej tożsamości nie okazywało się potrzebą bezwzględną i niezależną od okoliczności zewnętrznych.
Sens temu nadawało pojawienie się jakiegoś otoczenia zewnętrznego,
zwłaszcza wówczas, gdy odbierano je jako obce lub agresywne. Tylko bowiem branie pod uwagę kontekstu pozaeuropejskiego pozwalało na zaakcentowanie tak rozumianej wewnątrzeuropejskiej solidarności. Dlatego do
bardziej werbalnego aniżeli czynnego demonstrowania jednolitej – pod
względem zinternalizowanych wartości i podejmowanych działań – tożsamości europejskiej mogło dochodzić tylko czasowo i przede wszystkim na
poziomie elit politycznych. Działo się tak np. w okresie wypraw krzyżowych czy w niektórych fazach tworzenia antytureckiego obozu państw europejskich (też przecież kontestowanego, by wspomnieć Francję), jak
choćby na przełomie wieków: XIV i XV czy u schyłku XVII.
W systemie różnorodnych wewnątrzkontynentalnych powiązań zdecydowanie częściej przeważały tendencje ku wzajemnie okazywanemu egoi-
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zmowi narodowemu, religijnemu czy etnicznemu. Z reguły kończyło się to
podbojem jednych przez drugich, niekiedy eufemistycznie nazywanym integracją. Trudno zaprzeczyć, iż ten ostatni termin bywa notorycznie nadużywany w dyskusji dotyczącej historycznych odpowiedników obecnego procesu polityczno-gospodarczej unifikacji Starego Kontynentu. Za stanowczo przesadzone bowiem należy uznać nierzadko pojawiające się traktowanie starożytnego Rzymu, imperium Karola Wielkiego czy Napoleona I Bonaparte jako historycznych przykładów procesów integracji. Nazywanie ich
w ten sposób stanowi przykład niezrozumienia istoty pojęcia integracja
przez tych, którzy tak uważają. Praktycznie bezdyskusyjnie stanowią one
przykłady podboju, podczas gdy za integrację w sensie dosłownym można
i należy uznać wyłącznie proces dobrowolnego scalania jakichś bytów (terytorialnych, etnicznych i prawnych) w jedność. W historycznej praktyce europejskiej tę ostatnią cechę posiadały, co najwyżej, niektóre struktury regionalne, rozumiane jako zbiory państw czy miast, których czasowa egzystencja wynikała albo ze wspólnoty interesów handlowo-politycznych
(Hanza), albo polityczno-dynastycznych (w różnych okresach unie: Polski
i Litwy, Polski i Węgier, Hiszpanii i Portugalii etc.).
Pora na krótkie podsumowanie. W trwającej od dawna debacie na temat tożsamości europejskiej można dostrzec zbyt wiele przykładów przesadnej wiary w siłę sprawczą politycznej woli (by nie powiedzieć chciejstwa), dorabiania ideologii niezbornej z obiektywnie istniejącymi realiami
społecznymi (zwłaszcza w sferze kultury), a nawet ukrywania rzeczywistych
intencji polityczno-gospodarczych. Jeszcze raz wypada podkreślić, że występująca tu wymiana słów, nierzadko pełnych egzaltacji, kończy się
z chwilą rozpoczęcia dyskusji o …kosztach i wydatkach. Aż nazbyt wyraźnie pokazał to spór o budżet Unii Europejskiej na lata 2006–2013. I taka
też jest w istocie nasza Europa: raz zachłystująca się własnym entuzjazmem, którego wyrażanie kosztuje niewiele lub zgoła nic, innym znów razem pełna sklepikarskiej zapobiegliwości (a może chytrości), gdy pojawia
się konieczność zbilansowania zysków i strat. A zatem jedna Europa czy
może dwóch prędkości?
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Jurczyszyn

Miejsce młodych
muzułmanek praktykujących
noszenie hidjabu
we współczesnym
społeczeństwie francuskim
Streszczenie

Celem badania było wysłuchanie i analiza argumentacji młodych muzułmanek francuskich dotyczących: po pierwsze, powodu noszenia
współcześnie hidjabu, a po drugie, ich reakcji i doświadczeń związanych
z wprowadzeniem i funkcjonowaniem we Francji prawa z 15 marca 2004
roku, zakazującego noszenia chusty muzułmańskiej w szkołach, gimnazjach i liceach publicznych. W wyniku analizy zebranych danych jakościowych w terenie, jak i tych teoretycznych, można mówić o ukształtowaniu się formy islamu tożsamościowego wśród młodych muzułmanek
francuskich, które noszą hidjab z własnej woli. Ta ostatnia wyraża, z jednej strony, bardzo indywidualne i poważne traktowanie religii przez
młode muzułmanki, a z drugiej – specyficzne wartości moralne wyróżniające je od rówieśniczek wywodzących się z rodzin od wielu pokoleń
związanych z kulturą francuską. W rezultacie powyższych faktów prawo
zakazujące noszenia chusty w szkołach publicznych może powodować
konflikt wewnętrzny wśród młodych muzułmanek, które stojąc przed wyborem, z jednej strony, bycia w zgodzie w indywidualnej relacji z religią,
a z drugiej uczęszczania do szkoły republikańskiej, umożliwiającej integrację w społeczeństwie, mogą przenosić się do prywatnej szkoły muzułmańskiej. W konsekwencji prawo z 15 marca 2004 r. paradoksalnie może wpływać na ograniczenie kontaktu młodych muzułmanek z kulturą
francuską.
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Treść niniejszego artykułu stanowią rezultaty rocznych badań socjologicznych: 10 godzin wywiadów grupowych i 6 godzin wywiadów indywidualnych w których wzięły udział ogółem 22 rozmówczynie1, przeprowadzonych na stypendium we Francji w roku akademickim 2004/2005. Wyniki
badań zaowocowały napisaniem na ich podstawie rozprawy magisterskiej
pod kierownictwem prof. dr. hab. Franciszka Gołembskiego na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Przedmiotem badań jest grupa młodych muzułmanek francuskich głównie
w przedziale wiekowym między 16-tym a 30-tym rokiem życia o korzeniach
rodzinnych wywodzących się z krajów Maghrebu, tj. Maroka, Algierii, Tunezji, jak również z Turcji. Badanie dotyczy grupy młodych kobiet wywodzących się z rodzin, które są w dużym stopniu zintegrowane z ogółem społeczeństwa francuskiego, zarówno w sensie kulturowym, jak i ekonomicznym. Młode rozmówczynie dobrze radzą sobie w szkole i nie dotyczy ich
problem wykluczenia społecznego, co się tyczy dużej części młodzieży zamieszkującej przedmieścia dużych miast. Przedstawiony profil społeczno-ekonomiczny pozwala wnioskować, że nie można zaobserwować wśród
nich chęci „odseparowania się” od społeczeństwa francuskiego i ograniczenia aktywności życiowej w ramach społeczności muzułmańskiej2. Należy zaznaczyć, że wyniki badań ze względu na obraną metodę jakościowej
ankiety socjologicznej, są bardzo ograniczone i nie wyrażają w żadnym wypadku ambicji do uznania ich za wyczerpujące. Kierowano się potraktowaniem ich jako formy osobistego odkrywania napięć kulturowych powstałych między przedstawicielami mniejszości etnicznej a większością społeczeństwa demokracji zachodniej. Istnieje wiele wątków związanych z problematyką badań, takich jak: charakter laicki republikańskiego państwa
francuskiego; oblicze islamu młodych Francuzów o korzeniach z krajów-
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1

Profile respondentek znajdują się w aneksie.
Należy podkreślić ogólnikowe znaczenie używania w publicznej debacie, tzw. „społeczności muzułmańskiej”, która w rzeczywistości, nie przedstawia jednej, zorganizowanej formy i zdecydowanie można mówić o jej dużej heterogeniczności. W niniejszym artykule postanowiono
jednak posługiwać się tym terminem do celów analitycznych. Przykładowo socjolog francuski,
Farhad Khosrokhavar, podaje, że Narodowa Federacja Muzułmanów we Francji (FNMF) jest
zdominowana przez przedstawicieli społeczności o korzeniach marokańskich, Unia Organizacji
Muzułmańskich we Francji (UOIF) to głównie kolebka muzułmanów z korzeniami tunezyjskimi, a sam największy meczet paryski opanowany jest wpływami algierskimi. Dla uzyskania lepszego wglądu na skalę możliwości praktykowania islamu we Francji, warto odnotować, że w 2003
roku oficjalnie istniało 1534 meczetów i sal modlitw, przy czym 1147 przyjmowało mniej niż 200u wiernych, w tym w dwunastu największych liczba ta przekraczała niewiele ponad dwa tysiące
wiernych. Dla porównania w tym samym roku zliczono 40 000 kościołów katolickich, ponad 1000
świątyń protestanckich oraz 280 synagog. Zob. F. Khosrokhavar, L’Islam des jeunes, Paris 1997;
A. Gresh, L’islam, la République et le monde, Paris 2004.
2
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dawnych kolonii francuskich, ale urodzonych i wychowanych już we Francji, ich społeczna i kulturowa integracja; kwestia statutu kobiet w społeczności muzułmańskiej, a przede wszystkim tych, które urodziły się i wychowały we Francji. Wobec złożoności wymienionych tematów związanych
bezpośrednio z prowadzonymi badaniami, zdecydowano o zawężeniu problematyki. W wyniku wstępnych analiz podjęto decyzję o skupieniu się na
analizie argumentacji samych młodych muzułmanek. Decyzję o zawężeniu
przedmiotu badania można uzasadnić przede wszystkim wyborem metodologii oraz motywacją. Dokładniej chodzi o fakt, że śledząc debatę poprzedzającą wprowadzenie prawa zakazującego3 noszenia hidjabu4 zauważono brak możliwości wypowiedzenia się przez te młode kobiety wobec
spraw tak bardzo ich dotyczących.

Analiza danych empirycznych
Powody noszenia współcześnie chusty muzułmańskiej
Hidjab „narzucony” jako wyraz woli rodziców
Głównym argumentem w debacie publicznej poprzedzającej wprowadzenie prawa zakazującego noszenia chusty muzułmańskiej, szeroko propagowanym w mediach, była obawa, że młode muzułmanki francuskie są
zmuszane do jej noszenia przez rodziców i w rezultacie owego prawa będą
miały od niej „wolny” czas przynamniej w szkole. Warto podkreślić, że
przykłady zmuszania młodych muzułmanek do noszenia hidjabu podawane w mediach nie są zmyślone i mogą budzić poczucie solidaryzowania się
z poszkodowanymi dziewczętami. Jak w przypadku jednej z respondentek,
Ragy, lat 14, pochodzenia algierskiego, uczennicy, która w wyniku funkcjonowania prawa zakazującego kontynuuje edukacje korespondencyjnie:
„Noszę go [hidjab], ponieważ mój ojciec nakazał mi go nosić. Wszystkie
kobiety w rodzinie noszą, tak jak wszystkie kobiety powinny go nosić”. Niektóre z tych ostatnich, będąc pod wpływem dwóch kultur francuskiej i muzułmańskiej, sprzeciwiają się starej tradycji religijnej i pragną żyć już od
wczesnej młodości bez uciążliwego szczególnie w lecie, sporego kawałka
materiału na głowie. Jednakże nie istnieją statystyki, które mogłyby rzucić
światło na liczbę muzułmanek zmuszanych czy też swobodnie decydujących się na noszenie chusty. Jedna z rozmówczyń Soumya, lat 22, pochodzenia tureckiego, studentka socjologii, która z jednej strony, od wczesnej
młodości nie chciała nosić chusty, ale z drugiej strony zdawała sobie spra3 Projet de loi relatif à l’application du principe de lażcité dans les écoles, collèges et lycées publiques, 28 styczeń 2004.
4 Hidjab – (czy też hijab) oznacza w języku arabskim chustę noszoną przez kobiety muzułmańskie w celu zakrycia części głowy, co jest przejawem praktyki religijnej. Zdecydowano się posługiwać nazwą oryginalną biorąc pod uwagę określenie, jakim posługiwały się rozmówczynie.
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Noszenie hidjabu jako wyraz wewnętrznego obowiązku i większego zaangażowania religijnego
Większość młodych muzułmanek biorących udział w badaniach stwierdziła, że Bóg w wersetach zawartych w Koranie, zobowiązuje kobiety do
noszenia chusty5. Należy w tym miejscu podkreślić, że kobiet nie stosujących się do owego obowiązku nie uważa się za praktykujące islam. Jednakże biorąc pod uwagę fakt socjalizacji młodych rozmówczyń w społeczeństwie francuskim, można zaobserwować w wypowiedziach akcentowanie
świadomego wyboru osobistego, co do obowiązku noszenia chusty. Argument ten świadczy o większym osobistym zaangażowaniu młodej osoby
w sprawy religii. Decyzja o założeniu hidjabu podejmowana w młodzieńczym wieku pozwala na bardziej refleksyjne określanie i porównanie swojego miejsca w relacji z dwoma głównymi miejscami socjalizacji: 1) z „republikańskim” środowiskiem szkolnym (uczniowie, nauczyciele), gloryfikującym liberalny wybór, 2) z bardziej tradycyjnym ogniskiem domowym,
gloryfikującym religię: „Jest to część mojej religii. Jest to religijny obowiązek. Pomysł zdejmowania hidjabu, to jak zdejmowanie części ciała”. „To
część mojego życia, jako muzułmanki”. (Karima, lat 16, korzenie algierskie, uczennica liceum muzułmańskiego). Według niektórych młodych
muzułmanek noszenie chusty jest najbardziej uzewnętrznioną formą prak-
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wę, że to nic dziwnego, że zmuszanie do noszenia się zdarza, z prostego
faktu występowania takiej tradycji w islamie: „Argumentem do zaproponowania prawa zakazującego noszenia hidjabu był fakt, że w większości
przypadków młode muzułmanki są zmuszane do jego noszenia przez rodzinę. Jednakże to nie prawda, takie przypadki istnieją, nikt tego nie wymyślił, ale są to przypadki bardzo, bardzo rzadkie”. „Większość dziewczyn,
które znam, nosi chustę jako wyraz wyboru osobistego. Dodatkowo nie jest
takim dużym problemem zdejmowanie go, kiedy jest on narzucony, ponieważ kontrola ojców jest ograniczona”. „Najlepszym rozwiązaniem jest
traktowanie przypadków narzucenia hidjabu, sprawa po sprawie na zasadzie rozmów relacji rodzina-szkoła, a nie przez takie prawo”.

5 Zgodnie z treścią Koranu sens noszenia hidjabu miał swoje podstawy w ochronie muzułmanek od bycia przedmiotem stałego dręczenia seksualnego ze strony mężczyzn: „O Proroku!
Powiedz swoim żonom i sowietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To
jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane. Powiedz wierzącym
kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom, albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim braciom, albo synom braci, lub synom swoich
sióstr; lub ich żonom, lub tym, którymi zawładnęły ich prawice; albo swoim służącym spośród
mężczyzn, którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet”.
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tyki religijnej. Podkreślają one, że chusta jest istotną konstrukcją wewnętrzną, formą dialogu z Allachem, który przez hidjab uzewnętrznia się:
„Jest to obowiązek, ponieważ ja tego chcę, tak wybrałam”. „Jeśli chodzi
o inne praktyki jak modlenie się, to zdecydowanie noszenie hidjabu jest
formą najbardziej uzewnętrznioną”. (Soumya, lat 22, korzenie tureckie).
Młode muzułmanki podkreślają etapy, jakie trzeba przejść w powiększaniu
zaangażowania w sprawy religii, aby zrozumieć, na czym polega sens noszenia chusty. Przejście przez te kolejne etapy rozumiane jest jako droga
do zrozumienia podstaw religii i jej praktyk, w tym przypadku sensu noszenia chusty muzułmańskiej. Droga ta oznacza godziny modlitw oraz dokładne wczytywanie się w teksty fundamentalne islamu, a także spotykanie
się z innymi wiernymi oraz imamami (muzułmańscy duchowni). Te młode
kobiety zgadzają się, że noszenie chusty jest formą obowiązku religijnego,
ale to nie jest wystarczające wytłumaczenie. Zapytane odpowiadały również, że ludzi z „zewnątrz”, a mianowicie niewtajemniczonych w sprawę islamu, interesuje tylko, czy obowiązek jest zapisany w Koranie, czy nie. Podkreślają, że nie jest to właściwa droga do pojęcia sedna sprawy. Im głównie chodzi o możliwość wyboru, co do czegokolwiek, co noszą na głowie,
i proszą, aby zostało im umożliwione decydowanie o tym, czy chcą go nosić, czy nie. Przypadek Oumyi, 16 lat, pochodzenia algierskiego, uczennicy
muzułmańskiego liceum, pokazuje niejasność, co do wstępnej decyzji o założeniu chusty, kiedy jest jeszcze małą dziewczynką: „Na początku nosiłam
hidjab [nosi od 7 lat] bez wiedzy, dlaczego trzeba go nosić. To ja zdecydowałem go nosić, a później stało się to moim przyzwyczajeniem. Dopiero
później zrozumiałam, dlaczego należy go nosić. Noszę chustę przede wszystkim ze względu na wstyd”. Można zaobserwować w tym miejscu próbę
wyjaśnienia faktu, że do noszenia chusty należy w pewien sposób dojrzeć.
W takim przypadku noszenie chusty przestaje być obowiązkiem, ale staje
się wręcz osobistą potrzebą. Kobieta osiąga pewien stan wtajemniczenia
i nie zgadza się na ingerencję w tę relację kogoś z zewnątrz. Françoise Gaspard i Farhad Khosrokhavar6 wyjaśniają, że młode muzułmanki, które noszą chustę, pochodzą w większości z rodzin bynajmniej nie o tendencjach
wyraźnie tradycyjnych. Podczas wywiadu grupowego w prywatnym liceum
muzułmańskim „Averroes” w Lille, zadano pytanie na temat występowa6 Na wersetach: 59 sury XXXIII, zatytułowanym „Frakcje”, i 31 Sury XXIV, pod tytułem
„Światło”, opiera się zwyczaj noszenia zasłon przez kobiety muzułmańskie, który utrzymuje się
przez wieki, zwłaszcza w miastach. Nakazu noszenia chusty nie przestrzegały kobiety beduińskie,
ponieważ przebywały przede wszystkim wśród swoich najbliższych. Oczywiście, jeżeli bierzemy
pod uwagę współczesne realia panujące w krajach arabskich, to należy pamiętać o wielkiej różnicy między tradycyjną wsią, a bardziej nowoczesnym miastem, gdzie można spotykać kobiety
„wyzwolone” od owego obowiązku. Zob. Koran, tłumaczony z języka arabskiego przez Józefa
Bielawskiego, Warszawa 1986, s. 509.
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nia w sąsiedztwie rozmówczyń innych kobiet noszących chustę. Chodziło,
o określenie skali liczebności kobiet noszących hidjab w ich środowisku,
zbadanie przynależności ich do danej warstwy społecznej. Okazało się, że
cztery z pięciu uczennic stanowią przykład odosobniony pod względem noszenia chusty w danym sąsiedztwie. Następnie zauważono, że żyją one z rodzinami głównie w środowisku francuskiej klasy średniej i są rodzinami
muzułmańskimi bardzo zintegrowanymi ze społeczeństwem. Co więcej,
rozmówczynie uczęszczające do liceum muzułmańskiego prezentują bardzo stylowy wygląd i nie do końca tradycyjne kreacje, ale zawsze w duchu
zachowania standardów religijnych (tj. zakrywające ciało praktycznie w całości). Większość z nich trafiła do tegoż liceum na skutek funkcjonowania
prawa zakazującego noszenie chusty: albo w rezultacie wykluczenia za
odmowę zdjęcia chusty ze szkoły publicznej, albo na skutek wcześniejszego przepisania. W ich wypowiedziach stale pojawia się argument, że noszenie chusty to więcej niż obowiązek. Można się w tym miejscu zastanowić
nad słowami Nancy Venel, która upatruje w tym tłumaczeniu formę usprawiedliwiania obligacji a posteriori, kiedy młode muzułmanki nie chcą uważać się za przedmiot ślepo wykonujący nakaz religijny, często narzucony za
młodu7. Tymczasem należy przypomnieć, że islam nabiera innego wymiaru w demokratycznej Francji, stąd decyzja o noszeniu chusty w wyniku wyboru osobistego. Karima, uczennica liceum muzułmańskiego „Averroes”
16 lat mówi: „Zgoda, jest obowiązek religijny, który jest zapisany w Koranie, ale to więcej niż to. Należy stale szukać przyczyny, dlaczego to jest
obowiązek. A jak się rozumie, dlaczego, wtedy to już nie jest obowiązek,
ale potrzeba”. Dyrektorka tego pierwszego francuskiego prywatnego muzułmańskiego liceum w Lille, która uczestniczyła w wywiadzie przeprowadzonym na terenie szkoły, tylko raz ingerowała w rozmowę, próbując przy
tym wyjaśnić, że nikt nie ma wpływu z zewnątrz na autonomiczną decyzje
o noszeniu hidjabu. Chciała zaznaczyć, że poprzez modlitwy i spotkania
z innymi wiernymi, młoda muzułmanka powinna uzyskać świadomość
o sensie noszenia chusty. W tej sytuacji na jej wolę nikt z zewnątrz nie ma
wpływu i obowiązek religijny nabiera innego wymiaru i ma związek z poczuciem satysfakcji z bycia dobrą muzułmanką: „Trzeba zrozumieć, że noszenie hidjabu to obowiązek, ale trzeba też rozumieć, co on oznacza. Jest
to przede wszystkim potrzeba, która przychodzi razem z modlitwą, kiedy
zaczynamy rozumieć, do czego służy noszenie chusty. Wtedy staje się osobistą satysfakcją. Należy się wyzbyć myślenia o chuście jako tylko obowiązku, ponieważ w rezultacie to osobista sprawa, która nie ma nic wspólnego
z ojcem, dziadkiem, bratem, czy niewiadomo jeszcze kim.” „Noszę hidjab
od kiedy skończyłam siedem lat i nie wiedziałam dlaczego go noszę. Teraz
F. Khosrokhavar, F. Gaspard, Le foulard et la République, Paris 1995.
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wiem, do czego on służy. Istnieje duża różnica, między tradycją a zrozumieniem religii” (Asma, 22 lat, korzenie algierskie, studentka medycyny).
„Z początku moja wiedza na temat religii była niewystarczająca, a jak zrozumiałam więcej, to zdecydowałam się go nosić.” (Samira, 25 lat, korzenie
algierskie, nauczycielka).
Hidjab jako wyraz wyboru osobistego
Decyzja o noszeniu chusty muzułmańskiej może mieć swoje korzenie
w świadomym wyborze osobistym, który może być źle widziany w oczach
rodziny. Przypadek Soumyi pokazuje, że rodzice nie byli zachwyceni decyzją również 16-letniej, uczennicy liceum. Obawiali się, że ten fakt będzie
źle odebrany przez otoczenie, i że ich córka może narazić się na zbędne
problemy, które mogą się stać dla niej udręką. Niemniej uszanowali jej wybór ze względu na kilkuletnie przygotowania i zaangażowanie osobiste
w dążeniu do zrozumienia sensu noszenia hidjabu. Rodzice zaobserwowali, że córka prowadzi dialog z Bogiem i że pomaga jej to w rozumieniu otaczającego świata. Z drugiej strony, Soumya stwierdziła, że w sumie nie był
to tak do końca wybór osobisty – miały na nią bowiem wpływ „pośredniczki” w postaci kilku dziewcząt już noszących chusty, które pomagały w doborze tekstów religijnych w języku tureckim: „Na początku nie nosiłam
chusty, ale zaczęłam czytać teksty religijne i poprzez modlitwę a także spotkania z przyjaciółmi, z czasem zdecydowałam się założyć chustę. Był to
mój wybór wbrew tacie i mamie, którzy odradzali mi noszenie chusty, myśląc, że będzie mi przysparzała same problemy w kontaktach z otoczeniem.” „To był wybór osobisty, ale zgadzam się, że zainicjowany przez pośredników.” (Soumya, 22 lata, korzenie tureckie, studentka socjologii).
Ciekawym spojrzeniem na zakazanie noszenia hidjabu były wypowiedzi
Rifki (20 lat, korzenie algierskie, studentka komunikacji), która opowiadała się za wolnością wyboru. Ona dokonała go, nie decydując się na noszenie chusty. Rifka uznaje konieczność istnienia we Francji i na całym świecie możliwości wyboru zarówno, jeśli chodzi o chęć noszenia hidjabu, jak
i woli jego nie noszenia: „To właśnie tak powinno się odbywać, w wyniku
modlitwy i przemyśleń, decyzja powinna być swobodna”. Respondentka
zdecydowanie sprzeciwiła się funkcjonowaniu prawa zakazującego noszenia chusty muzułmańskiej, krytykując głównie ograniczenie wolności wyboru. Rifka zwróciła także uwagę na fakt, że większość młodych muzułmanek Francuzek, w rezultacie mają równe prawa jak Francuzki, które
ubierają się jak chcą, z całą otoczką rewii mody na ulicach, gdzie przecież
można zauważyć tyle ekstrawagancji: „Nie noszę hidjabu, ale uważam, że
prawo zabraniające jego noszenia blokuje wolność prywatną oraz wolność
osobistą. Noszenie hidjabu jest kwestią wolnego wyboru, nosisz go lub nie.
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Hidjab „wyróżniający” jako wyraz kodeksu moralnego w relacjach społecznych
Jedna z respondentek, Asma (22 lata, korzenie algierskie, studentka
medycyny) przypomniała, że obowiązek zakrywania głowy chustą jest zapisany w Koranie w rozdziale dotyczącym rodziny i społeczeństwa. Kontynuując komentuje, że jest tak, ponieważ Allach opiera na tym obowiązku
organizację życia członków społeczności muzułmanów. Rozmówczyni podkreśla, że kobieta ma w społeczeństwie kluczową rolę do spełnienia, a niestety prawo muzułmańskie funkcjonujące w państwach arabskich często
wypacza sens wersetów zapisanych w Koranie. Asma podkreśla, że chusta
chroni ją przed otoczeniem, wytyczając granice w relacjach z mężczyznami
i jeżeli już decyduje się ona na przekroczenie umownej granicy wstydu, to
na jej życzenie. Respondentka jest zdania, że chce mieć możliwość decydowania, przed kim chce zdejmować chustę i że kolejne kroki spoufalania się
z innym człowiekiem powinny zależeć od niej samej, a nie od polityków
wchodzących z legislacją w jej życie intymne: „Hidjab wcale nie został wymyślony przez Boga, aby unieszczęśliwić kobietę, ale aby zorganizować
wspólne życie mężczyzn i kobiet. Nie niesie ze sobą tylko aspektu ukrywania wdzięków kobiety, ale jest on prawdą o społeczeństwie.” „Kobieta zawsze będzie czuła strach przed zdjęciem chusty, ponieważ jest to dla niej
coś naturalnego. Bóg wie, dlaczego zmusza kobiety do jego noszenia, ponieważ On wie jak ludzie ze sobą współżyją. Noszenie chusty pomogło mi
w życiu przy dokonywaniu odpowiednich wyborów. Zdecydowałam się
stworzyć pewną granicę przez noszenie chusty, to moja decyzja i jeżeli
chcesz poznać więcej, to nie należy tego robić przez wywieranie presji, i takim przykładem presji jest prawo zakazujące”. Kolejna respondentka, Fatima (16 lat, korzenie marokańskie, uczennica), która od niedawna zaczęła nosić chustę, zwróciła uwagę na fakt, że przed decyzją była zdolna do
popełniania wielu „głupstw”. Uważa, że nosząc hidjab bardziej się kontroluje w kontaktach z otoczeniem, i że chusta spełnia rolę pewnego rodzaju
hamulca czy kodeksu moralnego, pomagając przy tym zorganizować we
właściwy sposób czas: „Przedtem nie nosiłam chusty aż zrozumiałam, dlaczego trzeba nosić. Głównie ze względu na wstyd”. „Zanim zaczęłam nosić chustę, popełniałam wiele głupstw, ale teraz to co innego. Wcześniej nie
byłam gotowa, a teraz to tak jakby hidjab był dla mnie pewnego rodzaju
hamulcem przed robieniem jakiś głupstw…”. W takim podejściu kryje się
stawianie dużego akcentu na nie tracenie czasu na „głupoty”, jak chodzenie na dyskoteki, gdzie: „młode kobiety nadużywają często alkoholu, na-
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Ja wybrałam, by go nie nosić, ale należy respektować wybór dziewczyn,
które chcą go nosić. Przecież każdy powinien się ubierać, jak chce”.
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rkotyków, ale najczęściej są bardzo „otwarte” w kontaktach z mężczyznami”. Rozmówczynie podkreślały, że spotykają się z rówieśniczkami z rodzin od pokoleń związanych z Francją, na przykład po zajęciach szkolnych,
jednakże często mają za dużo obowiązków domowych. Przykładowo muszą pomagać mamie w prowadzeniu domu, a także w edukacji młodszego
rodzeństwa. Inna rozmówczyni, Aisha (27 lat, pochodzenie marokańskie,
pracująca w telemarketingu) podała osobisty przykład, kiedy pracowała
w sklepie z odzieżą w Strasburgu, jeszcze nie nosząc chusty na głowie. Jej
szef, żonaty mężczyzna, stale proponował jej „pewne rzeczy” i ona była zawsze zdegustowana, że mąż nie koncentruje się wyłącznie na swojej żonie.
Pewnego dnia miała dosyć i zaczęła nosić hidjab, co odstraszyło natarczywego szefa. Później jej koleżanki dopytywały się, czy aby na pewno jest
przekonana o słuszności swojej decyzji, jednakże Aisha wyjaśniała, że chusta muzułmańska pozwala na zwiększenie dystansu i ułatwia w kontrolowaniu się w relacjach z Francuzami: „Wcześniej nie nosiłam hidjabu, ponieważ nie chciałam się eksponować ze swoją religią. Później zrozumiałam, że jest on formą protekcji w relacjach z mężczyznami, szczególnie
z Francuzami, którzy zdarzają się być bardzo bezpośredni i chusta pozwala mi zachować dystans. Muszę podkreślić, że młode kobiety noszące chusty są często bardzo dobre i porządne”.

Dualizm tożsamościowy. Być Francuzką i Muzułmanką
Zdecydowana większość respondentek deklaruje się przede wszystkim
jako Francuzki. Kolejnym istotnym faktem jest tendencja do określania
swojej tożsamości jako w połowie muzułmańskiej, a w drugiej połowie
francuskiej. Utożsamianie siebie w pierwszej kolejności przez młode muzułmanki z narodowością francuską, można tłumaczyć dużą integracją
kulturową współczesnych muzułmanów o korzeniach głównie z Maghrebu. Jedną z ciekawszych wypowiedzi było podkreślenie bycia przede wszystkim muzułmanką. Karima (16 lat, korzenie algierskie, pochodzenie marokańskie, uczennica) podkreślała, że dla niej kultura i religia nie mają
nic do rzeczy. Można wymieszać dwie kultury, francuską i arabską, ale należy brać z każdej na tyle, by nie kolidowało to z islamem. Karima podała przykład preferencji muzyki francuskiej, ale już w kwestii kulinarnej to
woli kuskus. Jeżeli dana kwestia nie koliduje z założeniami religii respondenta zaakceptuje to, co lubi: „Spostrzegam siebie przede wszystkim jako
Francuzkę, później to religia, która jest dla mnie bardzo osobista. Nawet,
jeżeli mam korzenie z Maghrebu, to uważam, że przede wszystkim postrzegam siebie jako byt ludzki, potem jestem obywatelką Francji.” „Przecież my
nie możemy wymazać naszej połowy tożsamości. Nie możemy wymazać te-
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Różnica pokoleniowa w postrzeganiu islamu
Można zaobserwować formę różnicy pokoleniowej w postrzeganiu islamu między młodymi muzułmankami, a ich rodzicami. Objawia się ona na
koncentrowaniu się przez te pierwsze bardziej na zrozumieniu religii niż
na pobieraniu i przyjmowaniu tradycyjnych wzorców bez próby wyjaśnienia głębszego charakteru religii. Istnieje pełna dezaprobata młodych kobiet względem archaicznych obrządków kulturowych i religijnych, takich
jak przypadki obrzezania kobiet8 czy poligamii, która w porównaniu
z obrzezaniem, budzi zdecydowanie mniej sprzeciwu. Rozmówczynie wyraźnie opowiadają się za szukaniem sensu religii w bardzo osobistym znaczeniu i podkreślają, jak wiele różni je w tym aspekcie od swoich matek.
Fakt chęci zrozumienia sensu noszenia chusty muzułmańskiej przez młode
pokolenie, jego starania wczytywania się w teksty religijne są przykładem
różnicy pokoleniowej. Aczkolwiek, rozmówczynie podkreślają, że ciągłość
tradycji jest i musi być podtrzymywana i wstyd pozostaje podstawą w rozumieniu noszenia chusty. Z drugiej jednak strony, nie chcą one zaakceptować praktykowania poligamii, która wydaje się być dla nich niemoralna
i nie do pogodzenia z wartościami, które wpajane są im w szkole publicznej. Akceptacja dla poligamii ma miejsce tylko i wyłącznie w wyjątkowych
sytuacjach, kiedy przykładowo pierwsza żona nie może urodzić dziecka.
Warto przypomnieć, że rozmówczyniami są młode muzułmanki wywodzące się z klasy średniej. Wszystkie uczą się i wypowiadają bardzo poważnie
na temat zdobywania wykształcenia. Podkreślają, że Bóg w Koranie wyraźnie nakłania, aby czytać i zdobywać wiedzę, aby nie być ignorantem. Nauka jest polem do rozwoju dla tych kobiet. Przywiązywanie dużej wagi do
edukacji wiąże się również z doskonaleniem wiedzy na temat religii. Młode muzułmanki decydują się na powracanie do tekstów fundamentalnych
islamu, bardzo często doszukując się podstaw sprzeciwu wobec tradycji,
wymyślonych przez mężczyzn i niemających odniesienia w Koranie. Można więc mówić o emancypacyjnej roli pogłębiania wiedzy religijnej. Młode
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go, że jesteśmy Francuzkami, wychowałyśmy się w tej kulturze. To jest połowa na połowę.” (Aisha, 27 lat, korzenie marokańskie, pracująca w telemarketingu).

8 N. Venel, Musulmanes françaises. Des pratiquantes voilées à l’université. Praca DEA wydziału nauk politycznych na uniwersytecie Lille 2, opublikowana po uzyskaniu nagrody naukowej
L’Harmattan, 1998. Obrzezanie kobiet jest dokonywane tradycyjnie w większości krajów muzułmańskich. Na przykład w krajach arabskich: Egipt, Sudan, Arabia Saudyjska, Jemen, Irak, Jordania, w mniejszym stopniu w Syrii. Poza krajami arabskimi dokonywane jest na obszarze Afryki Sub-saharyjskiej: Etiopia, Somalia. Jednakże na terenie większej części Bliskiego Wschodu
oraz Maghrebu nie jest współcześnie praktykowane. Zob. J. Minces, La femme voilée. L’islam
au feminin, Paris 1990, s. 97.
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muzułmanki dokonują interpretacji religii z wyraźnym rozdzieleniem od
kultury i tradycji. Respondentki rozróżniają przykłady lokalnych tradycji,
często arabskich, od islamu zapisanego w Koranie. Dokładnie wczytują się
i dokonują logicznej analizy tekstów, której to umiejętności uczą się
w szkole republikańskiej i odrzucają nielogiczny przekaz: „Dzisiaj młode
muzułmanki idą za potrzebą lepszego rozumienia treści zapisanych w Koranie. Są o wiele bardziej krytyczne, umieją dokonać logicznej analizy, stawiają przez to więcej pytań.” (Amida, 30 lat, korzenie algierskie, nauczycielka). Młode muzułmanki są zdania, że wcześniej islam przybierał formę
bardzo dyskretną, w zaciszu domowym, i to może się podobało władzom
republikańskim i społeczeństwu francuskiemu. Starsze pokolenie nie czuło się w porównaniu z dzisiejszym tak pewnie, jeśli chodzi o znajomość poprawnego języka francuskiego, kultury oraz umiejętności w kontaktach
z instytucjami państwowymi, co czyni młode muzułmanki bardziej świadomymi politycznie i społecznie. Bardzo często młode kobiety przybierają
w rodzinie, rolę pewnego rodzaju „pomostu” między światem nowoczesnym i tradycyjnym, będąc czasami jedynym kontaktem z instytucjami republikańskimi. W przypadku różnic w postrzeganiu islamu warto podkreślić, że na podstawie zebranych danych istnieje zależność pomiędzy wiekiem, a percepcją islamu. W przypadku uczennic z liceum muzułmańskiego Averroes w Lille, wszystkie młode rozmówczynie (16-letnie) nie widziały różnic między własną wizją religii, a tą rodziców, najczęściej ze względu
na wielki szacunek do mamy i taty, ich wiedzy na temat islamu i kultury
muzułmańskiej, które to wzorce przyjmują na co dzień. Mając małą wiedzę na tematy religijne, wolą na początku zaufać autorytetowi rodziców,
jak i starszej części rodziny, której członkowie pamiętają jeszcze życie
w krajach pochodzenia. Jednak w przypadku wypowiedzi młodych muzułmanek w wieku powyżej 20-u lat, już studiujących, można zauważyć większą autonomię i indywidualizm w relacjach z religią, co ma też związek
z wpływem edukacji publicznej: „Wcześniej pokolenie moich rodziców stanowiło przykład mieszania kultury i tradycji lokalnych z religią. A teraz
młodzi muzułmanie wracają do źródła, do pism religijnych.” (Amida, 30,
korzenie algierskie, nauczycielka). „Uważam, że nie ma różnicy [w percepcji islamu]. Istnieją pewne pryncypia i należy ich przestrzegać. Uważam, że
rodzice są bardziej doświadczeni ode mnie, jeśli chodzi o sprawy religii
i jest bardzo dużo rzeczy do nauki, jeśli chodzi o religię.” (Karima, 16 lat,
korzenie algierskie, uczennica). Kolejna kwestia dotyczy wartości moralnych w częstszych kontaktach młodych kobiet z otoczeniem niż to miało
miejsce w przypadku rodziców. Zostało już wspomniane, że młode muzułmanki praktykujące noszenie hidjabu mają duży szacunek w społeczności
muzułmańskiej. Ich zachowanie jest inne niż młodych „białych” kobiet
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Krytyka wprowadzenia i funkcjonowania prawa zakazującego
noszenie hidjabu w szkołach, gimnazjach i liceach
publicznych
W konsekwencji wprowadzenia i funkcjonowania prawa zakazującego noszenia chusty muzułmańskiej w szkołach publicznych młode muzułmanki i ich rodziny stoją przed ważnym wyborem. Grupa rodziców, która
zmusza córki do noszenia hidjabu, jak i grupa dająca im wolny wybór,
a przede wszystkim same młode kobiety muszą zdecydować, z jednej
strony, czy są w stanie zaakceptować zdejmowanie chusty na czas lekcji,
czy z drugiej strony, zdecydują się na kontynuowanie noszenia i rezygnację z uczęszczania do darmowej szkoły publicznej. Ostatnie wyjście wiąże się z podjęciem albo kursów korespondencyjnych, albo ze skorzystaniem z możliwości zapisu do szkół prywatnych: muzułmańskich lub katolickich. Warto nadmienić, że przykładowo w mieście Roubaix, położonym niedaleko Lille w północnej Francji, gdzie znajduję się jedno z największych skupisk ludności pochodzącej z Maghrebu, około 80%
uczniów liceów katolickich stanowią właśnie uczniowie pochodzenia
arabskiego. Należy zaznaczyć, że w konsekwencji funkcjonowania prawa
zakazującego, jeżeli młoda muzułmanka pozostanie w hidjabie wchodząc
na zajęcia w szkole, jeśli w ogóle zostanie doń wpuszczona, to zostanie
z niej wydalona na podstawie decyzji grona pedagogicznego, a w ostatecznej instancji przez dyrektora.
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i ważna jest tutaj kwestia pilnowania się w kontaktach z mężczyznami.
W rozmowie podczas wywiadu Soumya stwierdziła, że właśnie jej się podoba wyznaczenie owego dystansu, w którym bardzo pomocne jest noszenie
hidjabu. Soumya chce, aby w rozmowach z mężczyznami wymiana informacji nie była zakłócana przez wyobrażeniowy wątek seksualny, który jej
zdaniem jest wszechobecny w społeczeństwie francuskim. Matki
współczesnych młodych muzułmanek nie mogły tego doświadczyć, przebywając wiecznie w zaciszu domowym. Soumyi zależy na kontakcie z otoczeniem, ale „intelektualnym”, kiedy faktycznie słucha się, co ona ma do powiedzenia: „Widzisz, na przykład z Tobą, chcę mieć kontakt intelektualny
i tylko taki. Relację społeczną i nic więcej. Jest bariera między nami i to ja
ją wyznaczam nosząc hidjab. W taki sposób możemy spokojnie porozmawiać i odbierasz mnie jako osobę, która ma coś do powiedzenia i tyle.”
(Soumya, 22 lata, korzenie tureckie, studentka socjologii).
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Implikacje decyzji o zdejmowaniu hidjabu na czas szkoły
Trudność w podjęciu decyzji o zdjęciu chusty. Spadek motywacji i aktywności w szkole
Uczestnicy debaty publicznej powtarzają często opinię o możliwości
zdejmowania hidjabu na czas zajęć szkolnych, podkreślając że przecież we
Francji nie jest on kompletnie zakazany, że można go nosić w szkołach prywatnych czy po prostu w przestrzeni miejskiej. Otóż po wysłuchaniu respondentek owa łatwość zdejmowania hidjabu na czas szkoły nie wydaje
się być taka prosta. Decyzja o zdejmowaniu chusty jest trudna, ponieważ
młode muzułmanki mogą odczuwać dyskomfort. Dokonują wyboru kontynuowania edukacji w danej szkole publicznej, ale zdejmują hidjab za każdym razem przed wejściem do szkoły i czują się z tego powodu „obnażone”. Respondentki opisują, że to tak jakby miały ściągnąć spodnie, że w rezultacie to żaden wybór: „To ciężkie do wyobrażenia przez te dziewczyny.
To jak poniżenie, jak rozebranie.” (Amida, 30 lat, korzenie marokańskie,
nauczycielka fizyki). Asma (22 lata, korzenie algierskie, studentka medycyny), zwraca uwagę na konkretny przykład konsekwencji funkcjonowania
prawa zakazującego, a mianowicie na fakt, że młode muzułmanki odbierają szkołę jako nieprzychylną i w rezultacie następuje spowolnienie integracji z otoczeniem oraz duże rozdarcie psychiczne: „Prawdziwym zagrożeniem i konsekwencją funkcjonowania prawa, jest fakt, iż wiele muzułmanek niestety wybierze uczęszczanie do szkoły publicznej niż nie zdejmowanie chusty. To stworzy pokolenie osób rozdartych wewnętrznie, ludzi sfrustrowanych. Dziewczyny w ostateczności nie zechcą się integrować ze szkołą, ponieważ wiedzą, że ona ich nie akceptuje takimi, jakimi są.” „Osobiście, kiedy myślę o zdjęciu hidjabu, to tak jakby to miało mnie zniszczyć,
jakbym miała stworzyć abstrakcję, co do tego, kim jestem. Dlatego doskonale rozumiem dziewczyny, które po zmuszeniu do zdjęcia hidjabu są bardzo zdeprymowane. To tak, jakby wybierać między szkołą, a nie istnieniem. To żaden wybór”. Rozmówczynie podkreślają, że zdjęcie chusty
wpływa negatywnie na motywację w nauce. W jednym z wywiadów, Raga
(14 lat, korzenie algierskie, uczennica) opowiadała, że jest jej trudno zdejmować chustę i nie czuje się w szkole tak jak przedtem, odczuwa brak motywacji. Nauczyciele również zauważają pogorszenie Ragi w radzeniu sobie z przedmiotami oraz niechęć do kontaktów z rówieśnikami, co okazuje się spowodowane ciągłym speszeniem związanym z brakiem nakrycia
głowy. Inna respondentka, Amida, nauczycielka fizyki, pomaga trzem młodym muzułmankom, wykluczonym ze szkoły, przez uzupełnianie ich wiedzy na temat fizyki i matematyki w ramach kursów korespondencyjnych
(CNED – Centre National d’Enseignement a Distance: Narodowe Cen-
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Implikacje decyzji o kontynuowaniu noszenia
chusty muzułmańskiej
Poczucie ograniczenia wolności osobistej i sumienia
Młode muzułmanki, krytykujące prawo zakazujące noszenia hidjabu,
posługują się najczęściej argumentacją, że prawo jest atakiem na ich wolność osobistą i sumienia. Nie potrafią się zgodzić, że akurat w republikańskiej Francji te dwie wspomniane wartości są w ich przypadku limitowane. Pytają się, dlaczego wcześniej problem nie istniał, a dzisiaj fakt noszenia przez nie chusty budzi tyle negatywnych emocji? Nie mogą zaakceptować, że ich wolność osobista, co do stylu ubioru, oraz sumienia, czyli wyboru i swobodnego praktykowania religii, są wobec nich ograniczone:
„Uważam, że oni naprawdę przesadzili. Jest wiele poważniejszych problemów do uregulowania w szkole, takich jak narkotyki czy przemoc. Przedtem chusta nikomu nie sprawiała problemu.” (Fatima, 16 lat, korzenie
marokańskie, uczennica). Respondentki zaznaczały, że istnieją przypadki
zmuszania młodych muzułmanek przez rodzinę do noszenia chusty, ale
równie często pytały się, dlaczego dziewczyny, które chcą ją nosić, muszą
za to cierpieć. Często zwracają uwagę, że przecież w tak rozwiniętym kraju jak Francja istnieją czy powinny istnieć odpowiednie mechanizmy i instytucje, które zajmowałyby się ochroną młodych muzułmanek przed nietolerancyjną i bardziej tradycyjną rodziną: „Czy taki jest los tych młodych
kobiet, które są urodzone we Francji, są zintegrowane w życiu osiedla,
które świetnie znają język francuski? Jeżeli to ma być przykład na wolność
religijną, to ja uważam, że w moim kraju urodzenia [Francja] muzułmanki są wykluczone ze względu na przynależność religijną. To także pogwałcenie prawa do wolności osobistej, które powinno stać wyżej niż inne.
Te prawo bardzo mnie zabolało. Francja to przecież kraj praw człowieka.
Zawsze to powtarzałam znajomym w Turcji, gdzie noszenie hidjabu jest
zabronione również na uniwersytetach. A teraz z tym prawem, to co?”
(Soumya, 22 lata, korzenie tureckie, studentka socjologii). „Wychowałam
się w kulturze francuskiej, moi rodzice byli nauczycielami, i nigdy nie myślałam, że Francja zrobi coś takiego. Totalne rozczarowanie! To także
olbrzymi nonsens. Przecież w Konstytucji jest zapisana wolność sumienia,
a tu te prawo zabraniające młodym muzułmankom ubierania się zgodnie
z warunkiem wiary.” (Amida, 30 lat, korzenie marokańskie, nauczycielka
fizyki).
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trum Nauczania Korespondencyjnego) w Strasburgu. Zwraca ona uwagę,
że jest w tej grupie dziewczyna, która straciła motywację do nauki, ponieważ za długo obnażała włosy przed ludźmi jej nieznanymi.
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Wykluczenie ze szkoły, ograniczenie aktywności życiowej w ramach społeczności muzułmańskiej
W konsekwencji wykluczenia ze szkoły publicznej lub zwyczajnie decydując o zaprzestaniu w niej nauki, chcąc kontynuować edukację, młoda
muzułmanka w chuście może zdecydować się na podjęcie wspomnianego
wyżej kursu w systemie korespondencyjnym. Jest to płatna forma edukacji
przewidziana ze względu na dużą odległość zamieszkania od danej szkoły
albo dla uczniów ciężko chorych, niepełnosprawnych, nieprzystosowanych.
W takim systemie brak jest możliwości na osobisty kontakt z nauczycielem
oraz z rówieśnikami, co negatywnie wpływa na rozwój uczennicy. Brak
kontaktu ze środowiskiem szkolnym nie daje możliwości poznania Francuzek i Francuzów. Pozostanie w domu oznacza bycie pod wpływem tradycyjnej rodziny jeszcze dłużej i częściej. Zwłaszcza, że kiedy młode muzułmanki z rodzin tradycyjnych osiągają wiek kobiecy, są szczególnie kontrolowane przez rodzinę, szczególnie przez starszych braci, ponieważ utarta jest
opinia, że mogą one w zbytnio „otwartych” kontaktach z mężczyznami narazić rodzinę na upokorzenie. W takiej sytuacji są one często zobowiązane
udać się prosto ze szkoły do domu. W takiej sytuacji należy zaobserwować,
że szkoła republikańska pełni istotną rolę w edukacji w duchu nowoczesności, która również niesie w swoim założeniu dużą wartość emancypacyjną dla wspomnianych młodych muzułmanek. W konsekwencji utrata możliwości uczęszczania młodych muzułmanek do szkoły publicznej jest negatywna i niepożądana, ponieważ spowalnia się efekt buntowania przeciwko
tradycjom religijnym, wykorzystywanym do zmuszania tych kobiet do czynienia rzeczy, na które nie mają ochoty: „Psychologicznie ujmując konsekwencje są katastrofalne. Ludzie pracujący w terenie potwierdzają to. Tym
młodym kobietom świat się zawalił. Dziewczyny są zagubione. Oprócz roli szkoły wynikającej z programu nauczania, i oprócz ważnej roli na poziomie towarzyskim, szkoła uczy rytmu regularności i pewnej dyscypliny, co
jest wyjątkowo przydatne w życiu zawodowym.” (Amida, 30 lat, nauczycielka fizyki).
Kontynuowanie nauki w prywatnej szkole muzułmańskiej. Przykład
uczennic z liceum Averroès w Lille
Po wprowadzeniu prawa zakazującego noszenie chusty w szkołach publicznych możemy zanotować powstawanie prywatnych gimnazjów i liceów
muzułmańskich na terenie Francji. Przykładem jest pierwsze na terytorium tego kraju prywatne liceum muzułmańskie Averroès, które powstało
w Lille w 2003 roku, gdzie przeprowadzono wywiad grupowy z uczennicami i z dyrektorką. Można zaobserwować związek między funkcjonowaniem prawa zakazującego od września 2004 roku a przyrostem liczby
uczniów. W samym podanym roku szkolnym zanotowano przyrost z po-
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czątkowej liczby z 12 do 46 uczniów. Liceum Averroès sąsiaduje z miejscowym meczetem i raz w tygodniu przeprowadzane są nieobowiązkowe zajęcia dotyczące tematów religijnych. W związku z prywatnym charakterem
szkoły, uczniowie zobowiązani są płacić obecnie 500 euro za rok szkolny
(w 2003 r. czesne wynosiło 1000 euro)9. Kolejnym przykładem jest pierwsze we Francji prywatne gimnazjum muzułmańskie La Russie w Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, które zaczęło swoją działalność we wrześniu 2004
roku. Rok szkolny kosztuje tam 1500 euro. Warto podkreślić, że w szkołach tych akceptowani są wszyscy uczniowie, chłopcy i dziewczynki, bez
względu na fakt noszenia chusty muzułmańskiej, aczkolwiek idąc przez korytarze liceum Averroès nie spotka się uczennic bez chusty. Szkoły współpracują z publicznym systemem szkolnictwa, a nawet istnieje możliwość
uzyskania przez nie subwencji ze strony państwa, ale placówka poddana
jest wcześniej pięcioletniej obserwacji. Liceum Averroès stara się o uzyskanie subwencji, ale same jej powstanie było możliwe dzięki nakładom ze
strony stowarzyszeń muzułmańskich funkcjonujących na terenie Francji
i zagranicą. Respondentki-uczennice podkreślają, jakim szczęściem było
powstanie liceum, ponieważ mogą kontynuować edukację poza domem,
a przede wszystkim nie muszą ściągać chusty. Niektóre z nich były wykluczone z powodu noszenia hidjabu, inne jak tylko powstało wspomniane liceum opuściły mury swojej starej szkoły i powtarzają, że mają wielkie
szczęście mieszkać w Lille. Liceum spodziewa się przyjąć kolejne powiększone klasy w nowym roku szkolnym.
Limitacja w konstruowaniu planów życiowych. Hidjab jako blokada
w społeczeństwie
Zebrane dane pozwalają na stwierdzenie, że obecnie młode muzułmanki
praktykujące noszenie chusty uważają, że są w wyniku dopełniania tej praktyki religijnej ograniczane przez społeczeństwo francuskie. Są zdania, że tak
jak wcześniej nie było z tym problemu, tak aktualnie muszą bardzo często
dokonywać decyzji życiowych przez pryzmat praktykowania swojej religii.
Respondentki podkreślają, że w – wyniku funkcjonowania prawa zakazującego – młode muzułmanki są blokowane przez społeczeństwo francuskie
i tracą lepsze szanse na przyszłość. Przykładem mogą być dwie siostry ze
Strasburga, które nie mogły długo znaleźć katolickiej szkoły prywatnej właśnie z powodu noszenia hidjabu. Szukały katolickiej szkoły prywatnej
w Strasburgu (nie ma tu szkoły muzułmańskiej), i w końcu jedna po wielu
rozmowach je przyjęła: „Miałam dużo problemów, z faktem pojawienia się
prawa zakazującego noszenia hidjabu. Byłam zmuszona zmienić szkołę publiczną i zaczęłam szukać prywatnej, co okazało się bardzo trudne. W rezul9

F. Khosrokhavar, L’Islam…, dz.cyt.
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tacie udało nam się [z siostrą Aishą] znaleźć katolickie liceum prywatne. Poprzednio nam odmawiano ze względu na podanie ze zdjęciem w hidjabie. To
religia nas zobowiązuje do noszenia chusty, ale my bardzo chciałybyśmy
uczęszczać do szkoły publicznej.” (Soumya, 14 lat, korzenie tureckie, uczennica). „Prawo limituje dziewczyny, co do wyboru studiów, co do dobrego
umiejscowienia się w społeczeństwie, a przecież jest tyle ciekawych rzeczy do
zrobienia w społeczeństwie. Razem z tym prawem dziewczyny tracą szansę
na edukację publiczną, a noszenie go wpływa ograniczająco na życie zawodowe. Prawo limituje dziewczyny.” (Rifka, 20 lat, korzenie algierskie, studentka komunikacji). „Mam swoje plany na przyszłość i jednocześnie, wszystkie te plany są zależne od chusty, to jest przeszkoda.” (Asma, 22 lata, korzenie algierskie, studentka medycyny). „Po całej mediatyzacji problemu hidjabu, nie mogłam już nauczać w szkole publicznej i zaczęłam pracować
w szkole prywatnej. Tak się stało, mimo posiadanych przeze mnie dyplomów
i kwalifikacji. Wcześniej nie miałam żadnych problemów. W chwili obecnej
udzielam lekcji młodym muzułmankom, które zostały wykluczone ze swoich
szkół. Te uczennice zostały ukarane za fakt pochodzenia z rodziny konserwatywnej.” (Amida, 30 lat, nauczycielka fizyki).

Zakończenie
Współczesne młode muzułmanki prezentują tożsamość, będącą niejako pomostem między środowiskiem muzułmańskim i francuskim. Urodzone we Francji, posługują się świetnym francuskim, co w połączeniu
z edukacją republikańską daje im możliwość na bardziej śmiałe wychodzenie z przestrzeni prywatnej w przestrzeń publiczną, w odróżnieniu od
poprzednich pokoleń muzułmanów. Dzięki integracji kulturowej stanowią rolę łącznika między tradycyjnym kręgiem rodzinnym, a instytucjami
państwowymi. To właśnie szkoła publiczna daje w ich przypadku możliwość na zdobycie edukacji w duchu nowoczesności i to ona umożliwia im
większą emancypację w życiu codziennym. Wobec tego wprowadzenie
prawa zakazującego noszenia chusty może powodować ograniczenie ich
aktywności społecznej, przyczyniając się do powstawania blokady społecznej w podejmowaniu życiowych decyzji. W sytuacji, gdy młoda muzułmanka nie chce zdjąć hidjabu na czas szkoły, decyduje się albo na podjęcie
kursu korespondencyjnego, co wiąże się ze stałym pozostaniem pod wpływem tradycyjnego kręgu rodzinnego, albo wybiera, jak w podanym przykładzie muzułmańskiego prywatnego liceum Averroes, kontynuowanie
nauki w muzułmańskich szkołach prywatnych. Zaobserwowane doświadczenia społeczne młodych muzułmanek paradoksalnie mogą powodować
ograniczenie kontaktu z kulturą francuską. W rezultacie możliwe jest
osiągnięcie efektu odwrotnego do pożądanego, czyli nie wpłynięcie na
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emancypowanie kobiet i utrudnienie ich sprzeciwu wobec najbardziej zacofanych muzułmańskich tradycji negujących ich podmiotowość. Przykład
analizowanej problematyki świetnie odzwierciedla dualistyczny charakter
napięć związanymi z różnicami kulturowymi i religijnymi między współżyjącymi grupami. Z jednej strony, obserwujemy wołanie o tolerowanie
i rozpoznawanie różnic, a z drugiej, istnieje ryzyko zamknięcia się we własnej grupie. Samo sedno tkwi w złożoności badanej kwestii, kiedy współcześnie w społeczeństwie francuskim mamy do czynienia z wolą odejścia
przedstawicieli mniejszości etnicznych od tradycyjnego we Francji podziału na przestrzeń prywatną i publiczną. Przejawia się to w zwiększeniu woli do swobodnego korzystania z przestrzeni publicznej przy zwiększeniu
niechęci do ograniczania tożsamości w sferze prywatnej, zarówno w ujęciu tych młodych muzułmanek zmuszanych do noszenia chusty, i z drugiej
strony tych, które w procederze noszenia hidjabu, widzą sposób na
podmiotowe konstruowanie samych siebie10. W tak ujętym kontekście
można odnotować bardzo stanowcze i częste podkreślanie przez respondentki prawa do wolności jednostki: z jednej strony, do wolności do noszenia hidjabu, kiedy młode muzułmanki same wyrażają taką chęć,
i z drugiej strony do wolności życia bez chusty muzułmańskiej w rodzinie
czy w ogóle w środowisku muzułmańskim. Zbyt często argument ten nie
jest brany poważnie, zarówno przez wielu mężczyzn, przedstawicieli społeczności muzułmańskiej oraz przez wielu obywateli francuskich, dla
których młode muzułmanki wydają się być manipulowane przez grupy islamistów. Może właśnie chodzi o to, że islam jest tak masowo „promowany” na ulicach miast francuskich w postaci chusty muzułmańskiej. Ten
sam islam, który kojarzony jest z absurdalnością występowania w państwie
laickim, z przemocą na przepełnionych przez jego wyznawców biednych
przedmieściach dużych miast, tragicznymi atakami terrorystycznymi, dokonywanymi przez radykalnych islamistów, dla których jedynym światem
jest ten nienawiści i grozy, i którzy w oczach respondentek szkodzą wizerunkowi ich religii, za co one przykładowo zdają się być ukarane w formie
zakazu noszenia chusty muzułmańskiej w szkołach publicznych. Po wysłuchaniu rozmówczyń można również zaobserwować, że rola kobiety, jej
status społeczny w tradycyjnym ujęciu społeczności muzułmańskiej ulega
zmianie. Właśnie w demokratycznej Francji, gdzie kobiety te mają szansę
masowo zdobywać wykształcenie, stawiają one więcej pytań, jeśli chodzi
o dominację męską w ramach religii, tę ostatnią traktując w pewnym sensie jako drogę do większej emancypacji. W wyniku tego procesu można
zauważyć uformowanie islamu tożsamościowego, prezentowanego przez
młode muzułmanki, dla których religia, zgłębiana w tekstach źródłowych
Réflets de l’islam en France, „Réflexions” 2004, nr 4.
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islamu, stanowi bardzo istotny wyraz identyfikacji religijnej prezentowanej współcześnie w społeczeństwie francuskim.

Aneks
Profil respondentek
Rodzaj
wywiadu

Miejsce
wywiadu
Strasburg
I Wywiad

II Wywiad

Wywiady
grupowe

III Wywiad

IV Wywiad

Lille
V Wywiad

Lille
Paryż

Nr

Imię

Wiek

Pochodzenie Działalność
zawodowa

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

Asma
Aisha
Rifka
Amida
Raga
Samira
Soumya
Aisha
Sylvie
Samira
Khadia

22
27
20
30
14
25
14
12
23
27
16

Algieria
Maroko
Algieria
Maroko
Algieria
Algieria
Turcja
Turcja
Francja
Algieria
Algieria

3

Nouria

16

Algieria

4

Nadia

24

Algieria

1
2
3
4
5
6

Karima
Oumya
Nassira
Fatima
Soumya
Sylvie

16
16
16
16
16
25

Algieria
Algieria
Maroko
Maroko
Algieria
Maroko

1
1
1

Kadia
47
Ludivine 24
Soumya 22

Liban
Francja
Turcja

Studentka medycyny
Pracująca (telemarketing)
Studentka komunikacji
Nauczycielka fizyki
Uczennica
Nauczycielka fizyki
Uczennica
Uczennica
Studentka komunikacji
Pracująca (ekspedientka)
Uczennica wykluczona
ze szkoły
Uczennica wykluczona
ze szkoły
Studentka medycyny
Uczennica
Uczennica
Uczennica
Uczennica
Uczennica
Dyrektorka prywatnego
liceum muzułmańskiego
w Lille
Pracownik uniwersytecki
Doktorantka prawa
Studentka socjologii

* Imiona respondentek zostały zmienione w celu zachowania anonimowości danych osobowych.
* Wszystkie osoby posiadają obywatelstwo francuskie, czy to z urodzenia, czy przez naturalizację. Wyjątkiem jest Kadia z Libanu.
* Wszystkie osoby noszą chustę muzułmańską za wyjątkiem: Kadii, Rifki, Ludivine oraz Sylvie.
* Wywiady trwały przeciętnie w przedziale czasowym między jedną a dwiema godzinami.
Wszystkie zostały przeprowadzone w języku francuskim, nagrane na dyktafon, a następnie przepisane. Korpus danych przedstawia: 10 godzin wywiadów grupowych i 6 godzin wywiadów indywidualnych, ogółem 22 rozmówczynie.
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Partycypacja polityczna
emigrantów z Polski
w Niemczech (na tle
przybyszów z innych państw)

Ludność polską, która znalazła się na terenie dzisiejszych Niemiec
w wyniku różnych fal migracyjnych, można podzielić na pięć kategorii1:
1. Polacy mieszkający w Niemczech na stałe i posiadający wyłącznie
obywatelstwo polskie;
2. Polacy (i ich potomkowie) z tzw. starej emigracji (od lat 70–80 XIX
wieku do końca I wojny światowej i restytucji państwa polskiego),
posiadający obywatelstwo niemieckie, ale identyfikujący się z kultura polską;
3. Polacy z nowszych fal emigracyjnych, którzy złożyli podanie o nadanie im obywatelstwa niemieckiego i po spełnieniu wymogów uzyskali obywatelstwo po uprzednim zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego
(w życiu prywatnym pielęgnujący kulturę i język polski);
4. Polacy, którym po II wojnie światowej odmówiono obywatelstwa
polskiego i którzy najczęściej po dzień dzisiejszy posiadają status
bezpaństwowców;
5. Przesiedleńcy (Aussiedler) z Polski, którzy przybyli do Niemiec powołując się na swoje niemieckie pochodzenie i stali się pełnoprawnymi obywatelami RFN, lecz zachowali polskie obywatelstwo i kultywują polskie tradycje, język oraz kontakty2.
1 Objęcie jednym pojęciem wszystkich zamieszkałych w RFN osób, które miały lub mają
związek z Polską jest dość problematyczne. Trudno bowiem mówić np. o Polakach w Niemczech
w przypadku osób, które przybyły do Niemiec z Polski jako przesiedleńcy i powołując się na swe
niemieckie pochodzenie otrzymały niemieckie obywatelstwo. Pojęciem „ludność polska”, w dużym stopniu umownym, objęto wszystkich, którzy mieli związek z Polską, kultywują polskie tradycje, używają polskiego języka. Zob.: W. Lesiuk, A. Trzcielińska-Polus, Wokół definicji
przedmiotu badań [w:] Być Polakiem w Niemczech, (red.) A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznań
2000, s. 141–143.
2 Tamże, s. 143–144; Nowa emigracja i wyjazdy zarobkowe za granicę, red. W. Misiak, Wrocław 1991.
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Badając udział ludności polskiej w politycznym życiu Niemiec, należy
się skupić na tych, którzy posiadają obywatelstwo niemieckie, bo ono upoważnia do udziału w wyborach do ogólnopaństwowych ciał przedstawicielskich. Wypada więc od razu dokonać selekcji z powyższej klasyfikacji i pominąć te grupy ludności, które z powodu nieposiadania obywatelstwa nie
mogą brać aktywnego udziału w polityce (którego przejawem są wybory).
Chociaż od roku 2004 obywatele polscy jako członkowie Unii Europejskiej
są uprawnieni do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
i w wyborach lokalnych w Niemczech, a przez to mogą być (stanowiąc pewien wyborczy potencjał) obiektem odniesienia dla niemieckiej polityki, to
jednak ze względu na brak danych trudno podjąć analizę ich udziału w polityce i zachowań wyborczych3. Także uczestnictwo w polskich wyborach
poprzez placówki dyplomatyczne na terenie Niemiec nie należy do tematu, jest bowiem częścią polskiego życia politycznego.
Na samym początku należy także zauważyć, że prawo niemieckie uznaje istnienie zaledwie kilku mniejszości narodowych4, m.in. Duńczyków,
Fryzów, Serbów Łużyckich, Cyganów Sinti i Roma. Uznanie za narodową
mniejszość wiąże się z konkretnymi przywilejami, np. możliwością uniknięcia zapory pięcioprocentowej w wyborach do Bundestagu. W historii RFN
tylko mniejszość duńska, korzystając z tego udogodnienia, miała swojego
przedstawiciela w Bundestagu. Polacy w Niemczech mają konstytucyjne
prawo zrzeszania się, utrzymywania własnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych i religijnych, które są uprawnione do
ubiegania się o pomoc publiczną. Polacy mogą, na mocy Traktatu między
Polską a Niemcami o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego 17 czerwca 1991 roku, uczestniczyć w sprawach publicznych, łącznie z udziałem w sprawach dotyczących ochrony i wspierania tożsamości.
Traktat ani akty prawa niemieckiego nie zawierają jednak szczegółowej regulacji dotyczącej parlamentarnej reprezentacji Polaków w Niemczech.
Tym samym Polacy w Niemczech, nie będąc w świetle prawa niemieckiego
narodową mniejszością, nie korzystają z klauzuli prawnej stwarzającej
możliwość obejścia pięcioprocentowego progu w wyborach parlamentarnych. Fakt ten przesądza o niemożności wprowadzenia polskiego przedsta3 Badania nad uczestnictwem obywateli UE w wyborach samorządowych prowadzono
w Stuttgarcie. W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, wiadomo, że w roku 1999
wniosek o wpisanie do spisu wyborców wypełniło 33 000 osób, natomiast w 2004 r. – 133 000
osób. Nie badano natomiast pochodzenia wnioskodawców.
4 W niemieckiej terminologii prawnej pojawiają się pojęcia: lud, naród (Volk) w odniesieniu do Serbów Łużyckich, mniejszość narodowa (nationale Minderheirt) w odniesieniu do
Duńczyków, grupa narodowościowa (Volksagruppe) w odniesieniu do Fryzów oraz Cyganów
Sinti i Roma. Zob. G. Janusz, Mniejszości narodowe w Niemczech [w:] Być Polakiem…, dz.cyt.
s. 108–110.
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wicielstwa do Bundestagu5. Pozostaje więc ludności polskiej, uczestniczącej w wyborach jako obywatele RFN, korzystać z niemieckiej oferty politycznej.
W głównym nurcie polityki niemieckiej temat migracji pojawił się na
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy nasiliła się fala migracji
do Niemiec. Problem zachowań wyborczych imigrantów zaistniał po objęciu władzy przez rząd SPD – Bündniss 90/Grüne w 1998 roku. W nauce
podjął go jako jeden z pierwszych dr Andreas Würst6 w kilku wnikliwych
analizach7. Przeprowadzono także badania ankietowe wśród nowych obywateli RFN, które pozwoliły na postawienie pewnych tez8.
Urzędujący w latach 1998–2005 rząd koalicyjny pod przewodnictwem
Gerharda Schrödera i Joschki Fischera postawił sobie za cel zmianę polityki państwa wobec cudzoziemców, której celem miało być usprawnienie
i przyspieszenie integracji imigrantów9. Reforma niosła za sobą cały pakiet
nowych ustaw i nowelizacji, a jej częścią stała się zmiana prawa o obywatelstwie.
Postulowane przez rząd SPD – Bündniss 90/Grüne wprowadzenie zasady ius soli oraz akceptacji wielokrotnego obywatelstwa, napotkało znaczący sprzeciw opozycji. Na końcowy kształt ustawy miały wpływ propozycje
FDP i landu Nadrenia-Palatynat, dotyczące wprowadzenia możliwości wyboru obywatelstwa przy jednoczesnym utrzymaniu zasady unikania wielokrotnego obywatelstwa. Ustawę o obywatelstwie uchwalono 7 maja 1999
roku, a weszła w życie 1 stycznia 2000 roku. Na jej mocy dzieci imigrantów,
urodzonych w Niemczech po 1 stycznia 2000 roku, których jeden z rodziców od co najmniej 8 lat przebywał legalnie na terytorium Niemiec i posiadał prawo pobytu (Aufenthaltsberechtigung) lub od co najmniej 3 lat bezterminowe pozwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) otrzymały prawo
5 A. Graś, Pozycja prawna Polaków w Niemczech [w:] Być Polakiem…, dz.cyt. s. 95–140;
G. Janusz, Mniejszości…, dz.cyt., s. 167–195.
6 Dr Andreas Würst, politolog, urodzony w 1969 r. w Karlsruhe, studiował na uniwersytetach
w Heidelbergu i Delaware, od 1993 do 2001 roku członek grupy badawczej Wybory w Mannheim, od 2002 r. pracownik naukowy Centrum Europejskich Badań Społecznych w Mannheim
(Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung MZES).
7 A. Würst, Eingebürgerte Personen in Deutschland: soziodemographische Merkmale und politische Einstellungen, wykład z okazji 24. rocznicy GSA w Houston, Texas, 6 października
2000 r.; tenże, Wie wählen Neubürger? Politische Einstellungen und Wahlverhalten eingebürgerten
Personen in Deutschland, Opladen 2002; tenże, Das Wahlverhalten eingebürgerten Personen in
Deutschland, [w:] Aus Politik und Zeitgeschichte, B53/2003, s. 29–38; tenże, Wahlverhalten und
politische Repräsentation von Migranten [w:] Der Bürger im Staat, Zuwanderung und Integration,
Zeszyt 4/2006.
8 Polibarometer 1999, 2001, 2002. Comiesięczne badania od lutego do grudnia 1999 r., od
października 2001 do września 2002 r.
9 Motywy zmiany polityki imigracyjnej leżały przede wszystkim na płaszczyźnie demograficznej i ekonomicznej. Zob.: M. Mazur-Rafał, Zmiana paradygmatu w niemieckiej polityce migracyjnej w latach 1998–2004? Wnioski dla Polski, CEFMR Working Paper, 2/2006, s. 18–21.
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do uzyskania obywatelstwa niemieckiego. Dzieci te w przyszłości między
18 a 23 rokiem życia będą miały obowiązek wyboru obywatelstwa, a jeśliby tego nie dokonały utracą niemieckie. Poza tym okres, będący warunkiem rozpoczęcia starań o obywatelstwo został skrócony do ośmiu lat
(z piętnastu). Rozszerzona została lista warunków uprawniających do złożenia wniosku o obywatelstwo: o wystarczającą znajomość języka niemieckiego oraz złożenie oświadczenia o akceptowaniu porządku demokratycznego. Niektórzy eksperci nazwali zmiany, które wprowadziła reforma, nawet zmianą paradygmatu w stosunku do poprzednio obowiązującego prawa z 1913 roku (ius sanguinis)10. Konsekwencją zmiany uregulowań prawnych był znaczący skok liczby naturalizacji, która w roku 2000 wzrosła
o 30 procent w porównaniu z rokiem poprzednim11.
Według szacunków niemieckiego Urzędu Statystycznego około 15,4 milionów mieszkańców Niemiec posiada korzenie poza Niemcami, z czego
osiem milionów posiada paszport niemiecki. 2,7 miliona, dzięki nowemu
prawu, poprzez urodzenie, 3,5 miliona – poprzez naturalizację i 1,8 miliona jako późni przesiedleńcy. Biorąc pod uwagę obywateli z drugiej i trzeciej grupy (pierwszą grupę stanowią dziś dzieci do ośmiu lat), mamy do
czynienia z liczbą 5,3 miliona, z czego uprawnionych do głosowania jest
około 3,5 miliona, czyli około 5,7 procent wyborców (na 62 miliony wszystkich uprawnionych do głosowania). Z kolei wyniki badań sondażowych
wskazują, że udział naturalizowanych w latach 1999–2002 zbliżał się do
granicy pięciu procent12.
Najliczniejsi naturalizowani w latach 1999–2002 pochodzili z dawnych
krajów przesiedleńczych, głównie z terenów byłego Związku Radzieckiego, Polski, a na trzecim miejscu – z kraju, który w głównej mierze dostarczał robotników, z Turcji. Już jednak dane urzędu statystycznego z 2006 roku wskazują, że dawni obywatele Turcji zajęli pierwsze miejsce wśród nowych obywateli Niemiec. W samym tylko 2006 roku naturalizowano prawie
33,5 tysiąca Turków (26,8 % wszystkich naturalizacji). Niemieckie obywatelstwo przyjęło w tym samym roku 6937 przybyszów z Polski, co stanowiło 5,6 procent wszystkich naturalizacji13.
Przed pytaniem o uczestnictwo w wyborach nowych obywateli wydaje
się dość ważną informacja, na ile nowi obywatele w ogóle polityką się interesują i jaki stopień jej znajomości towarzyszy ich decyzjom wyborczym.
10

Tamże, s. 21–22.
www.destatis.de: Statistisches Bundesamt Deutschland, Pressemitteilung nr 292 vom
23.07.2007. Einbürgerungen 2006 zum ersten Mal seit 2001 wieder gestiegen.
12 Leben in Deutschland, Haushalte, Familien und Gesundheit – Ergebnisse des Mikrozensus
2005, Statistisches Bundesamt 2005, s. 73–81; Polibarometer 1999, 2001, 2002.
13 Zob.: www.destatis.de: Statistisches Bundesamt Deutschland, Pressemitteilung nr 292
vom 23.07.2007. Einbürgerungen 2006 zum ersten Mal seit 2001 wieder gestiegen.
11
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Tabela 1: Zainteresowanie polityką wg dawnego obywatelstwa
w procentach
Zainteresowanie rdzenni
polityką
Niemcy
Duże
46
Częściowe
41
Brak
13

naturalizowani
28
47
25

ZSRR
12
51
37

Turcja
28
45
27

Polska

Rumunia

27
53
21

22
56
22

Źródło: Politbarometer 2001–2002.

Tabela 2: Deficyty w znajomości partii i polityków według dawnego obywatelstwa w procentach
rdzenni naturalizowani
Niemcy
Procent nieznanych
partii politycznych
Procent nieznanych
polityków

ZSRR Turcja Polska Rumunia

4,9

12,1

24,5

8,7

7,6

10,4

7,8

20,0

35,6

23,3

12,6

15,7

Partycypacja polityczna emigrantów z Polski w Niemczech…

Poniższa tabela (tabela 1) ukazuje, że połowa rdzennych Niemców interesuje się polityką, podczas gdy wśród naturalizowanych te wartości są o wiele niższe. Dawni obywatele polscy nie odbiegają przy tym od innych.
Podobny obraz ukazuje się w przypadku pytania o znajomość partii politycznych i czołowych polityków. Naturalizowani wykazują tu dużo większe
braki niż rdzenni Niemcy. Należy jednak zauważyć że naturalizowani
z Polski wypadają najlepiej (tabela 2).

Partie polityczne w ankiecie: SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP, PDS.
Politycy w ankiecie: Schröder, Fischer, Stoiber, Merkel, Westerwelle, Gysi, Eichel, Scharping, Schily, Rau, Künast.
Źródło: Politbarometer 2001–2002

Partie CDU i CSU tradycyjnie wstrzemięźliwie podchodziły do kwestii
stałego zamieszkania i nadania obywatelstwa obcokrajowcom, którzy nie są
przesiedleńcami, ale zawsze wspierały imigrację etnicznych Niemców z Europy Wschodniej, która pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku przybrała duże rozmiary. Także SPD nie była krytyczna względem imigracji przesiedleńców, jednak ciężar polityki migracyjnej SPD spoczywał na integracji
społecznej robotników gościnnych i na nowych punktach w polityce wobec
azylantów i uciekinierów. Pozycja FDP była często zbieżna z pozycją socjaldemokratów, lecz wierność koalicjantowi CDU/CSU stała na drodze do
podejmowania prawnych inicjatyw w tej dziedzinie. Zieloni, PDS i Partia
Lewicy (Linkspartei) prezentowali pozycje bardziej liberalne niż SPD14.
14

A. Würst, Wahlverhalten und politische…, dz.cyt., s. 230.
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Tabela 3 ukazuje deklarowaną identyfikację partyjną i zamiary wyborcze nowych obywateli. Zaskakującym wydaje się, że każdorazowo więcej
niż połowa ankietowanych (od 50 do 59 procent) deklaruje długotrwałe
przywiązanie do konkretnej partii, przy czym daje to podobne wartości jak
u rdzennych Niemców (63 procent). Jest to nad wyraz wysoki procent, biorąc pod uwagę czas jaki jest potrzebny, aby rozwinęły się takie powiązania
i mogły być przekazywane z generacji na generację15. Właśnie te identyfikacje mają znaczący wpływ na zachowania wyborcze. Z danych jednak wynika, że tylko połowa wyborców konkretnej partii to osoby identyfikujące
się z nią (to tylko niewiele mniej niż u rdzennych obywateli Niemiec).
Tabela 13 Identyfikacja partyjna, zamiar wyborczy i potencjał
partii według dawnego obywatelstwa (dane w procentach)

Identyfikacja partyjna
Zamiar wyborczy
Potencjał partii
Kraj pochodzenia
Identyfikacja partyjna
Zamiar wyborczy
Potencjał partii
Kraj pochodzenia
Identyfikacja partyjna
Zamiar wyborczy
Potencjał partii
Kraj pochodzenia
Identyfikacja partyjna
Zamiar wyborczy
Potencjał partii
Kraj pochodzenia

SPD
27
39
54
SPD
9
23
48
SPD
18
42
50
SPD
31
62
73

SPD
Identyfikacja partyjna
14
Zamiar wyborczy
17
Potencjał partii
37
Naturalizowani\ ogólnie
SPD
Identyfikacja partyjna
23
Zamiar wyborczy
42
Potencjał partii
57

Rdzenni Niemcy
CDU-CSU
Grüne
FPD
26
4
3
39
7
8
52
28
36
dawny Związek Radziecki
CDU-CSU
Grüne
FPD
36
1
1
73
1
1
77
13
17
Polska
CDU-CSU
Grüne
FPD
29
1
1
51
3
2
69
37
32
Turcja
CDU-CSU
Grüne
FPD
4
9
0
11
22
3
40
56
24
Rumunia
CDU-CSU
Grüne
FPD
28
2
3
60
5
19
73
34
47
CDU-CSU
23
42
60

Grüne
3
8
31

FPD
1
6
28

PDS
2
4
12

Żadna partia
37
–
–

PDS
0
1
5

Żadna partia
42
–
–

PDS
1
1
5

Żadna partia
41
–
–

PDS
0
3
19

Żadna partia
50
–
–

PDS
0
0
8

Żadna partia
45
–
–

PDS
1
2
10

Żadna partia
42
–
–

Źródło: Politbarometer 10/01 – 09/02.

15 J.W. Falter, H. Schoen, C. Caballero, Dreissig Jahre danach: Zur Valierdierung des Konzept
„Parteiindetifikation” ider Budesrepublik [w:] M. Klein, 50 Jahre emiprische Wahlforschung in der
Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 2000, s. 235–271.
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Partie polityczne dotychczas dość jasno określiły się poprzez swoją politykę. Rząd Helmuta Kohla prowadził przyjazną przesiedleńcom politykę
do końca lat dziewięćdziesiątych, która do dziś procentuje na korzyść
CDU-CSU, jednak z czasem blednie. Rząd SPD – Zieloni zreformował
prawo o obywatelstwie, co w szczególności przysporzyło mu sympatii
wśród nowych obywateli Niemiec bez statusu przesiedleńca.
Na tle naszkicowanej wyżej polityki partii politycznych wobec imigrantów deklarowane zamiary wyborcze wydają się być mniej lub bardziej zrozumiałe. Naturalizowani Turcy w większości nie głosują na partie CDUCSU, podczas gdy wśród naturalizowanych z byłego Związku Radzieckiego i Rumunii niewielkim poparciem cieszy się SPD. Nowi obywatele raczej
stronią od partii mniejszych. Polacy deklarują w większym stopniu przywiązanie do CDU-CSU. Stąd wniosek, że wśród wyborców polskich duży
odsetek stanowią przesiedleńcy. Różnica aczkolwiek 11 procentowa w deklarowanym poparciu dla partii, jest mniejsza niż u Rumunów i dawnych
obywateli ZSRR. Potencjał partii, który uwzględnia tabela, jest kombinacją odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze zamiaru wyborczego i potem
pytania o to czy ankietowany jest w stanie wyobrazić sobie poparcie innej
partii.
Uczestnictwo w wyborach nowych obywateli Niemiec nie odbiega od
uczestnictwa w wyborach rdzennych Niemców. W comiesięcznych ankietach z lat 2001–2002 chęć udziału w wyborach do Bundestagu deklarowało 87 procent rdzennych Niemców i 82 procent nowych obywateli16. Poważną rolę odgrywa wiek. Ponad pięćdziesięcioletni naturalizowani uczęszczają do wyborów znacznie częściej niż naturalizowani poniżej czterdziestki,
także częściej do wyborów chodzą praktykujący chrześcijanie oraz ci naturalizowani, którzy w większym stopniu korzystają z mediów (gazet, radia
i telewizji i internetu) niemieckich niż kraju pochodzenia. Naturalizowani
przez państwo niemieckie Polacy są, podobnie jak inni naturalizowani, statystycznie młodsi od rdzennych obywateli Niemiec, podobnie jak przybysze z innych krajów nie odbiegają od niemieckiej średniej wykształcenia,
chociaż szkoły kończyli zazwyczaj w kraju pochodzenia. Przybysze z Polski
są znacznie bardziej religijni niż rdzenni Niemcy, przy tym są zazwyczaj katolikami.
Także wśród kandydatów do Bundestagu przed wyborami w 2005 roku
pojawiły się osoby z migracyjną przeszłością (107 na 2346 kandydatów
z partii mających swoje przedstawicielstwo w parlamencie). Przede wszystkim dotyczy to osób, które urodziły się na ziemiach utraconych przez
Niemcy w 1945 roku, jak Erika Steinbach czy Wolfgang Thierse (40 kanPolitbarometer 2001–2002.
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dydatów), poza tym 13 kandydatów urodziło się w kraju przesiedleńczym
(Polska, ZSRR, Rumunia, itp.) a 21 kandydatów w krajach, z których RFN
rekrutował siłę roboczą (Włochy, Jugosławia, Turcja, itp.). 17 kandydatów
z migracyjnym doświadczeniem, którzy nie urodzili się na dawnych niemieckich ziemiach, dostało się do Bundestagu. Przedstawicieli klasycznej
pierwszej generacji migrantów jest tu siedmiu, czterech zaś reprezentuje
drugą generację migracji (sześcioro urodziło się jako Niemcy za granicą
i tylko „przypadkowo” posiadają doświadczenie migracyjne). Nie można
jednak wykluczyć, że przedstawicieli drugiej generacji migrantów jest więcej, lecz są trudni do zidentyfikowania, niemniej byłyby to przede wszystkim dzieci przesiedleńców17. W pierwszej generacji imigrantów znalazł się
m.in. Jerzy Montag18, poseł partii Grüne.
Niezależnie od motywów decyzji rządu w kwestii prawa o obywatelstwie, wskazuje się na zainteresowanie partii nowymi obywatelami wynikające z swoistego pojmowania interesu partii. Dostrzeżono wyborczy potencjał, jaki stanowią imigranci z niemieckim paszportem podczas wyborów
do Bundestagu i Landtagów. Obywatele z emigracyjną przeszłością mogą
przecież w dość poważnym stopniu zadecydować o składzie parlamentu.
Fakt ten dał początek debacie medialnej na temat roli i znaczenia imigrantów w życiu politycznym Republiki Federalnej Niemiec. Przed wyborami
do Bundestagu w roku 2002 „Wall Street Journal Europe” zamieścił opinię, że naturalizowani Turcy są „tajną bronią” Gerharda Schrödera i mogą spowodować rozstrzygnięcie na korzyść czerwono-zielonej koalicji.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, po przegranych przez CDU-CSU wyborach, komentowała, że preferencje polityczne Niemców pochodzenia
tureckiego spowodowały poważne wypaczenie wyniku wyborczego,
a przed wyborami w 2005 roku gazeta „Bild” zamieściła zdjęcie Geharda
Schrödera na tle flagi tureckiej, podpisane pytaniem „Czy Turcy ponownie
rozstrzygną wybory?”. Przesiedleńcy i późni przesiedleńcy postawiani są
także, choć rzadziej, jako potencjalni wyborcy. W 2003 roku „Der Spiegel”
zastanawiał się czy przyjazna przesiedleńcom polityka CDU-CSU wynika
z kalkulacji, że uda się sprowadzić do kraju tysiące wyborców19.
Andreas Würst w swoich analizach stawia pytanie, na ile specyficzne
dla poszczególnych grup narodowościowych wzory zachowań wyborczych
pozostaną stałe i stwierdza, że nie da się na to pytanie jednoznacznie od17

A. Würst, Wahlverhalten und politische…, dz.cyt., s. 232–233.
Jerzy Montag urodzony 13.02.1947 r. w Katowicach, szkołę średnią ukończył w Monachium, studiował socjologię, nauki polityczne i prawo na uniwersytetach w Heidelbergu, Mannheim i Monachium, z zawodu prawnik, od 1984 r. członek BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
1990–98: działacz samorządowy, 1998–2002: przewodniczący na poziomie landu Bawarii
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, od października 2002: członek Bundestagu.
19 Za: A. Würst, Wahlverhalten und politische…, dz.cyt., s. 228.
18
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powiedzieć, lecz są przesłanki by przyjąć, że pozostaną one stabilne. Ta
opinia opiera się na głębokości identyfikacji partyjnej członków poszczególnych grup. Także pierwsza urodzona jako Niemcy generacja będzie
w dużym stopniu „dziedziczyć” preferencje polityczne rodziców20.
W świetle badań Andereasa Würsta nad zachowaniami wyborczymi
migrantów wyłania się niepełny, ale jednak jakiś, obraz zachowań politycznych i wyborczych ludności polskiej. Niekompletność jest spowodowana
w dużej mierze różnorodnością tej grupy. Analizy Würsta dają pewne wyobrażenie o stosunku tej grupy do polityki i jej politycznych preferencjach.
Badania nie dają jednak odpowiedzi na wiele pytań, chociażby na ile większa skłonność Polaków do poparcia partii CDU-CSU jest związana z liczebnością wewnątrz grupy polskiej grupy przesiedleńców, a na ile z indywidualnymi przekonaniami politycznymi. Widać, że polska grupa funkcjonuje w polityce niemieckiej, jednak – podobnie jak innch grupy mniejszościowych – jej udział w polityce jest mniejszy niż rdzennych Niemców. Jest
on zapewne różnorodny w obrębie samej grupy polskiej, wpływ na jego nasilenie mają różne czynniki jak wykształcenie, status majątkowy, wspomniany wyżej wiek, ale występują również czynniki, które wiążą się z samym doświadczeniem migracji jak: stopień znajomości języka niemieckiego czy zmiana statusu społecznego na niższy (wielu bowiem emigrantów
jest zmuszonych porzucić wykonywany wcześniej zawód). Jak słusznie zauważa Anna Wolff-Powęska, problem badań grupy mniejszościowej, szczególnie tak złożonej jak grupa polska w Niemczech, wymaga wieloletnich
obserwacji i badań21.

Tamże, s. 231.
A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Założenia i cele badawcze [w:] Być Polakiem…, dz.cyt. s. 14.
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Obok aktywności duszpasterskiej we własnych ośrodkach, aktywności
naukowej czy pracy w duszpasterstwach specjalistycznych, dominikanie
chcieli docierać do zainteresowanych ich posługą poprzez czasopiśmiennictwo. Praca wykonywana w klasztorach i parafiach, prowadzone spotkania i konferencje dostarczały dużych ilości materiału, które nie tylko warto było przekazywać dalej, ale i zachować dla przyszłych pokoleń. Zakon
Kaznodziejski dysponował wielkim potencjałem twórczym. Jeszcze przed
wojną, kiedy statystyczny polski dominikanin był daleko w tyle pod względem intelektualnym za swoimi współbraćmi z Zachodu1, w zakonie było
wielu braci, których praca duszpasterska i naukowa zasługiwała na publikację. Dominikanie zdawali sobie sprawę, że w celu podtrzymywania swojego miejsca w polskim Kościele, a w perspektywie zaistnienia też na poziomie międzynarodowym, niezbędnym stało się wydawanie własnych tytułów. Najstarszym dominikańskim periodykiem wydawanym w Polsce była
„Róża Duchowna”. Tytuł ukazywał się od 1898 r. Było to czasopismo przeznaczone dla szerokich warstw wiernych. Od 1930 r. ukazywał się miesięcznik „Szkoła Chrystusowa” poświęcony zagadnieniom życia wewnętrznego.
Pismo cechowała troska o wysoką jakość publikowanych tekstów. Mimo
niewielkiego nakładu – mniej niż 2000 egzemplarzy – było znaczącym periodykiem, czytanym przede wszystkim wśród inteligencji. Jeszcze przed
wojną dominikanie rozpoczęli realizację swoich planów związanych z wydawaniem periodyku o charakterze naukowym. W 1939 r. rozpoczęto wydawanie „Polskiego Przeglądu Tomistycznego” – kwartalnika poświęconego zagadnieniom teologii i nauk pokrewnych. Przed wybuchem wojny zdą1 Zob.: Autobiografia / z ojcem Joachimem Badenim rozmawiają Artur Sporniak i Jan Strzałka, Kraków 2004, s. 206.
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żyły się ukazać jedynie dwa numery. Tytuł został wznowiony jako rocznik
„Przegląd Tomistyczny” dopiero w 1984 r. Po wojnie miała miejsce długa
przerwa w działalności wydawniczej dominikanów. „Róża Duchowna” wychodziła co prawda aż do 1950 r., ale przez następnych ponad dwadzieścia
lat bracia kaznodzieje nie prowadzili własnego periodyku. Działo się tak
z powodu napiętej sytuacji na linii państwo-Kościół i ogólnych, niesprzyjających warunków do rozwoju prasy katolickiej. W samym zakonie brakowało braci na tyle zdeterminowanych, by zająć się wydawaniem własnego
czasopisma. Z początkiem lat siedemdziesiątych, na fali tzw. przemian pogrudniowych, wytworzył się bardziej sprzyjający klimat dla rozwoju prasy.
W zakonie uaktywniła się grupa braci żywo zainteresowanych nawiązaniem do dominikańskich tradycji wydawniczych. W 1973 r. założono miesięcznik „W drodze”. Nawiązywał on do spuścizny „Szkoły Chrystusowej”.
Było to czasopismo przeznaczone przede wszystkim dla katolickiej inteligencji. W 1992 r. bracia studenci rozpoczęli wydawanie kolejnego periodyku – „Teofil” – pisma dominikańskiego kolegium filozoficzno-teologicznego. Czasopisma wydawane przez braci były w większości periodykami
przeznaczonymi przede wszystkim dla ambitnego czytelnika. Pisma dominikańskie dedykowane były odbiorcom poszukującym w prasie katolickiej
tekstów dających informacje o Kościele, o kwestiach teologicznych, ale też
będących inspiracją do rozwoju wiary.
„Róża Duchowna” była wydawana od 1898 r. we Lwowie. W późniejszych latach redakcja czasopisma znajdowała się też w Żółkwi i ponownie
we Lwowie, po wojnie czasopismo redagowano w Warszawie, w klasztorze
na Służewie, a następnie na Freta. Czasopismo było poświęcone przede
wszystkim modlitwie, różańcowi, katolickiej pobożności, było organem
prowadzonych przez dominikanów bractw różańcowych. Redakcja formułowała swój program bardzo konkretnie: „Cel naszego wydawnictwa (...):
cześć Boga, chwała Królowej Różańca św., dobro dusz i pociecha serc zbolałych”2. Informowała o tym już okładka opatrzona informacją: Czasopismo poświęcone czci N.P. Maryi Królowej Różańca św. Na okładce widniało też stale wezwanie Leona XIII: „Usilnie wzywamy wszystkich chrześcijan, aby nie przestawali czy to publicznie, czy to w swoich domach powtarzać modłów Różańcowych i nie ustawali w tych pobożnych ćwiczeniach”3.
Redaktorami naczelnymi czasopisma byli: o. Antonin Górnisiewicz, o. Karol Nowojowski, o. Wincenty Szumski, o. Gundysław Junik, o. Teodor Naleśniak, o. Romuald Kostecki, o. R. Krztecki, o. Tomasz Maćkowiak, o. Joachim Maria Nowak. Redakcja starała się animować działalność domini2
3
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Od redakcyi, „Róża Duchowna” 1914, 1915–1916, nr IX–XII, s. 147–148.
We wszystkich podawanych cytatach zachowano pisownię oryginalną.
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kańskich bractw różańcowych, prosząc stale czytelników o informację
o nowo zakładanych bractwach i prowadzonej przez nie działalności, obchodzonych uroczystościach, przeżywanych trudnościach. Oferowała też
stale pomoc w załatwianiu spraw związanych z bractwami i zgłaszała gotowość odpowiedzi na wszelkie pytania związane z modlitwą różańcową. Redakcja odpowiadała też na niektóre pytania na łamach miesięcznika.
W „Róży…” pojawiały się teksty, będące przewodnikami „krok po kroku”,
w jaki sposób organizuje się bractwa różańcowe i nimi zarządza4. W słowie
kierowanym bezpośrednio do czytelników redakcja „Róży…” wielokrotnie
wyrażała przekonanie, że intencją braci dominikanów jest rozszerzanie
kultu Matki Bożej przez propagowanie modlitwy różańcowej i wiedzy
o niej5. Dominikanie starali się też wykorzystywać łamy czasopisma jako
swoje „trybuny duszpasterskie”. Pojawiały się w „Róży…” teksty będące
wyrażeniem duszpasterskiej pracy dominikanów w ich własnych parafiach6. Na łamach miesięcznika publikowane były w większości materiały,
mające być duchową zachętą do modlitwy różańcowej. Pojawiały się żywoty osób świętych i błogosławionych, szczególnie przedstawicieli zakonu dominikańskiego, teksty o idei i działalności bractw różańcowych, świadectwa osób będących czcicielami tej modlitwy, dokumenty kościelne dotyczące bractw różańcowych i samej modlitwy różańcowej. Niemal w każdym
numerze pisma drukowano poezję religijną. Pojawiały się także informacje
o dominikanach. Zamieszczano m.in. informacje o dominikańskich klasztorach i kościołach, o dziejach zakonu i osobie samego św. Dominika7.
Znalazło się też miejsce na doniesienia z życia Kościoła w Polsce i na całym świecie. Pojawiały się m.in. obszerne informacje o działalności misyjnej Kościoła. Co jakiś czas zamieszczano informacje o nowych książkach
religijnych. „Róża…” była czasopismem wydawanym przede wszystkim
z opłat za prenumeratę. Od 1937 r., w celu uporządkowania i lepszego prezentowania treści czasopisma, wprowadzono pewne zmiany w układzie artykułów. I tak od tej pory każdy numer „Róży…” otwierał artykuł poświęcony Matce Bożej. W każdym numerze znajdowały się nauki katechizmowe. Osobnym działem stały się artykuły o dziejach zakonu dominikańskiego. Regularnie prowadzono też rubrykę poświęconą misjom. Stałe miejsce
w układzie czasopisma zajęły też wiadomości z życia Kościoła ze zwróce4 Zob.: T. Naleśniak, Sposób organizowania Bractw Różańcowych, „Róża Duchowna” 1927,
nr 8, s. 231 h–236.
5 Zob.: Do łaskawego P.T. Czytelnika! „Róża Duchowna” 1901, nr 1, s. 1–2; Od redakcji,
„Róża Duchowna” 1925, nr 1, s. 1–3.
6 W numerze z 1902 r. pojawił się jako słowo od redakcji tekst zachęcający do zwrócenia
uwagi na poprawę jakości życia rodzinnego. Do drogiego czytelnika, „Róża Duchowna” 1902,
nr 1, s. 1–2.
7 Zob.: Klasztor OO. Dominikanów w Podkamieniu koło Brodów, „Róża Duchowna” 1902,
nr 5, s. 108–113; T. Naleśniak, Zakon Kaznodziejski, „Róża Duchowna” 1928, nr 8, s. 240–248.
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niem uwagi na działalność Stolicy Apostolskiej i władz Zakonu Kaznodziejskiego. Najważniejsze oczywiście pozostawały materiały związane
z modlitwą różańcową i z bractwami. Po przerwie spowodowanej wojną tytuł został wznowiony w 1947 r. Zasadnicze cele czasopisma i jego autorów
nie uległy zmianie. Odnoszono się do doświadczenia wojny, a szczególnie
do roli modlitwy różańcowej w życiu czytelników „Róży…”8. Pismo nie było już redagowane przez jedną osobę, ale przez komitet redakcyjny. „Róża
Duchowna” wydawana była do 1950 r.
„Szkoła Chrystusowa” wypełniała istotną lukę wśród polskich czasopism religijnych. Czasopismo było poświęcone dotychczas nie rozwijanym
w Polsce sprawom życia wewnętrznego. Było to pismo przeznaczone dla
myślącego, świadomego odbiorcy zadającego pytania o drogi do chrześcijańskiej prawdy. Pismo było redagowane z najwyższą starannością. Wydawane było do 1939 r. Można mówić, że odegrało istotną rolę w formacji
szczególnie inteligenckich środowisk katolickich9. Przez krótki czas ukazywania się czasopismo zdołało zaskarbić sobie wiernych czytelników. Zdobyto 1900 prenumeratorów. Liczba ta nieznacznie spadła w ciągu następnych kilku lat. Pismo cieszyło się poparciem duchowieństwa, na czele z hierarchami. Redakcja „Szkoły…” otrzymywała nieustannie dowody uznania
i pochwały dla dotychczasowej działalności. Zainteresowanie miesięcznikiem widać też było ze strony zakonów żeńskich, które były zapisane na
stałą prenumeratę. Wśród czytelników „Szkoły…” znalazło się wielu ludzi
świeckich. Znaczna część z nich rekrutowała się z inteligencji co dawało redakcji satysfakcję ze świadomości, że nakreślony przez nią program trafiał
na właściwy grunt. Jednym z czytelników miesięcznika był późniejszy prymas Polski – Stefan Wyszyński. Przy okazji swych późniejszych kontaktów
z dominikanami dawał wyraz swojej wdzięczności za teksty przeczytane
w miesięczniku. Uważał się w pewnym sensie za duchowego wychowanka
„Szkoły…”10. Do programu twórców miesięcznika należało przede wszystkim stworzenie pewnej grupy współpracowników zdolnej do pisania tekstów na wysokim poziomie, ale jednocześnie dostępnych dla przeciętnego zainteresowanego odbiorcy. Piszący dla „Szkoły…” powinni uchwycić
równowagę między językiem spełniającym wszelkie formalne wymogi naukowe, a stylem popularnym, dostosowanym do przeciętnego czytelnika.
Autorzy odnosili się do wzorców francuskich, gdzie styl de la haute vulgarisation przy odpowiednim wyrobieniu literackim autorów pozwalał na
zręczne przedstawienie pożądanych treści bez uszczerbku na ich wartości.
8

Zob.: Od redakcji, „Róża Duchowna” 1947, nr 1–4 s. 3.
J. Kłoczowski (red.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 1, Warszawa
1975, s. 129.
10 Zob. Aluzja do „Szkoły Chrystusowej” zawarta w tekście prymasa w pierwszym numerze
miesięcznika „W drodze”: Wyszyński Stefan, W drodze, „W drodze” 1973, nr 1, s. 4.
9
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Czasopismo nie miało ambicji dostarczania czytelnikom wiedzy o dyskusjach między różnymi szkołami teologicznymi. Celem było przede wszystkim publikowanie artykułów o ciekawych zagadnieniach z zakresu teologii,
które mogłyby być inspiracją do rozwoju życia duchowego. Program nakreślony przez redaktorów „Szkoły…” miał być realizowany przede wszystkim
przez zapewnienie czytelnikom okazji do znalezienia odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania i pobudzanie do samodzielnego rozwoju duchowego i umysłowego. „Szkoła…” zamierzała być prawdziwą szkołą życia
wewnętrznego. Pragnienie to zostało zawarte w pierwszym numerze czasopisma: „...pragniemy i my być w tej Akcji katolickiej tak drogiej Ojcu św.
i naszym Pasterzom jednem małem kółeczkiem pracującem w ukryciu nad
ciągłem podtrzymywaniem w tej elicie, która ma nią kierować tego, co jest
duszą wszelkiego apostolstwa, mianowicie nadprzyrodzonego życia wewnętrznego”11.
Redaktorami prowadzącymi „Szkołę…” byli ojcowie Andrzej Gmurowski, Romuald Kostecki, Bernard Przybylski i Jacek Woroniecki.
Wśród autorów znaleźli się zarówno bracia Zakonu Kaznodziejskiego
prowincji polskiej, jak i przedstawiciele zakonu z zagranicy: o. Atanazy
Fic, o. Konstanty Żukiewicz, o. Jacek Woroniecki, o. Antonin Górnisiewicz, o. Pius Pelletier, brat F.D. Joret, o. Piotr Mandonett czy o. Rom.
Liczni też byli współpracownicy czasopisma spoza zakonu dominikańskiego. Na łamach „Szkoły…” pisały też kobiety, m.in. Maria Dynowska czy
Elżbieta Estreicherowa.
Tematyka teologiczna podnoszona na łamach czasopisma była bardzo
różnorodna. Podejmowano tematy modlitwy, kontemplacji, liturgii, mistyki, życia wielkich świętych Kościoła Katolickiego, ogólnych zasad
chrześcijańskiego światopoglądu i konkretnych zagadnień z zakresu teologii. Pojawiło się wiele artykułów poświęconych poszczególnym pojęciom teologii. W późniejszym etapie funkcjonowania pisma ukazywała
się stała rubryka Wzory do naśladowania, w której zamieszczano hagiografie wybranych świętych. Oprócz tekstów o charakterze teologicznym
na łamach „Szkoły …” pojawiały się artykuły o bieżącej sytuacji w Kościele. Drukowano też teksty aktualnie urzędujących papieży i biskupów.
Czasopismo podejmowało też problemy społeczne12. Przy okazji tych tematów redakcja zwracała się do czytelników z prośbą o przesyłanie listów
i odpowiadanie na kwestie poruszane na łamach czasopisma. Świadczyło
to o nastawieniu „na czytelnika” i przekonaniu, że praca wydawnicza nie
może „iść w próżnię”. Na łamach „Szkoły…” było też miejsce na polemi11

Od redakcji, „Szkoła Chrystusowa” 1934, nr 1, s. 5–8.
W numerze 6 z 1934 r. pojawiły się na przykład teksty o problemie bezrobocia i kryzysie
ekonomicznym.
12
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ki i dyskusje13. Redakcja informowała o aktualnie mających mieć miejsce
konferencjach i kongresach poświęconych religii, teologii lub Kościołowi. Zamieszczano też relacje z już odbytych konferencji. Często na łamach „Szkoły…” pojawiały się teksty klasyczne, m. in. św. Augustyna, św.
Katarzyny ze Sieny czy Julianny z Norwich. W każdym numerze znajdowała się bibliografia aktualnych wydawnictw katolickich, pozwalających
na zorientowanie się w nowej literaturze. Przy tej okazji pojawiały się na
łamach „Szkoły…” recenzje i omówienia najważniejszych nowych wydawnictw. Recenzje były zazwyczaj krytyczne i dalekie były od pobożnego potakiwania kolejnym autorom nowych książek. Co jakiś czas przygotowywano numery czasopisma poświęcone jakiemuś konkretnemu zagadnieniu14.
Periodykiem będącym wyrazem naukowych aspiracji Zakonu Kaznodziejskiego był „Polski Przegląd Tomistyczny”. Kwartalnik zaczął być wydawany w 1939 r. Przed wojną zdołano wydać jedynie dwa jego numery.
Czasopismo powstawało pod redakcją wspomnianych już ojców Innocentego Bocheńskiego i Andrzeja Gmurowskiego. Redakcja czasopisma znajdowała się w Warszawie, administracja zaś we lwowskim Wydawnictwie
OO. Dominikanów. Periodyk skierowany był do osób zajmujących się teologią i naukami pokrewnymi. W „Przeglądzie…” znalazły miejsce rozprawy teologiczne, dyskusje, przekłady i sprawozdania. Zamieszczano też informacje o zawartości zagranicznych czasopism teologicznych i o jednostkach naukowych związanych ideowo z myślą św. Tomasza z Akwinu. Wśród
autorów dwóch wydań „Przeglądu…”, które zdołały ukazać się przed wojną, byli: ks. Kazimierz Kowalski, ks. Jan Stepa, ks. Stanisław Adamczyk, ks.
Aleksander Rozwadowski, ks. Aleksander Żychliński, ks. Antoni Borowski, ks. Kazimierz Kłósak i dominikanie: o. Jacek Woroniecki, o. Zdzisław
Stachura, o. Innocenty Bocheński. Dopiero w 1984 r. czasopismo zostało
wznowione już jako „Przegląd Tomistyczny”. Nie było już kwartalnikiem,
ale rocznikiem. Tytuł był nadal sygnowany przez Instytut Tomistyczny,
a pierwszy numer został dedykowany pamięci Bernarda Przybylskiego –
założyciela Instytutu. „Przegląd…” redagowany był przez kolegium pod
przewodnictwem o. Kazimierza Marciniaka. W pierwszym numerze znalazła się lakoniczna, ale treściwa informacja o idei czasopisma. Za główną
inspirację uprawiania teologii uważali oo. Dominikanie „wizję zbawczego
dzieła Chrystusa – żywego i obecnego w Kościele jaką dał współczesnemu
13 Zob. przykładowo: ostra polemika ks. Adama Bogdanowicza z autorem książki o sprawie
Konnersreuth (stygmatyczki Teresy Neumann) dr Emilianem Ostachowskim w numerze 1/1938.
14 Zob. „Szkoła Chrystusowa” 1934, nr 1–2, była poświęcona osobie św. Dominika i działalności jego zgromadzenia; nr 3/1934 poświęcony był osobie św. Tomasza; nr 5/1935 – św. Katarzynie
ze Sieny, nr 6/1935, różnym zagadnieniom związanym z Pismem Św.; nr 5/1938 – Eucharystii.
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światu Sobór Watykański II”15. Wyrażano otwarcie na przeszłe znaki czasu, ale jednocześnie na obecne, których wyrażeniem był według redakcji
Sobór Watykański II. Wśród artykułów dominowała tematyka stricte teologiczna, ale pojawiały się też materiały o historii Kościoła, filozofii, religijności społeczeństwa, katolickiej nauce społecznej czy nawet o dziejach Zakonu Kaznodziejskiego. W skład komitetu redakcyjnego w ciągu kolejnych
lat wydawania periodyku wchodziły m.in. następujące osoby: Kazimierz
Marciniak (jako redaktor naczelny), Juliusz Domański, Zenon Kałuża, Leszek Kuczyński, o. Zbigniew Pajda, Antoni Podsiad, Władysław Sańko,
Sławomir Szyller, Ryszard Tatarzyński, Zofia Włodek, o. Mirosław Kur, o.
Ludwik Nowak, Bożena Chmielowska, o. Michał Paluch.
Po zakończeniu wydawania „Róży Duchownej” w 1950 r. dominikanie
przez ponad 20 lat nie kontynuowali działalności wydawniczej. Pomysł reaktywacji któregoś z dominikańskich tytułów rodził się w Zakonie powoli.
Problem stanowiła sytuacja polityczna. Władze były bardzo niechętne prasie katolickiej16. Z początkiem lat siedemdziesiątych, na fali „przemian pogrudniowych”, zaczęły się rodzić nadzieje na wydawanie własnego czasopisma. Władza zmuszona była do reorganizacji swojej polityki. Polscy wierni
doświadczyli wtedy mocy wiary i odkryli, jak wielką wartością jest przeżywanie wspólnej tożsamości religijnej i narodowej17. Dominikanie chcieli
w tym momencie wyjść naprzeciw potrzebom społeczeństwa spragnionego
formacji intelektualnej zarówno młodych, jak i starszych katolików18.
Dzięki staraniom o. Marcina Andrzeja Babraja i Konrada Hejmo udało się uzyskać zgodę na wydawanie pisma „W drodze”19. Przez wydawanie
własnego periodyku dominikanie chcieli zaznaczyć swą obecność w Kościele i służyć formacji nie tylko duchowej, ale i intelektualnej katolików,
poddawanych „praniu mózgów” i „propagandzie sukcesu”. Zamierzano
stworzyć klimat „wiary myślącej”20. Oprócz ojców Babraja i Hejmo w prace redakcyjne od początku istnienia pisma zaangażowali byli tak znani
przedstawiciele zakonu kaznodziejskiego jak Jan Andrzej Kłoczowski czy
Jacek Salij. Z biegiem lat z czasopismem zaczęto utożsamiać wiele wybitnych osobistości świata literatury.
Dominikanie chcieli korzystać z tradycji „Szkoły Chrystusowej”. Zdaniem braci Zakonu Kaznodziejskiego warto było kontynuować tradycję
tego pisma nie w sensie dokładnego skopiowania strony programowej, ale
stworzenia periodyku, który byłby przeznaczony dla studentów i inteligen15

„Przegląd Tomistyczny” 1984, s. 5.
M.A. Babraj, Sto numerów „W drodze”, „W drodze”1981, nr 11–12, s. 94.
17 Tenże, Przesłanie nadziei, „W drodze” 1998, nr 10, s. 6.
18 Tenże, Dwadzieścia lat później, „W drodze”1993, nr 10, s. 5.
19 Tenże, Posłowie, „W drodze” 1995, nr 6, s. 111.
20 Tenże, Dwadzieścia..., dz.cyt., s. 5.
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cji, pomagał w formacji katolickiej i formowaniu wiary. Twórcy „W drodze” chcieli się też zapewne odnieść do francuskiego „La vie spirituel” –
znanego pisma francuskiej inteligencji katolickiej. Autorom koncepcji
„W drodze” chodziło o poszerzenie tematyki związanej z życiem człowieka, a nie o stworzenie jedynie „pobożnego” czasopisma. Pomagając w formowaniu, pogłębianiu i umacnianiu wiary, zamierzano wyjść naprzeciw
potrzebom współczesnego człowieka, zmagającego się z zasadniczymi
problemami swojej egzystencji, szukającego miejsca w Kościele i świecie21.
Czasopismo nie miało ambicji publikowania tekstów nawiązujących
do jednej tradycji. Miesięcznik wykazywał zainteresowanie pojawiającą
się w Polsce ideą ekumenizmu. Chciano nawiązywać do intelektualnego
dorobku całej ludzkości22. Nie chciano narzucić czytelnikowi gotowego
schematu, do którego powinien się dostosować. Ambicją czasopisma nie
było stawianie barier intelektualnych. Pismo było skierowane do pragnących pogłębić swą wiarę, poszukujących tożsamości, chcących odnaleźć się we współczesnym świecie23. „W drodze” było otwarte na niewierzących, ale też na inne religie, na wszystkich ludzi poszukujących odpowiedzi na kluczowe problemy egzystencjalne. To nastawienie było z czasem powodem różnych zarzutów i podejrzeń, m. in. o filosemityzm24.
Inspiracją dla twórców „W drodze” był Sobór Watykański II i jego przesłanie otwarcia na współczesny, zróżnicowany świat i na odkrywanie
w nim obecności Chrystusa25. Twórcy „W drodze” zamierzali korzystać
z języka ojczystej kultury i historii. Zamierzali nawiązywać do polskich
wartości humanistycznych. Hołdowało im przeświadczenie, że tego rodzaju formacji potrzebuje młoda inteligencja kształtowana przez blaski
i cienie kultury masowej i powojennego szkolnictwa. Zamierzano uobecnić w piśmie konkretne współczesne doświadczenia Polaków, wyrażające się w polskiej tradycji i kulturze, ściśle zespolonej z doświadczeniem religijnym26.
W procesie powstawania pisma jego redakcja chciała korzystać z doświadczeń pracy duszpasterskiej ze studentami, pracownikami i inteligencją27. Część tekstów, które pojawiały się w czasopiśmie, bazowała na materiale pozyskanym ze spotkań w poznańskim duszpasterstwie akademickim.
Było to niezwykle aktywne środowisko, które na swoje spotkania zapraszało
21

Tenże, Sto numerów..., dz.cyt., s. 95.
Tamże.
23 M.A. Babraj, Dwadzieścia..., dz.cyt., s. 5.
24 Tenże, Oczekiwać zawsze więcej, „W drodze” 1990, nr 6, s. 4.
25 Tenże, Przesłanie..., dz.cyt., s. 6.
26 Tenże, Sto numerów..., dz.cyt., s. 95–96.
27 Tenże, Oczekiwać zawsze..., dz.cyt., s. 4.
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wielu ciekawych uczestników ówczesnego życia intelektualnego28. Redakcja
„W drodze” po części sama rekrutowała się z osób bezpośrednio zaangażowanych w Duszpasterstwo Akademickie, stykających się z problemami studentów i środowisk inteligenckich. Duszpasterstwo w Poznaniu było od
pierwszych lat powojennych miejscem, w którym formowały się nowe formy
współpracy z młodzieżą, stopniowo wchodzące w ogólnopolski obieg29.
Na łamach „W drodze” publikowano teksty teologiczne, filozoficzne,
a także związane z życiem Kościoła. Sporo miejsca zajmowały artykuły
związane z Pismem Świętym. Ważne miejsce na łamach periodyku miały
teksty o modlitwie i jej roli w życiu chrześcijanina. Wyrazem otwartości
„W drodze” na świat współczesny i życie kulturalne była obecność wielu
tekstów o literaturze i sztuce. Obok licznych materiałów literackich publikowano recenzje, reportaże i wywiady. Na łamach czasopisma obecne też
były artykuły historyczne, teksty o charakterze wspomnieniowym, pamiętnikarskim, a także publikacje poświęcone problemom społeczno-wychowawczym. O chęci dialogu z czytelnikami świadczyła stała obecność rubryki Trybuny duszpasterskie, będącej polem komunikacji między redakcją
a odbiorcami czasopisma. Publikowano wiele listów od czytelników, będących komentarzami i pytaniami do tekstów zamieszczanych we „W drodze”. Dominikanie, redaktorzy czasopisma, często poświęcali wiele miejsca na odpowiedzi na tę korespondencję.
Wokół czasopisma stopniowo tworzyło się środowisko publicystów i pisarzy. Z miesięcznikiem związali się wybitni przedstawiciele świata literackiego jak: Roman Brandstaetter, Anna Kamieńska, Andrzej Kijowski czy
Bohdan Ostromęcki. Twórczość tych autorów na łamach pisma była szczególna o tyle, że publikowali oni świadectwa swojej wiary i poszukiwania
własnego miejsca w Kościele. Owocem tych poszukiwań były m.in. Tropy
Andrzeja Kijowskiego czy Notatnik Anny Kamieńskiej30. Jak napisze po
latach redaktor naczelny – ojciec Marcin Babraj: „Mieliśmy swoich wspaniałych pisarzy, którzy tworzyli klimat „W drodze” – klimat wiary poszukujących rozumnych uzasadnień i wiary żywej, odnalezionej i fascynującej”31.
Wydaje się, że zaangażowanie tej grupy autorów najbardziej sprzyjało rozwojowi miesięcznika. Teksty zamieszczane przez „poszukujących wiary literatów” w idealny sposób współbrzmiały z ideami, które za podstawę
przyjęli sobie twórcy „W drodze”. Czasopismo dominikańskie miało sprzyjać rozwojowi wiary myślącej, zmaganiu z przeciwnościami tego świata, poszukiwaniu prawdy.
28 Zob.: Relacje ze spotkań organizowanych w poznańskim duszpasterstwie akademickim [w:]
T. Dostatni, Poznańscy dominikanie, Poznań 1997.
29 M.A. Babraj, Sto numerów..., dz.cyt., s. 95.
30 Tenże, Przesłanie..., dz.cyt., s. 6.
31 Tenże, Oczekiwać zawsze..., dz.cyt., s. 5.
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W 1992 r. bracia-studenci zakonu dominikańskiego rozpoczęli wydawanie czasopisma „Teofil”. Zostało ono założone jako trybuna otwarta dla
wypowiedzi dominikańskich kleryków, uczących się w dominikańskim kolegium filozoficzno-teologicznym. Na łamach „Teofila” pojawiały się teksty młodego pokolenia uzupełniane przez materiały autorstwa znaczących filozofów i teologów. W ten sposób „Teofil” miał stać się miejscem
dialogu studentów i ich wychowawców. Czasopismo publikuje przede
wszystkim teksty filozoficzne, teologiczne i dotyczące duchowości chrześcijańskiej. „Teofil” jest czasopismem otwartym na intelektualne eksperymenty, a nawet na intelektualne prowokacje. W zamierzeniu jego autorów
ma służyć braciom dominikanom i szerzej wszystkim czytelnikom w rozwoju duchowym i intelektualnym.
Dzieła związane z rozwijaniem życia intelektualnego swoich środowisk,
miały dla braci kaznodziejów zasadnicze znaczenie. Charyzmat dominikański oparty jest na haśle „Veritas”. Celem duszpasterskiej posługi dominikanów jest głoszenie prawdy. Od wieków dbali oni o intelektualne przygotowanie do pracy duszpasterskiej. Prowincja polska pozostawała nieco
w tyle za Europą Zachodnią, jednak reformy wewnątrzzakonne w okresie
międzywojennym i przekonanie elity zakonu o potrzebie rozwijania aktywności na płaszczyźnie intelektualnej wpłynęły na poprawę tej sytuacji. Wyrazem tego przekonania było rozwijanie własnego czasopiśmiennictwa.
Aktywność wydawnicza Zakonu Kaznodziejskiego zogniskowana była na
tytułach ambitnych, przeznaczonych dla czytelnika poszukującego w lekturze prasy katolickiej nie tylko pociechy duchowej, ale i wyzwania intelektualnego. Z tego punktu widzenia dwa dominikańskie tytuły były doskonałą realizacją tych zamierzeń. „Szkoła Chrystusowa” i „W drodze” znakomicie wpisywały się w nurt „wiary myślącej”. Dostarczały czytelnikom nie
tylko duchowej pociechy, ale służyły przede wszystkim katolikom, chcącym
głęboko rozwijać swą wiarę i wiedzę religijną. Oba tytuły zawierały duże
ilości tekstów na wysokim poziomie. „Szkoła…” zdołała zdobyć wierne
grono czytelników, z których niektórzy, jak kardynał Stefan Wyszyński”,
zapamiętali ją jako istotny etap rozwoju swojej wiary i wiedzy religijnej.
„Szkoła…” dostarczała wiele artykułów, będących odpowiedzią na pytania
związane z teologią, z rozwojem duchowym i umysłowym. Twórcy czasopisma dostarczanie elicie katolickiej materiałów, będących inspiracją do rozwoju wiary i życia wewnętrznego, uznawali za swoją służbę. Wydaje się, że
największym sukcesem edytorskim dominikanów, będącym realizacją marzeń o czasopiśmie na wysokim poziomie i mającym słyszalny głos w polskim dyskursie publicznym, było „W drodze”. Wysoki poziom tekstów,
grono znakomitych autorów, którzy na stale związali się z tytułem,
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a przede wszystkim duże grono odbiorców świadczyły o realizacji celów,
które stawiali sobie twórcy czasopisma. Miało być ono głosem nowoczesnego Kościoła, ukształtowanego na Soborze Watykańskim II. Zamierzano wykształcić czytelnika otwartego na współczesność. Nawiązywano do
polskich wartości humanistycznych, starając się przeciwstawić rozwojowi
kultury masowej i konsumpcyjnej. „W drodze” było wyrazicielem głosu elity polskiego Kościoła, bowiem wiele teksów powstawało na materiale ze
spotkań inteligencji katolickiej, np. spotkań dominikańskich duszpasterstw
akademickich. Wielkim sukcesem „W drodze” była też stała obecność na
jego łamach wybitnych intelektualistów, przede wszystkim przedstawicieli
świata literackiego. Wydaje się, że właśnie w przypadku „Szkoły Chrystusowej” i „W drodze” został zrealizowany cel pożądany przez wydawców –
czasopisma otwartego na świat, będącego źródłem wartościowych tekstów,
mogących być dla inteligencji katolickiej inspiracją do rozwoju życia wewnętrznego i pogłębiania wiedzy religijnej.
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Pierwiastek polski
na tle Europy
(Średniowiecze − renesans)

Minęło pięć lat odkąd zapadły historyczne decyzje o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Rokowania akcesyjne, podpisanie stosownych
dokumentów i wola Narodu wyrażona w referendum otworzyły drogę dla
realnej partycypacji narodu i państwa polskiego we wspólnocie europejskiej – wspólnocie politycznej, prawnej, ekonomicznej i nade wszystko
kulturowej. I choć przez lata – nie z własnej woli – Polacy byli pozbawieni możliwości szerszych z nią kontaktów, to przecież duchowo byliśmy zawsze jej częścią. Należy zadać jednak pytanie, czy myśl polska była jedynie powieleniem schematów, czy też stanowiła oryginalne rozwinięcie dominujących w europejskiej przestrzeni kulturowej trendów? Czy wpisywała się wyraźnie w nurt intelektualny epoki, czy też stanowiła boczny konar
pnia myśli europejskiej? A nawet jeżeli boczny – to uschły, czy żywozielony? Czy dla przykładu mentalność sarmacka to arcyoryginalne zjawisko
psychokulturowe – jedyne w swoim rodzaju, czy po prostu refleks obskurantyzmu? Katalog pytań jest długi, tak jak długie są dzieje narodu i jego
kultury.

I. Średniowiecze
1. Człowiek średniowiecza
1.1. Media aetas

Czym było europejskie średniowiecze? Było epoką tyle ciekawą, co dla
współczesnego człowieka zdumiewającą. Nazwę swą średniowiecze zawdzięcza dziełom XVI i XVII – wiecznych historyków, zwłaszcza Krzysztofowi Kellerowi (Cellariusowi), który w swym wielkim dziele z 1688 roku
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czasy od Konstantyna Wielkiego (306 po Chr.) do upadku Konstantynopola (1453 r.) zatytułował Historia medii aevi..., czyli Historia wieków średnich. Ciemną jednak legendę średniowiecza „zawdzięczamy” myślicielom
włoskiego odrodzenia, którzy – starając się dowartościować własny dorobek – poprzednią epokę nazwali ciemnymi wiekami (saeculum obscurum),
okresem przejściowym pomiędzy wspaniałą – ich zdaniem - starożytnością
i równie wspaniałą własną twórczością.
Współcześnie określamy mianem średniowiecza okres od upadku Imperium Zachodniorzymskiego w 476 roku, kiedy to złożono z tronu jego
ostatniego władcę do XV wieku. Nie da się jednak opisać dokładnych cezur czasowych. Każda epoka historycznokulturowa ma okres wstępujący
(“brzask średniowiecza”), kiedy współistnieje z wygasającą kulturą okresu
poprzedniego, okres dojrzały (“blask średniowiecza”) i schyłkowy (“jesień
średniowiecza”), kiedy sama staje się formacją ustępującą z areny historycznej.
Średniowiecze stworzyło kulturę sięgającą korzeniami:
• starożytności klasycznej,
• tradycji chrześcijańskiej, która wniosła do dziedzictwa śródziemnomorskiego zupełnie nowe wartości oraz
• rodzimych tradycji poszczególnych ośrodków pogańskich.
Te trzy elementy to magma wulkaniczna, z której narodziło się nowoczesne oblicze Europy i wartości europejskie. Wartości uznawane i kultywowane w skali całego kontynentu.
Najwyższym autorytetem epoki średniowiecza w sprawach poznania
sensu istnienia i postępowania w życiu codziennym był Kościół, a naczelną
dewizą dążenie do zbawienia. Wszystko, co ziemskie, co z tego świata, godne było jedynie pogardy. Tylko chwała Niebios, tylko zbawienie stanowiły
prawdziwy cel życia człowieka. Marność ziemskiej egzystencji była dla
człowieka średniowiecza wręcz przytłaczająca, a strach przed potępieniem
– bardzo realny. Ludzie średniowiecza byli wręcz zafascynowani śmiercią
i życiem pozagrobowym.
1.2. Wiara jako sens życia

Eksplozja namiętności religijnych zaowocowała rozwojem życia duchowego. Rozwinęły się liczne zakony. Prowadziły one nie tylko dzieło głoszenia Słowa Bożego. Klasztory były także prężnymi ośrodkami kultury, nauki i – o czym często zapominamy – nowoczesnej gospodarki. Zakony były
także, a może przede wszystkim, miejscem bezpieczeństwa w owych niespokojnych czasach. Ciągłe wojny na wyniszczenie i to nie tylko między

174

Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (16)/2008

Pierwiastek polski na tle Europy…

państwami, ale bardzo często prywatne, dziesiątkowały ludność Europy.
Nękające miasta epidemie dżumy, przywleczonej ze Wschodu, powodowały wymieranie całych dzielnic, całych prowincji.
Okres upadku kultury starożytnej na Zachodzie owocował oderwaniem
wszystkich gałęzi wiedzy od życia. Ówczesna nauka polegała jedynie na
przekształcaniu i komentowaniu znanych już wiadomości. Naśladowano
dawne wzory wedle sztywnych reguł, przykładem poezja. W medycynie zarzucono obserwację. Nie czytano dzieł mistrzów greckich. Jeszcze ich
podziwiano, ale nie zawsze rozumiano, zadowalając się już nie autentycznymi tekstami, lecz jedynie ich uproszczonymi omówieniami.
Chrześcijaństwo wniosło do kultury nowy zasób wartości przyswajanych
zgodnie z zasadami wiary. Na zasób ten nałożyły się pierwiastki żydowskie,
greckie i rzymskie. Elementy żydowskie przynosił Stary Testament, który
stanowił zarazem podstawę duchową pierwotnego chrześcijaństwa. Z dorobku zaś antyku chrześcijaństwo zaczerpnęło to, co było zgodne z jego zasadami. Pewne znaczenie miało także oddziaływanie wysoko rozwiniętej
kultury i cywilizacji arabskiej. To właśnie za pośrednictwem pism filozofów
arabskich Europa średniowieczna czerpała z prac zwłaszcza Arystotelesa.
1.3. Uniwersytety

Filozofia i teologia średniowieczna pragnęły dostarczyć człowiekowi
pełnej wiedzy o Bogu i o nim samym. Działalności tedy filozofów przyglądały się bacznie władze kościelne, które dbały o to, aby głoszone przez nich
poglądy były zgodne z nauką katolicką. Nauki nieprawomyślne potępiano.
Początkowo jednak raczej same idee, a nie autorów. Rychło jednak sytuacja zmieniła się. Władza kościelna nie tylko napominała błądzących, lecz
i karała – niekiedy dotkliwie.
Jednym z głównych pośredników, którym średniowiecze zawdzięczało
kontakt z wiedzą starożytną, był Marcjan Kapella, rektor z Kartaginy. Napisał on podręcznik dla młodzieży O zaślubinach Merkurego z Filologią.
Autor wprowadza czytelnika na Olimp, gdzie Merkury pragnie zaślubić Filologię, czyli wiedzę encyklopedyczną. Zdumieni bogowie postanawiają za
radą Apollina ubóstwić Filologię, aby stała się godną swego boskiego kochanka. Z radosnymi deklamacjami występują dwórki Apollina – siedem
sztuk wyzwolonych: Gramatyka, Dialektyka, Retoryka, Muzyka, Arytmetyka, Geometria i Astronomia. One to właśnie, zgodnie z dowcipnym pomysłem Kapelli, stały się fundamentem średniowiecznej nauki.
Uniwersytety były największym pomnikiem myśli średniowiecznej. Jemu to zawdzięczamy powstanie jednej z najważniejszych instytucji w dziejach ludzkości. Rosnąca liczba słuchaczy szkół klasztornych i biskupich –
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i to kolejny argument zaprzeczający tezie, iż średniowiecze to tylko ciemnota i zacofanie – oraz chęć uprawiania swobodnej nauki były głównymi
przyczynami powstania wspólnot (korporacji) uczonych i studentów, czyli
uniwersytetów. Podczas, gdy rzemieślnicy i kupcy zrzeszali się w cechach
i gildiach, aby bronić swych interesów, wykładowcy i żacy tworzyli Universitates. XIII-wieczne uniwersytety miały charakter prawdziwie europejski,
dopiero w XIV i XV wieku stały się bardziej narodowe.
Kurs uniwersytecki składał się z kilku stopni. Podstawowe wykształcenie student zdobywał na wydziale sztuk wyzwolonych, czyli umysłowych
(w odróżnieniu od sztuk mechanicznych, czyli zarówno rzemiosła, jak
i sztuki aktorskiej – po prostu zajęciom pospolitym wymagającym wysiłku
jedynie fizycznego). Nauka obejmowała dwa etapy:
• trójdroże (trivium – najprostszy, trywialny): gramatykę, dialektykę
i retorykę – innymi słowy były to studia filologiczne, czyli nauka biegłego posługiwania się językiem łacińskim, który był uniwersalnym
językiem całej wykształconej Europy. Łacina była podstawą jedności
kultury europejskiej;
• czterodroże (quadrivium): arytmetykę, geometrię, astronomię i muzykę.
Dopiero po ich ukończeniu studenci przechodzili na jeden z trzech wydziałów wyższych: prawa kanonicznego, czyli kościelnego (a rychło także
rzymskiego, to znaczy cywilnego – po to stworzono najstarszy uniwersytet
– Studium Generale w Bolonii), medycyny lub teologii. Nauczanie odbywało się w formie wykładów, dyskusji i pytań a profesorowie rywalizowali
w pozyskiwaniu słuchaczy. W rozumowaniu posługiwano się metodą scholastyczną.
1.4. Filozofia i mistyka

Św. Tomasz z Akwinu – Doctor Angelicus (Doktor Anielski) był największym myślicielem epoki. Czerpał wiele z pism Arystotelesa. Od niego przejął Tomasz koncepcję człowieka jako stworzenia politycznego oraz świata
jako organizmu. Uważał że państwo jest konieczne w prawidłowym rozwoju społeczeństwa. Było ono wcześniej, niż ludzie, którzy je organizują. Życie we wspólnocie społecznej jest czymś naturalnym. Każda zbiorowość
społeczna spełnia określone zadania, w których realizacji nie może obejść
się bez przewodnika. Doctor Angelicus powtórzył za swymi poprzednikami,
że nie ma innej władzy, jak tylko od Boga pochodzącej. Dodał jednak, że
od Boga pochodzi idea władzy, idea zwierzchności. Tak jak Bóg zapewnia
ład w Niebiosach, tak król porządkuje życie na ziemi. Nie od Boga jednak
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pochodzi władza tyrana, despoty czy uzurpatora. Bardziej Boga należy słuchać, aniżeli ludzi.
Życie mistyczne rozkwitło w XIII wieku przede wszystkim za sprawą
Św. Franciszka z Asyżu. Biedaczyna z Asyżu, jak Go nazwano, wyznawał
ascezę, czyli dobrowolne odmawianie sobie przyjemności doczesnych. Była to jednak asceza odmienna od praktykowanej uprzednio przez licznych
wiernych. Franciszek nie gardził światem i nie uciekał od niego, lecz otaczał go gorącym umiłowaniem, wielbiąc w nim wielkość i potęgę Boga. Odczucie przyrody i jej piękna było bardzo charakterystyczne dla pobożności
Franciszka. Człowiek ów, obdarzony wszelkimi zdolnościami, porzucił
wszystko, by naśladować Chrystusa w swym bezdomnym życiu i nauczaniu.
Idea zupełnego ubóstwa w służbie Chrystusa porwała wielu ludzi. Założone przez Franciszka zgromadzenie zakonne dało początek wielkiej rodzinie zakonów braci mniejszych.

2. Polska w wiekach średnich
2.1. U źródeł narodu i państwa

W III i IV wieku na terenach dzisiejszej Polski rozpoczęło się kształtowanie związków plemiennych – pierwszych organizacji politycznych na naszych ziemiach. Pojawienie się ich zostało przyspieszone przez przesuwanie się i nacisk plemion obcych oraz wzrost znaczenia możnych władców
plemiennych. W IX wieku istniały na ziemiach polskich dwa organizmy
plemienne. Państwo Wiślan, choć rządzone było przez „księcia bardzo potężnego”, jak to określają „Żywota św. Metodego”, dostało się w latach
osiemdziesiątych IX wieku pod panowanie władców wielkomorawskich,
a po rozbiciu ich państwa przez Węgrów – pod rządy czeskich Przemyślidów. Nieco później powstał drugi ośrodek – państwo Polan. Pierwsze wiadomości pisane związane z tym państwem są dosyć późne, mówią one bowiem dopiero o panowaniu Mieszka I. Autor pierwszej kroniki polskiej –
Gall – pisał o trzech poprzednikach Mieszka: Siemowicie, Lestku (Leszku)
i Siemomyśle. Dzisiaj sądzimy, że były to postacie mitologiczne. Najnowsze odkrycia archeologiczne datują powstanie Gniezna – stolicy państwa
Polan – na ok. 950 rok.
Na ogół historycy polscy zgadzają się z tym, że Mieszko I nie był pierwszym władcą państwa Polan. Ojciec Siemowita, według Galla, miał się nazywać Piast. To od niego wzięła nazwę pierwsza panująca w Polsce dynastia. Przyjmując, że władcy ci panowali po około 20 lat, należałoby początki państwa Polan przenieść na przełom wieku IX i X. Kwestia pochodzenia państwa polskiego do dziś budzi kontrowersje. Nadal nie mamy pew-
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ności, w jaki sposób udało się przodkom Mieszka podporządkować sobie
okoliczne plemiona. Należy jednak przypuszczać, że zdołali oni podbić
plemiona wielkopolskie, a może nawet Mazowsze, ziemię sandomierską
i lubelską.
Nie znamy daty urodzin Mieszka I. Z pewnym prawdopodobieństwem
możemy tylko powiedzieć, że urodził się około roku 920. Nie wiemy, jak
książę wyglądał, ile lat żył, ile miał żon (według różnych kronikarzy od
dwóch do dziewięciu), ile rodzeństwa, ile dzieci. Pomimo iż niemal wszystkie informacje o wydarzeniach z czasów tego władcy są płynne, to jedno
nie ulega żadnej wątpliwości: państwo polskie jest znacznie starsze niż
mniemają ci, którzy historię jego chcą liczyć od czasu chrystianizacji.
Najważniejszym osiągnięciem Mieszka było przyjęcie wraz ze swymi
poddanymi nowej religii. Motywy, które skłoniły władcę do uczynienia tak
ważnego dla Polski kroku, były różnorakie i nie są nam do końca znane.
Nie ulega jednak wątpliwości, że zarówno przyczyny, jak i skutki chrztu
miały w dużym stopniu charakter polityczny. Mieszko świadom był tego, że
Święte Cesarstwo, przesuwając swe granice na Wschód, wyznaczyło kierunek dalszych podbojów. Zapowiedzią tej polityki stały się najazdy Wichmana, a potem zajęcie Łużyc przez margrabiego Gerona w 963 roku. Pamiętać musimy, że szerzenie chrześcijaństwa, naówczas „ogniem i mieczem”, postrzegane było jako święty obowiązek.
Chrzest Polski poprzedziło małżeństwo Mieszka z czeską księżniczką
Dobrawą. To właśnie na Czechach postanowił władca początkowo oprzeć
politykę zagraniczną, co miało pomóc w tworzeniu państwowości polskiej.
Ceremonia chrztu odbyła się w Wielką Sobotę (14 kwietnia) 966 roku.
Decydując się na powyższy krok Mieszko na pewno nie zdawał sobie sprawy z wagi tej decyzji i jej wpływu na późniejsze losy narodu i państwa.
Wprawdzie wcześniej czy później Polska stałaby się krajem chrześcijańskim, ale w tym przypadku ważny był również czas. Polska przyjęła chrześcijaństwo wcześniej niż sąsiednie Węgry czy Ruś. Przyjmując religię
rzymskokatolicką, włączyła się Polska do krajów kultury zachodniej, co
również miało wielkie znaczenie w późniejszych dziejach narodu. Wzrósł
autorytet władcy zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnątrz
kraju. Bardzo istotnym skutkiem chrztu była również nowa pozycja Polski
w oczach Niemiec. Książęta niemieccy bowiem nie mieli już pretekstu,
aby pod pozorem chrystianizacji, jak to czynili wcześniej, najeżdżać zachodnie krańce Polski.
W momencie śmierci w 992 roku Mieszko pozostawił po sobie państwo
zorganizowane na wzór innych księstw chrześcijańskich i dostatecznie silne, by mogło kontynuować samodzielną politykę wewnętrzną i zagraniczną.
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Kulturę Słowian można nazwać kulturą drewna, to znaczy kulturą ludów, które zawsze mieszkały obok lub w obrębie krajobrazu leśnego. Słowianie potrafili doskonale operować łatwo dostępnym surowcem drewnianym w budownictwie i wytwórczości innych przedmiotów użytkowych. Było to zaletą, ale zarazem pewnym niedostatkiem tej kultury, albowiem
przez to nie miała ona warunków przetrwania w odróżnieniu od ludów,
które wytwarzały swoją architekturę, pomniki, grobowce w kamieniu.
Słowianie posiadali niezbyt liczny panteon bóstw. Ogólnosłowiańskim
bóstwem był Swaróg (Swarożyc), zapewne bóg ognia i słońca. Prawdopodobnie każde plemię posiadało własne odrębne bóstwo opiekuńcze. Większość plemion słowiańskich nie wznosiła świątyń. Na terenie południowej
Polski istniało kilka ośrodków kultowych na wyniesionych nad okolicę
wzgórzach i otoczonych wałami, np. Ślęża.
W Kaczycach koło Opatowa archeolodzy odkryli ślady wsi z czasów
Mieszka I. Uznają to za ważny dowód, że pierwsi Piastowie organizując
państwo, tworzyli od podstaw nową sieć osadniczą. Część znalezionych
ozdób pochodzi m.in. z Rusi i Europy Zachodniej, co świadczy o ówczesnej
szerokiej wymianie towarowej.
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2.2. Kultura Słowian

2.3. Kultura Polski okresu piastowskiego

W okresie panowania dynastii piastowskiej na ziemiach polskich zaszły
liczne przemiany nie tylko w życiu politycznym, lecz także i kulturalnym.
Przyjęcie przez Mieszka I chrztu oznaczało wprowadzenie Polski do kręgu
krajów cywilizacji łacińskiej i wiązało się z licznymi przeobrażeniami w sferze kultury i obyczajowości. Młody Kościół polski stał się przekaźnikiem
wiedzy i kultury, poprzez powstające przy kościołach katedralnych szkoły,
biblioteki i archiwa. Duchowni, których liczba pod koniec XII wieku doszła do ok. 1500, byli początkowo niemal jedynymi ludźmi wykształconymi
w kraju. Nie zajmowali się oni wyłącznie głoszeniem zasad wiary, lecz prowadzili kancelarię panujących, spisywali roczniki i kalendarze, tworzyli
pieśni, kroniki, żywoty świętych i inne utwory. Również tłumaczenia tekstów religijnych (psałterze, modlitwy) znakomicie wpłynęły na rozwój
polszczyzny.
Ogromny wkład w tworzenie polskiej kultury mają również powstałe
w tym czasie zakony. Pierwszą wspólnotą byli eremici – czyli pustelnicy –
zwani później kamedułami, zamordowani przez jakiegoś pospolitego mordercę (Pięciu Braci Męczenników). Innym zakonem działającym na ziemiach polskich była wspólnota benedyktyńska. Zasłużyli się oni poważnie

Nr 3 (16)/2008 Społeczeństwo i Polityka

179

Wojciech Jakubowski, Mariusz Włodarczyk
180

w odbudowie organizacji państwowej i kościelnej po kryzysie, jaki nastał
w Polsce w latach trzydziestych XI w. Z fundacji Kazimierza Odnowiciela
(lub Bolesława Śmiałego) powstał klasztor benedyktyński w Tyńcu, a niebawem opactwa w Lubiniu i Mogilnie.
Od połowy XII w. zjawiają się na ziemiach polskich cystersi. Osiedlili
się oni początkowo w klasztorze w Jędrzejowie, lecz kilkadziesiąt lat
później było już 8 dalszych klasztorów tej reguły. Cystersi prowadzili życie
w daleko idącej izolacji od świeckich, tak, że ich klasztory były zamknięte
dla nieduchownych.
W XIII w. na ziemiach polskich pojawiły się tak zwane zakony żebracze:
• dominikanie (Kraków, Wrocław, Sandomierz i in.);
• franciszkanie (Wrocław, Kraków i in.).
W sumie w początku XIV wieku było już w Polsce ok. 300 placówek zakonnych z ok. 5200 zakonnikami.
W cieniu Kościoła rozwija się również ówczesna kultura zarówno literacka, jak i architektoniczna oraz plastyczna. W tym czasie powstaje powszechnie dziś znana pieśń Bogurodzica. Nie potrafimy nie tylko wskazać
autora tej pieśni, ale nawet środowiska, w którym powstała. Wiadomo jednak, że jest arcydziełem na miarę światową i ważnym świadectwem rozwoju języka polskiego. Z tego okresu pochodzi również łacińska pieśń o św.
Stanisławie – Gaude Mater Polonia.
W początkach XII w. powstał Rocznik świętokrzyski, na drugą połowę
XIII w. datuje się dalsze utwory historyczne takie jak Kronika śląsko-polska, Kronika wielkopolska, żywot św. Stanisława. Na przełomie XIII i XIV
w. powstaje na Śląsku ciekawa historia posiadłości klasztoru cystersów
w Henrykowie, tzw. Księga henrykowska. W tej książce pisanej po łacinie
znajduje się pierwsze zdanie zanotowane w języku polskim, niejakiego Boguchwała, który wypowiedział do swej żony mielącej na żarnach: Daj, ać ja
pobruczę, a ty poczywaj, co znaczy „Pozwól, ja pomielę, a ty odpocznij sobie”.
Najważniejszym i niemal jedynym rodzimym źródłem do dziejów Polski
wczesnopiastowskiej jest jednak kronika napisana na początku XII wieku.
Jej autor, nieznany z imienia kronikarz, określany jako Gall Anonim, związany był z dworem Bolesława Krzywoustego.
Godnym następcą Galla Anonima w dziedzinie historiografii był XIIIwieczny kronikarz, a zarazem biskup Krakowa, Wincenty Kadłubek. Jego
Kronika jest pierwszym dziełem historycznym stworzonym na pewno przez
Polaka. Doprowadzona do roku 1202 staje się potem podstawowym
podręcznikiem do historii polskiej aż do czasów Długosza. Lekceważona
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wcześniej przez historyków stanowi dziś dla nas wspaniały dokument ukazujący kunszt pisarski wykształconego prawdopodobnie w Paryżu autora.
W Polsce wczesnopiastowskiej jako głównego surowca w budownictwie
używano drewna. Wraz z wprowadzaniem chrześcijaństwa jako religii państwowej wzrastało zapotrzebowanie na budowle kamienne. Niewiele jednak pozostało do dziś z budowli, które wznosili pierwsi władcy Polski: Mieszko I i Bolesław Chrobry. Do takich zabytków należą np. pozostałości po
pałacu książęcym na Ostrowie Lednickim oraz rotunda Najświętszej Marii
Panny na Wawelu w Krakowie.
Po ustanowieniu w 1000 roku metropolii w Gnieźnie i diecezji w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu, zaraz przystąpiono w tych miastach do budowy katedr. Charakteryzowały się one pokaźną – jak na tutejsze warunki
– konstrukcją oraz precyzyjnym i kunsztownym wyposażeniem (pierwotna
katedra pod wezwaniem Św. Piotra w Poznaniu była budowlą trójnawową
o długości ok. 26 metrów). Wszystkie te budowle były w późniejszym czasie przebudowywane zgodnie z ówczesną modą na styl gotycki, a dzisiejszy
ich wygląd przypomina o kolejnych wielu jeszcze zmianach architektonicznych z czasów nowożytnych.

II. Odrodzenie
1. Odrodzenie europejskie
1.1. Człowiek renesansu

Renesansem, czyli odrodzeniem, nazywamy epokę w dziejach cywilizacji charakteryzującą się zainteresowaniem antyczną przeszłością oraz rozkwitem architektury, literatury i sztuki. We Włoszech odrodzenie rozpoczęło się jako ruch literacki, któremu przewodzili humaniści, zwłaszcza Petrarka i Dante. Włoscy intelektualiści nie tylko zaczęli udoskonalać łacinę
– średniowieczna przestała się im podobać jako zbyt prostacka – ale doskonalili własny język i starali się przyswoić wartości kulturalne Grecji
i Rzymu. Z zapałem szperali w starych rękopisach, uczyli się greki, a potem także hebrajskiego. Erazm z Rotterdamu rekonstruował tekst Nowego Testamentu, pomijając Wulgatę – czyli oficjalny tekst łaciński. Jego humanistyczne podejście do Pisma Świętego spotkało się z aprobatą współczesnych. Odkryto w tym czasie wiele nie znanych dotąd tekstów antycznych, m.in. Dialogi Platona.
Renesans pojmowany był początkowo jako odrodzenie kultury starożytnego Rzymu, przywrócenie ideałów republiki i cesarstwa, cnót obywatelskich, klasycznych wzorców wychowania przez wykształcenie oraz harmonijny rozwój ludzkich zdolności (łac. humanitas ‘człowieczeństwo’). Do
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rozprzestrzeniania się nowych idei przyczyniło się wynalezienie przez Jana
Guttenberga druku.
Renesansowa koncepcja człowieka jakże była odmienna od wizji średniowiecznych. Już nie strach przed potępieniem, ale chęć poznania, zwykła ludzka ciekawość, określają nowe widzenie człowieka. Studiując starożytne teksty, humaniści wzbogacali swoją wiedzę o różnych dziedzinach,
stąd wiedzieli o świecie znacznie więcej, niż uczeni średniowieczni. Humaniści dostrzegli, że należy nie tylko pielęgnować wiadomości odziedziczone po przodkach, ale należy je w miarę możności wzbogacać. Pod wpływem starożytnych idei i własnych poszukiwań humaniści odkryli człowieka
i jego królestwo. Otworzyło to nowe perspektywy poznawcze. Zmieniło
punkt odniesienia. Owocem tych poszukiwań była nowa interpretacja natury ludzkiej i nowe rozumienie miejsca człowieka w świecie – miejsca centralnego (antropocentryzm). Mikołaj z Kuzy – myśliciel jesieni średniowiecza przeczuwający jednak nowe czasy – tak mówił o miejscu człowieka
w świecie: Człowiek jest Bogiem, ale ponieważ jest człowiekiem, nie jest
Bogiem absolutnym. Jest więc Bogiem ludzkim. Człowiek jest także światem, ale nie jest związany ze wszystkim, bo jest człowiekiem. Tak więc
królestwo człowieka ogarnia Boga i cały świat w ludzki sposób.
Człowiek żyje w świecie przyrody i jest podobny do zwierząt, gdyż zawiera w sobie wszystko, co Bóg stworzył. Jest zatem uosobieniem całego
dzieła stworzenia, ale z racji swej wolności i twórczej mocy podobny jest
do samego Boga, bo jak Bóg tworzy z niczego nowe światy – technikę
i sztukę. Człowiek swoją twórczą moc rozwija i manifestuje również we
władzy nad samym sobą – jest twórcą i rzeźbiarzem samego siebie. Nowy
duch dociekliwości ożywił geografię i kartografię. To zaś doprowadziło do
odkryć geograficznych, do podróży takich odkrywców jak Vasco da Gama
i Ferdynand Magellan. Odrodzenie tedy miało dalekosiężne konsekwencje, takie jak kolonizacja nowych ziem, pojęciowe i techniczne postępy
w nauce i sztuce. Astronomowie przedstawili nowe teorie ruchu planet
kwestionując pogląd, według którego nieruchoma Ziemia znajduje się
w środku Wszechświata, a wokół niej krążą wszystkie pozostałe ciała niebieskie. U podstaw teorii geocentrycznej leżały założenia o centralnym
położeniu Ziemi, kulistym kształcie ciał niebieskich oraz o kołowym i jednostajnym charakterze ich ruchów. Mikołaj Kopernik sformułował koncepcję heliocentryczną – teorię budowy Układu Słonecznego, według
której Słońce jest centralnym ciałem Układu, a Ziemia, jako jedna z planet, obiega Słońce.
Postępy poczyniła również biologia, chemia, fizyka i medycyna. Flamandzki anatom Vesalius napisał traktat De natura corporis fabricia
(1543), który wpłynął na rozwój wiedzy o budowie ciała ludzkiego.
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Duch dociekliwości przyczynił się także do nowego spojrzenia na Kościół i przygotował grunt tym, którzy będą wzywali do jego reformy.
Odrodzenie wydatnie wpłynęło na nowe postrzeganie chrześcijaństwa.
Czy zatem między chrześcijaństwem a humanizmem istnieje konflikt? Jeżeli przez humanizm rozumiemy zwrot ku człowiekowi, to nie ma i właściwie nie powinno być podstaw do konfliktu. Pismo Święte jest adresowane
do każdego człowieka, tym samym to on jest w centrum religii chrześcijańskiej. Dzięki wierze człowiek odkrywa swoją właściwą wielkość, godność
i wartość swego człowieczeństwa. Humanizm jest zatem wpisany w chrześcijaństwo. Konflikt między chrześcijaństwem a humanizmem pojawia się
jedynie wtedy, gdy humanizm oznacza całkowite podporządkowanie wszystkiego człowiekowi.
1.2. Myśl renesansu

Renesans był epoką kształtowania się wielorakich wątków myślenia filozoficznego, kontynuowanych i rozwijanych w epoce nowożytnej, oddziałujących na sztukę, literaturę i naukę. Myśl renesansu, w tym w szczególności XV wieku, pozostawała nie tylko pod wpływem głównych szkół
i podstawowych zagadnień filozofii oraz nauki starożytnej i średniowiecznej. Obejmowała także problematykę astrologiczną, medycynę, fizykę i kosmologię, naukę o cudach i czarach, wymykając się upraszczającej charakterystyce epoki jako zdominowanej przez postawy naukowe.
Z kolei orientacja świecka współistniała w renesansie z żarliwością religijną i moralną (devotio moderna) i z różnymi formami mistyki. Za inicjatora devotio moderna (nowej pobożności) uważa się Gerarda Grootego,
a dziełem odzwierciedlającym jej zasady jest popularne do dzisiaj O naśladowaniu Chrystusa, przypisywane Tomaszowi à Kempis. Celem devotio
moderna było ukształtowanie pobożności indywidualnej, opartej na codziennym praktykowaniu cnót i wypełnianiu obowiązków; za wzór do naśladowania stawiała człowieczeństwo Chrystusa, podkreślała znaczenie
uczucia i osobistego przeżycia, potrzebę samotności i milczenia.
W przeciwieństwie do filozofii średniowiecznej, przedmiotem filozofii
renesansowej była przyroda z całym jej bogactwem i różnorodnością form
oraz człowiek podniesiony do rangi najwyższej. Rozpad dawnego porządku, chaos przemian religijnych i politycznych sprzyjały tworzeniu utopii,
które projektowały rozwiązania ustrojowe, gospodarcze i społeczne mające zagwarantować trwały pokój, ład moralny i polityczny.
Thomas More (Tomasz Morus) był czołowym humanistą o europejskiej sławie, jednym z największych myślicieli odrodzenia. Z wykształcenia prawnik, pełnił zaszczytne funkcje na dworze angielskim dochodząc
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do godności lorda kanclerza, czyli odpowiednika współczesnego premiera. Był także przewodniczącym parlamentu. Był przyjacielem Erazma
z Rotterdamu. W utworze Utopia atakował zło polityczne i społeczne występujące w jego czasach. Powiadał, że nienasyceni posiadacze ziemi nieludzko traktują ubogich. W porównaniu – pisał – z losem włóczęgów los
zwierząt pociągowych jest stokroć chyba lepszy. Źródłem istniejącego zła
jest własność prywatna. Gdziekolwiek jest własność prywatna, gdziea
wszystko mierzy się wartością pieniędzy, tam nie można spodziewać się
sprawiedliwości ani dobrobytu społecznego. Praca jest powszechnym obowiązkiem, od którego czasowo są zwalniani jedynie ludzie sprawujący władzę i ludzie nauki.
Zdecydowanie występował przeciwko herezji protestanckiej. Jego rezygnację z kanclerstwa przyśpieszyły prawdopodobnie zastrzeżenia, jakie
miał wobec rozwodu króla i wobec antypapieskiej postawy rządu. W 1534
roku odmówił uznania zwierzchnictwa króla Henryka VIII nad Kościołem
angielskim. Oskarżony o zdradę, po procesie, na którym sam się bronił,
skazany na śmierć zginął z ręki kata. Został kanonizowany w 1935 roku.
Jest bohaterem wielu utworów literackich.
Niccolo Machoavelli był włoskim mężem stanu i jedną z czołowych postaci odrodzenia. Podczas misji dyplomatycznych spotkał się z najpotężniejszymi osobistościami politycznymi owych czasów. Po dojściu we Florencji do władzy Medyceuszy odsunięto go od udziału w życiu politycznym
i zawiedziony wycofał się w zacisze domowe, oddając się pracom na temat
sztuki wojennej i filozofii politycznej.
W utworze Książę doradzał monarchom, jak utrzymać się u władzy. Odtąd określenie makiawelizm stosuje się zwykle wobec tego, kto ucieka się
do podstępu i obłudy w manipulowaniu ludźmi. Często przypisuje się –
i niesłusznie – Machiavellemu głoszenie poglądu, że cel uświęca środki.
Nie jest tak do końca. Machiavelli przede wszystkim kochał swoją ojczyznę
– Włochy. Pragnął gorąco doprowadzić do ich zjednoczenia. To ono, a nie
cokolwiek innego, było owym jedynym celem usprawiedliwiającym wszystkie środki.
W dziele Rozważania nad dziesięcioma pierwszymi księgami Tytusa Liwiusza chwali ustrój republikański, będący połączeniem elementów ustroju demokratycznego, oligarchicznego i monarchicznego, wzorowanym na
republice starożytnego Rzymu. W utworze tym zwracał uwagę na siłę, jakiej przydaje polityce przestrzeganie zasad moralnych.
Ogólnofilozoficzne znaczenie teorii kopernikańskiej wzrosło dzięki Galileuszowi. Poglądy Giordano Bruna nadały teorii Kopernika specyficzną
wymowę: Ziemia i człowiek nie tylko przestali zajmować centralne miejsce
we wszechświecie, ale — w związku z koncepcją nieskończonej liczby świa-
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1.3. Reformacja

Genezy reformy protestanckiej należy doszukiwać się w prądach religijno-społecznych, które nurtowały chrześcijaństwo u schyłku średniowiecza.
Działalność XVI-wiecznych reformatorów oraz teologów wieków następnych doprowadziła do powstania wielu grup religijnych, które łączył krytyczny stosunek do hierarchii kościelnej.
Za początek reformacji w Europie uważa się tradycyjnie wystąpienie
Marcina Lutra w Wittenberdzie w 1517 roku. Główne myśli swojej nauki
streścił Luter w tzw. Dużym i Małym katechizmie oraz Wyznaniu augsburskim, przedłożonym cesarzowi Karolowi V (1530 r.). Luter nie chciał głosić nowej religii, ani nawet zmieniać podstaw chrystianizmu. Jego ambicją
było przywrócenie – w imię tradycji – właściwego znaczenia temu, co
w chrystianizmie uważał za istotne i za najbardziej religijne, a mianowicie
słowu Bożemu objawionemu w Biblii. Dla Lutra chrześcijaństwo jest
przede wszystkim religią zbawienia, uwolnienia od grzechu, religią łaski
zbawczej i usprawiedliwiającej grzesznika w oczach Boga. Dobre uczynki
są jedynie świadectwem i następstwem wiary. Sama wiara zaś stanowi owoc
łaski Bożej, nie jest żadną zasługą wierzącego. Wszystko to razem układa
się w potrójny postulat, a mianowicie: sola Scriptura, sola fides, sola gratia
– tylko przez Pismo Święte, tylko przez wiarę i tylko przez łaskę Bożą człowiek może zostać zbawiony. Według Lutra z ustanowienia Chrystusa są tylko trzy sakramenty: chrzest, Eucharystia i pokuta. Luter bronił z przekonaniem doktryny o rzeczywistej obecności Ciała i Krwi Chrystusa w chlebie
i winie konsekrowanych podczas wieczerzy eucharystycznej, w czym zdecydowanie różnił się od Kalwina. Obecność tę pojmował jednak inaczej: nie
jako przeistoczenie, ale współistnienie postaci eucharystycznych z fizycznym
ciałem Chrystusa. Zdecydowanie odrzucił jednak Luter mszę świętą jako
ponowienie Ofiary Chrystusa.
W Komentarzu do Listu do Rzymian, pisze prof. Stanisław Filipowicz,
Luter przypomina dawne rozróżnienie św. Pawła, mówiąc o człowieku wewnętrznym i zewnętrznym. Prawdziwy, autentyczny jest tylko ten pierwszy.
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tów — utracili swój wyjątkowy charakter. Świat ziemski i niebieski złożony
jest z jednej materii. Bruno uważał, że każda cząstka świata jest życiem
i ma duszę. Wszystko co żywe – jest wolne. Buntownicze poglądy i upór filozofa niezdolnego do kompromisu doprowadziły G. Bruno do konfliktu
z władzami. Po kilkuletnim procesie został spalony na stosie.
System kopernikański stanowił zamknięcie epoki średniowiecza w nauce, natomiast wyprowadzone zeń — przez badaczy XVII-wiecznych —
konsekwencje przyczyniły się do utrwalenia nowych wzorców.
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To on rozmawia z Bogiem, to w nim dokonuje się dzieło zbawiennej przemiany. Jest on w istocie odgrodzony murem od całego świata, podstawową
miarą egzystencji jest wyodrębnienie. W Apelu do szlachty Luter eksponuje ideę powszechnego apostolstwa, krytykuje, podważa autorytety, dowartościowuje więc jednostkę. Przeciwstawiając Kościołowi widzialnemu Kościół niewidzialny – a więc związek serc, jak pisze dalej prof. Filipowicz –
oddziela ten prawdziwy, autentyczny Kościół od wszelkich spraw tego
świata. Jest on związkiem nie uczestniczącym w doczesnych splendorach.
Cała Reformacja stała się krytyką splendorów. W ten sposób zostały wyraźnie oddzielone dwa porządki – sacrum i profanum. Grunt pod zasadę rozdziału Kościoła od państwa (mimo pierwszych doświadczeń pozornie
świadczących o czymś przeciwstawnym) stworzyła właśnie reformacja.
I wreszcie w traktacie O wolności chrześcijanina Luter mówi już wprost
o wolności. Człowiek wewnętrzny, autentyczny – jest zawsze wolny. Nikt
nie jest w stanie go ograniczać. Rygorom można poddać tylko człowieka
zewnętrznego. W swej istocie człowiek jest jednak zawsze wolny. Protestantyzm stał się w istocie wielką szkołą wolności. Kwestię pobożności
sprowadzał bowiem do bezpośredniego stosunku pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wymagał, by każdy sam czytał Biblię i sam ją interpretował. By
o własnych siłach szukał drogi do prawdy i umiał krytycznie oceniać poglądy i postępowanie innych, by z zasady nie ufał autorytetom, ufając tylko
Bogu. Protestantyzm eksponował więc znaczenie wykształcenia, intelektualnej odwagi, krytycyzmu. Upowszechniając ideały racjonalnej trzeźwości
i swobody sumienia, torował drogę liberalizmowi.
Twórcą nauki wiary Kościoła reformowanego jest pochodzący z Francji
Jan Kalwin, a podatny grunt dla kalwinizmu przygotował działający na terenie Szwajcarii duchowny i humanista Ulrich Zwingli, który nawoływał
mieszczan do utworzenia autonomicznej gminy chrześcijańskiej. Jako zwolennik luterańskiej reformacji, w obawie przed represjami, Kalwin musiał
opuścić Francję i ukrywał się w Nadrenii. Tam też napisał swoje słynne,
przełomowe dla epoki dzieło: Wychowanie chrześcijańskie, które jest jasnym wykładem zreformowanej teologii. Przez wiele lat działał w Genewie, gdzie całą energię poświęcił na wprowadzanie w życie swojej wersji liturgii, organizacji kościelnej, doktryny i zasad postępowania moralnego.
Genewa stała się przystanią i inspiracją dla wielu europejskich protestantów i bazą dla zakrojonej na światową skalę działalności misyjnej. W zakresie nauki wiary punkt wyjścia w kalwinizmie jest zbieżny z luteranizmem:
powrót do Biblii jako jedynego źródła inspiracji religijnej. Głosił nawrót
do religii, której ośrodkiem jest postać, a głównie moralna nauka Chrystusa. Kalwinizm stanowi przede wszystkim system moralizatorski: pragnie
nie tylko pouczać, ale wychowywać całe społeczeństwa w duchu chrześci-
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1.4. Reforma trydencka

Reforma katolicka to religijne odrodzenie Kościoła Rzymskokatolickiego, jakie miało miejsce między XVI a XVII wiekiem. Jej początki wiążą się z reformami religijnymi mającymi o tyle związek z reformacją protestancką, że były jej przeciwne. Nie wystarczyło jednak mieć tylko siłę oporu. Brakowało jej często katolikom poddanym naciskom czynnej i krzykliwej mniejszości. I chociaż zdarzały się akty heroicznej odwagi, to jednak
katolicy po prostu nie byli przygotowani – zwłaszcza duchowo i intelektualnie – do stawienia czoła reformacji.
W pierwszej połowie XVI wieku Kościół raczej marzył o reformie, niż
ją realizował. Papiestwo lękając się idei koncyliaryzmu, to znaczy wyższości
soboru nad papieżem, było niechętne zwołaniu na wspólne obrady wszystkich biskupów. Tym niemniej wśród ludu istniało głębokie przekonanie, że
tylko sobór powszechny może odnowić życie kościelne. Papieże wreszcie
wmieszali się w walki pomiędzy władcami Anglii, Francji i Hiszpanii o hegemonię w Europie. Prawdziwy ruch odnowy Kościoła zapoczątkowany
został tedy w zakonach.
Za początek i podstawę programową Reformy katolickiej dzieło Soboru Trydenckiego (1545–63), który stał się śmiałym i kompletnym programem reform. Sobór ustalił naukę wiary, a zwłaszcza te jej punkty, które były kwestionowane w okresie reformacji. Przeprowadzono gruntowną reformę dyscypliny kościelnej i wzmocniono autorytet papieża. Potwierdzono
obowiązek stałego rezydowania, czyli przebywania, biskupa w swojej diecezji. Dla formacji duchownych przewidziano utworzenie seminariów. Biskupowi powierzono obowiązek głoszenia Słowa Bożego. W ten sposób
odpowiedziano na wyzwanie protestanckie wzywające do głoszenia wiernym słów Biblii. Do sfery natomiast raczej kontrreformy, czyli przeciwstawiania się ideom reformacji, należy ustanowienie indeksu (spisu) ksiąg zakazanych, których katolicy nie powinni czytać. Dziełem Soboru była rewizja łacińskiego przekładu Biblii, Wulgaty (ukończono ją w 1592 roku), dzięki której ustalono kanon Pisma Św. W rezultacie reformy wzrosła pobożność ludowa, rozwinęła się działalność charytatywna oraz ujawniły się no-
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jańskim. Z punktu widzenia doktrynalnego centralną myślą Kalwina jest
jego nauka o predestynacji wprowadzająca do religii rygoryzm etyczny. Pozytywne nastawienie Kalwina wobec pracy i kapitału zapewniło mu dopływ
zwolenników ze wszystkich terenów intensywnej gospodarki rzemieślniczej. Kalwinizm uzyskiwał duże poparcie, usiłując w organizacji Kościoła
urzeczywistnić zasady demokracji, postulując rozdział Kościoła od władzy
świeckiej, odrzucając katolicyzm i monarchię.
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we formy wrażliwości mistycznej. Następstwem Reformy Katolickiej było
rozszerzenie oświaty, głównie przez rozwój szkół jezuickich oraz ukształtowanie się baroku jako odrębnego prądu w kulturze. Dzieło reformy rozpoczęto od opracowania i wydania najlepszego tekstu Wulgaty, katechizmu na
użytek proboszczów, a następnie nowego mszału. Reforma katolicka była
w istocie potwierdzeniem wiary tradycyjnej dzięki temu, że nie podważała
struktur Kościoła, ale próbowała je ożywić poprzez wybór bardziej odpowiednich i świątobliwych osób.

2. Kultura polskiego renesansu
Rozwojowi politycznemu i gospodarczemu XV i XVI-wiecznej Polski
towarzyszyły przeobrażenia w dziedzinie kultury i sztuki. Głównym ośrodkiem życia umysłowego w tym okresie była założona jeszcze przez Kazimierza Wielkiego, a odnowiona przez Władysława Jagiełłę, Akademia
Krakowska. Profesorowie Akademii brali czynny udział w życiu politycznym kraju, reprezentowali państwo na zjazdach międzynarodowych oraz
rozwijali naukę polską, głosząc często postępowe poglądy. Z opinią krakowskiego uniwersytetu liczyły się najsławniejsze uniwersytety niemieckie
oraz paryska Sorbona, tu nauki zgłębiało wiele osób z całej Europy. W II
połowie XV wieku studenci zagranicznego pochodzenia stanowili aż 44%
wszystkich studiujących w Krakowie. Wychowankami Akademii byli między innymi tacy humaniści jak Jan Ostroróg i Andrzej Frycz Modrzewski
oraz największa chluba tej uczelni – Mikołaj Kopernik.
Poza Akademią, w połowie XV w. rozpoczął prace nad swym monumentalnym dziełem sekretarz biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i wychowawca synów króla Kazimierza Jagiellończyka, Jan Długosz.
Pisząc swą historię Polski korzystał on z doświadczeń światowej literatury,
poczynając od czasów starożytnych. Jego dzieło będące pierwszym całościowym ujęciem dziejów Polski znamy dziś pod dwoma tytułami: Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego albo krótko Dzieje Polski.
Z początkiem XVI wieku do Polski dotarł wielki przewrót w świadomości ludzi związany z nową epoką – Odrodzeniem. Wraz z silnie działającymi prądami idącymi z Zachodu i nawiązującymi do dorobku epoki starożytnej do Polski przybył humanizm, dokonujący przewartościowania dotychczasowych postaw społecznych, naukowych i kulturalnych. Polski humanizm i Odrodzenie, korzystając z osiągnięć ówczesnej kultury europejskiej, rodziły się jednak z polskich potrzeb i nabrały narodowego charakteru. Szczególną rolę w owych przemianach odgrywały dwory władców europejskich. Również ostatni Jagiellonowie: Zygmunt Stary i Zygmunt August położyli zasługi na tym polu. Głównym ośrodkiem polskiego renesan-
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su był oczywiście Kraków. To dzięki swoim kontaktom handlowym powiązany był z wielkimi ośrodkami kultury na zachodzie Europy.
Obok uniwersytetu szczególną rolę w krzewieniu nowych prądów odgrywał zamek królewski na Wawelu, który przebudowany w latach
1507–1537 stał się niemal symbolem polskiego renesansu. Jeden z okazalszych fragmentów Wawelu stanowi Kaplica Zygmuntowska. Była ona pomyślana jako monumentalne mauzoleum. Tutaj też pod wspaniałymi nagrobkami dłuta włoskich mistrzów: Bartolomea Berecci i Giovanniego
Marii Padovano spoczęły prochy dwu ostatnich Jagiellonów.
Rozpowszechnione w Europie zainteresowanie państwem i jego działalnością przejawiło się w licznych pracach polskich myślicieli i wydawców
norm prawnych. Największym osiągnięciem nauk politycznych stało się
wydanie w 1551 roku dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego O naprawie
Rzeczypospolitej (Commentariorum de republica emendanda). W pięciu
księgach przeprowadził autor analizę sytuacji w zakresie obyczajów społecznych, prawa, wojny, Kościoła i szkolnictwa. Wysuwał on konkretny,
opracowany w szczegółach program szerokich reform społecznych i politycznych państwa polskiego. Rozważania Modrzewskiego doprowadziły do
wniosku wyprzedzającego o parę wieków myśl postępową, że wszyscy ludzie powinni być równi w obliczu prawa i że szlachectwo winno być skutkiem zasług społecznych.
Niższy poziom reprezentował Stanisław Orzechowski, który w swych
utworach przedstawiał samowładztwo szlachty. Był autorem twierdzenia,
że Rzeczpospolita to rycerstwo polskie z radą koronną. Jak się okazało
twierdzenie to było słuszne przez następnych 200 lat.
Odrodzenie, zarówno w Polsce, jak w całej Europie, przyniosło kolosalny przewrót w zakresie nauki. Postęp techniczny, jaki dokonał się w XVI
w. w różnych dziedzinach życia, przyspieszył rozwój nauk przyrodniczych.
Rozwijały się również takie nauki jak: medycyna, matematyka i astronomia oraz nauka o języku polskim. Wśród uczonych wymienić należy przedstawicieli astronomii: Andrzeja Grzymałę z Poznania, Jana Szelinka z Głogowa, przede wszystkim twórcę nowożytnej wiedzy o wszechświecie, Mikołaja Kopernika.
Odrodzenie polskie obfituje jednak przede wszystkim w licznych sławnych pisarzy. Któż nie słyszał o szlacheckim pisarzu, ojcu narodowej polskiej literatury, Mikołaju Reju z Nagłowic. Jego Krótka rozprawa między
trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem zawiera ostrą krytykę stosunków społecznych panujących w szesnastowiecznej Polsce. Do grona sławnych należą również: reprezentant dworskiej humanistycznej poezji łacińskiej Klemens Janicki, autor filozoficznych opowieści Biernat z Lublina
oraz żyjący już nieco później słynny kaznodzieja Piotr Skarga. Szczytowym
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osiągnięciem literackim XVI w. jest jednak twórczość Jana Kochanowskiego (1530–1584). We wszystkich utworach – od żartobliwych Fraszek, świetnie odzwierciedlających środowisko i czasy, poprzez Pieśń świętojańską
o Sobótce, chwalącą uroki wsi polskiej, aż do bolesnych Trenów oraz wspaniałej Odprawy posłów greckich, pełnych aktualnych, związanych z walką
o reformę państwa akcentów – mistrz Jan z Czarnolasu obdarza nas nie
spotykaną przedtem giętkością polskiego języka.

3. Reformacja i reforma trydencka w Polsce
Reformacja w Polsce rozwijała się w swoistych warunkach, bowiem
przed pojawieniem się tego ruchu państwo polskie nie było jednolite ani
pod względem wyznaniowym, ani etnicznym. Sprzyjało to tolerancji, z jaką
potraktowano różne odłamy protestantyzmu. Polska pozostała państwem
bez stosów. Swoboda wiary była bowiem częścią swobód wywalczonych
przez szlachtę. Tym niemniej, za panowania Zygmunta Starego, nieprzejednanego wroga nowej wiary, reformacja nie poczyniła widocznych postępów.
Luteranizm zyskał zwolenników na Pomorzu i w Prusach. Były wielki
mistrz zakonu krzyżackiego, po sekularyzacji Prus i złożeniu hołdu, przyjął luteranizm i sam stał się gorliwym krzewicielem nowego wyznania. Luteranizm szerzył się raczej wśród mieszczaństwa. Kalwinizm był natomiast
bliższy szlachcie.
Kalwinizm pojawił się w Polsce na szerszą skalę w latach pięćdziesiątych
XVI wieku. Zyskał poparcie wśród szlachty polskiej i litewskiej. Był dla
niej wyznaniem szczególnie atrakcyjnym, ze względu na swój demokratyzm
i niechęć do władzy centralnej. Świetnie współgrało to z ideami demokracji szlacheckiej. Do kalwinizmu należeli przedstawiciele wszystkich warstw
szlacheckich, a dom Radziwiłłów – jednego z największych rodów magnackich – był jednym z czołowych protektorów tego wyznania.
Triumfy różnowierstwa zbiegły się z rozwojem przywilejów szlachty, do
których zaczęto zaliczać także prawo wyznawania przez nią dowolnie obranego wyznania. Ostateczną jego akceptację uzyskano w akcie konfederacji
warszawskiej 1573 roku. Uroczysty ten akt gwarantował bezwarunkowy
i wieczysty pokój między różniącymi się wiarą. Zapewniał innowierczej
szlachcie równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa. Był jednym
z pierwszych w Europie aktów szerokiej tolerancji religijnej. Polska stała
się azylem dla tych odłamów protestantyzmu, których nie tolerowały panujące w ich krajach ojczystych kościoły protestanckie albo władza katolicka.
Za ruchem reformacyjnym opowiedziała się zaledwie szósta część stanu
szlacheckiego. Była to jednak elita szlachecka, kształcona na obcych uniwersytetach i przodująca w walce o egzekucję dóbr i praw.
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Na przełomie pierwszej i drugiej połowy XVI wieku zdawało się, że Polska pozostanie krajem zwycięskiej reformacji, a przynajmniej krajem protestanckich miast i szlachty, jako że wśród chłopów nowe wyznanie nie
znalazło zwolenników. Tymczasem stało się inaczej. Po sejmach egzekucyjnych, po Soborze Trydenckim, zaczął się stopniowy odpływ fali reformacyjnej w środowisku szlacheckim. Na przełomie XVI i XVII wieku doszło do
stopniowej likwidacji zborów różnowierców w miastach koronnych. Towarzyszyły temu napady na sklepy, mieszkania, a nawet pogrzeby różnowierców.
Protestantyzm wpłynął pozytywnie na rozwój polskiej kultury, przyczyniając się m.in. do rozkwitu narodowego piśmiennictwa. Kalwinistą był
Mikołaj Rej, zwolennikiem arianizmu – czołowy poeta polskiego baroku
Jan Andrzej Morsztyn. Towarzyszył temu rozwój drukarń, tłoczących Pismo Święte oraz utwory polemiczne w języku polskim. Różnowiercy stworzyli sieć szkół średnich, z najważniejszymi akademiami braci polskich
w Rakowie i braci czeskich w Lesznie oraz gimnazjami luterańskimi w Toruniu i Gdańsku.
Pierwsze ze strony władz próby przeciwdziałania szerzeniu się prądów
reformacyjnych na ziemiach polskich zostały podjęte już w 1520 roku
(edykt króla Zygmunta I Starego zakazujący sprowadzania dzieł M. Lutra). Zdecydowanym przeciwnikiem reformacji był Zygmunt III Waza, pozostający pod silnym wpływem jezuitów, z Piotrem Skargą – wybitnym
mówcą – na czele. Kościołowi udało się przekreślić postanowienia konfederacji warszawskiej:
• sejm skazał braci polskich na banicję;
• zabroniono, pod karą śmierci, odstępstwa od katolicyzmu.
Polska przyjęła uchwały Soboru Trydenckiego. Wśród wybitnych postaci
Reformy Katolickiej w Polsce na czoło wybija się kardynał Stanisław Hozjusz zdecydowanie występujący przeciw szerzeniu się luteranizmu. Przeciwstawił się też koncepcji stworzenia Kościoła narodowego. Przewodniczył
końcowym obradom Soboru Trydenckiego i wdrażał jego reformy na gruncie polskim. Był nazywany szermierzem odnowy katolicyzmu. W 1564 roku
sprowadził do Polski jezuitów, którzy szybko stali się główną siłą reformującą katolicyzm polski. Założył w Braniewie pierwsze kolegium jezuickie
(Collegium Hosianum). Był nawet wysuwany jako kandydat na papieża.
Wpływy polskiej Reformacji nie były trwałe. Kontrreformacja zahamowała tendencje znajdujące wyraz w publicystyce obozu reform.
Czym była w istocie Kontrreformacja? Prof. Stanisław Filipowicz konstatuje, że programowo zwracała się ona przeciw swobodzie myślenia.
Przypominała o powadze dogmatów i znaczeniu hierarchii. W roku 1558
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Rzym ogłosił pierwszy Indeks ksiąg zakazanych. Kościół katolicki chciał
powstrzymać szkodzące autorytetom dyskusje. Miało je zastąpić Trydenckie wyznanie wiary. Kościół bronił istniejących hierarchii. Protestantów
przedstawiano jako ludzi burzących wszelki porządek, którzy negując autorytety niszczą społeczeństwo. Zamiast o wolności – mówiono raczej
o posłuszeństwie. Kontrreformacja utrwalała skłonności konserwatywne.
Kwestionowała wartość przemian burzących dawny ład, przywracała porządek i zamierzała zagwarantować jego nienaruszalność. Kontrreformacja przyczyniła się do radykalnej dezintelektualizacji przeżyć religijnych.
Różnica pomiędzy Kościołami reformowanymi a Kościołem Katolickim
była pod tym względem olbrzymia. Propagowany przez polskich jezuitów
model pobożności – zgodny z zasadą do duszy przez oczy – eksponował
przeżycia i emocje. Kościół – w bojach z innowiercami – chętniej odwoływał się do uczuć, aniżeli do racji. Olbrzymią rolę odgrywały obrazy; inscenizowano swoisty teatr grozy, który miał zohydzić heretyków. Malowidła
w kościołach, ryciny, procesje, stały się formą bezpośredniej i wielce skutecznej edukacji. Kościół starał się wywołać poczucie zagrożenia – protestanci przedstawiani byli jako istoty demoniczne. Rosła temperatura uczuć
etnocentrycznych, sprzyjająca utrwalaniu klimatu nietolerancji wobec obcych.
Polska była wprawdzie – jak podkreśla prof. Filipowicz – państwem bez
stosów, ale także krajem, w którym burzono bezkarnie zbory innowierców.
Grzechów przeciw tolerancji było więcej. Tłumiono głośne i wysoko rozwinięte szkoły ariańskie – pisał Michał Bobrzyński. W roku 1668 zagrożono
karą śmierci za odstępstwa od religii katolickiej. Konwersje stały się niemożliwe. Zaczynały powstawać rozmaite stereotypy wykluczenia. W roku
1673 sejm postanowił, iż indygenaty i nobilitacje mogą być nadawane wyłącznie katolikom. Przeciwnicy kultu Maryjnego przedstawiani byli jako
ludzie wyłamujący się ze wspólnoty narodowej. Zaczęły kształtować się
podstawy stereotypu Polaka-katolika, podstawy antymniejszościowej koncepcji narodu. Człowiekowi abstrakcyjnemu, traktowanemu jako podmiot
pewnych nadrzędnych praw, został przeciwstawiony człowiek konkretny –
taki sam jak my. Kto jest inny (nie taki jak my) zostanie odtrącony! Nie
chodziło tu rzecz jasna o piętnowanie jakiejś szczególnej, polskiej nietolerancji. W ogólnym obrazie wieku XVII i XVIII, zwłaszcza na tle całej Europy, należałoby także zaznaczyć skłonność do tolerancji. Musimy wszakże zaakcentować tendencje, które można traktować jako swoiste antygeny
liberalizmu. Stosunki kształtujące się w Polsce w wieku XVII i XVIII
z pewnością nie miały nic wspólnego z liberalnym paradygmatem społeczeństwa otwartego, uznającego niejednolitość za rzecz naturalną. Kontrreformacja z założenia miała ujednolicać.
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Reforma katolicka znalazła odbicie w trzech dziedzinach:
1) w odnowie wewnętrznej struktur kościelnych (zakładanie seminariów duchownych, dyscyplinowanie kleru, nowe księgi liturgiczne
i kodyfikacja prawa kościelnego) połączonej z wprowadzaniem nowych form pobożności (kult maryjny i eucharystyczny, sodalicje,
bractwa);
2) w walce o odzyskanie wiernych, którzy przeszli na protestantyzm,
przez kształcenie młodzieży niekatolickiej w szkołach jezuickich,
przez propagandę religijną (dzieła lit. i druki polemiczne – Piotr
Skarga) i naciski polityczne;
3) w unii Kościoła katolickiego i Prawosławia w Rzeczypospolitej
otwierającej drogę wpływom katolickim na Rusi.
W początkach XVII wieku Kościół Rzymskokatolicki odzyskał „rząd
dusz” ogromnej większości szlachty.
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