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Wśród szerokiego grona doktryn politycznych, którym można zarzucić 
posiadanie „krwi na rękach”, nacjonalizm zajmuje miejsce szczególne. 
Kontrowersyjny, budzący jednoznacznie złe skojarzenia, w słowniku 
współczesnej polityki funkcjonuje jako niemalże obelga. Przyczyn nie 
trzeba szukać zbyt daleko. Spokrewniony z rasizmem i ksenofobią, 
chętnie wchodzący w związki z imperializmem, stanowił nacjonalizm 
bazę dla faszyzmu i jego najbardziej ekstremalnej odmiany – nazizmu, 
zaznaczając się w historii ludzkości dziesiątkami tysięcy, jeśli nie milio-
nami ofiar.

W przeciwieństwie do wyznających je ludzi, idei nie można jednak sa-
dzać na ławie oskarżonych. Nie sposób ich sądzić i skazywać, zamykać za 
kratami i zabraniać oddziaływania. Co gorsza, nawet te najbardziej skom-
promitowane nie umierają nigdy, przez lata tkwiąc w uśpieniu niczym 
pałeczki Camusowskiej Dżumy, tylko po to by ujawnić się w burzliwych 
czasach kryzysu gospodarczego lub politycznego, jako kusząca alterna-
tywa dla liberalnej demokracji, której triumf ogłoszono chyba nazbyt 
wcześnie. W obliczu powyższego najgorszym co można uczynić jest od-
wrócenie się do nacjonalizmu plecami i zignorowanie problemu, jak gdyby 
istniał wyłącznie gdzieś na marginesie współczesnej filozofii politycznej. 
Powszechnie znana przestroga George’a Santayany każe nam bowiem 
dogłębnie przyjrzeć się owej doktrynie, we wszystkich jej aspektach, by 
ustrzec się przed „powtarzaniem historii na nowo”.

Stąd potrzeba poniższego opracowania, poświęconego zróżnicowanym 
obliczom nacjonalizmu, przejawiającego się na przestrzeni dziejów na 
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różnych szerokościach geograficznych. Ogólne zdefiniowanie nacjonali-
zmu – jako doktryny politycznej, przyznającej narodowi centralną i uprzy-
wilejowaną, aczkolwiek nie zawsze nadrzędną pozycję względem innych 
podmiotów, takich jak rodzina czy jednostka – nie budzi bowiem szczegól-
nych wątpliwości. Trudno jednakże uciec przed konstatacją, że dwa iden-
tyczne lub chociażby zbliżone nurty w ramach nacjonalizmu nie zdarzają 
się nigdy, gdyż jest on ściśle związany z etniczną, społeczną i kulturową 
specyfiką narodu, w którym się rodzi.

Korzenie doktryny sięgają przełomu XV i XVI wieku, a więc czasu osta-
tecznego upadku uniwersalizmu religijnego oraz początków reformacji. 
Toczone w owym okresie wojny religijne niewątpliwie przyczyniły się do 
prostego podziału na „naszych” i „obcych”, a tym samym do rozpoczę-
cia procesu identyfikacji narodowej w oparciu o wspólną religię. Nieco 
później, nie bez wsparcia refleksją Machiavellego, doszło do sekularyzacji 
pojmowania relacji między rządzącymi, a rządzonymi, oraz zdefiniowania 
pojęcia „racji stanu”, czyli celu narodowego „uświęcającego” środki po-
dejmowane dla jego realizacji. XVIII wiek przyniósł ze sobą na tyle silne 
poczucie terytorialnej, kulturowej i religijnej odmienności od innych nacji, 
że w toczonych powszechnie wojnach ramię w ramię stawali obok siebie 
reprezentanci różnych stanów. Zwieńczeniem tego procesu była Wielka 
Rewolucja Francuska, która uderzyła w doktrynę absolutnej władzy kró-
lewskiej zastępując ją absolutną władzą narodu. Symbolicznie feudalne 
Stany Generalne zmieniono wówczas w republikańskie Zgromadzenie 
Narodowe. Rewolucyjne batalie Republiki Francuskiej i Pierwszego Cesar-
stwa niczym chorobę rozniosły nacjonalizm po całej Europie, wzmacniając 
poczucie odrębności narodowej Niemców, Włochów, Hiszpanów czy Ro-
sjan, których zjednoczył narodowy opór wobec francuskiego najeźdźcy1.
Seria zrywów rewolucyjnych i narodowych jaka nastąpiła później, w la-
tach 1849–1919, czyli od Wiosny Ludów do zakończenia I wojny świa-
towej, była okresem wielkiego triumfu państw narodowych. Zjednoczyły 
się podzielone Włochy i Niemcy, rozpadły wielonarodowościowe imperia 
jak Austro-Węgry. Na arenę dziejów wkroczyły państwa narodowe i dojrza-
ły nacjonalizm, stanowiący zasadniczy obiekt zainteresowania niniejszej 
publikacji.

1 Słownik historii doktryn politycznych, t. 4, M–Q, red. K. Chojnicka, M. Jaskólski, Warsza-
wa 2009, s. 283–294.
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Życząc czytelnikowi miłej i pożytecznej lektury, autorzy niniejszego 
zbioru wyrażają nadzieję, że przybliży on zjawisko nacjonalizmu tak 
w historycznych, jak i we współczesnych obliczach, przyczyniając się do 
lepszego zrozumienia owej złożonej doktryny.

Marcin Kaliński
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NarodziNy tożSamości Narodowej turków. 
GeNeza i rozwój NacjoNalizmu tureckieGo

Wstęp

„Jakże szczęśliwy jest ten, kto może powiedzieć, że jest Turkiem!”1, 
może dziś wypowiedzieć każdy mieszkaniec Republiki Tureckiej. Nie za-
wsze będzie on jednak świadomy, jak wielkie różnice zaszły nie tylko jeśli 
chodzi o społeczną tożsamość mieszkańców Turcji, lecz także w samym 
znaczeniu słowa „Turek”. Dzisiaj oznacza ono mieszkańca Turcji (tur. Türk) 
i nie ma negatywnych konotacji. Kiedyś było inaczej – właściwie aż do 
końca XIX wieku przypisuje mu się znaczenia „człowiek z ludu”, „grubia-
nin”, „prostak”, a nawet „okrutny”, „złodziej”, „rozbójnik”2. Wykształ-
ceni ludzie oraz sfery wyższe określano wówczas mianem „Osmanów”, 
a pojęcie „narodu” przywodziło na myśl raczej jego koncepcję politycz-
ną niż etniczną. Rozwój idei narodowych przyniósł, wraz z utratą mo-
carstwowej pozycji i poważnymi stratami terytorialnymi na rzecz innych 
państw, dopiero XIX wiek.

Jedne z pierwszych wzmianek o Turkach pojawiają się (nie licząc 
najwcześniejszych źródeł chińskich) w VI wieku n.e. w kronikach Sasa-
nidów3. Podejrzewa się także, że plemiona Hunów (tych samych, którzy 
doprowadzili do rozpadu Cesarstwa Rzymskiego), tworzące pierwsze or-
ganizmy państwowe w III w. p.n.e., także składały się po części z Turków. 
Jednak najsłynniejszym reliktem archeologicznym, zawierającym runy 

1 Cytat za: Mustafa Kemal Atatürk, 29.10.1933 r. (źródło: D. Kołodziejczyk, Turcja, 
Warszawa 2010, s. 44).

2 J. Reychman, Historia Turcji, Wrocław 1973, s. 9–10.
3 M. Rosabi (red.), Peoples of western Asia, New York 2007, s. 544–545.
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języka prototureckiego są stele z tzw. „napisami orchońskimi”4, datowane 
na VIII wiek n.e. Dzisiejsze ludy tureckie wywodzą się od Oguzów (Turcy, 
Azerowie, Turkmeni) i Kipczaków (Tatarzy, Kazachowie, Uzbecy). Na 
świecie żyje dzisiaj ponad 60 milionów Turków, z czego 55 milionów 
w samej Turcji5 (pozostali m.in. w Niemczech, Bułgarii, Iraku).

Źródła nacjonalizmu tureckiego

Moment narodzin tureckiego ruchu narodowego, podobnie jak w przy-
padku wielu innych grup narodowościowo-etnicznych, przypada na poło-
wę XIX wieku. Spośród powodów tak późnego uaktywnienia się tendencji 
narodowościowych wskazać należy:

 ✴ wchodzenie ludów tureckich w skład wielonarodowościowych impe-
riów, tj. Sułtanatu Otomańskiego, Carstwa Rosji i państwa perskiego;

 ✴ politykę wynaradawiania i przesiedleń prowadzoną przez Rosję (do-
tyczy to zwłaszcza Tatarów i Azerów – paradoksalnie uciekinierzy 
z Rosji w dużej mierze przyczynili się do rozwoju panturkizmu i in-
nych tureckich ruchów nacjonalistycznych);

 ✴ identyfikację skupioną wokół czynników religijnych, tj. islamu w ob-
rządku sunnickim (główna linia podziału przebiegała nie na linii Tu-
rek–obcy, lecz muzułmanin–niewierny);

 ✴ niedostatki w wykształceniu istniejące wśród przeważającej części 
ludności;

 ✴ izolacja i brak dostatecznego kontaktu między różnymi grupami lu-
dów tureckich;

 ✴ partykularyzmy regionalne i klanowość, panujące zarówno w Anato-
lii, na Syberii i Kaukazie, jak i na stepach Azji Środkowej.

Jedną z przyczyn braku poczucia tożsamości narodowej, występują-
cą zwłaszcza na obszarze Imperium Otomańskiego był język. Warstwy 
rządzące(tzw. „Osmani”) odcinały się od biednych, niewykształconych 
chłopów, posługując się językiem osmańskim,zupełnie innym niż język 
pospólstwa i całkiem dla niego niezrozumiałym. Nie był to typowy język 
turecko-ałtajski, stanowił on bowiem swoistą hybrydę turecko-arabsko-
-perską, zapisywaną zmodyfikowanym alfabetem arabskim.

4 J. Reychman: dz. cyt, s. 13–18.
5 55 milyonkişi ‚etnikolarak’ Türk, Milliyet, [online:] http://www.milliyet.com.tr/2007/03/22/

guncel/agun.html[dostęp: 25.03.2012].
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W okresie otomańskim prowadzono w zasadzie politykę (nazwaną póź-
niej w okresie XIX wieku osmanizmem6) praktycznej równości wszyst-
kich wyznań i grup narodowościowych. Oczywiście bycie chrześcijaninem 
wiązać się mogło z pewnymi niedogodnościami (jak np. płaceniem spe-
cjalnego podatku od uprawianej ziemi, tzw. harac), generalnie jednak im-
perium otomańskie uznać należy, aż do końca XIX wieku, za kraj bardzo 
tolerancyjny, czy wręcz sprzyjający nie-Turkom. Co ciekawe społeczności 
chrześcijańskie dysponowały tam pewnymi przywilejami – oprócz bra-
ku obowiązku służenia w wojsku lokalne grupy pełniły pewne charaktery-
styczne funkcje, np. Ormianie pracowali jako kupcy i bankierzy, a Grekom 
powierzano nierzadko zarząd nad prowincjami i państwami zależnymi, 
w tym znajdującymi się na rubieżach imperium (jak np. księstwa woło-
skie – Mołdawia i Wołoszczyzna). Wysokie funkcje w państwie pełnili 
Albańczycy (jak np. rodzina Köprülü7). Było to poniekąd uzasadnione 
obawami sułtanów, którzy chcieli zneutralizować wpływy członków tu-
reckich rodów oraz własnej rodziny, jak również innych potężnych grup, 
takich jak janczarowie.

Ta polityka oraz powolny rozbiór imperium przez europejskie (i co 
ważne – chrześcijańskie) potęgi, spowodował – podobnie jak w Rzecz-
pospolitej – stopniowy wzrost nietolerancji wobec innowierców i obcego 
elementu, który w takim czy innym zakresie, prawdziwym lub wyima-
ginowanym, współpracował z wrogami państwa. Przyczyniła się do tego 
także coraz bardziej widoczna dla poddanych dekadencja sułtanów (ste-
rowanych nierzadko przez kobiety z haremu czy mających nietureckie po-
chodzenie doradców). Można powiedzieć, że nowoczesny turecki naród 
rodził się w bólach, w miarę jak od potężnego niegdyś kraju odpadały 
kolejne posiadłości – Węgry, Afryka Północna, Bałkany, w końcu Arabia 
i Mezopotamia. Odbyło się to także kosztem zamieszkałych na terenie 
Turcji mniejszości, czyli Słowian Południowych, Ormian, Greków i Asy-
ryjczyków – stanowiły one zagrożenie dla społeczności tureckiej, stały się 
więc obiektem prześladowań, na które chrześcijanie odpowiadali zbroj-
nym oporem, co tylko zaogniało wzajemne relacje. Charakterystyczne, 
że wraz z przynależnością narodową obudził się także wśród poprzed-
nio tolerancyjnych Turków fundamentalizm religijny – było to oczywistą 

6 T. Majda (red.), Leksykon wiedzy o Turcji, Warszawa 2003, s. 204.
7 Więcej w Albanians under Ottoman rule [w:] R. Zickel, W. Iwaskiw, Albania – a country 

study, Washington 1992.
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odpowiedzią na fakt, iż państwa walczące z Turcją stosowały jako pretekst 
do wszczęcia wojny czynnik religijny. Co więcej instrumentalnie wykorzy-
stywały one obecne w Turcji mniejszości chrześcijańskie w celu wtrącania 
się w wewnętrzne sprawy Turcji i wymuszanie koncesji handlowych. Do-
tyczyło to np. tak zwanej „kwestii ormiańskiej”, ale Europejczycy inter-
weniowali także w sprawie Greków czy w Libanie – oczywiście tak długo, 
jak przemawiały za tym ich partykularne interesy.

poWstanie śWiadomości narodoWej

Tureckie słowo oznaczające naród, czyli Millet, przez długi czas znaczy-
ło nie tyle wspólnotę etniczną, co religijną. Pierwszym, który użył tego 
wyrazu w znaczeniu współczesnym był İbrahim Şinasi, turecki inteligent 
wykształcony w Paryżu, jeden z głównych autorów liberalnych reform 
tanzimatu w połowie XIX wieku. O jego zainteresowaniu kwestiami języ-
kowymi, także wśród ludu, świadczy zresztą autorstwo nieukończonego 
słownika turecko-osmańskiego.

Istotny wkład w ukształtowanie się tureckiej odrębności narodowej 
miała literatura narodowa. Prąd ten, powstały pod koniec XIX wieku, 
częściowo pod wpływem niepowodzeń polityki reform tanzimatu8, szeroko 
podkreślał etniczną odrębność i wyjątkowość Turków, zwracał też uwagę 
na solidarność z ludami tureckimi zamieszkałymi poza granicami Impe-
rium Otomańskiego, zwłaszcza w Rosji.

Za ojca nurtu nacjonalistycznego w literaturze (a także polityce) tu-
reckiej uważany jest Mehmet Kemal (pseud. Namık Kemal), urodzony 
w 1840 roku lingwista i dziennikarz, wydawca gazet „Wolność” (Hürriyet) 
i „Przykład” (Ilbret). Jako że prezentował on niebezpieczne, zdaniem rzą-
du, idee nacjonalizmu tureckiego (które łączył z liberalizmem gospodar-
czym, islamskim konstytucjonalizmem i ideą równości wszystkich klas), 
gazety zostały zamknięte przez rząd, a on sam udał się na wygnanie do 
Europy Zachodniej, z którego powrócił dopiero w latach 70 XIX wieku. 
Najważniejsza z jego sztuk, wydana w 1873 roku „Ojczyzna albo Silistria” 
(Vatan Yahut Silistre) przesycona jest heroicznym patriotyzmem w roman-

8 Polityka modernizacji prowadzona w latach 1839–1876 – z jednej strony miała ona 
doprowadzić do uzdrowienia „chorego człowieka Europy”, jak nazywano monarchię 
turecką, z drugiej miała ona doprowadzić do faktycznej równości wszystkich obywate-
li, niezależnie od religii i pochodzenia, co skutkować musiało niezadowoleniem wśród 
uprzywilejowanych do tej pory w pewnych sferach tureckich muzułmanów.
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tycznym wydaniu. Zresztą sami bohaterowie utworu to właśnie zwykli, 
prości ludzie, którzy to mieli być głównym ogniwem kształtującym no-
woczesny naród turecki.

Jednym z najważniejszych, a na pewno najbardziej znanym spośród 
przedstawicieli literatury narodowej był Mehmet Ziya9, poeta, filozof 
i socjolog (uczeń Emila Durkheima), kojarzony szerzej pod imieniem Ziya 
Gökalp. Jako redaktor czasopisma „Turecka Ojczyzna” (TürkYurdu) i au-
tor dzieł takich jak Podstawy Turkizmu (Türkçülüğün Esasları) czy Turkizacja, 
Islamizacja, Modernizacja (Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak) stwo-
rzył podstawy do funkcjonowania tureckiego nacjonalizmu. Działaniom 
Gökalpa, dostrzegającego zagrożenie płynące z bezrefleksyjnej recepcji 
rozwiązań europejskich, towarzyszyły wysiłki na rzecz rozdzielenia pojęć 
„europeizacja, westernizacja” i „modernizacja” – jako przykład dla Turcji 
podawał m.in. Japonię, która adoptowała europejskie rozwiązania eko-
nomiczne i prawne, zachowując jednocześnie własny dorobek kulturowy. 
Innym wybitnym przedstawicielem nurtu narodowego w literaturze ture-
ckiej był piszący na początku XX wieku Mehmet Emin Yurdakul, znany ze 
swoich wierszy, w których wychwalał tureckość i miłość do ojczyzny, jaką 
jest Turcja. Jemu też należy przypisać konwersję znaczenia słowa Turek, 
wcześniej obraźliwego, od tamtej pory kojarzonego z przynależnością na-
rodowościowo-etniczną10 i użycie określenia „język turecki”, zestawionego 
z dotychczas używanym „osmańskim”.

Wysiłkom tym towarzyszył ruch na rzecz odnowy języka tureckiego 
i oczyszczenia go z naleciałości perskich i arabskich. W tym celu założono 
w 1911 roku w Salonikach pismo „Młode Pióra” (Genç Kalemler), skupiają-
ce pisarzy takich jak Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin czy wspomniany 
Ziya Gökalp. Ich postulaty udało się jednak zrealizować dopiero w 1928 
roku, kiedy to w końcu pismo arabskie zostało zastąpione przez alfabet 
łaciński.

panturkizm i turanizm

Charakterystycznym elementem tureckiego nacjonalizmu był (i wciąż 
jest) element jedności z „Turkami” zamieszkującymi poza terenem Anatolii. 

9 A. Kadiolu: The paradox of Turkish nationalism and the construction of official identity, 
“Middle Eastern Studies” 32/1996, s. 184–185.

10 „Jam Turek, wielka jest moja wiara i ród mój” (tłum. T. Majda).
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Chodzi tu głównie o wymienione wcześniej ludy tureckie, znajdujące się 
w XIX wieku pod panowaniem rosyjskim (Azerowie, Turkmeni, Tatarzy, 
Kazachowie).

Można wysnuć tezę, że mówiący językami z grupy turecko-ałtajskiej 
mieszkańcy Carstwa Rosyjskiego zaczęli o wiele wcześniej zdawać sobie 
sprawę ze swojej „tureckości”. Wynikać to być może z tego, że poddawani 
rusyfikacji i prześladowaniom, zarówno na gruncie narodowościowym, jak 
i religijnym, uświadomili sobie, że jedynie silne poczucie odrębności od 
otaczających ich Słowian może pozwolić na zachowanie pewnej autono-
mii, choćby kulturowej, i na uratowanie pradawnych tradycji.

Najlepszym dowodem na potwierdzenie powyższej tezy jest postać 
Jusufa Akczurina, urodzonego w 1876 roku Tatara z Rosji, który w wieku 
7 lat przybył wraz z matką do Turcji. Wyrzucony ze szkoły z powodu re-
wolucjonistycznych przekonań, trafił w 1899 roku do Paryża, a stamtąd 
z powrotem do Rosji, gdzie napisał największe ze swoich dzieł – mani-
fest Trzy rodzaje polityki (ÜçTarz-ı Siyaset), opublikowane później w Kairze 
w magazynie „Turek” (Turk). Przedstawia on w nim ciekawą wizję nowego 
państwa (i społeczeństwa) tureckiego, pozbawionego obcych narodowoś-
ciowo elementów i wpływów. Co więcej niektóre z jego postulatów były 
bardzo nowoczesne – zalecał między innymi wprowadzenia demokracji, 
początkowo w formie ograniczonej, a także rozdział religii od państwa, 
czy wręcz całkowitą laicyzację, sprzeciwiając się jednocześnie w sposób 
jednoznaczny ideom panislamskim, które uważał za czysty ekstremizm 
(pokłócił się o to z innym wybitnym przedstawicielem ruchu młodoture-
ckiego, Ziyą Gökalpem). Na wielu jego pomysłach wzorował się zresztą 
potem Mustafa Kemal.

Zjednoczenie narodowe ludów tureckich postulowała ideologia zwana 
panturkizmem. Zakłada ona stworzenie ciągnącego się od Istambułu, 
przez Krym, Kaukaz i Persję, aż do Azji Środkowej i Syberii państwa 
grupującego wszystkie ludy posługujące się językami z grupy turecko-
-ałtajskiej.

Jeszcze szersze kręgi zatacza turanizm (znany też jako panturanizm), 
skierowany także do grup spokrewnionych, zdaniem ideologów tej dok-
tryny z Turkami. Warto nadmienić, iż w rzeczywistości pokrewieństwo to 
jest albo całkowicie wyssane z palca albo opiera się na co najmniej niepew-
nych poszlakach lingwistycznych. Grupami tymi są narody ugrofińskie 
(Węgrzy, Finowie, Estończycy, Karelowie) oraz Mandżurowie i Mongoło-
wie, a nawet Koreańczycy i Japończycy.



14

Artur Bliski

ruch młodoturecki

Nazwa ruchu wywodzi się od powstałej w 1889 roku organizacji „Mło-
dzi Turcy” (Genç Türkler), czyli stowarzyszenia studentów szkół wyższych 
w stolicy Imperium Otomańskiego, Istambule11, skupiającego młodzież 
o poglądach rewolucjonistycznych, która domagała się reform społecznych 
i ustrojowych i modernizacji kraju. Inspiracją były dla nich podobne orga-
nizacje, które powstawały wcześniej w państwach europejskich (jak choćby 
„Młode Włochy”).

Ideę rozsławiło na cały świat wydawane w Paryżu przez Namıka Ke-
mala od 1899 r. czasopismo „La Jeune Turquie” („Młoda Turcja”), w któ-
rym pisało także wielu czołowych przedstawicieli ówczesnej literatury 
tureckiej. Reprezentowało ono popularne nie tylko wśród dysydentów, ale 
i w samej Turcji, postulaty głębokich reform i westernizacji, jako jedynego 
możliwego lekarstwa na problemy rozsadzające skostniałą od wewnątrz 
monarchię.

Jedna po drugiej zaczęły powstawać na terenie Sułtanatu coraz to nowe 
komórki Młodoturków. Władze, dostrzegłszy w nich grupę wywrotową, 
zdecydowały się na rozpoczęcie zakrojonej na szeroką skalę polityki aresz-
towań i prześladowań działaczy nacjonalistycznych. Wielu zmuszono do 
emigracji za granicę. To jednak tylko wzmogło zapał tureckich patriotów 
i reformatorów. Mimo wzajemnych nieporozumień, jakie zarysowały się 
szczególnie ostro na zwołanym w 1902 r. do Paryża Kongresie, organiza-
cja powoli zdobywała popularność, przeistaczając się z czasem w partię 
polityczną. W 1907 roku powstał, po połączeniu się opozycji młodoture-
ckiej i Osmańskiego Stowarzyszenia na rzecz Wolności, Komitet Jedności 
i Postępu (İttihat ve Terakki Cemiyeti)12. KJP szybko zyskało poparcie wśród 
wielu warstw społeczeństwa, zwłaszcza inteligencji, a co ważniejsze – ar-
mii. Także słynny Mustafa Kemal dołączył do Komitetu w październiku 
1907 roku. Nie odgrywał on jednak znaczącej roli, przynajmniej na razie; 
także jego propozycje (m.in. rozdzielenie armii i polityki) nie spotkały się 
wówczas z aprobatą władz Komitetu Jedności i Postępu). 

Rewolucja, nazwana później młodoturecką, rozpoczęła się w lipcu 1908 
roku w europejskiej części imperium – Macedonii, a konkretnie Salonikach 

11 T. Majda (red.),dz. cyt., s. 174.
12 A. Jevakhoff, Kemal Atatürk. Droga do nowoczesności, Warszawa 2004, s. 20.
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(dzisiejsza Grecja). Bunt został wszczęty przez Trzecią Armię13 majora 
Ahmeda Niyaziego, która pomaszerowała na Konstantynopol14, a wojska 
sułtańskie wezwane do stłumienia rewolty, przyłączyły się do niej. 

Sułtan Abdülhamit II (zwany również „krwawym sułtanem” z powodu 
wszczętych za jego rządów prześladowań Ormian, do których zachęcały 
władze) został zmuszony do wprowadzenia zmian w kręgach rządowych. 
Przywrócono także konstytucję z 1876 roku, a w grudniu zwołano par-
lament. Co ciekawe nacjonaliści doskonale dogadywali się (przynajmniej 
wtedy) z innymi narodowościami zamieszkującymi Imperium, a wielu ich 
przedstawicieli weszło w skład organu ustawodawczego.

Jak się wkrótce okazało sułtan nie miał zamiaru tak łatwo oddać władzy. 
Niecały rok po przejęciu sterów przez İttihadystów w kwietniu 1909 roku, 
przeciwko nowym regułom zbuntowała się i armia stacjonująca w stolicy. 
Zażądano przywrócenia całej władzy dla sułtana-kalifa i wprowadzenia 
szariatu. Członkowie Komitetu musieli salwować się ucieczką, wielu zo-
stało zamordowanych. Co ciekawe we współpracę z islamistami weszła 
także, pokonana w wyborach przez Młodoturków, Partia Liberalna.

Kontrrewolucja nie miała jednak trwać długo. W pobliskim San Stefa-
no zebrał się rozpędzony przez wojsko sułtańskie parlament, a dowódcy 
trackiej II Armii (stacjonującej w Edirne) poparli ruch nacjonalistyczny, 
podobnie jak macedońska III Armia, dowodzona przez Mahmuda Şevke-
ta, który stanął zresztą na czele połączonych wojsk nazwanych „Armią 
Czynu” (Hareket Ordusu)15. Młodoturcy, wsparci przez siły zbrojne, bez 
większych trudności wkroczyli do prawie niebroniącej się stolicy. Już trzy 
dni później zdominowany przez nich parlament uchwalił detronizację Ab-
dülhamita II, by na jego miejsce powołać Mehmeta V Reşata, człowieka 
o słabym charakterze, który nie stawiał oporu i posłusznie przyjmował 
wszelkie decyzje wydawane przez rząd.

Wewnętrzne osłabienie szybko postanowiły wyzyskać obce państwa – 
najpierw Bułgaria, która zrzuciła na wpół fikcyjną zależność od Turcji, 
następnie Włochy, które w 1911 roku zajęły należącą do Imperium Try-
politanię (dzisiejszą Libię). Mimo początkowego oporu, jaki stawiały woj-

13 Powodem miały być rzekome przecieki na temat wysłania do Macedonii kontyngentu 
wojsk rosyjskich – tak D. Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 2003, s. 49–50.

14 Tur. Konstantiniyye, nazwa „Istambuł” (pochodząca od greckiego zwrotu „idę do 
miasta”) zaczęła oficjalnie funkcjonować dopiero od 1930 r., choć używało się jej 
także wcześniej.

15 D. Kołodzieczyk, dz. cyt., s. 56.
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ska tureckie, nastąpiła konieczność szybkiego zawarcia pokoju, sytuacja 
pogorszyła się bowiem w momencie, kiedy do Włoch dołączyły państwa 
bałkańskie, zdecydowane uszczknąć nieco dla siebie z tureckiego tortu.

Skompromitowany tymi niepowodzeniami Komitet utracił władzę na 
rzecz liberałów. Wkrótce, kiedy okazało się, że także oni nie są w sta-
nie poradzić sobie z połączonymi siłami Serbii, Bułgarii, Grecji i Czar-
nogóry, a Turcji grozi utracenie Edirne, dawnej stolicy. Wówczas Enver 
Pasza, prominentny członek Komitetu Jedności i Postępu dokonał wraz 
ze współspiskowcami zamachu stanu, który pozbawił władzy liberalną 
Partię Wolności i Zgody. Fatalna sytuacja na froncie nie poprawiła się jed-
nak, a Młodoturcy zostali zmuszeni do zaakceptowania upokarzających 
warunków pokojowych. 

Tekę ministra wojny w nowym rządzie objął wspomniany już wcześniej 
Mahmud Şevket obwiniany o klęskę Turcji w I Wojnie Bałkańskiej. Nie 
zdążył on jednak nacieszyć się sprawowanym stanowiskiem, został bo-
wiem pozbawiony życia przez zamachowca. To morderstwo dało Młodo-
turkom świetną okazję, aby oskarżyć kręgi liberalne o plany obalenia rządu 
i w związku z tym wyeliminować resztki opozycji. Władzę w Turcji miał od 
tego czasu aż do zakończenia I Wojny Światowej sprawować Triumwirat, 
złożony z trzech przedstawicieli Komitetu Jedności i Postępu – Taalata 
Paszy, Envera Paszy i Cemala. Razem mieli oni władzę absolutną.

Mimo że Turcji udało się dzięki nowej ofensywie odzyskać część utra-
conych terytoriów, tak naprawdę wychodziła z Wojen Bałkańskich poko-
nana i to w dodatku przez dotychczasowych poddanych. Utraciła niemal 
wszystkie posiadłości europejskie, ale także i coś innego – dumę. Upoka-
rzające porażki poniesione z rąk niewiernych odbiły się szerokim echem 
wśród tureckiego społeczeństwa. Przeprowadzane przez chrześcijan wypę-
dzenia i czystki etniczne mające miejsce na terenie dawnych posiadłości 
tureckich zostały wyolbrzymione i zapewne można je motywować chęcią 
odwetu za kilkusetletnią niewolę jaką musiały cierpieć z rąk Turków na-
rody bałkańskie. Niewątpliwie przyczyniły się one jednak do dalszego 
wzrostu atmosfery szowinizmu i ksenofobii, już wcześniej zataczających 
szerokie kręgi pośród mieszkańców Anatolii. Teraz miało to przybrać nie-
spotykaną wcześniej skalę. 

Najpierw jednak, wskutek niefortunnej jak się później okazało decy-
zji, Turcja przystąpiła do I Wojny Światowej po stronie Państw Central-
nych. Szybko pojawiły się klęski wojenne, o które oskarżono mniejszości. 
Pierwszymi ofiarami wypaczonej wersji tureckiego patriotyzmu padli 
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Ormianie. W wyniku prowadzonej przez rząd Envera polityki wysied-
leń, wschodnie wilajety zostały praktycznie wyczyszczone ze wszelkich 
elementów etnicznie nietureckich (z wyjątkiem Kurdów). Wojnę Turcja 
jednak przegrała.

po i Wojnie śWiatoWej

Był to kolejny przykład na to, że szok po przegranej może okazać się 
dla państwa ozdrowieńczy. Turcja straciła ostatnie ziemie położone poza 
Anatolią (zamieszkałe przez Arabów: Irak, Syrię, Palestynę i Półwysep 
Arabski). Można więc powiedzieć, że spełniło się marzenie nacjonalistów 
tureckich – ich kraj stał się wreszcie jednolity pod względem etnicznym. 

Finałem kształtowania się tożsamości narodowej Turków była walka 
o byt tego jakże okrojonego państwa. Pozbawieni znaczenia Ormianie 
nie stanowili już zagrożenia. Rzekome wsparcie prezydenta Wilsona dla 
idei „Wielkiej Armenii” okazało się tylko mrzonką, zaś tureckie wojska 
z łatwością poradziły sobie z państewkami kaukaskimi. Nieco większy 
problem stanowiły natomiast mocarstwa Ententy, które nie miały zamiaru 
zapomnieć Turcji udziału w wojnie po stronie ich przeciwników. Liczyły 
nie tylko na przywrócenie i rozszerzenie przywilejów handlowych, chciały 
dokonać rozbiorów Turcji, podzielonej na terytoria mandatowe podległe 
poszczególnym zwycięzcom. Mocarstwa znalazły sojusznika w Królestwie 
Grecji, które miało ambitne roszczenia terytorialne wobec Turcji, uzasad-
nione doktryną Wielkiej Grecji (Megali Idea).

Grecy byli jedyną wciąż silną nieturecką grupą narodową, oprócz nie-
posiadających wówczas w zasadzie własnej świadomości narodowej Kur-
dów. Ich sytuacja pogorszyła się znacząco w porównaniu z okresem przed 
wojną, a miał to być tylko początek16. Poparci przez Zachód Grecy wylą-
dowali w Izmirze w 1919 roku i rozpoczęli szybki marsz przez Anatolię. 
Zmiany polityczne w Grecji przyczyniły się do rychłej utraty wsparcia 
Wielkiej Brytanii, zaś nowy rząd turecki, kierowany przez Mustafę Kema-
la, uzyskał spore dostawy broni i amunicji od ZSRR. To, jak również cha-
ryzma i doświadczenie tureckich przywódców politycznych i militarnych 
sprawiło, że z najwyższym wysiłkiem Turcja odparła grecką ofensywę pod 
Sakaryą, a następnie sama przeszła do ataku w bitwie pod Dumlupinar, 

16 M. Smith, Ionian Vision. Greece in Asia Minor 1919–1922, Ann Arbor 1999, s. 29–32.
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która miała miejsce 30 sierpnia 1922 roku. Rocznica tego wydarzenia do 
tej pory jest obchodzona w Turcji jako święto narodowe – Dzień Zwycię-
stwa17. Zawarty w 1923 roku w Lozannie pokój oddał w ręce tureckie całą 
Anatolię. W wyniku przymusowej wymiany ludności ponad 1,5 miliona 
Greków zostało zmuszonych do opuszczenia terenów, które zamieszkiwali 
od ponad dwóch tysięcy lat.

kemalizm (AtAtürkçülük)

Zwycięstwo to nie udałoby się bez wybitnego wojskowego i polityka jakim 
był Mustafa Kemal Pasza. W dużej mierze to przez niego prowadzona woj-
na wyzwoleńcza przeciwko odwiecznym wrogom ojczyzny (wszak Turcy 
stale wojowali z Grekami od czasu bitwy pod Manzikertem, 1071 n.e.) 
przyczyniła się do tego, że „Osman” został Turkiem. Przyjazd do Sam-
sunu, odezwa w Amasyi, kongres w Erzurum, kolejny kongres w Sivas – 
wszystko to wpłynęło na zmianę wizerunku mieszkańca Anatolii. Z niepo-
żądanego wieśniaka przeistoczył się on w ucieleśnienie tego, co w tureckim 
narodzie najlepsze.

Obudzenie narodu wiązało się tu z próbą stworzenia nowego człowieka, 
pozbycia się obcej wykształconemu Mustafie Kemalowi, zaściankowości. 
Nie skończyło się tylko na wspomnianej już zmianie alfabetu. Reformy 
dotknęły nawet tak prywatną, wydawałoby się sferę życia jak nakrycie 
głowy18 – tradycyjny fez zastąpiono kapeluszem. Wielu tych, którzy od-
mówili zastosowania się do nowych porządków przypłaciło swój opór 
głową, o której nakrycie tak bardzo dbali. Zmiany dotyczyły także innych 
kwestii, jak choćby prawa – zreformowano całkowicie ustawodawstwo kar-
ne i cywilne, wprowadzono również zakaz poligamii.

Budowie nowego społeczeństwa miała służyć oficjalna ideologia. Ata-
turkizm (zwany w Europie najczęściej „kemalizmem”) to oficjalna dok-
tryna przyjęta w Turcji i wpisana w jej system ustrojowy. Kemalizm, wraz 
z innymi reformami, posłużył jako fundament do budowy nowoczesne-
go społeczeństwa tureckiego, narzędzie do stworzenia nowego człowie-
ka. Ruch powstał w oparciu o nauczanie i wskazówki duchowego ojca 
współczesnego narodu tureckiego jakim jest Mustafa Kemal Atatürk. Od 
przyjętych wcześniej ideologii różnił go przede wszystkim pragmatyzm 

17 D. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 115.
18 A. Jevakhoff, dz. cyt.,s. 294–307.
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polityczny – zakładano realizację celów, które są realne na dzień dzisiejszy 
i możliwe do wykonania w najbliższej przyszłości, porzucając tym sa-
mym utopijną koncepcję jedności wszystkich ludów tureckich, a tym bar-
dziej Wielkiego Turanu. Głównym postulatem kemalistów było stworzenie 
państwa tureckiego o ustroju republikańskim, w kształcie obejmującym 
obszary zamieszkałe przez ludność etnicznie turecką (przy jednoczesnej 
rezygnacji z pretensji terytorialnych do Syrii i Arabii oraz Zakaukazia). 
Kolejnym dążeniem stało się utrzymanie status quo, co w XX-wiecznych 
realiach politycznych mogło być osiągnięte jedynie przez unikanie za 
wszelką cenę konfliktów zbrojnych, przy jednoczesnym lawirowaniu mię-
dzy wielkimi blokami militarnymi (najpierw Osią i Aliantami, po Drugiej 
Wojnie Światowej między ZSRR a USA i ich sojusznikami). Charaktery-
styczne, że od czasu upadku żelaznej kurtyny obserwuje się wzrost dążeń 
mocarstwowych Turcji (swoistą „otomanizację” polityki zagranicznej), 
o której już teraz mówi się, że stanowi potęgę regionalną.

Doktryna Kemalizmu opiera się na sześciu punktach ideologicznych, 
nazywanych strzałami (Altı Ok). Zostały one przyjęte przez Republikań-
ską Partię Ludową (CHP) w 1931 roku, a w 1937 wpisano je do tureckiej 
konstytucji. Te zasady to:

 ✴ republikanizm (Cumhuriyetçilik) – zawarty w art. 1 tureckiej konstytu-
cji, oparty jest o republikańską formę rządów, demokrację parlamen-
tarną i trójpodział władzy;

 ✴ rządy ludu (Halkçılık, niekiedy tłumaczone jako „populizm”) – opisane 
w art. 2 konstytucji: chodzi tu przede wszystkim o egalitaryzm i równe 
prawa wszystkich obywateli, w tym kobiet (Turcja przyznała kobietom 
prawa wyborcze już w 1934 roku, wcześniej niż wiele państw europej-
skich), jak również o podmiotowość narodu tureckiego jako suwerena;

 ✴ laicyzm (Laiklik) – również umieszczony w art. 2 konstytucji, for-
mułuje zasadę świeckiego państwa, która wyklucza istnieje w kraju 
fundamentalistycznych partii o charakterze religijnym (np. islami-
stów), zasada ta wielokrotnie stawała się przyczyną interwencji armii 
w życie polityczne Turcji (m.in. obalenie rządu w 1997 roku);

 ✴ rewolucjonizm (Devrimcilik) – oznacza ciągłe dążenie do przemian 
i ewolucję doktryny, tak, by mogła sprostać zmieniającym się wyzwa-
niom – w pierwotnym sensie oznacza także modernizację i wester-
nizację kraju;

 ✴ nacjonalizm (Ulusçuluk) – zapisany w art. 3 i 6 konstytucji stanowi 
o ochronie języka i narodowości tureckiej, w przeszłości bywał wyko-
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rzystywany jako uzasadnienie do stosowania dyskryminacyjnej poli-
tyki wobec mniejszości kurdyjskiej w myśl zasady „jeden kraj – jeden 
naród”;

 ✴ etatyzm (Devletçilik) – wywodzi się z art. 2 i 5 konstytucji, mowa tu 
jednak nie tyle o etatyzmie w rozumieniu przejmowania przez pań-
stwo całkowitej kontroli nad gospodarką i przedsiębiorstwami, lecz 
raczej o interwencjonizmie gospodarczym, polegającym na odgórnym 
ustalaniu pewnych wartości ekonomicznych (np. ręcznym sterowaniu 
inflacją) i wspieraniu konkretnych gałęzi przemysłu, uznawanych za 
strategiczne.

narodziny partii ruchu narodoWego (mhp) i Wielkiej partii 
jedności (BBp)

MHP powstała w 1969 roku jako partia nacjonalistyczna o zabarwieniu 
islamskim. Jej założycielem jest Alparslan Türkeş. Po zamachu wojsko-
wym w 1980 roku została oskarżona o wspieranie terroryzmu i zamknięta, 
a jej założyciela skazano na 11 lat więzienia. Wróciła na scenę polityczną 
w 1983 roku. W ostatnich wyborach partia zdobyła 12,98% poparcia, 
uzyskując 71 miejsc w parlamencie19. Największym poparciem dysponuje 
ona na wschodzie kraju, musi jednak walczyć o głosy z  islamską AKP. 
Obecnym liderem ugrupowania jest Devlet Bahçeli. 

Wielka Partia Jedności (BBP) powstała z rozłamu w MHP, który miał 
miejsce w 1993 roku (BBP utworzyli młodzi działacze). Nie posiada re-
prezentacji w parlamencie, zaś poparcie dla niej jest znikome. Utrzymuje 
bliskie relacje z organizacją terrorystyczną „Szare Wilki”.

turcy a nacjonalizm kurdyjski

Turecki nacjonalizm odrzuca całkowicie ideę narodowości kurdyjskiej, 
uznając Kurdów co najwyżej za „tureckich górali”, co przez jakiś czas sta-
nowiło oficjalne stanowisko rządu w Ankarze. Kurdów dyskryminuje się 
także ze względów religijnych20. Obecnie jednak, od czasu rządów AKP, sy-
tuacja Kurdów się polepsza, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczanie w szkołach 

19 Political parties in Turkey, [online] http://www.allaboutturkey.com/parti.htm [dostęp: 
2.04.2012].

20 Wielu z nich jest Alewitami.
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czy używanie na co dzień języka innego niż turecki. Ostatnie wybory sta-
nowią tu precedens – władze zezwoliły na używanie w kampanii wyborczej 
języka kurdyjskiego.

Niemniej jednak wciąż co jakiś czas daje o sobie znać Partia Pracy Kur-
dystanu (PKK), czyli terrorystyczna organizacja kurdyjska, która postawi-
ła sobie za cel utworzenie niepodległego państwa kurdyjskiego na terenach 
obejmujących ziemie Turcji i Iraku. Przeprowadzane przez nią (nierzadko 
z baz znajdujących się na terenie Iraku) ataki i zamachy terrorystycz-
ne spotykają się z uderzeniami odwetowymi ze strony armii tureckiej, 
w których często giną niewinni ludzie (zwłaszcza podczas wojskowych 
bombardowań).

poWstanie i rozWój organizacji „szare Wilki” (BozkurtlAr)21

Za reakcję na ataki terrorystyczne przeprowadzane przez Partię Pra-
cy Kurdystanu (PKK) i rosnące poczucie tożsamości narodowej wśród 
Kurdów można uznać powstanie ultranacjonalistycznej organizacji terro-
rystycznej Szare Wilki. Opiera się ona na ideologii panturkizmu, sprze-
ciwiając się jednocześnie ormiańskiej okupacji Górskiego Karabachu, 
polityce prowadzonej przez Rosję na Kaukazie. Wspiera także azerski 
ruch nacjonalistyczny na terytorium Iranu. Z innych znanych akcji na-
leży wymienić udział w wojnie w Jugosławii po stronie muzułmańskich 
Bośniaków.

Niektórzy twierdzą, że genezy Szarych Wilków należy szukać w finan-
sowanej dawniej przez Amerykanów „operacji Gladio”, która miała po-
legać na wyszkoleniu specjalnych jednostek partyzanckich, służących do 
walki z ZSRR22. Szerząc zamęt wśród ludów tureckich na terenie Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich Szare Wilki miały przyczynić się 
do osłabienia pozycji ZSRR w regionie. Wywiad Turecki (JITEM) do tej 
pory używa tej paramilitarnej organizacji do rozprawiania się z mieszka-
jącymi na wschodzie kraju Kurdami.

21 Bozkurt, czyli „szary wilk”, postać pojawiająca się w wielu legendach starożytnych ludów 
tureckich.

22 D. Ganser, NATO’s Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe, 
London 2005, s. 224–245.
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ergenekon23

Radykalizm prowadzący w niektórych przypadkach nawet do zabójstw, 
stał się domeną także innych organizacji nacjonalistycznych, jak choćby 
przestępczej grupy Ergenekon, która wzięła odpowiedzialność za zamor-
dowanie 19 stycznia 2007 roku Hranta Dinka, dziennikarza ormiańskiego 
pochodzenia24. Ujawnione w trakcie procesu zdjęcia i nagrania pozwoliły 
ponadto na ukazanie pro narodowych sympatii sporej części aparatu spra-
wiedliwości, w tym policji (funkcjonariusze, którzy uśmiechnięci pozo-
wali do zdjęć z oskarżonym, kiedy ten przebywał w areszcie policyjnym 
zostali następnie awansowani25). Wcześniej bo w 2006 roku został zastrze-
lony przez ultranacjonalistów jeden z sędziów Sądu Najwyższego26 (co 
ciekawie zamachowcy usiłowali zwalić winę na radykalnych islamistów). 
Z innych akcji tej grupy wspomnieć można o wielokrotnych groźbach, 
planowanych i wykonanych zabójstwach osób napiętnowanych jako „wro-
gowie narodu” (w poczet których zaliczono między innymi tureckiego 
noblistę Orhana Pamuka), czy wręcz o przygotowaniu planu obalenia 
ustroju demokratycznego. Siły ultranacjonalistów zostały złamane po 
przeprowadzonych w 2008 i 2010 aresztowaniach. Procesy, w których 
na ławach oskarżonych zasiadło jak dotąd ponad 100 osób dowiodły 
powiązań Ergenekonu nie tylko ze światem przestępczym i handlarzami 
narkotyków, lecz także z wysokiej klasy establishmentem i wojskowymi 
(w tym o randze generała). Planowana przez spiskowców od 2003 roku 
operacja „Młot” (Bayloz) miała w efekcie doprowadzić do wybuchu wojny 
z Grecją i totalnego chaosu, w wyniku którego władzę miałaby przejąć 
armia27.
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ruchy Narodowe w moNarchii habSburSkiej i wpływ 
Na jej politykę wewNętrzNą w XIX wieku

zamiast Wstępu

Poniższy artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia tytułowego – 
a więc rozwoju ruchów narodowościowych w monarchii naddunajskiej, 
a przede wszystkim ich wpływu na politykę tego państwa. Niniejsza kwestia 
jest dość szeroko opisana w polskiej historiografii, co należy złożyć na karb 
żywych do dziś związków, łączących dawną Galicję (a więc także i Kraków 
z jego ośrodkiem akademickim) z państwem Habsburgów. Nie da się prze-
cież ukryć, że jego dzieje w okresie XVIII–XX wieku stanowią także i naszą 
historię.

Truizmem byłoby stwierdzenie, że wiek XIX był wiekiem przebudzeń 
narodowych; masowe ruchy narodowe i narodziny nacjonalizmu wywarły 
trwałe piętno na obliczu tej epoki. Najlepiej obrazują to koleje losu mo-
narchii habsburskiej. Jej oblicze u progu wieku XX było pod przemożnym 
wpływem tychże procesów. Powolne budzenie się świadomości narodo-
wej, a potem partykularnych żądań „wiernych ludów” (a przynajmniej elit 
tychże) i w końcu przekształcenie ich w nowoczesne narody położyło się 
długim cieniem na historii ziem habsburskich.

Na wstępie trzeba wyjaśnić asymetryczność uwagi, jaką niżej poświęcam 
poszczególnym nacjom. Wynika ona z rozmiarów niniejszej pracy – by 
wyczerpać temat i ująć go całościowo, należałoby poświęcić temu odrębną 
monografię. Stąd też najwięcej miejsca zajmie opis ruchów narodów naj-
większych, najstarszych i najbardziej wpływowych w monarchii naddu-
najskiej – do takich na pewno zaliczają się Niemcy, Węgrzy, Czesi, Polacy 
i (w nieco, być może, mniejszym zakresie) Chorwaci. Pozostałe narody 
albo wywierały wpływ czasowo (Włosi do 1859/1866 roku, Serbowie 
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w latach 1848–49 i po 1878 roku), albo też ich wpływ na całość poli-
tyki wewnętrznej był znikomy (Ukraińcy, Słoweńcy, Słowacy, Rumuni).

Sądzę, że taka selekcja pozwoli na czytelniejsze przedstawienie związ-
ków między polityką wewnętrzną państwa Habsburgów, a dążeniami elit 
poszczególnych jego narodów. Należy sobie natomiast zdawać sprawę 
z tego, że – wbrew wielu upraszczającym opiniom – uwarunkowania naro-
dowe nie stanowiły jedynego czynnika polityki Hofburga; na przestrzeni 
całej opisywanej epoki wiele ruchów bądź prądów miało charakter czy to 
ponadnarodowy (konserwatyzm szlachecki, federalizm lub konstytucjo-
nalizm przed 1867 roku), czy to klasowy (socjaldemokracja).

Jak się jednak wydaje, spojrzenie na dzieje Austrii i Austro-Węgier przez 
pryzmat rozwoju poszczególnych ruchów narodowych może pomóc do-
strzec zasadnicze prądy dziejowe tej epoki i być może, postawi w nowym 
świetle burzliwe dzieje Europy Środkowej na przestrzeni jakże ciekawego 
wieku XIX.

sytuacja WeWnętrzna monarchii austriackiej u progu XiX Wieku

By właściwie pojąć rolę kwestii narodowościowych w państwie austria-
ckim, musimy się cofnąć do okresu nieco wcześniejszego. Jak się wydaje, 
to jeszcze wydarzenia wieku XVIII nadały bieg późniejszym jego dziejom.

To wtedy zasadniczo ukształtował się terytorialny zrąb naddunajskiej 
monarchii – zwarty, sięgający od Jeziora Bodeńskiego po łuk Karpat i od 
Śląska po Adriatyk. Walnie przyczyniło się do tego wydanie przez Karola VI 
Sankcji Pragmatycznej w 1713 roku1, ogłaszającej niepodzielność tychże 
ziem, a przy tym umożliwiającej dziedziczenie przez kobiety. Stanowiło to 
pierwszy objaw wytwarzania się nowoczesnego, scentralizowanego organi-
zmu państwowego, machiny samej w sobie, w stosunku do której panujący 
miał być nie tylko władcą i głównym zwornikiem, ale – „pierwszym sługą”.

W tym kierunku poszły także reformy terezjańsko-józefińskie, repre-
zentujące (zwłaszcza w wydaniu późniejszym, józefińskim) tendencje 
centralistyczne, absolutystyczne i  oświeceniowo-cezaropapistyczne2. 
W kontekście niniejszej pracy trzeba przede wszystkim podkreślić, że po 
raz pierwszy w dziejach Austrii podniosły one kwestię etniczno-językową 

1 J. Malec (red.), Historia administracji i myśli administracyjnej – wybór źródeł, Kraków 2006, 
s. 41.

2 H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów, Kraków 1986, s. 20–35.
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do rangi państwowej. Stanowiło to niezbędny wymóg przy tworzeniu 
struktur nowoczesnej administracji.

Do tego momentu państwo Habsburgów było skrajnie kosmopolitycz-
ne – obejmowało kraje różnorodne etnicznie i językowo (Czechy i Dal-
macja, Siedmiogród i Niderlandy Austriackie), zaś w służbie dynastii na 
najwyższych stanowiskach pozostawało mnóstwo obcokrajowców – by 
wspomnieć choćby Rajmunda hr. Montecuccoli, feldmarszałka Charles’a 
Josepha ks. de Ligne, czy przede wszystkim wielkiego „Prinz Eugena” – 
księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, ale też „naszego” księcia Józefa Ponia-
towskiego3. Reformy józefińskie zasadniczo to zmieniły – wprowadzenie 
urzędowego języka niemieckiego nadało siłą rzeczy znaczną przewagę 
związanemu z nią żywiołowi etnicznemu.

Narodziła się w ten sposób austriacka klasa urzędnicza, rekrutująca się 
głównie z mieszczaństwa i uboższej szlachty z terenów dzisiejszej Austrii 
i Republiki Czeskiej. Z jednej strony stanowiła ona czynnik inwazyjny 
wobec lokalnego społeczeństwa (zwłaszcza w Galicji i na Węgrzech), 
mówiący obcym językiem, nierzadko skorumpowany, ściągający wysokie 
podatki4, z drugiej – przyczyniła się do ograniczenia władzy feudalnej 
(system dominialny, reformy agrarne), co przyczyniło się zarówno do na-
rodzenia wśród mas chłopskich mitu „dobrego cesarza”, jak i do rosnącego 
niezadowolenia starej szlachty. Równocześnie „arcykatolicka” monarchia 
Habsburgów przeszła na pozycję wręcz gallikańską kasując klasztory i uza-
leżniając duchowieństwo od państwa5.

W ten sposób, wprowadzając politykę faktycznej germanizacji (szcze-
gólnie w przypadku Żydów, co jednak na dalszą metę okazało się niesku-
teczne6), władze wiedeńskie mimowolnie przyczyniły się do rozbudzenia 
świadomości narodowej poszczególnych ludów naddunajskiej monarchii. 
Paradoksalnie, ruchy te (poza Galicją i Węgrami, mającymi specyficzną 
strukturę społeczną) możliwe były w znacznej mierze dzięki emancypa-
cji mieszczaństwa i chłopstwa, wywołanej przez – dążące przecież do kon-
solidacji i  likwidacji partykularyzmów – reformy oświeceniowe. Z  takim 
odmieniającym się powoli obliczem weszło państwo austriackie w wiek XIX.

3 Zob. S. Twardoch, Żołnierze księcia Alberta pod Wagram, [online] 20.12.2006, http://
www.dziennik.twardoch.pl/2006/12/20/zolnierze-ksiecia-alberta-pod-wagram  
[dostęp: 19.02.2012]. 

4 S. Grodziski, Franciszek Józef I, Wrocław 1978, s. 20–22.
5 S. Grodziski, W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 2005, s. 51–52.
6 H. Wereszycki, dz. cyt., s. 164–165.
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niemcy – narodoWość państWoWa?

Niemcy – rozumiani jako ludność posługująca się na co dzień dialektami 
niemieckimi – stanowili najliczniejszą grupę etniczną monarchii, a przy 
tym najbardziej zróżnicowaną społecznie i  rozproszoną terytorialnie. 
Rzecz jasna, zdecydowaną przewagę mieli w części zachodniej (obecnie 
terytorium Austrii i Republiki Czeskiej), lecz znaczne grupy niemieckich 
osadników żyły też na Węgrzech, obecnej Słowacji, w Banacie, Siedmio-
grodzie czy w Galicji (na skutek tzw. kolonizacji józefińskiej i napływu 
urzędników).

O ile jednak w Austrii właściwej i krajach alpejskich stanowili niemal 
całość ludności, to w krajach czeskich chłopstwo składało się w większo-
ści z ludności słowiańskiej. W krajach węgierskich z żywiołu niemieckiego 
rekrutowali się głównie mieszczanie i rolnicy-koloniści. Nie ulega wątpli-
wości, że u progu wieku XIX Niemcy stanowili najsilniejszą grupę etniczną 
i ekonomiczną w państwie austriackim, a ich pozycję wzmacniała jeszcze 
zupełna dominacja w administracji i związki polityczne Habsburgów z kra-
jami niemieckimi. Naturalne wydawałoby się więc, że w obliczu narasta-
jącego niezadowolenia, groźby rewolucji czy postulatów zmian w polityce 
wewnętrznej państwa, sfery niemieckie będą bronić swego status quo. Wios-
na Ludów dowiodła czegoś innego.

Rozmiar niniejszego artykułu nie pozwala dokładne omawianie burzli-
wych wydarzeń roku 1848, trzeba jednak zauważyć, że ukazały one nie-
jednorodność ruchów politycznych ludności niemieckiej. Wśród nurtów 
rewolucyjnych wyróżniły się dwa, nie w pełni określone – liberalny (kładą-
cy nacisk na sprawy ekonomiczne, równouprawnienie klasy średniej i na-
danie konstytucji) i radykalniejszy, demokratyczny7. Obydwa podkreślały 
narodową jedność z państwami niemieckimi, postulując zjednoczenie 
ziem etnicznie niemieckich pod berłem Habsburgów lub (radykałowie) 
pod władzą republikańską.

Arystokracja, jak należało oczekiwać, zachowała w 1848 roku postawę 
lojalistyczną, podobnie jak masy chłopskie, ale mieszczaństwo (a zwłasz-
cza studenci) Wiednia stanęło na czele rewolucji, żądając konstytucji i so-
lidaryzując się z rewolucjonistami niemieckimi. Jak wiadomo, stłumienie 
Wiosny Ludów uniemożliwiło spełnienie powyższych postulatów, jednak-

7 H. Wereszycki, dz. cyt., s. 118–120.
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że od tego czasu datuje się wpływ na politykę austriacką opcji „germań-
skiej”, najpierw dążącej do centralizmu i zorientowania na dawną Rzeszę, 
a po roku 1867 – do utrzymania niemieckiej dominacji w Przedlitawii 
i sojuszu z Cesarstwem Niemieckim.

Po roku 1848 władzę w Austrii dalej sprawowali Niemcy, zwolennicy 
centralizmu „reakcyjnego”, który ostatecznie powrócił na skutek cesarskie-
go „patentu sylwestrowego” z 31 grudnia 1851 roku. Mieli oni korzenie za-
równo arystokratyczne (książę Schwarzenberg), jak i mieszczańskie (Bach, 
później Schmerling, należący już do tworzącej się frakcji niemieckich „libe-
rałów”). Ważnym krokiem, podjętym przez te kręgi, był konkordat z roku 
1855, stanowiący zupełny odwrót od polityki józefinizmu – Kościół uzy-
skał większe wpływy, niż w większości państw ościennych, zaś państwo 
Habsburgów na powrót stało się „monarchią katolicką”, którą pozostało 
do samego końca8. Stanowiło to bez wątpienia próbę uzyskania poparcia 
Stolicy Apostolskiej dla utrzymania dotychczasowego systemu – jak po-
kazała historia, bezowocną.

Równocześnie w establishmencie austriackim istniała stale konserwatyw-
na, zbliżona do kręgów kościelnych i arystokratycznych grupa, dążąca do 
przekształcenia państwa w duchu federacyjnym. Zaliczali się do niej nie 
tylko magnaci całej monarchii, ale też późniejsi premierzy Johann Rech-
berg, Richard Belcredi, czy Polak, hr. Agenor Gołuchowski – namiestnik 
Galicji, a później minister stanu. Klęska w wojnie z Piemontem i Francją 
w roku 1859 wymusiła rozpoczęcie reform, zainicjowanych przez cesar-
ski „Dyplom październikowy” z 1860 roku – wtedy to owa grupa do-
szła do głosu, odgrywając decydującą rolę w przemianach z początku lat 
sześćdziesiątych. Próby zahamowania przebudowy państwa przez rząd 
Schmerlinga9 udaremniła druzgocąca klęska pod Sadową w roku 1866, 
oznaczająca koniec „wszechniemieckich” tendencji w polityce austriackiej.

Nowa sytuacja wymusiła głębokie reformy państwa – jak wiadomo, rok 
1867 przyniósł powstanie Austro-Węgier i konstytucję. Era centralistycz-
nej, absolutystycznej, niemieckiej Austrii odeszła ostatecznie do lamusa, 
jednak za cenę ugody z Węgrami i ustępstw wobec Polaków monarchia 
Habsburgów została ocalona, a Niemcy zachowali dominację w Przedli-
tawii (poza Galicją) i wojsku; niemiecki pozostał jedynym językiem naj-
wyższych sfer rządowych, choć już nie parlamentu.

8 S. Grodziski, dz. cyt., s. 56–57.
9 Tamże, s. 93–95.
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Ta sytuacja w zasadniczym kształcie utrzymała się aż do końca istnie-
nia Austro-Węgier; sojusz establishmentu niemieckiego z konserwatystami 
galicyjskimi (tzw. „żelazny pierścień”10), połączony z kurialnym syste-
mem wyborczym, zapewniał temu układowi trwanie pomimo permanen-
tnej opozycji ze strony Czechów. Sytuację skomplikowało pojawienie się 
nowych stronnictw politycznych pod koniec XIX wieku11 – ponadnarodo-
wych (i paradoksalnie, chcących utrzymać konserwatywną przecież mo-
narchię) socjaldemokratów i Austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej 
z burmistrzem Wiednia, Karlem Luegerem, na czele, która przejęła rząd 
dusz wśród ogółu ludności niemieckiej i ożywiła nastroje pangermańskie.

U progu Wielkiej Wojny doszło więc do paradoksalnej sytuacji, w któ-
rej szerokie masy niemieckie nie czuły do monarchii rakuskiej – ciągle jesz-
cze głównie z żywiołem niemieckim kojarzonej – przywiązania większego, 
niż pozostałe ludy (a w zasadzie, można już powiedzieć, narody); potęga 
i dynamika germańskiej Rzeszy Wilhelma II wydawała się bardziej po-
ciągająca, niż naddunajski tygiel. W pewnym sensie usprawiedliwione są 
więc gorzkie słowa Józefa Rotha, wielkiego piewcy państwa Habsburgów:

Zamykaliście oczy, kiedy te matołki niemieckie i Niemiaszki sudeckie, kiedy 
te kretyńskie Nibelungi obrażały i lżyły nasze ludy. Aż te ludy znienawidziły 
w końcu monarchię i zaczęły ją zdradzać. Nie Czesi, nie Serbowie, nie Pola-
cy, nie Rusini ją zdradzili, lecz Niemcy, ta narodowość państwowa12.

czesi – Wielcy przegrani

Czesi stanowili stosunkowo wysoko rozwiniętą ekonomicznie oraz cy-
wilizacyjnie, trzecią co do wielkości grupę etniczną państwa austriackie-
go, zamieszkującą zwarty obszar, a ponadto – ze względów historycznych 
i geograficznych – w całym omawianym okresie ściśle związaną z ludnoś-
cią niemiecką. Dlatego też na drugim miejscu właśnie nimi warto się zająć. 

Do początków wieku XIX Czesi zaliczali się do narodów chłopskich, choć 
posiadających rycerską historię, której kres położyła wojna trzydziestolet-
nia. Wieki XVII i XVIII to okres odwrotu od „czeskości” – braci czeskich 
zastąpiły (przeważnie niemieckie) struktury Kościoła katolickiego, arysto-

10 S. Grodziski, dz. cyt., s. 122.
11 H. Wereszycki, dz. cyt., s. 253–257.
12 J. Roth, Marsz Radetzky’ego, przeł. W. Kragen, Warszawa 1998, s. 163. 
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kracja uległa zupełnemu zniemczeniu, zajmując wysokie stanowiska w pań-
stwie (Kollowrathowie, Thunowie, Kinscy czy Schwarzenbergowie, ale też 
feldmarszałek Radetzky czy kanclerz Kaunitz mieli korzenie czeskie).

Ruch czeskiego odrodzenia narodowego, powstały w końcu XVIII wie-
ku, związany był w efekcie ściśle z powstającą wówczas czeską inteli-
gencją (a więc głównie mieszczaństwem), często zresztą niemiecko- bądź 
dwujęzyczną; pierwsze prace o czeskim języku i kulturze powstawały 
po niemiecku. Siłą rzeczy ten ferment intelektualny zaowocował z cza-
sem ruchem politycznym, podkreślającym swoją słowiańskość, żądającym 
równouprawnienia politycznego dla nie-Niemców i zmierzającym do kul-
turowej rekonkwisty ziem Korony Czeskiej.

Wiosna Ludów zastała więc Czechów jako naród już de facto ukształto-
wany, z własnymi elitami13. Wsparły one rewolucję, żądając konstytucji 
i zjednoczenia Korony Czeskiej w jeden organizm, co oczywiście spotkało 
się z oporem ze strony ludności niemieckiej, poczuwającej się do prowin-
cjonalnej solidarności z Bohemią czy Morawami, ale bynajmniej nie do 
etnicznie rozumianej czeskości. Kolejnym doniosłym krokiem było zwo-
łanie w Pradze, z inicjatywy Františka Palackiego Zjazdu Słowiańskiego, 
mającego z jednej strony dać odpór dążeniom wszechniemieckim i wyra-
zić poparcie dla istnienia ponadnarodowej monarchii habsburskiej jako 
obrony przed caratem, z drugiej – zażądać kulturowego i politycznego 
równouprawnienia Słowian (koncepcja austroslawizmu)14.

Stłumienie rewolucji i nawrót absolutyzmu pogrzebały te nadzieje – jak 
się później okazało ostatecznie. Rok 1848 był pierwszym i ostatnim czasem, 
w którym politycy czescy mieli realny wpływ na położenie państwa – nie-
powodzenie koncepcji kompromisowych zostało przypieczętowane przez 
powstanie dualistycznych Austro-Węgier przy poparciu Polaków. Projek-
ty równouprawnienia Czechów i Niemców były torpedowane przez tych 
drugich – dotyczyło to zarówno tzw. artykułów fundamentalnych z roku 
187115, jak i próby utworzenia gabinetu „polskiego” premiera Kazimierza 
Badeniego w 1897 roku, zakończonej upadkiem rządu.

Czesi nigdy nie zaakceptowali tej sytuacji, okresowo bojkotując obrady 
parlamentu i stale żądając koronacji Franciszka Józefa koroną św. Wacła-
wa. Żądali więc opcji trialistycznej – Czechy (lub część słowiańska jako 

13 H. Wereszycki, dz. cyt., s. 47.
14 Tamże, s. 127–131.
15 Tamże, s. 199–204.
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taka) miały się stać trzecim członem państwa, na zasadach takich, jak 
Austria i Węgry. Duże nadzieje wiązali z następcą tronu, arcyksięciem 
Franciszkiem Ferdynandem, mężem czeskiej hrabiny Chotek i sympa-
tykiem Słowian południowych, zwolennikiem reformy państwa16. Jego 
śmierć w zamachu w Sarajewie pogrzebała jednak również te nadzieje.

Nie ma wątpliwości, że – w stosunku do swojego znaczenia ekonomicz-
nego i liczebności – Czesi byli narodem najbardziej poszkodowanym na 
skutek austriacko-węgierskiego Ausgleichu z 1867 roku. Efektem tego był 
wzrost sympatii panslawistycznych, prorosyjskich – dokładna odwrot-
ność tego, co postulował Palacký, mówiąc „Gdyby Austria nie istniała, 
w interesie Europy należałoby ją ustanowić”17. Wywarło to skutek w cza-
sie pierwszej wojny światowej, gdy Czesi zapracowali sobie na reputację 
dezerterów i sabotażystów18. Tragiczny konflikt z  ludnością niemiecką, 
brzemienny w rezultaty polityczne, dotrwał do następnej światowej za-
wieruchy.

Węgrzy i Wokół WęgróW

W dalszej kolejności czas najwyższy przejść do drugiego pod względem 
wielkości, najbardziej znaczącego po Niemcach narodu państwa Habsbur-
gów – Węgrów. Stanowili oni przypadek szczególny, w wielu aspektach 
podobny do Polaków; byli bowiem narodem starym, posiadającym własne 
elity i precyzyjnie określone, choć niejednorodne etnicznie terytorium 
(tzw. ziemie Korony Św. Stefana), czego nie zmieniły dwa wieki rozdarcia 
i tureckiego panowania nad większością owych terenów.

Wypędzenie Turków i zjednoczenie całości ziem węgierskich przez Habs-
burgów w pierwszych dekadach XVIII wieku było dla Węgrów wyzwole-
niem, toteż w ciężkich czasach wojny o sukcesję austriacką (1740–48) ich 
elity poparły Marię Teresę, przyczyniając się do ocalenia monarchii raku-
skiej. Idyllicznymi stosunkami z dynastią zachwiały reformy józefińskie, 
godzące w szlacheckie swobody i rugujące łacinę (dotychczas urzędowy 
język Węgier) na rzecz języka niemieckiego19. Mimo to jeszcze w czasie 
wojen napoleońskich Madziarzy lojalnie trwali przy Habsburgach.

16 E. von Kuehnelt-Leddihn, Ślepy tor. Ideologia i polityka lewicy 1789–1984, Wrocław 2007, 
s. 137–139.

17 http://wyszehrad.com/czechy/historia/postaci#Palacky [dostęp: 19.02.2012].
18 J. Bator, Wojna galicyjska, Kraków 2005, s. 175–176.
19 H. Wereszycki, dz. cyt., s. 72.
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Pierwsza połowa wieku XIX na Węgrzech to w efekcie z jednej strony 
okres rozwoju gospodarczego i rozbudzenia narodowego, z drugiej – walka 
o swobody polityczne i językowe. Co jednak warto podkreślić, elity ma-
dziarskie, walcząc o swobody kulturowe, nie przewidywały ich bynajmniej 
dla innych ludów Korony Świętego Stefana (może za wyjątkiem Chorwa-
tów), stanowiących większość ludności tych ziem20; uznawano, że na tym 
terenie istnieje tylko jeden naród polityczny – węgierski. 

Od lat dwudziestych XIX wieku wiodącą rolę odgrywał na węgierskiej 
scenie politycznej obóz liberalny, jednoczący większą część szlachty i bo-
gate mieszczaństwo. Jego liderzy (jak hrabiowie István Széchenyi czy Lajos 
Batthyány) postulowali nadanie Węgrom konstytucji i prawa do własnego 
rządu, optując przy tym za polityką centralizacji i madziaryzacji w celu 
utrzymania dominacji żywiołu węgierskiego na ziemiach Korony Świętego 
Stefana. Tą postawę partii liberalnej wykorzystywał Wiedeń, popierając 
rozwój niezadowolonych z takiej polityki mniejszych ludów – Chorwatów, 
Serbów, Rumunów i Słowaków.

Mimo to, liberałowie odnosili sukcesy w swojej polityce – po 1847 roku 
tylko w Chorwacji i saskiej enklawie w Siedmiogrodzie węgierski nie był 
językiem oficjalnym21. Jednak nastroje ludności madziarskiej nie zmieniły 
się, co zaowocowało bodaj największym zrywem w dziejach narodu wę-
gierskiego – powstaniem w roku 1848.

Z inicjatywy m.in. samego Lajosa Kossutha, przywódcy partii liberalnej 
(wyparł z tego stanowiska umiarkowanego Batthyány’ego) i duchowego 
przywódcy zrywu, rząd w Budzie nie pozostawił wątpliwości co do cha-
rakteru powstającego państwa węgierskiego – miało być centralistyczne 
i madziarskie. W efekcie, przeciw powstańcom stanęły nie tylko wojska 
austriackie i rosyjskie, ale także serbskie, chorwackie pod banem Jelači-
ciem oraz chłopskie oddziały rumuńskie (m.in. pod wodzą obwołanego 
bohaterem narodowym Avrama Iancu) i słowackie22.

Klęska powstania i śmierć lub emigracja głównych przywódców stano-
wiły głęboki szok dla elit węgierskich, które jednak nie zatraciły poczu-
cia politycznego realizmu, mimo bezkompromisowości pozostającego na 
emigracji Kossutha. Po ponurym czasie neoabsolutyzmu, od roku 1860 
Węgrzy zaczęli „odbijać utracone pozycje” – przywrócono samorząd 

20 Tamże, s. 74.
21 Tamże, s. 82.
22 http://www.kns.us.edu.pl/artykuly/rozne/005.html [dostęp: 19.02.2012].



33

Ruchy naRodowe w monaRchii habsbuRskiej i wpływ 
na jej politykę wewnętRzną w XIX wIeku

komitacki (organ kluczowy dla jedności i siły żywiołu madziarskiego) oraz 
język węgierski jako urzędowy, zlikwidowano autonomiczną serbską Woj-
wodinę. Ukoronowaniem niepodległościowych dążeń była ugoda z roku 
1867, której architektami byli Ferenc Deák i hr. Gyula Andrássy – faworyt 
cesarzowej Elżbiety, w roku 1848 rewolucjonista, a już w latach siedem-
dziesiątych austro-węgierski minister spraw zagranicznych.

Węgrzy de facto drogą pokojową uzyskali wszystko, o co walczyli przed 
rokiem 1848 – niemal zupełną swobodę wewnętrzną i dominację nad cało-
ścią swojego historycznego terytorium, za wyjątkiem Chorwacji, cieszącej 
się od tego czasu pozycją nieco podobną do położenia Galicji w Przedli-
tawii. Polityka narodowościowa, prowadzona przez rząd w Budapeszcie, 
nawiązywała do ideałów roku 1848 – a więc centralizacji i madziaryzacji, 
szczególnie ostro wymierzonej w Słowaków i Rumunów23.

Mimo pewnych sukcesów, polityka madziaryzacyjna na dalszą metę 
nie miała szans powodzenia, skutecznie natomiast odrzuciła od państwa 
Habsburgów Serbów i Rumunów – zwłaszcza wśród tych pierwszych co-
raz szerszy posłuch zdobywały nastroje irredentystyczne, dążące do po-
łączenia z pobratymcami zza Dunaju. Wśród Słowaków pojawił się ruch 
czechosłowacki i idący z nim w parze prorosyjski panslawizm. Z drugiej 
strony, lojalność wobec dynastii habsburskiej była wśród tych (w głównej 
mierze chłopskich) narodów na tyle silna, że zapobiegła szerszym wystą-
pieniom aż do samego końca istnienia Austro-Węgier.

Nieskuteczność węgierskiej polityki narodowościowej boleśnie odbiła się 
po roku 1918. Traktatem w Trianon rozsieczono ziemie Korony Świętego 
Stefana sztucznymi granicami, które bynajmniej nie rozwiązały proble-
mów etnicznych na tych terenach, pozostawiając 1/3 ludności madziarskiej 
poza obszarem kadłubowych Węgier. Ta sytuacja rozpalała Europę Środ-
kową przez całe międzywojnie, a i dziś etniczna mozaika tych ziem jest 
żywa, najlepiej chyba reprezentowana przez Wojwodinę z jej sześcioma 
językami urzędowymi.

polacy – od spiskoWcóW do ministróW

Przyszedł moment, w którym przejść należy do szczególnie nam bliskie-
go tematu dziejów ludności polskiej pod berłem Habsburgów. Południowa 

23 H. Wereszycki, dz. cyt., s. 236–250.
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część historycznych ziem polskich znalazła się – jako Królestwo Galicji 
i Lodomerii – w ramach państwa austriackiego późno, bo dopiero w roku 
1772 (nie mówimy tu o krótkotrwałej „Nowej” czy „Zachodniej Galicji”, 
włączonej w 1795 i utraconej bezpowrotnie w 1809 roku). Co warto na 
wstępie podkreślić – inaczej niż dla pozostałych ludów monarchii nad-
dunajskiej, dla Polaków władza rakuska od początku była władzą obcą, 
narzuconą i godzącą w dotychczasowy porządek.

Czasy rozbiorów zbiegły się bowiem w czasie z reformami terezjańskimi 
i józefińskimi. W efekcie w Galicji nie tylko zmienił się suweren, ale rozpo-
częto wymuszone przemiany społeczno-polityczne – w miejsce dawnego, 
samorządowo-feudalnego systemu polskiej Rzeczpospolitej szlacheckiej, 
przyszedł centralistyczny, niemieckojęzyczny biurokratyzm24, wzbogacony 
o fiskalny wyzysk, pobór rekruta wolę osłabienia pozycji Kościoła. Choć 
reformy (jak wspomniano wcześniej) zaskarbiły monarsze pewną wdzięcz-
ność chłopstwa25, to od samego początku musiały wzbudzać zdecydowaną 
wrogość pozostałych warstw społeczeństwa polskiego.

W efekcie przez całą pierwszą połowę XIX w. Polacy cieszyli się w Wied-
niu (zasłużoną zresztą w czasie wojen napoleońskich i po powstaniu listo-
padowym) opinią spiskowców, potencjalnych buntowników, których należy 
tłamsić i germanizować26. Powstały w ten sposób zastój kulturalny łączył 
się z zastojem gospodarczym, na jaki cierpiała Galicja – peryferyjna pro-
wincja, odcięta od naturalnej całości gospodarczej, jaką tworzyła z resztą 
ziem polskich. Austriacki rząd stosował też metodę wypróbowaną na Węg-
rzech – w myśl starodawnej zasady divide et impera, wspierał i pielęgnował 
rodzący się narodowy ruch rusiński, czy (jak dziś mówimy) ukraiński.

Połączenie galicyjskich realiów z polskimi dążeniami niepodległościo-
wymi zaowocowało w roku 1846 niesławną rabacją. Z jednej strony wyko-
pała ona społeczną przepaść między szlachtą i chłopstwem (echa słychać 
jeszcze w Weselu Wyspiańskiego), z drugiej – w połączeniu z równie nie-
fortunnymi wydarzeniami roku 1848 – uświadomiła polskim elitom jało-
wość drogi powstańczej.

Wiosna Ludów w  Galicji, choć przyniosła uwłaszczenie chłopów, 
w istocie ograniczyła się do jej głównych ośrodków miejskich – Lwowa 

24 S. Grodziski, W królestwie…, dz. cyt., s. 32–34.
25 H. Wereszycki, dz. cyt., s. 68.
26 R. Kochnowski, Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy. Monarchia habsburska 

w polskiej myśli politycznej lat 1860–1914, Kraków 2009, s. 49–54.
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i  (wcielonego po nieudanym powstaniu w 1846 roku) Krakowa. Prym 
w niej wiedli mieszczańscy demokraci, silni we Lwowie, na czele z Flo-
rianem Ziemiałkowskim i Franciszkiem Smolką, wspierani przez sfery 
szlacheckie, wiedzione przez magnatów takich jak ks. Leon Sapieha czy 
hrabia Adam Potocki. Wysuwano żądania postulaty z programem federa-
listycznym – żądano autonomii i swobód wewnętrznych, pod wpływem 
partii konserwatywnej nie poruszając zbytnio tematu zmian społecznych. 
Harmonię tego galicyjskiego wołania psuli Ukraińcy, którzy utworzyli 
własną Główną Radę Ruską i domagali się oddzielenia Galicji wschodniej. 
W opozycji do nich działał Ruski Sobór, podkreślający jedność Rusinów 
i Polaków27.

Analogicznie jak w pozostałych częściach monarchii, stłumienie re-
wolucji pogrzebało w Galicji wysuwane wówczas koncepcje na następ-
ną dekadę. Dokonał się jednak ważny przełom – gubernatorem został 
Polak, hr. Agenor Gołuchowski28. Rozpoczął on proces, kontynuowany 
w latach sześćdziesiątych – stopniową polonizację szkolnictwa i urzędów, 
zaś jako minister w Wiedniu dążył do uskutecznienia federalizacyjnych 
postulatów dyplomu październikowego z 1860 roku. Ukoronowaniem 
polityki ugodowej szlacheckiego stronnictwa konserwatywnego (wspiera-
nego przez Ziemiałkowskiego i jego partię, tzw. „mameluków”) był słynny 
adres do Franciszka Józefa z 10 grudnia 1866 roku, zawierający słowa 
„Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy”29.

Kwestia akceptacji i poparcia dla dualizmu austro-węgierskiego wywo-
łała jednak żywe dyskusje i tzw. kampanię rezolucyjną, trwającą do 1868 
roku30, 31.W efekcie, jak wiadomo, polskie elity polityczne zadecydowały 
o poparciu dualizmu i rezygnacji z postulatów federacyjnych za cenę sze-
rokiej autonomii wewnętrznej i wpływów na rząd centralny – ustanowio-
no stanowisko polskiego ministra ds. Galicji, Polacy bywali też ministrami 
innych resortów (Dunajewski, Biliński, Zaleski, Gołuchowski młodszy), 
a nawet premierami (hr. Alfred Potocki, Kazimierz Badeni).

Zasadnicze postulaty konserwatywnych elit galicyjskich zostały więc 
zaspokojone; także wśród ogółu ludności akceptacja panowania habsbur-
skiego była powszechna. Stabilność polityczną zmąciły jednak z czasem 

27 H. Wereszycki, dz. cyt., s. 143–144.
28 S. Grodziski, W królestwie…, dz. cyt., s. 171–172.
29 Tamże, s. 184–187.
30 R. Kochnowski, dz. cyt., s. 100–104.
31 S. Grodziski, Franciszek…, dz. cyt., s. 120–122.
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nowe ruchy polityczne – socjaliści (z charyzmatycznym Daszyńskim na 
czele) i ludowcy. Także w środowisku konserwatywnym nastąpił rozłam 
na tzw. stańczyków (krakowskich) i podolaków (wschodniogalicyjskich). 
Główną różnicą był stosunek do kwestii narodowościowych.

Od czasu Wiosny Ludów rósł bowiem na sile ruch ukraiński. Choć podzie-
lony na „moskalofilów” (nazywających siebie „Rusinami” i uważających 
się za część narodu rosyjskiego) i „narodowców” (zwolennicy odrębnej 
narodowości ukraińskiej i podziału Galicji, z czasem wypierali moskalo-
filów), to jednak – za mniejszą lub większą aprobatą Wiednia – podsycał 
on konflikt wewnętrzny w Galicji, którego tragicznym ukoronowaniem 
było zamordowanie namiestnika Andrzeja Potockiego przez ukraińskiego 
studenta w 1908 roku.

U progu Wielkiej Wojny Polacy – niezależnie od warstwy społecznej – 
nie pragnęli w większości „wyzwolenia” od Habsburgów. Położenie poli-
tyczne Galicji uznawane było powszechnie za zadowalające; stąd duża 
popularność „polskiej” wersji koncepcji trialistycznej – zgodnie z nią po 
ewentualnej wojnie pozostałe ziemie polskie miałyby zostać włączone do 
państwa ruskiego jako trzeci, równoprawny człon.

chorWaci – między Wiedniem a Belgradem

Chorwaci – największy naród południowosłowiański, po 1878 roku w ca-
łości pozostający pod berłem Habsburgów – stanowili szczególny przypa-
dek z punktu widzenia narodowościowego. Z całą pewnością nie byli oni 
typowym narodem chłopskim, z wolna kształtującym się w XVIII/XIX w., 
jak Słoweńcy czy Słowacy. Posiadali starodawną historię i własne, równie 
antyczne elity, które jednak utożsamiały się bardziej z państwem węgier-
skim (z którym Chorwacja związana była od XII w.) czy z dynastią habs-
burską, niż z własnymi, chłopskimi poddanymi32.

Specyficznym dla Chorwacji zjawiskiem było też istnienie Pogranicza 
Wojskowego, ciągnącego się od Adriatyku po Banat – przygranicznych 
terenów, zaludnionych przez zmilitaryzowaną, w dużej mierze także serb-
ską (a więc prawosławną) ludność, podlegającą bezpośrednio Wiedniowi. 
Likwidacja Pogranicza w XIX wieku stała się jednym z głównych postu-
latów władz chorwackich.

32 H. Wereszycki, dz. cyt., s. 90.
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Początki budzenia się chorwackiej świadomości narodowej miały miej-
sce jeszcze w XVIII w. i wiązały się, jak to często bywało z warstwami 
średnimi. Prawdziwym przełomem był jednak rok 1809 i powstanie na ob-
szarze Chorwacji, Dalmacji i obecnej Słowenii, napoleońskich Prowincji 
Iliryjskich. Krótkie panowanie francuskie wywarło duży wpływ na posta-
wy ludności i pośrednio zaowocowało narodzinami idei iliryzmu – zjedno-
czenia Słowian południowych w jednym państwie33. Główną rolę w tym 
ruchu odegrali Ljudevit Gaj i hrabia Janko Drašković, który wywarł wpływ 
na zbliżenie się do ruchu narodowego części środowisk szlacheckich, za-
niepokojonych centralistycznymi poczynaniami polityków węgierskich. 

W roku 1848 ten właśnie niepokój, połączony z  lojalizmem warstw 
wyższych, spowodował (mimo początkowego entuzjazmu wobec rewolu-
cji węgierskiej w Zagrzebiu), że Chorwaci pozostali wierni dynastii, a ban 
Josip Jelačić i jego oddziały znacznie przyczyniły się do stłumienia po-
wstania na Węgrzech. Ta wierność nie przyniosła co prawda Chorwatom 
żadnych wymiernych korzyści, przeciwnie – musieli nawet przez kilka lat 
akceptować język niemiecki jako urzędowy. Zniesiono Pogranicze Wojsko-
we, ale pomysł stworzenia „Trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii 
i Dalmacji” upadł.

Doświadczenia Wiosny Ludów spowodowały wykrystalizowanie się 
w Chorwacji trzech głównych ugrupowań politycznych: „pravašów” (chor-
waccy nacjonaliści, nieuznający odrębności narodowościowej Serbów), 
Jugosłowian z Partii Narodowej (pod kierownictwem biskupa J. J. Strossma-
yera, dążący do stworzenia południowosłowiańskiej federacji pod berłem 
Habsburgów) i skupiającej „madziaronów” (działaczy prowęgierskich) 
Partii Unionistycznej. Ta ostatnia, osiągnąwszy większość w chorwackim 
Saborze (sejmie) i przy wsparciu bana, barona Raucha, przeforsowała 
w roku 1868 tzw. nagodbę – ugodę z Węgrami, dającą Chorwacji (wraz ze 
Slawonią, ale bez Dalmacji) rozległe swobody wewnętrzne, łącznie z włas-
nymi siłami obrony krajowej – Domobrany.

Powstała sytuacja zaspokajała zasadnicze postulaty chorwackich elit, 
lecz spotkała się z krytyką zarówno „madziaronów” (mających oparcie 
w banie), jak i zwłaszcza Partii Narodowej, której lider – Eugen Kvaternik, 
podjął nawet w 1871 roku nieudaną próbę wywołania powstania34. Trud-
ne były stosunki z Budapesztem, który stale podejmował próby madzia-

33 Tamże, s. 91–93.
34 Tamże, s. 232–233.
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ryzacyjne. W następnych latach narastało napięcie serbsko-chorwackie, 
co zaogniła austro-węgierska okupacja zamieszkiwanej przez obie grupy 
etniczne Bośni i Hercegowiny w 1878 roku.

U progu wieku XX, niezależnie od tego antagonizmu, nasilały się ten-
dencje jugosłowiańskie (wspierane przez Belgrad, proserbskie i antyhabs-
burskie), prezentowane przez radykalizującą się Partię Narodową i Ante 
Trumbicia, w przyszłości prominentnego polityka Królestwa SHS. Na 
przeciwnych pozycjach stała prohabsburska Partia Ludowa, postulująca 
zjednoczenie ziem południowosłowiańskich pod egidą chorwacką w ra-
mach monarchii rakuskiej35.

Wielka Wojna przyniosła rozwiązanie problemu południowosłowiań-
skiego przez stworzenie państwa jugosłowiańskiego – jak się jednak szyb-
ko okazało, rozwiązanie to wyszło na dobre tylko Serbom. Tragiczny finał 
sporów, mających swe źródła jeszcze w czasach habsburskich, mogliśmy 
oglądać na Bałkanach kilkanaście lat temu.

podsumoWanie

Powyższe spojrzenie na główne zagadnienia narodowościowe monarchii 
Habsburgów – bez wątpienia bardzo pobieżne – pozwala jednak dostrzec 
kilka spraw zasadniczych. Położenie tego organizmu państwowego było 
w wieku XIX, gdy rodziły się i rosły w siłę wielkie ruchy narodowe i nacjo-
nalistyczne, niezwykle trudne. Narodowościowe postrzeganie polityki go-
dziło w podstawy egzystencji naddunajskiej monarchii, opierającej się na 
zasadach zgoła przeciwnych – na dynastii, religii czy historycznej wspólnocie.

W efekcie już Wiosna Ludów, a następnie klęski militarne z lat 1859 
i 1866 omal nie położyły kresu istnieniu tego państwa. Przetrwanie za-
wdzięczała Austria bez wątpienia kompromisowi, wypracowanemu pod 
koniec lat sześćdziesiątych XIX w. – choć (wydawałoby się) dość kar-
kołomny, umożliwił on trwanie monarchii przez następne półwiecze. 
Zachwiało nim dopiero pojawienie się masowych ruchów politycznych, 
typowych dla wieku XX – socjalistów i nacjonalistów.

Jak pokazała późniejsza historia, Austro-Węgry (choć twór zdecydo-
wanie nie idealny, a w wielu punktach coraz bardziej anachroniczny) nie 
były, jak później głoszono, straszliwym „więzieniem ludów”. Wydarzenia 

35 Tamże, s. 272–276.
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ubiegłego stulecia pokazały, że próby pokojowego zorganizowania tego 
rejonu Europy na zasadzie etnicznej są nierealne. Pewną równowagę uda-
ło się osiągnąć za cenę rzeczy, jakich nie wyobrażali sobie zapewne na-
wet najwięksi pesymiści w naddunajskiej monarchii – czystek, wypędzeń 
i dziesięcioleci obcej dominacji.

Smutkiem napawa śledzenie rozwoju ruchów narodowych na tym ob-
szarze z dzisiejszej perspektywy, ze świadomością do czego doprowadziły 
ich odrośle w następnych dekadach. Choć, być może, był to nieuchronny 
bieg rzeczy, to tego, czego Europa Środkowa w ten sposób utraciła, już ni-
gdy nie uda się odzyskać. Jak widać, nie było pisane, aby na tych ziemiach 
powstały „Stany Zjednoczone Wielkiej Austrii”, jak marzył Aurel Popovi-
ci, ani „druga Szwajcaria”, którą chciał na Węgrzech stworzyć Oskar Jászi.
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NarodziNy i rozwój NacjoNalizmu GreckieGo

Terminem „nacjonalizm” jako pierwszy posługiwać się zaczął pod koniec 
XVIII wieku Johann Gottfried Herder1, lecz mimo ogromnej roli jaką idea 
ta odegrała w XIX i XX wieku do dziś brak naukowego konsensusu nie 
tylko co do przyczyn jej popularności ale nawet co do sposobu rozumienia 
samego pojęcia „nacjonalizm”.

Ciekawą koncepcję klasyfikującą rozmaite poglądy na istotę nacjo-
nalizmu, zawarł w swej pracy Nacjonalizm i Modernizm Anthony Smith. 
Wyodrębnił on pięć głównych nurtów pojmowania nacjonalizmu: pri-
mordializm, perennializm, etnosymbolizm, modernizm oraz postmo-
dernizm. Kierował się przy tym odrębnościami zarówno w rozumieniu 
samego pojęcia jak i określaniu czynników je kształtujących, takich jak; 
język, religia czy terytorium oraz roli jaką odgrywają one w konkretnym 
ujęciu nacjonalizmu.

Primordializm szczególną wagę przywiązuje do wpływu jaki nacjona-
lizm wywrzeć może na społeczeństwo poprzez posłużenie się hasłami 
stanowiącymi tak podstawowe kategorie kulturowe i socjologiczne jak ję-
zyk, religia, terytorium czy pokrewieństwo. Perennializm z kolei zakłada, 
iż byt narodu jest zjawiskiem długotrwałym, opartym na powiązaniach 
etnicznych, mitach o powstaniu narodu i jego symbolach. Etno-symbo-
lizm prezentuje podejście antropologiczne i eksponuje rolę symboli, mi-
tów, pamięci, wartości i tradycji w grupie etnicznej. Modernizm, czerpiąc 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Nationalism, [tu i dalej dostęp: 19.03.2012].
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z ideologii marksistowskiej, odrzuca zarówno stanowisko primordializmu 
jak i perennializmu. Zakładają one bowiem, iż narody istniały od zarania 
dziejów. Modernizm natomiast ukazuje nacjonalizm jako produkt współ-
czesności, wskazując przy tym na szczególną rolę elit w jego kształtowa-
niu. Wykorzystują one bowiem różne sposoby przekazu, mity kulturowe 
i symbole, dążąc do stworzenia tożsamości narodowej która służyć ma 
osłabieniu pozycji władców absolutnych, będących zbyt silnymi prze-
ciwnikami dla działających w osamotnieniu elit. Z punku widzenia post-
modernizmu szczytowy okres rozwoju nacjonalizmu przypadał na lata 
I wojny światowej. Rozpad Związku Radzieckiego był prawdopodobnie 
ostatnią falą formowania się nowych państw w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Spadek znaczenia nacjonalizmu w XXI wieku związany jest 
z globalizacją oraz powstawaniem kultury ponadnarodowej2.

Na potrzeby poniższej pracy nie został przyjęty bezpośrednio żaden 
z wyżej przedstawionych modeli nacjonalizmu. Rozumiany będzie on 
w sposób najogólniejszy jako rodzaj pewnej ideologii politycznej rodzą-
cej silne poczucie więzi w ramach grupy indywidualności, ze względu na 
występowanie kilku wspólnych dla nich czynników czy wartości, który-
mi mogą być język, terytorium czy historia. Należy zaznaczyć jednak, 
iż w przypadku Grecji widoczne jest, przynajmniej częściowe, zbliżenie 
greckiego nacjonalizmu do koncepcji modernistycznej. W opisanych niżej 
dziejach kształtowania się greckiej świadomości, poczucia przynależność 
do jednego narodu, nie sposób nie zauważyć roli pewnej grupy, działającej 
początkowo samodzielnie, w sposób niezinstytucjonalizowany, a później 
poprzez instytucje państwowe. O ile bowiem same narodziny nacjonali-
zmu greckiego w początkach XIX wieku były jeszcze procesem sponta-
nicznym to już jego rozwój i nadanie mu ostatecznej postaci wydaje się 
w dużej mierze zaplanowanym działaniem państwa.

Początków poczucia wspólnoty narodowej wśród Greków, w formie 
w jakiej występuje ona dzisiaj, nie należy, wbrew tradycjom dominującym 
w greckiej historiografii, doszukiwać się już w wieku XV. W tym czasie 
bowiem, po upadku Konstantynopola, wiele udających się na emigrację, 
wybitnych jednostek, rozpoczęło u władców zachodnich starania o pomoc 
w odzyskaniu utraconej „ojczyzny”. Jednak takie indywidualności jak Ja-
nus Laskaris czy Michael Maroullos Tarhaniotes, były wyjątkami. Zdecy-

2 http://allahcentric.wordpress.com/2010/10/01/book-review-of-nationalism-and-mo-
dernism-by-anthony-smith/.
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dowana większość ludności zamieszkującej na terenach podbitych przez 
Turków nie posiadała jeszcze tak ukształtowanej świadomości narodowej3.

Poczucia takiej jedności i odrębności w szerszych grupach społecznych 
dopatrywać się możemy zasadniczo dopiero na początku wieku XIX. 
Wyróżnić przy tym należy dwie podstawowe grupy czynników mających 
wpływ na rozwój tego zjawiska: wewnętrzne oraz zewnętrzne4.

Wśród czynników wewnętrznych wskazać należy przede wszystkim na 
sytuację Greków w Imperium Ottomańskim, charakteryzującą się dwoma 
głównymi cechami: rolą Kościoła Prawosławnego w ramach systemu za-
rządzania państwem oraz wzrostem znaczenia żywiołu greckiego w Impe-
rium, związanym z rozwojem greckiego handlu, pogarszającą się sytuacją 
państwa tureckiego i utratą zaufania sułtanatu do innych podbitych nacji. 

W literaturze greckiej, nawet u autorów tak poważnych jak Vakalopo-
ulos, można zaobserwować wyraźną tendencję do pomijania wszelkich 
styczności Greków z Turkami i nawet przy omawianiu procesu powstawa-
nia greckiego nacjonalizmu umiejscawia się go niejako z dala od czynni-
ków związanych z Turcją5. Jednakże Imperium Ottomańskie i zachodzące 
w nim procesy nie były jedynie tłem dla powstawania greckiej świadomo-
ści, a środowiskiem ściśle je współtworzącym, stąd konieczne jest wska-
zanie sytuacji państwa ottomańskiego i zamieszkujących je Greków, jako 
czynnika wewnętrznego, współtworzącego grecką świadomość narodową. 
Zdobycie stolicy Imperium Bizantyjskiego – Konstantynopola w 1453 
roku przez Turków Ottomańskich, kończące polityczny byt Bizancjum, 
nie stanowiło bynajmniej końca żywiołu greckiego na dawnych ziemiach 
bizantyjskich. Grecy, określając siebie wówczas jako Romaioi (Rzymianie), 
żyli nadal na znacznych terenach Półwyspu Bałkańskiego i Azji Mniejszej 
a ich rola w państwie Ottomańskim z biegiem lat stopniowo wzrastała. 
Było to związane z trzema czynnikami.

Po pierwsze, Turcy, podobnie jak wcześniej Rzymianie, pozostawiali 
podbitym ludom dużą autonomię, zarządzając państwem poprzez system 
zwany millet. Polegał on na podziale ludności Imperium ze względu na 
wyznawaną religię. Każdy millet rządził się prawem właściwym dla danego 
ludu a kierował nim etnarcha (etnarchos), najczęściej głowa danej religii, 

3 http://shortstorymadelong.wordpress.com/2008/09/25/an-anatomy-of-greek-natio-
nalism-reconsidering-the-historical-context/.

4 http://www.helvidius.org/files/1998/1998_Raptis.pdf.
5 http://shortstorymadelong.wordpress.com/2008/09/25/an-anatomy-of-greek-nation-

alism-reconsidering-the historical-context/.
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która podlegała bezpośrednio sułtanowi. Millet posiadał bardzo szeroki 
zakres kompetencji obejmujący stanowienie własnych praw oraz nakła-
danie podatków. Głową greckiego millet, zwanego Rum millet (czyli millet 
rzymski), był Patriarcha Konstantynopola. Wykorzystanie kryterium wy-
znania, a nie etnicznego, przy podziale na millety dawało Patriarchatowi 
władzę nie tylko nad ludnością grecką ale także słowiańską, rumuńską 
i bułgarską – wszystkimi wyznawcami prawosławia, zapewniając mu przez 
to bardzo silną pozycję na całym Półwyspie Bałkańskim6.

Po drugie, rosła zamożność greckich kupców. Wzajemna niechęć Tur-
ków i Europejczyków oraz rozmaitego rodzaju ograniczenia działalności 
gospodarczej nałożone na Turków ze względu na ich religię, powodowało, 
iż w relacjach handlowych z Imperium Europejczycy zwracali się głównie 
do Ormian, Żydów i Greków, zamieszkujących jego terytorium. Dodat-
kowo, do roku 1774 morze Czarne pozostawało zamknięte dla statków 
innych niż ottomańskie, co zapewniało greckim kupcom komfortowe wa-
runki handlu, chroniąc ich przed konkurencją, choćby ze strony Wene-
cjan. Po pokoju w Kuchuk Kainarji, umożliwiającym Rosjanom swobodną 
żeglugę po Morzu Czarnym, greccy kupcy, ze względu na zbyt małą licze- 
bność floty rosyjskiej na tym obszarze przejęli także intratny handel z Ro-
sją. Te czynniki właśnie przełożyły się na olbrzymi wzrost ich dochodów7. 
Stanowili oni zalążek greckiej warstwy średniej, mogącej uchodzić za od-
powiednik zachodnioeuropejskiej burżuazji. Zdobyte majątki przezna-
czali oni natomiast w dużej mierze na kształcenie dzieci za granicą oraz 
fundowanie szkół i rozwój edukacji w kraju.

Po trzecie, pozycja Greków w Imperium rosła na skutek utraty zaufania 
sułtanatu do innych nacji, takich jak Serbowie czy Rumuni, spowodowa-
nej wielokrotnym w XVIII wieku wspieraniem przez te grupy przeciwni-
ków słabnącego państwa ottomańskiego8.

To osłabienie Imperium wiązało się także z koniecznością podjęcia 
przez nie aktywniejszej polityki zagranicznej w Europie, wcześniej moc-
no zaniedbywanej. Turkowie tradycyjnie lekceważyli zachodnie obyczaje 
i kulturę co przekładało się na bardzo niewielką liczbę Turków mogących 
występować w charakterze ambasadorów. Także sami Europejczycy nie 
byli skłonni do kontaktów z Turkami, choćby ze względu na częste an-

6 http://staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/lecture6.html.
7 Tamże.
8 Tamże.
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tyeuropejskie zamieszki w Turcji. W kontaktach z Zachodem sułtanat 
zmuszony był więc posłużyć się Grekami jako grupą dobrze wykształ-
coną, która dodatkowo dzięki częstym kontaktom handlowym z Zacho-
dem, znała tamtejsze obyczaje i języki oraz nie utraciła jeszcze zaufania 
sułtana.

W ten sposób doszło do powstania bardzo wpływowej grupy Greków 
tzw. Phanariotes (od nazwy dzielnicy Istambułu – Phanar, w której w więk-
szości zamieszkiwali). Od roku 1669 do 1821 zajmowali oni większość 
stanowisk dragomanów w Porte oraz większość stanowisk zagranicznych 
ambasadorów. W latach 1711–1821 kilku z nich piastowało także stano-
wisko hospodara w Mołdawii i na Wołoszczyźnie9. Jak więc widać pozycja 
Greków stała się w Imperium bardzo silna. 

Wobec tak ukształtowanych czynników wewnętrznych, mających ode-
grać rolę w procesie powstawania greckiego nacjonalizmu, należy omówić 
teraz czynniki zewnętrzne, gdyż to ich wpływ na elementy wewnętrzne 
doprowadził ostatecznie do ukształtowania greckiej świadomości narodo-
wej w jej nowoczesnym wydaniu.

Jako pierwszy czynnik działający od zewnątrz wskazać należy wpływ 
myśli oświecenia i związaną z nim fascynację antyczną Grecją. Przebywa-
jący za granicą Grecy – studenci i kupcy – zaczęli ze zdziwieniem uświada-
miać sobie, iż na Zachodzie, utożsamiani są z antycznymi mieszkańcami 
zasiedlanych przez nich obecnie terenów. Należy bowiem zauważyć, iż 
nawet po wybuchu Wojny o Niepodległość, Grecy najczęściej określali sie-
bie mianem Romaioi, będącym greckim słowem oznaczającym Rzymian. 
Hellenizm odrzucony został wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. Samo 
słowo Hellen utożsamiane było wówczas z poganinem. Późniejsze nawią-
zanie do idei hellenistycznej związane było więc właśnie z działalnością 
jednostek które, na skutek zetknięcia się ze sposobem postrzegania Gre-
ków w krajach Europy Zachodniej, zostały zainspirowane historią swoich 
„przodków”. To oni stali się pierwszymi emisariuszami hellenizmu, wyko-
rzystywanego później, już celowo przez państwo i warstwy rządzące dla 
osiągnięcia pewnych celów: odcięcia się od przeszłości ottomańskiej oraz 
stworzenia pobudzającej wyobraźnię idei łączącej naród. O jej sztuczno-
ści świadczyć może fakt, iż do dzisiaj w wielu wiejskich regionach Grecji 
ludzie nadal określają siebie jako Romaioi10.

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Phanariotes.
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Romaioi.
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Na ziemie greckie przenikały również inne idee oświecenia: nowoczesne 
hasła francuskiej rewolucji, amerykańskiej wojny o niepodległość czy też 
najnowsza myśl techniczna (przykładem może być otwarcie w Atenach 
w 1760 roku fabryki mydła). Wszystko to wpływało na powolną zmianę 
stosunków ekonomicznych i struktury ludnościowej na części terenów 
zamieszkiwanych przez ludność greckojęzyczną.

Znaczenie miały także wojny napoleońskie, w wyniku których rewolu-
cyjna Francja zagarnęła od Monarchii Habsburgów Wyspy Jońskie i Dal-
mację, a obecność francuskich żołnierzy i głoszonych przez nich ideałów, 
docierających przede wszystkim do zwykłej ludności, nie pozostawała bez 
wpływu na leżące w sąsiedztwie ziemie greckie11.

Jeżeli chodzi o wzajemną relację czynników wewnętrznych i zewnętrz-
nych, dominujące znaczenie przypisać należy tym drugim, gdyż to one 
były ostatecznym bodźcem dla rozwoju greckiego nacjonalizmu. Czynni-
ki wewnętrzne stanowiły dla niego jedynie „podatny grunt”. Oczywiście 
pozostawione same sobie mogłyby ostatecznie doprowadzić do wykształ-
cenia się świadomości narodowej, prawdopodobnie nigdy jednak nie przy-
brałaby ona swojej, odwołującej się do historii antycznej postaci. Czynniki 
zewnętrzne przyspieszyły również znacząco wybuch Wojny o Niepodle-
głość, sytuacja Greków w Imperium, o czym będzie jeszcze mowa, nie 
sprzyjała wówczas rychłemu wybuchowi powstania.

Najbardziej aktywną rolę w ukształtowaniu rodzącej się świadomości 
narodowej w duchu hellenistycznym i przekuciu jej na konkretne działa-
nia zmierzające ku niepodległości miała oświecona klasa średnia12.

W opisanych wyżej warunkach, w 1814 roku, doszło bowiem do utwo-
rzenia w Odessie tajnego greckiego stowarzyszenia o nazwie Philike He-
tairia. Zorganizowane na podobieństwo loży masońskiej, miało ono na 
celu utworzenie wolnego państwa greckiego przy pomocy innych ludów 
wyznania prawosławnego.

Jak wykazują dane o jej składzie osobowym, elementem szczególnie ak-
tywnym w tej organizacji, której nazwę tłumaczyć można jako „Przyjazne 
Stowarzyszenie”, była właśnie klasa średnia. Znane są zawody 348 z 452 
jej członków działających w Odessie. Aż 153 z nich było żeglarzami i kup-
cami, drugą w kolejności grupę stanowili arystokraci w liczbie 60. Pozostali 
to 36 żołnierzy, 24 księży i inne mniej liczne grupy, z czego zdecydowaną 

11 http://staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/lecture6.html.
12 Tamże.
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większość zaliczyć należy do klasy „średniej”. Warto zaznaczyć, że wszyscy 
oprócz arystokracji nie byli ani szczególnie zamożni ani wpływowi13.

Organizacja wyznaczyła trzy punkty zapalne powstania, skąd rozsze-
rzyć się miało ono na inne terytoria: Istambuł, zarządzaną przez Greków 
Rumunię oraz ubogi Peloponez. Powstanie w Istambule zostało szybko 
stłumione, przywódcy straceni a przestraszeni przywódcy Kościoła i ary-
stokracji, w obawie przed gniewem sułtanatu i utratą wpływów, gwałtow-
nie potępili powstańców. Zryw w Rumunii także zakończył się fiaskiem 
gdyż mający go wesprzeć miejscowi bojarzy skupili się bardziej na po-
zbyciu się rządzących od wieku tą ziemią hospodarów greckich, ludność 
rumuńska z kolei zwróciła się przeciwko własnym możnowładcom. Nie 
pomogła tu wspólna wiara prawosławna. W zachowaniu mas ludności ru-
muńskiej dopatruje się zaczątków rumuńskiego nacjonalizmu etnicznego.

Inaczej sytuacja wyglądała jednak na Peloponezie. Ze względu na pa-
nujące tam ubóstwo Turcy nie byli szczególnie zainteresowani tą częścią 
swojego Imperium. Na 360 tysięcy Greków na Peloponezie przypada-
ło jedynie 40 tysięcy Turków. Pozyskani przez Philike Hetairia miejscowi 
„rozbójnicy” – klepth wraz z nielicznymi miejscowymi posiadaczami ziem-
skimi, którzy zgodzili się poprzeć powstanie, szybko pokonali tamtejsze 
oddziały ottomańskie, masakrując przy okazji miejscową ludność turecką. 
Reszta właścicieli ziemskich pozostała początkowo neutralna. Do powsta-
nia przyłączyli się oni dopiero ze strachu, po otrzymaniu wezwania do 
stawienia się przed oblicze Paszy.

Wydaje się, iż jednym z podstawowych przyczyn, dla których powsta-
nie na Peloponezie jako jedyne zakończyło się sukcesem była jedność et-
niczna tego terytorium, czynniki ekonomiczne wynikające z ubóstwa oraz 
od dawna newralgiczna sytuacja spowodowana starciami klepthów i zwal-
czającej ich greckiej „policji” armatoloi.

W roku 1825 powstanie utknęło jednak w miejscu. Obie strony były za 
słabe – Grecy aby pokonać regularną armię turecką w otwartym polu, Tur-
cy natomiast walcząc w ciężkich warunkach geograficznych i klimatycz-
nych, by przełamać opór greckich partyzantów14. Każda turecka ofensywa 
kończyła się z nastaniem zimy, kiedy to żołnierze zmuszeni byli wracać do 
baz w Tesalii. W tej sytuacji do akcji wkroczyły mocarstwa zachodnie. Sta-
ło się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, już od dawna zainteresowane 

13 http://staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/lecture6.html.
14 Tamże.
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były osiągnięciem jak największych korzyści kosztem „chorego człowieka 
Europy”, kontrolującego ważne z handlowego i strategicznego punktu wi-
dzenia obszary. Po drugie, na Zachodzie silne były tendencje progreckie 
związane z fascynacją kulturą antyczną oraz kształtującymi się prądami 
romantyzmu. Orędownicy powstania niepodległego państwa greckiego, 
tacy jak George Gordon Byron, zdołali pozyskać dla sprawy greckiej sze-
rokie rzesze zwolenników. I o ile zachodnie mocarstwa nie zamierzały 
pozostać obojętne wobec wydarzeń na Bałkanach to nie były początkowo 
zdecydowane czy najlepszym rozwiązaniem będzie zezwolenie na utwo-
rzenie niepodległego państwa greckiego. Wydaję się, że decydujące zna-
czenie na to w jaki sposób rozwiązano kwestię grecką miała właśnie presja 
filohelleńskiej opinii publicznej.

Interwencja zachodnich mocarstw pozwoliła więc na powstanie nie-
podległego państwa greckiego. Ich działanie oraz wpływ zachodniej 
opinii publicznej można określić jako kolejny czynnik zewnętrzny.

Jednakże pozwolono na odtworzenie państwa greckiego jedynie 
w szczątkowej postaci. Objęło ono w dodatku głównie tereny zacofane 
ekonomicznie. Nowo powstałe państwo było więc zmuszone zmierzyć się 
z wieloma bardzo poważnymi problemami.

Pierwszy z nich stanowiły głębokie podziały społeczne. Szczególnie wi-
doczny był konflikt pomiędzy chłopami i klepthami z jednej a możnymi 
z drugiej strony. Frakcje te, już w roku 1823 były praktycznie w stanie woj-
ny domowej. Grecka rewolucja wzmocniła jedynie władzę wcześniejszych 
oligarchów poprzez usunięcie ich głównego przeciwnika w postaci sułta-
na15. Nie pomagała także wcześniejsza sytuacja Greków w Imperium Otto-
mańskim. Stało się to jasne już w trakcie Wojny o Niepodległość. Bowiem 
najwyższe warstwy społeczne, zwłaszcza Phanariotes, nie były zaintereso-
wane obaleniem panowania Imperium Ottomańskiego, gdyż niemalże sa-
modzielnie nim zarządzały16. Podobnie Patriarchat, posiadający w ramach 
millet władzę nad większością ludności bałkańskiej i pobierający z tego ty-
tułu podatki, nie widział dla siebie korzyści w powstaniu niezależnego od 
Turcji państwa greckiego, gdyż spowodować to mogło jedynie zmniejsze-
nie znajdującego się pod jego wpływem terytorium. Wielcy posiadacze 
ziemscy także stosunkowo dobrze radzili sobie pod władaniem tureckim. 
Grupy te jednak, w obliczu wizji możliwego powodzenia powstania, szybko 

15 http://staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/lecture6.html.
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Phanariotes.
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rozpoczęły starania o zapewnienie sobie jak największych wpływów w ma-
jącym narodzić się państwie. Nie mogły być z tego zadowolone siły które 
zapoczątkowały powstanie. Sytuację dodatkowo skomplikowało narzuce-
nie Grekom, przez mocarstwa zachodnie na mocy Konwencji Londyńskiej 
w 1832 roku, króla Ottona z Bawarii. Objął on tron jeszcze jako dziecko, 
kraj więc zarządzany był przez złożoną z trzech członków radę regentów, 
nieorientującą się w sprawach greckich. Po osiągnięciu dorosłości Otton ob-
jął tron i rozpoczął swoje, sprawowane w sposób absolutny, rządy. Wkrótce 
po odzyskaniu niepodległości zarysowały się także pewne elementy cha-
rakterystyczne dla greckiego życia politycznego. W roku 1843 ze względu 
na kiepską sytuację finansową armii, grupa młodych oficerów dokonała, 
pierwszego z wielu w greckiej historii zamachu stanu. W jego wyniku król 
Otton zmuszony był podzielić się władzą z dwuizbowym parlamentem. 
Ówczesny premier – Ioannis Kolettes, wykorzystał te zmiany w funkcjo-
nowaniu scentralizowanego wcześniej aparatu państwowego dla stwo-
rzenia, mającego służyć jego celom politycznym mechanizmu znanego 
jako „System”17. Miał on zapewnić głosy jego partii poprzez rozwinięcie 
patronatu nad elektoratem oraz przyznanie maksimum przywilejów dla 
swoich wyborców. „System” sprzyjał fakelaki, czyli korupcji, na wielką 
skalę. Niemalże wszyscy urzędnicy, sędziowie czy policjanci zawdzięczali 
swoją pracę partii. Praktykę zastosowaną przez Kolettesa wykorzystywa-
li następnie inni greccy przywódcy polityczni, tacy jak choćby Vanizelos, 
zapewniający sobie głosy poprzez rozdawnictwo ziem zdobytych w woj-
nach bałkańskich. Później „System” wykorzystała dynastia Papandreu po-
przez przyznawanie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wielu 
świadczeń socjalnych mających zapewnić jej reelekcję. Nie może więc dzi-
wić fakt, iż dzisiaj, przeciętna grecka rodzina wydaję rocznie na łapówki 
około 1600 EURO a Grecja w rankingu najmniej skorumpowanych kra-
jów świata Transparency International jest 80 na 182 państwa, mając jeden 
z najgorszych wyników w Europie i plasując się za Rwandą czy Gambią18.

Państwo greckie w granicach z 1830 roku obejmowało jedynie niewielką 
część terytorium zamieszkanego przez ludność którą można by było okre-
ślić mianem Greków. Poza jego granicami, w Imperium Ottomańskim, żyło 
nadal około dwóch i pół miliona Greków. Naturalną tego konsekwencją 

17 http://staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/lecture6.html.
18 http://www.transparency.org/publications/publications/other/corruption_per-

ceptions_index_2011.
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stała się chęć przyłączenia terenów etnicznie greckich w ramy nowo po-
wstałego państwa.

Miało to dwa bardzo poważne skutki19. Po pierwsze, doprowadziło do 
stworzenia greckiej koncepcji ideologicznej, zakładającej scalenie wszyst-
kich ziem etnicznie i historycznie „greckich”. Po drugie, dążenia te sta-
ły się zarzewiem konfliktów Grecji z praktycznie wszystkimi sąsiednimi 
grupami narodowymi. Ze względu na skomplikowaną historię i strukturę 
ludnościową Półwyspu Bałkańskiego zadaniem bardzo trudnym było bo-
wiem wskazanie ziem które określić można by było jako „greckie”.

Koncepcją mającą za cel utworzenie potężnego państwa, scalającego 
wszystkie ziemie „greckie”, ze stolicą w Konstantynopolu była Megali 
Idea – typowym przykładem irredentyzmu. Choć jej zaczątków można 
doszukiwać się już wcześniej, zasadniczą rolę odegrała ona jednak dopiero 
po uzyskaniu przez Grecję niepodległości. Wkrótce potem uzyskała rów-
nież swój ostateczny kształt. Za jednego z głównych jej twórców uznać na-
leży historyka Konstantinosa Paparrigopoulosa. Jego pracom naukowym 
nie można przypisać charakteru stricte politycznego, jednakże w sposób 
niepodważalny stworzyły one „mit” który legł u podstaw greckiego nacjo-
nalizmu. To właśnie Konstantinos próbował wykazać więź łączącą ówczes-
nych Greków z ich antycznymi i średniowiecznymi „przodkami”. Zażarcie 
bronił on tezy nie tylko o kulturowej, ale i etnicznej ciągłości z tamtymi 
okresami, prowadząc przy tym polemikę choćby z autorami niemieckimi, 
twierdzącymi iż ówcześni Grecy byli w rzeczywistości Słowianami.

Idea stworzona przez Paparrigopoulosa stała się szybko narzędziem 
walki politycznej, popularnym hasłem wykorzystywanym przez polity-
ków dla osiągnięcia własnych korzyści i odwrócenia uwagi obywateli od 
problemów wewnętrznych państwa greckiego, takich jak na przykład ku-
lejąca ekonomia. Megali Idea stała się również podstawą dla różnorakich 
roszczeń terytorialnych, w szczególności do ziem stanowiących dawne 
posiadłości bizantyjskie, choć zauważyć należy, że brak było tu jakiejś 
spójnej koncepcji co do wysuwanych żądań.

Problematyczna okazała się także kwestia osiągnięcia zakładanych 
przez Megali Idea celów. Ścierały się w tej kwestii dwa poglądy20. Khari-
laos Trikoupis, wielokrotny premier w latach 1875–1895, opowiadał się 
za tym aby najpierw zreformować państwo i zmodernizować ekonomię, 

19 http://staff.lib.msu.edu/sowards/balkan/lecture6.html.
20 Tamże.



50

Łukasz Cyris

a dopiero wówczas podjąć ewentualne działania na arenie międzynaro-
dowej, mogące skutkować poszerzeniem panowania greckiego. Wygrała 
jednak koncepcja jego największego politycznego rywala Theodorosa De-
liyannis, pięciokrotnego premiera w latach 1885–1905, zakładająca nie-
zwłoczne podjęcie działań mających na celu wcielenie do państwa innych 
ziem etnicznie greckich. Jednakże podjęcie przez Grecję za jego namową 
działań zaczepnych wobec Turcji, poskutkowało blokadą ekonomiczną 
Hellady, zarządzoną przez wielkie mocarstwa. Doprowadziło to do kom-
pletnej ruiny już wówczas słabą grecką gospodarkę. Grecja poniosła także 
druzgocącą porażkę w wojnie z Turcją o Kretę w 1897 roku. Wszystko to 
zakończyło się bankructwem kraju, co spowodowało konieczność prze-
jęcia kontroli nad jej budżetem przez państwa zachodnie. Czy dziś nie 
dzieje się podobnie?

Jako przyczynę takiego obrotu spraw wskazać należy błędną polity-
kę rządzących, pełną populizmu, krótkowzroczności i próby odwrócenia 
uwagi od problemów w kraju poprzez znalezienie wroga poza jego gra-
nicami. Pomagał w tym nowo tworzony mit narodowy opierający się na 
ksenofobii, mesjanizmie i dumie narodowej. 

Choć polityczna śmierć Megali Idea nastąpiła wraz z porażką w wojnie 
z Turcją w 1923 roku to jednak można stwierdzić, że sama koncepcja, 
choć w zmienionej formie, przetrwała i nadal pozostaje zarzewiem kon-
fliktów, takich jak albańsko-grecki o Epir Północny czy też grecko-turecki 
o Cypr. 

Drugim skutkiem nieobjęcia przez nowe państwo całej ludności greckiej 
były więc konflikty Hellady z sąsiadami. W stosunku Greków do narodów 
ościennych zaobserwować można ciekawą przemianę. Najpierw pojawił 
się pierwszy grecki męczennik o wolność – Rhigasa Pharaiosa, którego to-
lerancyjne i kosmopolityczne koncepcje zakładały utworzenie wielkiego, 
panbałkańskiego państwa pod duchowym przewodnictwem Greków. Na-
stępnie uchwalono w Epidauros, równie otwartej, pierwszej Konstytucji 
Niepodległej Grecji z roku 1822. Jej pierwszy artykuł definiował bowiem 
Greka jako „mieszkańca tej ziemi wierzącego w Chrystusa”. Pokazuje to 
zarówno problemy w etnicznym zdefiniowaniu „Greka” jak i tendencję 
do szerokiego ujmowania tego pojęcia. Jednakże następne konstytucje 
stawały się coraz bardziej zamknięte i ksenofobiczne. Na zmianę tę wska-
zują między innymi takie działania, jak próba zastąpienia używanego 
przez Greków w życiu codziennym języka zwanego demotici, ukształtowa-
nego w sposób naturalny na przestrzeni wieków i zawierającego elementy 
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charakterystyczne dla innych języków m.in. tureckiego i słowiańskich, na 
kataveusa – sztucznie wprowadzanego, będącego w istocie próbą „odtwo-
rzenia” antycznego języka greckiego. Przedsięwzięcia takie były w dużej 
mierze celowymi działaniami państwa które dążyło do stworzenia idei 
mogącej zjednoczyć niespójne społeczeństwo greckie oraz pomóc w od-
cięciu się od ottomańskiej przeszłości.

Takie próby izolacji od wszystkich sąsiednich narodów musiały, w myśl 
psychologicznej teorii grup odniesienia Mertona, doprowadzić do więk-
szej konsolidacji społeczeństwa greckiego. Jednocześnie skutkowały także 
upowszechnieniem się nastrojów ksenofobicznych. W teorii tej grupa jest 
bowiem elementem zarówno porównawczym jak i tworzącym świadomość 
danej społeczności. Zgodnie ze znaną z psychologii społecznej kategory-
zacją „my a oni”, gdzie „oni” służą do zdeterminowania własnej tożsa-
mości, inne grupy postrzegane są w sposób jednorodny i stereotypowy. 
Na to jak postrzegają się Grecy wskazać może popularne w Grecji i użyte 
przez prezydenta Sartzetakisa podczas przemówienia w północnej Grecji 
w roku 1989 określenie Greków jako Ethnos Anadelphon, co oznacza „Na-
ród bez braci”21. Wielokrotnie Grecja była potępiana i skazywana przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka za uciskanie mniejszości narodowych, choćby albańskiej. Jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku niektórzy greccy politycy propo-
nowali utworzenie czegoś na wzór obozów koncentracyjnych w których 
umieszczani mieli być imigranci z Albanii.

Kolejnym czynnikiem, który jeżeli sam nie powodował radykalizacji 
greckich nastrojów narodowych, to przynajmniej stanowił doskonałe na-
rzędzie w rękach państwa, był grecki Kościół prawosławny. Jego charakter 
został bowiem w dużym stopniu zdeterminowany przez historię.

Już schizma chrześcijaństwa z roku 1054 zaszczepiła w Kościele pra-
wosławnym poczucie izolacji i krzywdy. Jego późniejsze spory z Moskwą 
o schedę po Bizancjum wzmocniły tylko poczucie stałego zagrożenia. 
Cechy te przeniesione zostały przez niego do greckiej świadomości na-
rodowej. Możliwe stało się to dzięki homogeniczności religijnej Grecji. 
Aż 95% Greków deklaruje się jako wyznawcy prawosławia a szacuje się, 
że jedynie 10% populacji rzeczywiście nie wyznaje tej religii22. Liczby 
te zapewniają Kościołowi olbrzymie wpływy. Tak wysoki odsetek ludzi 

21 http://www.socresonline.org.uk/2/1/7.html.
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church.
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wierzących tłumaczyć można faktem, iż w Grecji nigdy rzeczywiście nie 
wystąpił ani renesans ani reformacja, oświecenie czy choćby komunizm. 
Dodatkowo religia była pierwszym czynnikiem konsolidującym Greków 
i znacząco odróżniającym ich od innych nacji w ramach systemu millet. 

Pozycję Kościoła w niepodległej Grecji budowano jednak przez lata 
i opierała się ona w dużej mierze na czymś co określić można jako ma-
nipulacja historią23. Znaczącym tego przykładem może być rola Kościoła 
w powstaniu z 1821 roku. Należy wskazać, że Kościół w obawie o swoją 
pozycję i gniew sułtanatu, początkowo gwałtownie potępił powstanie. 
Dopiero później, gdy powstanie miało już ugruntowaną pozycję, wkro-
czył do akcji i wykorzystując swoje wpływy wśród szerokich i biednych 
mas ludności szybko zapewnił sobie znaczącą pozycję. Próbując zatrzeć 
złe wspomnienia z okresu panowania ottomańskiego i początków Woj-
ny o Niepodległość stworzone zostały rozliczne mity, z czego największą 
popularnością cieszył się mit o ukrytych szkołach (krifo sholio). Mówił on 
o prowadzonym przez Kościół na przestrzeni wieków tajnym nauczaniu, 
mającym pomóc zachować grekom tożsamość narodową. Lekcje takie 
miały być prowadzone w ukryciu, w lasach i jaskiniach. Kościół ukazywał 
się więc jako podmiot który pozwolił Grekom zachować ich odrębność 
pod panowaniem ottomańskim.

Kościół szybko został znacjonalizowany, stając się dla państwa kolej-
nym organem propagującym nacjonalizm. Umiejętnie wykorzystywał 
on jednak religię i uczucia narodowe celem wzmocnienia swej pozycji, co 
w pełni mu się udało. W obecnej greckiej konstytucji widnieje zapis o pra-
wosławiu jako religii dominującej. Nauka religii jest obowiązkowa zarówno 
w szkole podstawowej jak i średniej. Uchylenie się od tego obowiązku moż-
liwe jest tylko za podaniem przez rodziców ważnych powodów. Potrzeba 
zgody Kościoła Prawosławnego na budowę lub remont każdej świątyni 
nieprawosławnej. Od 1945 aż do 2002 roku na greckich dowodach oso-
bistych widniała obligatoryjnie religia wyznawana przez jego posiadacza 
a debata o jej usunięciu trwała przez 10 lat. Ostatecznie problem ten został 
rozwiązany dopiero na skutek interwencji organizacji międzynarodowych 
w tym UE, które uznały taki zapis za dyskryminujący. W sprawie tej Koś-
ciół zebrał 3 miliony (Grecja liczy obecnie około 11 mln mieszkańców) 
podpisów sprzeciwiających się usunięciu z dowodów informacji dotyczącej 

23 http://shortstorymadelong.wordpress.com/2008/09/25/an-anatomy-of-greek-natio-
nalism-reconsidering-the-historical-context/.
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religii. Świadczy to dobitnie o jego sile. Nie dziwi więc fakt, iż obecnie bi-
skup Salonik może czuć się na tyle mocny by grozić sąsiedniej Macedonii 
wypowiedzeniem wojny. Zagarnięcie przez Kościół prawa do tożsamości 
narodowej jest tak silne, iż w trakcie dyskusji o dowodach osobistych, 
nowo wybrany arcybiskup Christodoulos nie zawahał się oskarżyć wszyst-
kich zwolenników usunięcia religii z dowodów o „antygreckość”.

Posługiwanie się zarzutem „antygreckości” jest w greckiej polityce i ży-
ciu publicznym bardzo często używane przy wielu przeróżnych okazjach. 
Jako przykład podać można przeprowadzone w latach dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku przez profesora Angelou badania nad funkcjono-
waniem krifo sholio. Wykazały one, w sposób niezbity fałsz tej legendy. 
Wyniki jego badań spotkały się z olbrzymią falą krytyki i badacza oskar-
żono właśnie o „antygreckość”. 

Jako kolejny przykład służyć może sprawa znanego greckiego języko-
znawcy Georgiosa Babiniotis, który wydając w 1998 roku swój Słownik 
współczesnego języka greckiego, zawarł w nim dwie definicje słowa „Bułgar”. 
Wskazał on, iż obok zwykłego rozumienia tego słowa, używane bywa 
ono także przez greckich kibiców drużyn z południa w celu obraźliwego 
określenia kibiców drużyn północnych. Rozpętało to burzliwą ogólno-
narodową dyskusję oraz zaowocowało wytoczeniem przeciwko profesoro-
wi Babiniotisowi procesu cywilnego, jego książka miała być poprawiona 
a sprzedaż wstrzymana, aż do rozpatrzenia sprawy przez sąd najwyższy.

Oskarżenia o „antygreckość” są jak najbardziej aktualne i obecne, choć-
by w kontekście debaty dotyczącej międzynarodowego pakietu pomoco-
wego dla tonącej w długach greckiej gospodarki. 

Podsumowując rozważania na temat nacjonalizmu greckiego wskazać 
należy przede wszystkim na ewolucję jego oblicza, od liberalnego i otwar-
tego na inne narody, do ksenofobicznego i konserwatywnego. Kluczową 
rolę w tej przemianie odegrała przede wszystkim instytucja państwa. Du-
żym wpływem na kształtowanie świadomości narodowej odznaczył się 
Grecki Kościół prawosławny24. Chociaż działał on jako część aparatu pań-
stwowego, z czasem zyskał tak na sile, iż stał się głównym graczem na gre-
ckiej arenie politycznej. Przemianę greckiej świadomości narodowej ocenić 
należy negatywnie. Będąca jej efektem grecka mentalność sprowadziła na 
kraj wiele kłopotów, zarówno w stosunkach wewnętrznych jak i między-

24 http://shortstorymadelong.wordpress.com/2008/09/25/an-anatomy-of-greek-natio-
nalism-reconsidering-the-historical-context/.
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narodowych. Sposób uprawiania polityki i hasła rzucane przez rządzących 
powodowały utratę zaufania do instytucji państwa. Zjawisko to jest oczy-
wiście związane także z przeszłością kraju przez stulecia okupowanego 
przez obce siły, jednakże preferowany przez siły rządzące sposób dyskusji 
i uprawiania polityki nie pozostawał bez znaczenia. Choćby w obliczu cią-
głych oskarżeń o „antygreckość” nie należy dziwić się spadkowi zaufania 
do rządzących. Ci z kolei, co jest praktyką powszechnie znaną, próbowali 
odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych poprzez poszukiwanie wro-
gów poza granicami kraju. Stąd poważne zatargi Grecji z sąsiadami: Turcją, 
Albanią czy Macedonią, skutkujące w ostatnim przypadku poważnymi 
problemami Grecji i niechęcią do niej na całej arenie międzynarodowej. 
Rozmiar populizmu przybrał w Grecji rozmiary niespotykane, o czym już 
w latach siedemdziesiątych pisał Mouzakis. 

W tym kontekście zwrócić należy uwagę, iż wiele cech charakterystycz-
nych greckiego nacjonalizmu uwidacznia się obecnie z całą siłą. Nawet 
w sytuacji tak dramatycznej jaka panuję w ostatnich miesiącach, brak jest 
merytorycznej dyskusji o problemach finansowych Grecji. Przyjęcie mię-
dzynarodowego pakietu pomocowego było przez długi czas blokowane 
przez opozycję, głównie przez największą opozycyjną partię Nea Demokra-
tia25. Utrzymaniu porządku w kraju nie pomogły także na pewno oskarże-
nia o „antygreckość” i działanie na szkodę kraju. Reasumując, stwierdzić 
należy, iż cechy charakterystyczne greckiego nacjonalizmu miały duży, 
oczywiście obok innych czynników, udział w doprowadzeniu kraju na skraj 
przepaści. 

Warto jednak przypomnieć, iż grecki nacjonalizm przyniósł także 
pewne pozytywne efekty, czego przykładem może być idea odrodzenia 
igrzysk olimpijskich. Choć pomysł ten został rozpowszechniony przez 
Pierre de Coubertin to sama koncepcja nie była nowa. Król Otton urzą-
dzał kilkakrotnie „igrzyska” w Atenach w latach 1859–1888. Grecy z ra-
dością przywitali jednak mającą międzynarodowy charakter inicjatywę 
Coubertina. Pozwoliła ona im jeszcze raz podkreślić związek z anty-
kiem oraz zapewnić przychylność społeczności międzynarodowej. To 
Grek, Demetrios Bikelas, stworzył Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
a patronat nad igrzyskami objął król Grzegorz. Aby zaznaczyć łączność 
z antykiem nowo zorganizowanych igrzysk, sponsorzy wymyślili nowy, 

25 http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2098971,00.html.
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czterdziestokilometrowy bieg, „maraton”, oparty na legendzie o greckim 
zwycięstwie nad Persami w roku 490 p.n.e. Fakt otwarcia igrzysk 6 kwiet-
nia 1896 roku, w grecki dzień niepodległości, był kolejnym ukłonem 
w stronę greckiego nacjonalizmu. I chociaż grecka propozycja aby olim-
piada odbywała się co cztery lata zawsze w Grecji upadła, sama idea 
olimpijska, urzeczywistniona głównie za sprawą greckiego nacjonalizmu 
stała się dobrym przykładem, iż może on przynosić także korzyści, stając 
się grecką wizytówką narodową na długie lata26.
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zyGmuNt balicki jako ideoloG polSkieGo 
NacjoNalizmu Na przełomie XIX i XX wieku

Pisząc o nacjonalizmie już na początku należy niejako zwrócić uwagę 
czytelnika na pewien zasadniczy problem. Otóż utarło się, iż słowo „na-
cjonalizm” często używane jest jako epitet, przypisuje mu się znaczenie 
pejoratywne, często – mylnie zresztą – stawia się go w opozycji do pa-
triotyzmu, co przyczyniło się do faktu, iż w świadomości wielu ludzi wy-
stępuje zamiennie ze słowem „szowinizm”. Myślenia takiego nie można 
zwać jedynie zwykłym uproszczeniem, trzeba je wprost nazwać błędnym 
i krzywdzącym dla tej ideologii. Wiedział o tym doskonale Zygmunt Ba-
licki, dla którego pojęcia takie jak naród, patriotyzm czy wreszcie nacjo-
nalizm stały w  jednym szeregu i nawzajem znakomicie się dopełniały.

Na potrzeby niniejszego artykułu, aby zdefiniować pojęcie nacjona-
lizmu można powtórzyć za Jerzym Szackim, iż jest on „czwartą wielką 
ideologią epoki porewolucyjnej”1. Nie wniósł on wprawdzie do historii 
myśli politycznej tyle ile chociażby ideologia konserwatyzmu czy libera-
lizmu i rzadko występował w czystej postaci, a raczej jako część szerszego 
spektrum poglądów, niewątpliwie jednak „współukształtował oblicze no-
woczesnych społeczeństw i oddziaływał bezpośrednio lub pośrednio na 
wielu myślicieli”2. 

Z pewnych względów trudno jest przedstawić jednolitą formułę bądź 
kanon w który wpisywałby się nacjonalizm, przede wszystkim dlatego, 
że nie doczekał się on żadnego teoretyka na wzór tych, którzy tworzyli 

1 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 170.
2 Tamże, s. 170.
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liberalizm czy socjalizm. Sytuacji tej nie zmienia według Szackiego postać 
Herdera, gdyż przypisuje mu się rozwijanie pojęcia jedynie nacjonalizmu 
kulturowego, w przeciwieństwie do naszych rozważań o nacjonalizmie 
politycznym który dowodzi, że populacja staje się narodem dzięki pew-
nym wspólnym instytucjom politycznym a nie dzięki wysokiej zgodności 
genotypu kulturowego. W mojej ocenie należy jednak pamiętać, że brak 
możliwości wskazania wśród ideologów nacjonalizmu postaci tak charak-
terystycznej jaką był na przykład dla konserwatyzmu Edmund Burke, nie-
koniecznie świadczy o słabości tej formacji ideologicznej, a jedynie o jej 
różnorodności i bogactwie. Z uwagi na charakter tej doktryny politycznej, 
trudno też oczekiwać od niej swoistej syntezy głoszonych poglądów na 
poziomie międzynarodowym.

Szacki pokusił się jednak o wyszczególnienie pewnych podstawowych 
przeświadczeń składających się na nacjonalizm. Mianowicie ludzkość 
dzieli się przede wszystkim na narody o własnej historii i odmiennych, 
dostosowanych do swojego charakteru potrzebach. Naród na tle innych 
zbiorowości, do których mogłaby należeć jednostka jest bezwzględnie 
tą najważniejszą, zawsze uprzywilejowaną w przypadku jakiegokolwiek 
konfliktu interesów. Naród zawsze pozostaje wspólnotą przyrodzoną 
a obowiązki jednostki wobec niego są pochodną samego faktu przyna-
leżności, jest wspólnotą organiczną i niepodzielną, a ujawniające się we-
wnątrz niego podziały świadczą o słabnięciu jego ducha. Wspólnota ta 
stanowi dodatkowo jedyną w swym rodzaju indywidualność, dla której 
przyjmowanie obcych wzorów jest szkodliwe. W konsekwencji pojmo-
wany w ten sposób naród jawi się jako jedyny suweren i źródło prawo-
witej władzy politycznej, której głównym zadaniem pozostaje obrona 
jego interesów i  integralności3. Dla nacjonalistów – w tym Zygmunta 
Balickiego – z wymienionych powyżej powodów niejako naturalna była 
koncepcja państwa narodowego. 

Zygmunt Balicki obok Romana Dmowskiego i Jana Ludwika Popław-
skiego należał do osób tworzących nowoczesny obóz nacjonalistyczny 
w Polsce. Popławski miał być inicjatorem w dziedzinie twórczej myśli 
politycznej, Dmowski przejawiał największy dar działania praktycznego, 
zaś sam Balicki był wytrawnym technikiem organizacyjnym oraz miał 
wybitne skłonności badawcze i naukowe4.

3 Tamże, s. 171–172.
4 R. Wapiński, Roman Dmowski, Lublin 1988, s. 81.
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Balicki przyszedł na świat 30 grudnia 1858 roku, w Lublinie, w rodzinie 
szlacheckiej, jako syn Seweryna i Karoliny z Pruszyńskich5. Jego dzieciń-
stwo przypadło na okres burzliwych przemian społecznych i gospodar-
czych na ziemiach polskich pozostających pod zaborami, co szczególnie 
widoczne było w zaborze rosyjskim, nadrabiającym opóźnienia cywiliza-
cyjne i wkraczającym w epokę rozwiniętego kapitalizmu. W czasach tych:

sprawa polska zeszła z pierwszego planu wydarzeń międzynarodowych, w za-
borach rosyjskim i pruskim zaostrzył się kurs antypolski, rozwój kapitalizmu 
coraz silniej różnicował stosunki gospodarcze i  polityczne między trzema 
zaborami. Większa część myślącego świadomie społeczeństwa rezygnowała 
z podtrzymania walki o niepodległość, a nawet wręcz z postulowania potrzeby 
niepodległości. Najaktywniejsze koła burżuazyjnej inteligencji programowo 
ograniczały swe cele do obrony narodowości, jej stanu posiadania i kultury6.

W tych realiach Zygmunt Balicki odebrał staranne wykształcenie. Ro-
dzicie skierowali go do Lubelskiego Gimnazjum Męskiego, które było 
ważnym ośrodkiem oświatowym o charakterze elitarnym. Nauka nie na-
stręczała mu zbyt wielu trudności. O jego zdolnościach świadczy fakt, 
że był jednym z siedmiu uczniów, którym udało się uzyskać w danym 
roku świadectwo dojrzałości, mimo tego, że początkowe klasy były dosyć 
liczne (uczęszczało do nich nawet kilkadziesiąt osób)7. Po ukończeniu 
Gimnazjum Lubelskiego Zygmunt wyjechał do Piotrogrodu, aby studio-
wać na Wydziale Prawa Uniwersytetu Petersburskiego. Studia, w czasie 
których żywo zainteresował się polityką, ukończył w czerwcu 1880 roku. 
W początkowej fazie swojej działalności politycznej Balicki był związany 
z patriotycznymi organizacjami socjalistów polskich, które na plan pierw-
szy wysuwały konieczność odzyskania przez Polskę niepodległości8. Po 
powrocie do ojczyzny, Balicki rozwijał działalność konspiracyjną, wystar-
czy chociażby wspomnieć iż w 1880 roku zorganizował zamach na życie 
tajnego agenta policji Aleksandra Neumanna9 bądź Naumanna10 (sam nie 
brał w nim bezpośredniego udziału). W konsekwencji musiał ratować się 

5 B. Grott, Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji, Kraków 1995, s. 7.
6 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 2002, s. 265.
7 A. Dawidowicz, Zygmunt Balicki (1858–1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, 

Kraków 2006, s. 25.
8 Tamże, s. 34.
9 B. Grott, dz. cyt., s. 8.

10 A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 41.
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ucieczką do Lwowa przed carskimi organami ścigania, gdzie nadal czynnie 
uczestniczył w rozwijającym się prężnie ruchu socjalistycznym, działając 
u boku Bolesława Limanowskiego. Aktywność polityczna zaprowadziła go 
ostatecznie do więzienia. Ujęty w Krakowie, został osadzony w lwowskim 
sądowym areszcie śledczym, z którego podjął nieudaną – ze względu na 
brak umiejętności jeździeckich – próbę ucieczki (po przeskoczeniu par-
kanu spacerniaka czekał na niego podstawiony koń, ale Balicki pomylił 
drogę i został złapany w jednej ze wsi pod Lwowem). Ostatecznie na sku-
tek zabiegów przyjaciół Balicki uniknął wydania caratowi11. Istniało takie 
niebezpieczeństwo gdyż był poddanym rosyjskim. W zamian zezwolono 
mu na opuszczenie Galicji i odstawiono do granicy z Rumunią12. Po jej 
przekroczeniu udał się przez Węgry do Szwajcarii, gdzie najpierw przez 
rok mieszkał w Zurychu, a następnie wyjechał do Genewy. Podczas po-
bytu na emigracji odwiedzał porozbiorową Polskę, ale na stałe do kraju 
powrócił dopiero w roku 1898, czyli w piętnaście lat po przekroczeniu 
rumuńskiej granicy. 

Pobyt na emigracji był dla niego okresem niezwykle kreatywnej i wzmo-
żonej działalności politycznej, podporządkowanej jednak idei nadrzęd-
nej – wolnej Polsce. Na emigracji, po krótkim epizodzie wolnomularskim, 
dał się poznać jako znakomity myśliciel i propagator idei narodowej, jak 
i utalentowany uczony z dużymi sukcesami na polu socjologii.

Z Romanem Dmowskim Balicki spotkał się w 1892 roku. W tym czasie 
był już dość znanym działaczem narodowym – założył Związek Mło-
dzieży Polskiej „Zet”, prężnie działał w Lidze Polskiej. 1 kwietnia 1893 
roku wraz z Dmowskim i Popławskim stworzyli Ligę Narodową, która 
przyjęła statut jego autorstwa13. W organizacji został członkiem Rady 
Tajnej, a w sierpniu 1896 roku, podczas drugiego zjazdu Rady Głównej 
Ligi Narodowej odbywającego się w Budapeszcie, wszedł do jej Komi-
tetu Centralnego14. W 1897 roku był jednym z założycieli Stronnictwa 
Narodowo-Demokratycznego.

Wreszcie w styczniu 1898 roku Balicki wraz z żoną uzyskał pozwolenie 
na zamieszkanie w Krakowie (dzielnica Dębniki), który stał się centrum 
Narodowej Demokracji. Już od 1900 roku mieszkał tu Roman Dmowski. 

11 Tamże, s. 47.
12 B. Grott, dz. cyt., s. 9.
13 Tamże, s. 16–17.
14 R. Wapiński, dz. cyt., s. 80.
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Rozpoczął się wtedy dla Zygmunta Balickiego okres najaktywniejszej dzia-
łalności politycznej i twórczej15. W 1902 roku przedstawił chyba najbar-
dziej znane ze swoich dzieł. Opublikowany w Krakowie Egoizm narodowy 
wobec etyki był szeroko komentowany zarówno w prasie galicyjskiej, jak 
i poza granicami zaboru austriackiego. W 1903 roku w uznaniu dla jego 
osiągnięć na polu socjologii zaproponowano mu docenturę socjologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak na przeszkodzie w objęciu stanowi-
ska stanęła wierność idei. Balicki nie był gotów zrezygnować z działalności 
politycznej, która stanowiła główny sposób walki o niepodległość kraju.

Kraków i Galicja, związały ze sobą Balickiego, Dmowskiego i Popław-
skiego. Współpraca tych trzech ideologów i organizatorów Narodowej 
Demokracji przebiegała dosyć zgodnie, choć każdy był postacią nietuzin-
kową, różnili się temperamentem i osobowością. Zróżnicowane podejście 
do wielu spraw owocowało wyciąganiem syntetycznych wniosków: 

Popławski miał sposób myślenia historyczny, Balicki prawniczy, Dmowski 
przyrodniczy. Stosując podobną metodę myślenia w sprawach społecznych 
i narodowych mogli dochodzić do syntetycznych wniosków, które stawały 
się podstawą działania16.

Okres pobytu w  Krakowie był dla działaczy narodowych czasem nie-
zwykle silnego związania środowiska i pozytywnie odbił się na dalszej 
ewolucji organizacji nacjonalistycznych. Widać to na przykładzie Bali-
ckiego i Dmowskiego, którzy prezentowali wspólne ideały i harmonijnie 
ze sobą współdziałali nad ich urzeczywistnieniem. W 1905 roku Balicki 
wraz z żoną, tak jak przywódcy endecji, przeniósł się do Warszawy. Za-
pewne ważną rolę w tej migracji odegrał również fakt wprowadzenia na 
terenach cesarstwa amnestii dla więźniów politycznych i możliwość swo-
bodniejszego prowadzenia działalności politycznej. W latach 1906–1914 
w środowisku narodowym doszło do wykrystalizowania się koncepcji 
ukierunkowania na Rosję. Uważano, iż jest to państwo słabe i wewnętrz-
nie niezorganizowane, co może w niedalekiej przyszłości pozwolić na wy-
walczenie niepodległości Polski po wcześniejszym uzyskaniu autonomii 
w ramach federacji. Za to z obawą patrzono na Niemcy, państwo silne, 
zdolne do samodzielnego dyktowania polityki europejskiej, która w ich 
wykonaniu była agresywna. To Niemcy zostały uznane za głównego wroga 

15 A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 86.
16 Tamże, s. 92.
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Polski, a wobec Rosji Dmowski chciał stosować politykę rozumnej ugody 
i łagodzenia frontu17. Politykę tę zdecydowanie popierał Balicki. Wynikało 
to u niego z obawy przed państwem niemieckim, które oceniał jako najsil-
niejsze na kontynencie europejskim i działające drastycznymi metodami 
w celu poszerzenia swojej przestrzeni. Niemcy dla endecji i Balickiego ja-
wiły się jako niesamowicie ekspansywne, przez co stanowiły realne zagro-
żenie dla narodu polskiego. Rosja jako państwo słabsze dawała możliwość 
prowadzenia walki w ramach jej wewnętrznych struktur. Warunkiem od-
budowy Polski miała być klęska Niemiec. Choć Balicki wraz ze środowi-
skiem narodowym płacił w tamtym czasie wysoką cenę wizerunkową za te 
poglądy to z perspektywy czasu nie sposób ich zakwestionować. Według 
Zygmunta Polacy mieli zwracać baczną uwagę na intensywną germanizację 
i przeciwstawiać się jej, jednocześnie wyczekując odpowiedniego momentu 
wewnętrznego osłabienia Rosji. O Niemczech pisał:

Nie było jeszcze przykładu w dziejach, żeby Niemcy nie wyzyskały czynnie 
sposobnej chwili do dalszej ekspansji. Umieją one czekać czasem stulecia 
całe (jak po Grunwaldzie), ale najmniejsze osłabienie sąsiadów wywołuje za-
wsze nowy krok zaborczy18.

Balicki dostrzegał szereg czynników zwiastujących według niego schyłek 
potęgi państwa carów. Anachronizm ustroju politycznego, zacofanie cywi-
lizacyjne i ekonomiczne imperium targanego wewnętrznymi konfliktami, 
miały prowadzić do szybko postępującego osłabienia Rosji.

Następnie, o ile w Prusach, jeżeli nie asymilacji a żywiołu polskiego, to jego 
niwelacja postępuje skutecznie, w Rosji po ostatnich wypadkach wszelkie 
dawne plany wynarodowienia Polaków zbankrutowały ostatecznie. Niemcy 
gotowe są dalej rozszerzać swe posiadłości polskie, podczas gdy Rosja z daw-
nymi nie może sobie dać rady19.

W 1910 roku, trafił do więzienia we Włocławku za opublikowanie 
w 1908 roku Programu Szymona Konarskiego na łamach wydawanego w War-
szawie „Przeglądu Narodowego”, którego był redaktorem20. Pobyt w za-
kładzie karnym nie stanowił dla niego nowości. W swoich listach pisał, że 

17 R. Wapiński, dz. cyt., s. 189.
18 A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 262.
19 Z. Balicki, Wobec nowego położenia, „Przegląd Narodowy” [online], czerwiec 1908, rok I, 

nr 6, http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=140 [dostęp: 23.06.2012]. 
20 B. Grott, dz. cyt., s. 23.
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po jego opuszczeniu czuł się jak po wyjeździe z sanatorium. W odosob-
nieniu udało mu się zebrać myśli i napisać połowę rozprawy naukowej 
pod tytułem Społeczna psychologia poznania. Teoria użyteczności i wartości. 
Intensywnie pracował wówczas również nad naukowym dziełem swojego 
życia – Psychologią społeczną21, które ukończył w szwajcarskim uzdrowisku 
Buchs jesienią 1911 roku.

Choć Balicki zazwyczaj znajdował się na stanowiskach kierowniczych 
organizacji do których należał, to najlepiej spełniał się jako znakomity 
realizator i  ideolog. Nie można stwierdzić, że nie był postacią tak cha-
rakterystyczną jak Dmowski, ale nie miał skłonności przywódczych. Do 
takiego wizerunku Zygmunta przyczyniło się jego niewątpliwe oddanie 
idei, zarzucano mu nawet ślepe posłuszeństwo Dmowskiemu, z czym zgo-
dzić się nie można. Jest bowiem różnica między poparciem dla wspólnych 
wyższych celów, a fanatycznym oddaniem.

Balickiemu, jako człowiekowi uczonemu, zależało na legitymizacji swo-
ich racji i przekonań w oparciu o aktualne badania naukowe, stąd w jego 
rozważaniach często widać mniejszy lub większy wpływ nurtów: socja-
listycznego, liberalnego, konserwatywnego, romantycznego a zwłaszcza 
pozytywistycznego, oraz nawiązania do ewolucjonizmu, psychologizmu 
czy też socjologizmu22.

Chętnie odwoływał się do pozytywizmu, który zresztą w znaczny spo-
sób definiował kierunek rozwoju całej myśli politycznej endecji. Punkt 
wyjścia do rozważań o narodzie i społeczeństwie stanowiły dla endeków 
poglądy Augusta Comte’a i Herberta Spencera. U Balickiego wyraźnie wi-
dać te inspiracje, choćby w dziele Egoizm narodowy wobec etyki Balicki:

w pełni aprobował przeniesiony z biologii na stosunki międzynarodowe społ- 
eczny darwinizm głoszący ideę przetrwania najsilniejszych jednostek. W myśl 
socjologii Comte‚’a przyznawał społeczeństwu prymat nad jednostką23.

Bogumił Grott pisze jednak, że jego poglądy odnośnie tej kwestii utrzy-
mywały się w granicach cywilizowanych, w przeciwieństwie do tych pre-
zentowanych przez nacjonalistów niemieckich czy ukraińskich. Balicki 
posiłkował się również przemyśleniami Johna Stuarta Milla, Jeremy’ego 
Benthama czy też Johna Ruskina, którego w Egoizmie narodowym… nazywał 

21 A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 123.
22 Tamże, s. 141.
23 Tamże, s. 142–143.
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„apostołem kultury urabiającym umysłowość najkulturalniejszego na- 
rodu”24. Najważniejszym jednak prądem, z którego czerpał był pozytywizm, 
oraz w pewnej opozycji do tego pierwszego niektóre z założeń wypływa-
jących z romantyzmu. Nie jest to dziwne, gdyż jak pisał jeden z działaczy 
Narodowej Demokracji – Stanisław Kozicki – polska ideologia narodowa 
stanowiła „syntezę romantyzmu i  pozytywizmu”25. Jego najwyższe cele 
miały być zbieżne z założeniami romantyków, gdyż dążono przecież do od-
budowy państwa polskiego. Same metody były zdecydowanie odmienne – 
miały się opierać na realizmie politycznym co kwitował Balicki słowami: 
„nie mechaniczna walka z najazdem, ale organiczny rozrost sił wewnętrz-
nych, rozsadzający stopniowo, lecz ustawicznie na wszystkich polach krępu-
jące go więzy, aż do zupełnego ich zerwania”26. Powyższe stwierdzenie jest 
swego rodzaju definicją polskiego ruchu narodowego w jego pierwszej fazie. 
„Endecy nie tyle odrzucali tradycję romantyczną ile chcieli jej nadać odpo-
wiadający sobie charakter, uformować po prostu nacjonalistyczną tradycję 
romantyzmu”27.

W tym miejscu wypada nawiązać do pierwszego akapitu niniejszego 
artykułu. Wspomniałem tam, iż często błędnie, lub ze złej woli stawia się 
nacjonalizm w opozycji do patriotyzmu. Zupełnie przeciwnie na tę kwestię 
zapatrywał się Zygmunt Balicki, bardzo silnię wiążąc nacjonalizm z samym 
patriotyzmem28. Patriotyzm miał być jednak w stosunku do nacjonalizmu 
fazą starszą i nie tak dojrzałą, miał być on „narodowym uczuciem zbioro-
wym”, z którego dopiero wyrosła „myśl narodowa” – nacjonalizm29. Tak wy-
rosły z patriotyzmu nacjonalizm jest pojęciem wobec niego odrębnym, lecz 
powiązanym pewnymi wspólnymi elementami. Nacjonalizm opierał się na 
patriotyzmie, czerpał z niego siłę, był przez niego determinowany. Patrio-
tyzm, jako uczucie, jest elementem napędzającym działania narodowe, na-
cjonalizm, jako myśl, kieruje powyższymi i określa ich cele. „Patriotyzm bez 
nacjonalizmu nie zdecyduje się nigdy na prawdziwą politykę narodową”30.

Zygmunt Balicki za wartość najwyższą na ziemi uznawał naród, unika-

24 Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki [w:] tenże, Parlamentaryzm. Wybór Pism, Kraków 
2008.

25  A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 144.
26  B. Grott, dz. cyt., s. 32.
27 R. Wapiński, dz. cyt., s. 18.
28 Z. Balicki, Nacjonalizm a patriotyzm [w:] tenże, Parlamentaryzm. Wybór Pism, Kraków 

2008, s. 411.
29 Tamże, s. 412.
30 Tamże, s. 418.
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jąc odniesienia do Boga i idei absolutu. Koncepcja nacjonalizmu w jego 
ujęciu była laicka, a sam polski nacjonalizm traktował jako zjawisko nowe. 
W jego ocenie ideologia narodowa nie mogła zostać „przeszczepiona” 
z kraju do kraju, na naszych ziemiach miała być zjawiskiem zarówno in-
dywidualnym jak i niepowtarzalnym, nieprzystającym do funkcjonowania 
na poziomie struktur międzypaństwowych. Nacjonalizm jako powszech-
ny prąd narodowo-polityczny nie był w jego ocenie zjawiskiem interna-
cjonalistycznym. Prąd ten miał charakter złożony. Nacjonalizm mógł być 
wyrazem celowej polityki państwa mającej wzmocnić naród – pojawienie 
się takiego nacjonalizmu wskazywało na siłę państwa i jednocześnie pew-
ną słabość samego narodu i jego patriotyzmu31. Zdecydowanie bardziej 
pożądany był nacjonalizm obywatelski, rodzący się samoistnie gdy świa-
domy naród widzi niemoc instytucji państwowych realizujących interes 
narodowy, lub nawet ich brak. Takie narody, pozbawione organów reali-
zujących politykę narodową muszą same budować swoją pozycję i przy-
szłość aby mogły się rozwijać. 

Podkreśleniu różnicy między statycznym a dynamicznym patriotyzmem 
i ekspansywnym nacjonalizmem służyć miało zdefiniowane przez Zyg-
munta pojęcie „ojkotyzmu”. Patriotyzm na linii czasu miał być umiesz-
czony w teraźniejszości, podczas gdy ojkotyzm-nacjonalizm spinał klamrą 
przeszłość z teraźniejszością. Ojkotyzm był uczuciem moralnym, którego 
strona etyczna polegała na poczuciu obowiązku wobec całego społeczeń-
stwa32. Z  poglądami Balickiego na istotę nacjonalizmu nierozerwalnie 
wiąże się kwestia wyróżnienia przez niego dwóch typów rozumowania, 
mających zastosowanie w odniesieniu do życia społecznego33. Pierwszym 
typem było myślenie dedukcyjne, zgodnie z którym nakazy dla jednostki 
są wyprowadzane z idei uniwersalnych. W tej koncepcji wartość narodu 
musi być niejako legitymowana poprzez te idee uniwersalne, a zatem jest 
od nich zależna. Bardziej cenione i zalecane przez Zygmunta myślenie in-
dukcyjne miało być zorientowane na pewien konkret jakim jest wspólnota 
narodowa. Tutaj jednostka w swoim postępowaniu kierować się miała zasa-
dami wypracowanymi w codziennym obcowaniu z narodem, a nie mglistymi 
ideałami. „Zgodnie z zasadami myślenia indukcyjnego, jednostka w swo-
im postępowaniu kierowała się doznaniami związanymi z konkretem – 

31 Z. Balicki, Nacjonalizm a patriotyzm…, dz. cyt., s. 415.
32 A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 176.
33 B. Grott, dz. cyt., s. 39.
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narodem, zespalając się z nim ściśle”34. Ten drugi sposób myślenia miał 
być charakterystyczny dla działaczy polskiego nacjonalizmu, którzy w za-
łożeniach Balickiego posiadali legitymację i niezbędne kompetencje aby 
reprezentować „optymalną ideologię współczesności” i tworzyć powinno-
ści i prawa dla narodu. Ten obraz polskiego nacjonalizmu i jego reprezen-
tantów pozwalał mu na przedstawianie ludzi znajdujących się poza strefą 
jego działania lub w konflikcie z nim jako wrogów politycznych, zdrajców, 
przestępców i renegatów. Tak między innymi pisał o liberałach w pracy 
Demokratyzm i Liberalizm. Studium socjologiczne opublikowanej w 1886 roku: 

wszędzie tam, gdzie bezwzględny liberalizm dochodzi do stanowczej i stałej 
przewagi, następuje stopniowa likwidacja narodu, jego typu i  jego indywi-
dualności35.

Za niezbywalną część ruchu narodowego uważał za to demokratyzm, który:

bierze za punkt wyjścia interesy, potrzeby i wolę obywateli, zapewnia im 
decydujący wpływ na sprawy publiczne, tworzy instytucje oparte na auto-
nomii i solidarności celów, przybiera formy federalizmu, nadaje organizacji 
państwowej charakter organizacji społecznej36. 

Oczywistym dla niego było jednakże to iż demokratyzm miał być ści-
śle podporządkowany celom narodowym a prawa jednostek miały tutaj 
wypływać z wcześniej pełnionych przez nie obowiązków na rzecz pań-
stwa. W zamyśle Zygmunta Balickiego miało to prowadzić do aktywizacji 
warstw ludności, porzucenia bierności i uwrażliwienia się na potrzeby 
własnego narodu, co przy długofalowym współdziałaniu na jego rzecz 
miało zaowocować zmniejszeniem dystansu i różnic między warstwami 
społecznymi. Tak rozumiany demokratyzm miał wykluczać jednocześnie 
panowanie tłumów, jak i panowanie nad tłumami, gdyż Balicki nigdy nie 
utożsamiał narodu z ludem rozumianym właśnie jako tłum, gawiedź lub 
motłoch. Demokratyzm, w przeciwieństwie do liberalizmu, był w stanie 
wykreować elitę zdolną do wyznaczania kierunków rozwoju narodu i pań-
stwa. Elita taka nie miała być warstwą uprzywilejowaną, jedynie „arysto-
kracją kompetencji”37, predestynowaną do rządu, za sprawą swojej wiedzy 

34 A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 177.
35 B. Grott, dz. cyt., s. 40.
36 Z. Balicki, Demokratyzm i liberalizm [w:] tenże, Parlamentaryzm…, dz. cyt., s. 292.
37 A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 186.
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w dziedzinie polityki i przyrodzoną świadomością interesów narodowych. 
Elita była uosobieniem typu narodowego, orzekała kto jest z nim zgodny, 
a kto nie, oraz układała stosunki z narodami ościennymi.

Jednym z najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych dzieł tego 
ideologa jest wydany w 1902 roku Egoizm narodowy wobec etyki, w którym 
zaprezentował założenia własnego dualnego systemu etycznego sprzeci-
wiającego się opieraniu tegoż jedynie na pojęciach altruizmu i egoizmu. 
W jego ocenie należało tak ująć pojęcie etyki, aby jej źródłem, podstawo-
wym kryterium i naczelną wartością stał się naród. Wyróżnił w swoim wy-
wodzie dwa rodzaje altruizmu. Pierwszy, tak zwany altruizm bezwzględny, 
zmysłowy, indywidualistyczny charakteryzował się postawą współczującą, 
litością, uprzejmością i chęcią dogodzenia innym. Przeciwstawny wzglę-
dem niego miał pozostawać altruizm racjonalny, społeczny, samodzielny 
i samowiedny, polegający na połączeniu swych uczuć z dobrem zbioro-
wości i traktowaniu spraw tejże zbiorowości w sposób w jaki traktuje się 
sprawy własne38. Z egoizmem zmysłowym tożsamy miał być altruizm 
zmysłowy, a z egoizmem racjonalnym altruizm społeczny. Konsekwencją 
takich założeń było wyróżnienie dwóch typów moralnych: jeden optujący 
za etyką ideałów (wywodzący się z altruizmu bezwzględnego), a drugi 
nakierowany na etykę społeczną. Zasadniczym elementem pożądanym 
przez Balickiego była etyka społeczna (narodowa) a jego przeciwieństwem 
etyka indywidualistyczna39.

Etyka indywidualistyczna jako dogmatyczna nie przystaje do zmienia-
jących się warunków w jakich przypada funkcjonować czasem rozwija-
jącemu się narodowi. Etyka ideałów miała charakter bezwzględny, w jej 
przypadku wszystko było rozpatrywane niezależnie od czasu, miejsca, 
okoliczności i skutków40. Nie była ona korzystna dla rozwoju moralne-
go jednostki, gdyż nadmierne przestrzeganie ideału prowadzić musi do 
wypaczeń. Dodatkowo jako system dogmatyczny nie gwarantowała spo-
łeczeństwu pełnej funkcjonalności. Z kolei etyka społeczna wymagała 
solidaryzowania się jednostki z grupą, do której dobrowolnie należy i peł-
nienia obowiązków według swego stanu, powołania, czy umiejętności41. 
Taka jest etyka narodowa, która wymaga aby każdy czuł się członkiem 

38 Z. Balicki, Egoizm narodowy…, dz. cyt., s. 343.
39 A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 194.
40 Z. Balicki, Egoizm narodowy…, dz. cyt., s. 346–348.
41 Tamże, s. 360.
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własnego narodu, jest ona celowa i pragmatyczna. Co więcej w swoich 
założeniach uwzględnia, że człowiek jest istotą niedoskonałą i nie sta-
wia przed nim celów nieosiągalnych. Etyce społecznej powinny się pod-
porządkować pozostałe etyki (na przykład etyka zawodowa, i tak dalej).

Charakterystyczny dla Balickiego jest pogląd o niepodzielności moral-
ności związanej z etyką na publiczną i prywatną, gdyż dla niego każda mo-
ralność miała charakter publiczny, mając na względzie dobro zbiorowości.

Przejaw wejścia w dojrzałą fazę rozwoju jednostki Balicki dostrzegał w jej 
potrzebie zespolenia z narodem. Pomiędzy szczęściem jednostki a szczęś-
ciem narodu istnieje nierozerwalny związek, gdyż pełny stan szczęśliwości 
osiągnąć można jedynie w oparciu o instynkt społeczny człowieka, który 
kieruje go właśnie w stronę narodu. Zgodnie też z założeniem, że każdy 
człowiek musi stanowić dla narodu wartość dodaną, ocenę jego moralności 
należy weryfikować podług przydatności danej jednostki dla społeczeń-
stwa. Z tej perspektywy obowiązkiem moralnym staje się egoizm naro-
dowy, będący fundamentem zachowania niezależności i ciągłego rozwoju 
społeczeństwa. Przed nim ustąpić musi wszelki inny. Egoizm narodowy 
wypływa z dążenia każdego społeczeństwa do dobra własnego a Polska 
jako kraj, który utracił byt polityczny, miała być szczególnie upoważnio-
na do kierowania się egoizmem narodowym, gdyż za utratę państwowo-
ści odpowiadał w znacznej mierze altruizm bezwzględny wcześniejszych 
pokoleń, co przejawiało się w haśle za „naszą i waszą wolność”. Motorem 
rozwoju społecznego jest właśnie egoizm narodowy, to tylko społeczeństwa 
kierujące się nim są w stanie stale się doskonalić, kroczyć naprzód bez oba-
wy upadku. To naród miał być ciągły a nie niedookreślona i abstrakcyjna 
ludzkość jako całość. Ogólnoludzkie normy humanitarne Balicki uważał 
(tak samo jak Dmowski) nawet za utrudniające realizację narodowych inte-
resów, a pojęcie solidarności zawęził jedynie do obrębu własnego narodu42.

Choć Balicki poświęcał wiele miejsca koncepcji narodu, uznając go za 
wartość nadrzędną i absolutną, do której zawsze należało się odnosić, nie 
stworzył jego jednolitej i wyraźnej definicji. Widać jednak w jego myśli 
wyraźne elementy, cechy którymi powinien się on charakteryzować. Na-
ród analizowany wielowymiarowo jawi się jako „organizm żywy, indywi-
dualność dziejowa, dusza o własnej fizjonomii”. Jest strukturą idealną 
i doskonałą, przewyższającą inne organizmy społeczne, gdyż charaktery-

42 A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 202.
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zuje się wewnętrzną spójnością, wszechstronnością i niezależnością du-
chową. Jawi się jako konstrukcja całkowicie niepowtarzalna. Naród ma 
zdolność do posługiwania się indywidualną, jemu tylko przynależną ety-
ką, określająca kierunek jaki może obierać w stosunku do innych narodów, 
istnieje od zamierzchłych czasów, stanowi zjawisko naturalne, jest dany 
z góry. Stanowi jedyną społeczność przyrodzoną i nie jest przez nikogo 
wynaleziony, jest za to tworem będącym samym z siebie źródłem dalszej 
ewolucji. Tworem wiecznym, którego istnienie jest ciągłe i nieprzerwane, 
wspólnotą pierwotną i przyrodzoną a nie wtórną. Przynależności do na-
rodu wybrać nie można, człowiek rodzi się jako jego część i tak też umie-
ra, jedyne na co mamy wpływ to nasz stosunek do tego tworu. Możemy 
podejmować autonomiczne działania, ale zawsze w ramach tego żywego 
organizmu, obdarzonego strukturą wewnętrzną i podziałem funkcji. Co 
więcej naród nie jest zagadnieniem utopijnym, ale realnym i istnieje nie-
zależnie od stanu świadomości swych członków, jako byt odrębny i nie-
zależny, z autonomiczną jaźnią własną43. Naród ma charakter organiczny:

Społeczeństwo, jako organizm żywy, czy jak kto woli, jako organizacja naro-
du, w której wszystkie części trzymać się muszą w harmonijnym połączeniu, 
a wszystkie funkcje dostrajać do siebie wzajemnie, rozwija się czy postępuje 
jedynie i wyłącznie przez doskonalenie i wzbogacanie swej organizacji fi-
zycznej i duchowej. Co się ma rozwijać i doskonalić musi przede wszystkim 
istnieć i byt swój utrwalić, ale i odwrotnie – organizm, który ma przetrwać, 
musi również wciąż się rozwijać i doskonalić44.

Organiczna wizja narodu niosła ze sobą z kolei konieczność likwidacji an-
tagonizmów klasowych, stanowych czy ekonomicznych. Podziały takie 
były sprzeczne z potrzebą wewnętrznej spójności, a ta z kolei stanowić 
miała warunek autonomii i suwerenności narodu.

Negował Balicki koncepcje uznające naród:

za zbiorowisko równych sobie pod względem wartości społecznej jednostek, 
obdarzonych jednakowymi prawami, niezależnych od siebie i nie poczuwają-
cych się do żadnych obowiązków wobec całości, a co za tym idzie, nie obarczo-
nych wobec niej żadną odpowiedzialnością45.

43 Tamże, s. 220.
44 Z. Balicki, Czynniki zachowawcze i postępowe w dobie ostatniej [w:] Dziesięciolecie Przeglądu 

Wszechpolskiego, pod red. R. Dmowskiego, Kraków 1905.
45 Tamże.



70

GrzeGorz Czajka

Właśnie organicznym charakterem narodu tłumaczono konieczność 
jego rozwoju kosztem słabszych państw ościennych, czy tych organizmów, 
które zatrzymały się w rozwoju i biernie wegetowały. W konfliktach mię-
dzy narodami miała się ukazywać prawdziwa ich wartość. 

Z uwagi na wieloletni brak państwowości naród polski można było poj-
mować również w ujęciu kulturowym. Mógł on przetrwać jedynie dzięki 
tradycji, obyczajom, językowi czy literaturze. W Polsce porozbiorowej 
to właśnie kultura oraz odrębny język miały stanowić, obok siły rasowej, 
główne spoiwo narodowe. Co charakterystyczne Balicki oddzielał naród od 
takich tworów jak społeczeństwo, państwo, czy lud. To właśnie naród miał 
dawać możliwość funkcjonowania bytów przywołanych, a nawet określać 
ich granice.

Balicki analizował też naród jako kategorię historyczną. Dla Zygmun-
ta dziedzictwo narodowe było ważnym elementem budującym narodową 
tożsamość, a konieczność walki o byt państwowy i niepodległość dodatko-
wo sprzyjała eksponowaniu elementów historycznych. Naród miał wzra-
stać na tradycji, a ta z kolei była warunkiem zachowania jego tożsamości. 
Kurczowe trzymanie się tradycji gwarantowało ciągłość narodu bez pań-
stwa i pielęgnowanie więzi solidarności.

Dusza polska nie tylko nosi Ojczyznę wewnątrz siebie, ale czuje się również 
wewnątrz niej, wszystkimi swymi splotami z nią zespolona i zlewa całkowi-
cie swą osobowość z jej jaźnią – a taki związek tylko wówczas utrwalić się 
może, gdy pokłady instynktu narodowego sięgają do głębin przeszłości oj-
czystej. Dzieje narodu powinny być wiekowym wykonywaniem testamentu, 
pozostawionego przez tych, którzy nadali narodowi swemu osobowość mię-
dzy innymi narodami w postaci państwa i nakreślili drogi jego przyszłości. 
Wola zmarłych przodków ożywia i zapładnia wolę żyjących: trzeba, żeby się 
ona spełniła, a wtedy spełnią się dziejowe zadania narodu46.

Przy czerpaniu z przeszłości trzeba było jednak dokonać selekcji, gdyż 
w tradycji twórczej nie powinno być miejsca na gloryfikowanie pięknych 
klęsk i błędów narodowych. Zachować należało elementy twórcze i rozwo-
jowe, zapomnienia natomiast wymagały te niezgodne z duchem narodu. 
Zdolność zapominania była jednym z warunków pomyślnego istnienia 
narodu, choć przyznawał, że doświadczenia niepożądane też mogą być 
źródłem konstruktywnych wniosków.

46 Z. Balicki, Zasady wychowania narodowego [w:] tenże, Parlamentaryzm…, dz. cyt., s. 394.
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Osobnym zagadnieniem jest wywodząca się w pewnym stopniu z ro-
mantyzmu koncepcja duszy narodu, pierwiastka dla niego charaktery-
stycznego, który można dostrzec w następujących po sobie pokoleniach 
złączonych specyficzną więzią emocjonalną. Taka silna więź miała też 
łączyć jednostki przynależne do narodu w czasie teraźniejszym. Ducho-
wość społeczna miała być tak samo skomplikowana i równie ważna jak 
duchowość indywidualnej jednostki. Istniała ona też niezależnie od du-
chowości jednostek, lecz mogła być przez nie odczuwana. Naród jako 
twór emocjonalny był wspólnotą zintegrowaną i obdarzoną świadomością 
społeczną, na takie jego postrzeganie wpłynął niewątpliwie społeczny an-
tyindywidualizm prezentowany przez romantyków. Emocjonalny aspekt 
pojęcia narodu stanowić miał nawet według niektórych badaczy zasadni-
czy wyróżnik nacjonalizmu47. 

Dla Zygmunta Balickiego dowodem na istnienie duszy narodowej był 
specyficzny typ narodowy – wkład pokoleń przeszłych, obecnych i przy-
szłych. Narody miały posiadać własny typ, który rozwijał się niezależnie 
w każdym z nich. Każdy z narodów dążył też do zachowania i utrwale-
nia swojego typu. Typ narodowy w rozważaniach Balickiego jest również 
źródłem cech charakteru danego narodu. Każde pokolenie dokłada swoją 
cegiełkę i buduje typ narodowy, nie może go jednak zasadniczo zmienić, 
gdyż ten „tkwi we krwi i duszy narodu”48.

Zagłębiając się w dorobek pozostawiony przez Zygmunta Balickiego, 
będącego jednym z najlepszych, a w swojej pierwszej fazie twórczej za-
pewne najlepszego z teoretyków nacjonalizmu polskiego nie można wska-
zać ściśle jednego obszaru z którego wyrosły jego poglądy i przekonania. 
Balicki tworzył raczej wiele wzajemnie się uzupełniających opisów niż 
konkretne definicje. Naród stanowił w jego przekonaniu zjawisko i ducho-
we i realne, lecz przede wszystkim był żywym organizmem, ukształtowa-
nym w toku procesu dziejowego, tworem niezależnym i autonomicznym.

Klamrą spinającą losy tej nietuzinkowej postaci mogłoby być odzyska-
nie przez Polskę niepodległości. Niestety ten wielki działacz polskiego 
ruchu narodowego nie dożył odrodzenia państwowości polskiej. Zmarł 
w wieku pięćdziesięciu ośmiu lat o godzinie ósmej, 12 września 1916 roku 
na zawał serca w wynajmowanym przez siebie w Petersburgu pokoju49, 

47 A. Dawidowicz, dz. cyt., s. 229.
48 Tamże, s. 231.
49 B. Grott, dz. cyt., s. 24.
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a w 1920 roku jego doczesne szczątki zostały sprofanowane przez bolsze-
wików. Przeglądając jego spuściznę naukową i skupiając się na aktywności 
politycznej tego działacza, nie można zapominać, iż był faktycznie częścią 
polskiej elity intelektualnej, a w dziedzinie nauk socjologicznych i psycho-
logicznych należał do czołówki europejskiej. Siłą rzeczy jego horyzonty 
myślowe były wielce rozbudowane, zainteresowania zróżnicowane a zna-
jomość osiągnięć nauki współczesnej znaczna. Zygmuntowi Balickiemu, ze 
względu na jego działalność i twórczość na pewno nie grozi zapomnienie, 
a raczej należy się podziw za aktywność polityczną i wszechstronność po-
dejmowanych działań.
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NacjoNalizm litewSki – korzeNie i rozwój

Wstęp

W niniejszej pracy chcielibyśmy po krótce przedstawić genezę litewskie-
go nacjonalizmu a także ukazać reminiscencje tego nurtu myślowego we 
współczesnej polityce naszego północno-wschodniego sąsiada. W obliczu 
napiętych stosunków polsko-litewskich szczególnie istotne jest nie wznie-
canie waśni i nie „okopywanie się” w narodowych stanowiskach, lecz próba 
dogłębnego zrozumienia drugiej strony. Dokonanie tego może stać się 
„kamieniem węgielnym” pod przyszłą pokojową koegzystencję między 
narodem polskim i  litewskim. Naszym zdaniem dokładne naświetlenie 
litewskiego nacjonalizmu bardzo pomogłoby w prawidłowej interpretacji 
zachowań władz litewskich. Osiągnięcie tego celu wymaga cofnięcia się do 
czasów Unii Polsko-Litewskiej oraz prześledzenia politycznych wydarzeń 
na przestrzeni wielu lat. Dopiero taki zabieg pozwoli nam w pełni uchwy-
cić istotę litewskiego nacjonalizmu a także odpowiedzieć na pytanie czy 
stanowił oryginalną doktrynę polityczną czy może zjawisko nie wyróżnia-
jące się niczym szczególnym na tle innych nacjonalizmów.

początki

Od XVI1 wieku świadomość mieszkańców ziem Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego miała charakter raczej polityczny, a nie etniczny, tzn. mieszkaniec

1 Wcześniej, do XIII wieku Litewskość oznaczała przynależność do Litwinów – narodu 
bałtyjskiego zamieszkującego obszar Auksztoty i późniejszej Rusi Czarnej spokrew-
nionego blisko z bałtyjskimi Żmudzinami zamieszkującymi Żmudź. Nazwa „Litwi-
ni” bywała wówczas terminem odnoszącym się nie tylko do Litwinów właściwych z Au-
ksztoty i Rusi Czarnej, ale również rozszerzano jej znaczenie na Żmudzinów, pomimo 
pewnych różnic dialektologicznych pomiędzy obydwiema tymi grupami etnicznymi.
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Rzeczpospolitej Obojga Narodów określał się jako Litwin lub Rusin narodo-
wości polskiej. W ten sposób A. Mickiewicz definiował Litwę, w słowach 
„Litwo! Ojczyzno moja…”. Odzwierciedlona tu została jego świadomość jako 
obywatela Rzeczypospolitej Obojga Narodów2. Społeczeństwa obu zespo-
lonych państw uważały Rzeczpospolitą za dobro wspólne – oba te poczucia 
narodowości nie przeciwstawiały się sobie, wręcz odwrotnie – dopełniały się.

Jak twierdzą niektórzy historycy, litewski ruch narodowy zaczął się roz-
wijać już na początku XIX wieku. Litwinów wprawiła w zachwyt rozpra-
wa Ksawerego Bohusza O początkach narodu i języka litewskiego z 1808 roku. 
Według Jerzego Ochmańskiego w opinii ówczesnych Litwinów dzieło to do-
wodziło starożytnego rodowodu ich narodu i języka. Utwór pobudził Litwi-
nów do studiów lituanistycznych. Myśl tę przekształciła w czyn szlachecka 
inteligencja żmudzka, zgromadzona wokół biskupa Józefa Giedrojcia3.

Po klęsce powstania listopadowego rozpoczęła się silna rusyfikacja. Spo-
wodowało to załamanie się litewskiego ruchu narodowo-kulturalnego. Myśl 
o odrodzeniu narodowym do 1863 roku zamykała się w ciasnym kręgu 
szlacheckich działaczy, którzy wzywali do walki zbrojnej o niepodległość.

Okres największego przebudzenia świadomości narodowej Litwinów 
przypada na czas najbardziej zintensyfikowanej rusyfikacji – lata sześć-
dziesiąte, siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XIX wieku. W 1863 roku po 
klęsce powstania styczniowego zakazano drukowania litewskich tekstów. 
Jedną z przyczyn nacjonalistycznego zrywu okazało się powstanie nowej 
grupy społecznej – inteligencji litewskiej pochodzenia chłopskiego4. Jaw-
nie manifestowali oni swoją odrębność narodową, kulturową i polityczną.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku zaczęto drukować pierwsze pis-
ma poruszające problematykę narodowościową. Stowarzyszenie Miłośni-

2 „(Polacy i Litwini) stali się jednym narodem, zjednoczonym w imię wspólnych za-
mierzeń i wspólnych celów. Odtąd być „obywatelem polskim” oznaczało tyle samo 
co być obywatelem państwa polsko-litewskiego; tak jak być obywatelem brytyjskim, 
w odróżnieniu od bycia Anglikiem lub Szkotem, nie oznacza to jednak, iż Polacy i Li-
twini zatracili poczucie własnej tożsamości.” N. Davies, Boże Igrzysko, Kraków 1989, 
s. 170. Ludność szlachecka zarówno Korony, jak i Wielkiego Księstwa posiadała po-
dwójną świadomość narodową i państwową, tzn. świadomość w węższym sensie zwią-
zaną albo z Koroną, albo z Wielkim Księstwem Litewskim i świadomość w szerszym 
sensie związaną z całym organizmem państwowym nazywanym po prostu Rzeczą-
pospolitą – patrz np.: Kostytucye Sejmu Walnego Koronnego Sześćniedzielnego Warszawskie-
go, Roku Pańskiego 1641 Dnia 20 Miesiąca Sierpnia., pkt 4, O odiezdzie Królów Polskich, za 
granice Państw Rzeczypospolitey.

3 J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław 1990, s. 192.
4 W 1864 roku miało miejsce uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim. 
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cy Litwy wydawało pismo ,,Aušra” („Jutrzenka”). Według jej pierwszego 
redaktora i zarazem wydawcy Jonasa Basanavičiusa miało to być pismo 
neutralne politycznie, poruszające kwestie kulturowe. „Aušra” pisała, że 
naród żyje dopóty, dopóki żywy jest jego język. W pierwszym numerze 
pisma głoszono łacińskie motto: Homines historiarum ignorari sunt pueri 
(Ludzie nie znający historii pozostają dziećmi). Z czasem elementy na-
cjonalistyczne zaczęły w tym piśmie dominować. Zdaniem Michała Piusa 
Römera ukazanie się „Jutrzenki” było wyrazem radykalnego zwrotu nie 
tylko w rozwoju prasy litewskiej, ale i całej ewolucji kulturalnej narodu5. 
„Aušra” propagowała rozwój kulturalny, zawierała myśli zjednoczenia 
narodowego, zwracała uwagę na społeczne i gospodarcze problemy Litwi-
nów, skupiała uwagę na przeszłości litewskiej, głosząc hasła wzmocnienia 
i odrodzenia narodowego. Krytykowano Unię z Polską. Pisano, iż Mickie-
wicz, Kraszewski, Kondratowicz, Kościuszko byli Litwinami. Podkreślano, 
że Litwa kieruje się w stronę samodzielności i indywidualizmu narodo-
wego. Jednocześnie próbowano uniknąć konfliktu z Rosją. Redaktorzy 
obiecywali caratowi moralne zespolenie się z Rosją, wyrwanie Litwinów 
spod wpływów polskich, grozili moralnym upadkiem Polski. Mimo że 
czasopismo nie posługiwało się radykalnym językiem, Niemcy uznali je za 
organ panslawistyczny, Polacy za rusofilski, zaś Rosjanie za dzieło Bismar-
cka6. Polacy zarzucali czasopismu litwomanię7, zdradę i sprzeniewierzenie 
idei walki z zaborcą. 

Litewski ruch narodowy rodził się także z czytania dzieł Mickiewicza. 
Dał on Litwie bardzo wiele: poczucie świadomości narodowej, dumy 
z własnego krajobrazu, stron rodzinnych, ludzi, kraju i jego przeszłości8. 
Już od 1890 roku ruch narodowy przeistaczał się w ruch narodowo-wyzwo-
leńczy. Jak twierdzi Jerzy Żenkiewicz następne lata pozwoliły wykształcić 
się trzem kierunkom politycznym: narodowo-klerykalnemu, narodowo-
-demokratycznemu i socjalistycznemu9.

Ruch narodowo-demokratyczny nie był jednolity ideowo. Oprócz nacjo-
nalistów składał się z ludowców i socjalistów. Wzywali oni do samoobrony 

5 M. Römer, Litwa. Studyum o odrodzeniu narodu litewskiego, Lwów 1908, s. 87. 
6 Tamże, s. 93. 
7 Termin ten, jak pisze Łossowski, stał się „zawołaniem do walki z wynaturzonym zjawi-

skiem”. P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, 
Warszawa 1985, s. 34.

8 J. Ochmański, dz. cyt., s. 221.
9 J. Żenkiewicz, Litwa na przełomie wieków i jej powiązania z Polską, Toruń 2001, s. 106–107.
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przed uciskiem i  zajmowali bezkompromisowe stanowisko w  kwestii 
współdzielenia swojej państwowości z Polakami. Odrzucali oni pomysł 
zgody z zaborcą, sojusz z Polakami dopuszczali jako porozumienie dwóch 
równych i samodzielnych narodów. Z roku na rok w ruchu przybierał 
na sile element nacjonalistyczny, choć starano się uniknąć radykalizmu. 
W piśmie „Varpas” w 1891 roku czytamy:

My się od Polaków bynajmniej nie oddzielamy i pamiętamy dzieło Zygmunta 
Augusta, ostatniego Litwina na zespolonym tronie Litwy i Polski. Zygmunt 
August przykazał nam żyć w spółce i zgodzie – i my też tego pragniemy. Ale 
nie powiedział, że mamy się wyrzec swojego języka i mamy stać się Polaka-
mi (…) Chcemy pozostać takimi, jakimi Bóg nas stworzył, chcemy pozostać 
Litwinami10.

Istotnym katalizatorem kształtowania się litewskiej świadomości narodo-
wej była rzeź w litewskim mieście Kroże w 1893 roku. Wtedy to carskie 
oddziały wojskowe brutalnie rozpędziły protestujących litewskich chło-
pów, którzy nie chcieli dopuścić do zamknięcia ich parafialnego kościoła. 
Oddziały kozackie zamordowały i raniły dziesiątki manifestantów. Rzeź 
oraz następujący po niej proces, w  którym skazano litewskich protestu-
jących, przyczyniły się do zmiany litewskiej świadomości narodowej11. 
Wydarzenia kroskie zmusiły chłopów litewskich do stawienia władzom 
rosyjskim oporu po latach unikania otwartej konfrontacji. Symbolem tego 
stały się stawiane krzyże, których szybko przybywało12. Ówczesne rapor-
ty administracji carskiej podkreślały fakt, iż przywódcy litewskiego ruchu 
narodowego (Vincas Kudirka, Jonas Sliupas, Silvestras Gimzauskas i inni) 
wykorzystali czas do zjednoczenia ludzi wokół idei narodowych. Zjawiska 
cierpienia, męczeństwa i biernego oporu wobec gwałtu, zbudowały poczu-
cie przynależności do większej wspólnoty etnicznej, a nie tylko religijnej13. 
Akcenty narodowe pojawiały się szczególnie w prasie klerykalnej. Ksiądz 
S. Gimzauskas z prowincji wileńskiej napisał, iż Litwini winni być gotowi 
do poświęcenia nie tylko dla religii, ale też „cierpieć za język i ojczyznę”14. 

10 J. Ochmański, dz. cyt., s. 241.
11 N. Udrenas, Rzeź w Krożach. Katalizator kształtowania się litewskiej świadomości narodowej 

[w:] Nacjonalizm a tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, 
Opole–Marburg 2000, s. 172.

12 Tamże, s. 174.
13 Tamże, s. 177.
14 Tamże, s. 179.
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Nacjonaliści dla swoich celów przejęli od klerykałów retorykę biernego 
oporu. Krytykowali hierarchię katolicką na Litwie (szczególnie liberalny 
ateista Jonas Šliūpas oraz Vincas Kudirka). Zażądali, by oczyściła się ona 
ze „sługusów cara” i polonofilów. Młodzi litewscy księża pod wpływem 
konfliktu zachowawczego kręgu klerykałów z postępowymi liberałami za-
łożyli w 1896 roku „Tevynes Sargas”, kolejną gazetę klerykalną po „Apzval-
ga”. Nowy tytuł prasowy stał w sprawach religii w opozycji do „Varpas”, 
natomiast podobnie mocno akcentował idee nacjonalistyczne15. Na grun-
cie obrony religii wyrosła świecka inteligencja litewska, której znakiem roz-
poznawczym stawał się opór wobec hierarchii kościelnej, polskiej kultury 
i rosyjskiej hegemonii16.

Powoli odchodzono od ideałów demokracji. Osiągnięcie celu w postaci 
wolnej i niepodległej Litwy miano osiągnąć przez ludowładztwo bezpo-
średnie w całej Rosji i uzyskanie autonomii dla Litwy17. Zaczęły pojawiać 
się hasła „Litwa dla Litwinów”. Początek XX wieku to okres nasilania się 
litewskiego nacjonalizmu antypolskiego. 

W dobie rewolucji roku 1905 grupa nacjonalistów z Basanavičiusem na 
czele, skierowała do Prezesa Rady Ministrów hrabiego Siergieja Wittego 
memorandum, w którym domagali się autonomii dla Litwy. Basanavičius 
zmienił pisownię litewską: na łamach wydawanego przez siebie pisma 
zastąpił polskie „sz” i „cz” czeskimi „š” i „č”. W tym samym roku na 
zjeździe zwanym Sejmem Wileńskim skrajni nacjonaliści litewscy dążyli 
do pogłębienia antagonizmów narodowych. Po zjeździe Basanavičius we-
zwał do utworzenia litewskiej partii narodowo-demokratycznej. Po 1905 
roku zamożne litewskie chłopstwo znalazło ideowe oparcie w narodo-
wych klerykałach. Dewizą ruchu narodowo-klerykalnego była litewskość 
i katolicyzm. Ruch głosił również idee antysemickie oraz antypolskie. 
Postulowano odprawianie mszy w języku litewskim. Utożsamiano interes 
narodowy z interesem Kościoła katolickiego w kraju18. Wszystkich, któ-
rzy nie chcieli się podporządkować akcji klerykalnej nazywano bezboż-
nikami. Ruch wątpił czy władza carska pochodzi od Boga i wskazywał, 
że rząd carski depcze prawa ludzkie i boskie, przez co jest narzędziem 
diabła19. 

15 Tamże, s. 182.
16 Tamże, s. 183.
17 J. Ochmański, dz. cyt., s. 227.
18 M. Römer, dz. cyt., s. 194–197.
19 J. Ochmański, dz. cyt., s. 225.
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Coraz częściej dochodziło do bójek między Mazurami a Litwinami. 
Najbardziej przykre formy przybierały one na wschodnich kresach li-
tewskiego obszaru językowego20. Powstała teoria, iż Polacy na Litwie 
to nie Polacy, a Litwini mówiący po polsku. Konflikt z polskojęzyczną 
ludnością miał więc być wewnętrzną litewską sprawą. Za pomocą tej kon-
cepcji litewscy nacjonaliści chcieli pozyskać dla litewskości arystokrację, 
szlachtę i burżuazję, co miało stanowić ostoję ich ruchu21. 

niepodległa repuBlika liteWska (1918–1940)

Podobnie jak Polacy mogli zdobyć niepodległość po upadku państw za-
borczych, Litwini osiągnęli niezależność państwową w rezultacie wyda-
rzeń I wojny światowej. W lutym 1918 roku pod auspicjami niemieckimi 
zawiązała się dwudziestoosobowa Rada Litewska (Taryba). Na początku 
miała ona głównie charakter umiarkowany i konserwatywny, choć znajdo-
wali się w niej również nacjonaliści. Wkrótce, w wyniku zmian osobowych 
w Tarybie zdecydowaną większość uzyskali właśnie ci ostatni. Nacjonali-
ści litewscy, którym przewodzili Antanas Smetona i Augustinas Voldema-
ras, odmawiali Polakom, Żydom i Białorusinom prawa do współrządzenia 
nowo powstałym państwem litewskim. Było to zgodne z wcześniejszymi 
wypowiedziami Antanasa Smetony, przyszłego prezydenta, który w arty-
kule pod tytułem Ocalimy wschodnich Litwinów nawoływał do „ratowania 
litewskości na Wileńszczyźnie”. W artykule tym napisał:

Na wschodzie Litwy droga dla nas każda godzina. Jeśli nie zdążymy na czas, 
chory może umrzeć. Tak samo i tu: minie kilka, choćby kilkanaście lat i może 
pozostać tylko ślad, że w Joniszkies, Rodume, Asawia oraz w innych miejsco-
wościach mieszkali Litwini… Wtedy już będzie za późno podążać tam z ele-
mentarzem, zmarłego papierem już nie wskrzesisz22.

W podobnym tonie pisał w 1908 roku Antanas Smetona:

Naród nic nie jest warty, jeśli utracił język ojczysty. Taki naród jest martwy 
i swoją pozostałością uzupełnia cudzy naród. Zniemczeni Prusowie są Niem-
cami, spolszczeni Litwini są Polakami23.

20 Tamże, s. 256.
21 Tamże, s. 258.
22 A. Smetona, Rastai, t. IV, Kaunas 1930, s. 287.
23 H. Korwin-Milewski, Siedemdziesiąt lat wspomnień 1855–1920, Warszawa 1993, s. 132.
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W 1920 roku w obliczu natarcia Armii Czerwonej na Polskę, władze 
litewskie postanowiły wykorzystać sytuację i w porozumieniu z bolszewi-
kami przejęły Wilno opuszczone przez wojska polskie. Na wypadek wy-
granej bolszewików, Litwini byli gotowi zająć Suwalszczyznę. Ówczesną 
sytuację polityczną trafnie ilustruje wypowiedź Józefa Mackiewicza: „To 
nacjonalizm młodych narodów sprawił, że nie umiały zachować solidar-
ności w walce z bolszewizmem”24.

Jak twierdzili niektórzy nacjonaliści:

Całkiem możliwe, że my z pomocą Polaków stworzylibyśmy wielkie pań-
stwo, lecz my, Litwini, w nim stanowilibyśmy mniejszość i utonęlibyśmy 
w słowiańskim morzu (…) Dlatego też po dokładnym rozważeniu sprawy, 
wyciągnęliśmy wniosek, iż pragnąc wielkiej Litwy stracimy też niepodległość 
etnograficznej Litwy, w której możemy być obecnie gospodarzami, natomiast 
wówczas tyko lokatorami25.

Ciekawego porównania dokonał Hipolit Korwin-Milewski. Doszukiwał 
się on analogii między stosunkiem historycznym, rasowym i politycznym 
rdzennej etnograficznej Litwy i Polski z jednej strony, a z drugiej tą częś-
cią dawnej Bretanii, w której jest używany zupełnie odrębny język nieła-
cińskiego pochodzenia, tak zwany nisko-bretoński, a Francją. Litwini nie 
chcieli się stać „Bretończykami” Polski26.

W Kownie w 1936 roku prezydent Smetona twierdził, że:

W okupowanej Wileńszczyźnie, chłop katolik jest Polakiem tylko w koście-
le, ponieważ ksiądz prowadzi nabożeństwo po polsku, z tego samego powo-
du chłop prawosławny Rosjaninem. W życiu codziennym są tutejsi i mówią 
po „prostemu”. Polska głosi dla nich polskość tak samo jak misjonarze gło-
szą jedną lub drugą religię. Polski nacjonalizm jest imperialistyczny, wyko-
rzystuje obcy materiał etnograficzny dla powiększenia swojego narodu, dąży 
do asymilacji i świadomych Litwinów27.

Smetona uznawał za Polaków te osoby litewskiego pochodzenia, które sta-
nowczo deklarowały swoją polskość, to znaczy świadomych Polaków litew-
skiego pochodzenia. 

24 J. Mackiewicz, Lewa wolna, Paryż 1965.
25 V. Kreve-Mickeviicius, Bolseviku invazija ir liadies vyrausybe (Atsiminimai), Vilnius 1992, 

s. 122–123.
26 H. Korwin-Milewski, dz. cyt., s. 132.
27 „Lietuvos aidas”, 25 III 1930, nr 139. 
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W 1926 roku podobnie jak w Polsce, tak i na Litwie doszło do zama-
chu stanu, wskutek którego Antanas Smetona został okrzyknięty wodzem 
narodu i obrany prezydentem. Jak twierdzi Jerzy Ochmański, litewskie-
mu dyktatorowi zawsze nacjonalizm był bliski,, a ideały demokracji obce. 
Pragnął on przekształcić Litwę w państwo demokracji arystokratycznej. 
Ten system rządów zaprojektowano jako syntezę idei przewodnictwa i idei 
przedstawicielstwa narodowego. Przewodniczyć narodowi miał oczywi-
ście wódz narodu, a jego zwolennicy mieli tworzyć reprezentację narodu, 
posłuszną woli wodza28. System ten był bardzo podobny do panującego 
w ówczesnych Włoszech. Benito Mussolini nie krył zadowolenia z naro-
dzin „drugiej młodej siły w Europie”. Litewscy nacjonaliści zgromadzeni 
byli wokół partii Związek Litewskich Narodowców, która była od przejęcia 
władzy przez Smetonę jedyną liczącą się siłą polityczną aż do aneksji kraju 
w czasie II wojny światowej.

W łonie partii doszło do konfliktu między Smetoną a Voldemarasem, 
z którego zwycięsko wyszedł ten pierwszy. Smetona określał warstwę biu-
rokratyczną „solą narodu”. Naczelnicy powiatów i gmin urośli do rangi 
„przewodników narodu w przekazywaniu masom poczynań i idei rządu”, 
„traktowano ich jako krzewicieli litewskości i państwowości”. Oni mieli 
„kształtować zbiorową wolę społeczeństwa” i „kierować nią wedle wska-
zań wodza narodu”29. Ostatecznie, hołdowanie ideałom nacjonalistycz-
nym nie doprowadziło do wykształcenia się ustroju faszystowskiego, lecz 
silnego autorytaryzmu. 

lata 1939–1989

Na mocy paktu Ribbentrop Mołotow cała Wileńszczyzna znalazła się 
pod okupacją litewską. Polacy mogli drukować polskie gazety, a nawet do-
puszczono do obchodów święta odzyskania niepodległości 11 listopada. 
Wszystko jednak odbywało się w atmosferze wielkiego napięcia między na-
rodami polskim i litewskim. Przejawem wrogości ze strony Litwinów była 
wprowadzona ustawa o obywatelstwie mieszkańców obwodu wileńskiego, 
segregująca ludność na obywateli, uchodźców i cudzoziemców (wśród tych 
ostatnich znalazła się większość rodowitych mieszkańców miasta). 15 grud-
nia 1939 roku zlikwidowano Uniwersytet Stefana Batorego. Wprowadzono 

28 J. Ochmański, dz. cyt., s. 291.
29 Tamże, s. 294.
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obowiązek posługiwania się językiem litewskim jako językiem urzędowym, 
a także zaczęto lituanizować nazwiska oraz szyldy reklamowe30. Późniejsza 
okupacja sowiecka miała za zadanie przeobrażenie oblicza narodowościo-
wego Wilna. Kres terrorowi sowieckiemu położyła agresja III Rzeszy. Niem-
cy znaleźli licznych popleczników wśród nacjonalistów litewskich. W tym 
miejscu wspomnieć należy o czystkach etnicznych dokonywanych przez 
litewskich radykalnych narodowców, np. w podwileńskich Ponarach, gdzie 
ofiarami byli głównie Żydzi i Polacy31. W czasie wojny doszło zatem do wy-
paczenia idei nacjonalistycznych i objawienia się ich w najgorszej postaci.

Okres powojenny wiązał się z masowymi wywózkami Polaków z ziem 
dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i  sztucznym zaludnianiem 
państw nadbałtyckich ludnością rosyjską. Oficjalna doktryna narodowa 
została całkowicie podporządkowana aparatowi państwowemu ZSRR.

zakończenie

Bez wątpienia napięte obecnie stosunki pomiędzy Wilnem a Warszawą 
pośrednio związane są z ogółem procesów zachodzących od ponad 200 lat. 
Naszym zdaniem słowa Antanasa Smetony z 1918 roku dobrze oddają du-
cha współczesnej polityki litewskiej

My się was boimy, abyście nie wciągnęli nas w jakiś nowy hazard politycz-
ny, boimy się waszych intryg, waszej manii naśladownictwa i waszego ego-
centryzmu. Wasza kultura jest przy tym szalenie atrakcyjna, więc boimy się 
również stracić przy was nasze poczucie narodowe. Boimy się polonizacji32.

Jakkolwiek partia nacjonalistyczna została na Litwie zdelegalizowana, 
tak antypolonizm, jako element składowy litewskiego nacjonalizmu jest 
ciągle żywy, co uwidacznia się m.in. w sporze o pisownię nazwisk i ulic. 

W naszym przekonaniu litewski nacjonalizm nie wytworzył czegoś, co 
moglibyśmy określić jako spójna i logiczna doktryna polityczna. Zapre-
zentowane przez nas poglądy litewskich narodowców nie wyróżnia żadna 
oryginalna teoria. W odróżnieniu od skrajnego nacjonalizmu niemieckiego, 

30 S. Lewandowska, Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej, Warszawa 1997, 
s. 28–45.

31 Relację naocznego świadka zbrodni w Ponarach można przeczytać w: J. Mackiewicz, 
Ponary-Baza, „Orzeł Biały”, Rzym 1945, nr 35/170.

32 Cytat za felietonem Stanisława Kulikowskego zamieszczonym na stronie interneto-
wej „Tygodnika Suwalskiego”, http://www.tygodniksuwalski.pl/ [dostęp: 29.11.2011].
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jakim był nazizm, czy faszyzmu we Włoszech, litewski nacjonalizm sta-
nowił raczej zbiór niejednorodnych haseł, bez głębszych odwołań do re-
ligii oraz dziejowej misji narodu litewskiego. Najlepszym przykładem są 
wypowiedzi prezydenta Smetony, który raz twierdził, że język litewski 
jest czynnikiem decydującym o istnieniu narodu33, a innym razem odma-
wiał mu takiego charakteru34. Niewątpliwie w pierwszej swojej fazie, któ-
ra czasowo pokrywała się z upadkiem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
nacjonalizm litewski dążył do ukazania odmienności etnicznej, kulturo-
wej i językowej Litwinów a także do ukazania Litwinów jako odrębnego 
narodu. W tym charakterze utrzymywał się on przez cały czas, a  jego 
wątpliwe założenia teoretyczne zasadzały się na potrzebach politycznych. 
Należy zauważyć, iż po I wojnie światowej praktycznie żadne państwo 
europejskie nie ustrzegło się przed gwałtownym rozwojem wszelkiego 
rodzaju ideologii antydemokratycznych35.

Na sam koniec, warto nadmienić, iż niemalże równocześnie z okresem 
największego rozwoju litewskiego nacjonalizmu kształtowały się również 
ruchy głoszące idee zgodnego współżycia między narodami. W  tym kon-
tekście chcielibyśmy wspomnieć w kilku zdaniach o tak zwanych „kra-
jowcach”. Była to bardzo mało wpływowa i nieliczna grupa ludzi, która 
w głoszonych poglądach zakładała równorzędność oraz potrzebę współ-
pracy ludów zamieszkujących obszar historycznej Litwy. Nacjonalistyczne 
mity zastąpione zostały wyidealizowaną wizją Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, kraju w którym zgodnie mogliby żyć Polacy, Białorusini, Litwini, 
Żydzi, Tatarzy, Karaimi. Jak pisał Bolesław Szyszkowski:

Dążymy do tego, aby stosunki narodowościowe w Wilnie ułożyły się w at-
mosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku jednych do drugich. Jeśli te 
walory zwyciężą, nie będziemy widownią gorszących i barbarzyńskich waś-
ni, wywlekanych przez szowinizm tej czy innej strony36.

Ideologia krajowa była krótkotrwałym, acz interesującym epizodem 
w dziejach polskiej myśli politycznej zarówno w drugiej połowie XIX wieku 

33 A. Smetona, Rastai, t. IV, Kaunas 1930, s. 287. 
34 A. Kasperavičius, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku, „Biuletyn Hi-

storii Pogranicza”, Białystok 2000, s. 40.
35 Np. Polscy nacjonaliści zgromadzeni wokół Narodowych Sił Zbrojnych prezentowa-

li skrajny antylitwinizm twierdząc, iż: „Psychika litewska późno i zbyt gwałtownie 
przechodząc od prymitywizmu do wyższej cywilizacji nie wyzbyła się dzikości i ok-
rucieństwa”. P. Błaszkowski, Nacjonalizm litewski, Sopot 1994. s. 4.

36 B. Szyszkowski, Idea i jej karykatura, „Gazeta Codzienna” 1939, nr 5 z 29XI, s. 1. 
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jak i w okresie II wojny światowej. Jeden z najwybitniejszych przedstawi-
cieli tego nurtu Józef Mackiewicz nie przeciwstawiał kierunku krajowego 
ideologii polskiej kresowości. Przeciwstawiał natomiast idee krajowości 
państwowej idei etnograficznej Republiki Litewskiej. Pisał: 

(…) Bo czem że jest właśnie idea państwowa litewska, jej etnograficzna ra-
cja stanu, że tak się wyrażę, jej konstrukcja myśli państwowej, jak nie metodą 
nacjonalizmu?(…)37.

Bez wątpienia myśl krajowców należy zaliczyć do jednej z najpiękniej-
szych, postromantycznych utopii, jaką zrodził wiek XX38.
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GoSpodarczeGo

„Gospodarka, głupcze” to hasło, dzięki któremu w 1992 roku, po wygra-
nych wyborach prezydenckich Bill Clinton po raz pierwszy stanął na czele 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. To nie jedyny dowód na to, że gospodar-
ka jest niezwykle ważną sferą każdego państwa i umiejętność skutecznego 
oddziaływania na nią odgrywa wielką rolę w powodzeniu polityka, nieza-
leżnie od doktryny, jaką reprezentuje. Warto zatem przyjrzeć się, jak na go-
spodarkę patrzą nacjonaliści, czym jest nacjonalizm gospodarczy i w jakie 
relacje wchodzi z doktryną nacjonalizmu politycznego.

Henryk Szlajfer definiuje nacjonalizm gospodarczy jako: 

warunkowany i legitymizowany przez ideologię nacjonalizmu politycznego 
zbiór działań podejmowanych przez grupy społeczne (…) implikujących 
zmianę kierunku rozwoju gospodarczego kraju i kwestionujących ukształto-
wane warunki ogólnej i cząstkowej równowagi1. 

Definicja ta, jakkolwiek trafna dla określenia „działań podejmowanych 
przez grupy społeczne” w XIX i XX wieku, jest wtórna wobec pojęcia nacjo-
nalizmu politycznego. W związku z tym trudno ją stosować do nazwania 
zjawisk jakie miały miejsce przed ukształtowaniem pojęć nacjonalizmu 
i narodu, zaliczanych później do przejawów nacjonalizmu gospodarczego.

Z kolei w ujęciu Williama Rapparda nacjonalizm gospodarczy to dzia-
łania, które mają na celu uczynienie państwa możliwie najbardziej nieza-

1 H. Szlajfer, Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środ-
kowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji, Warszawa 2005, s. 29.
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leżnym od czynników zewnętrznych. Rappard podkreśla, że nacjonalizm 
gospodarczy nie jest sztywno powiązany z nacjonalizmem politycznym, 
a definiowanie nacjonalizmu ekonomicznego jako „ekonomii nacjonali-
zmu” to wielki błąd. Istnieje jednak według niego prawidłowość, że bardziej 
prawdopodobne jest, iż do nacjonalizmu gospodarczego ucieknie się władca 
kraju politycznie nacjonalistycznego niż demokratyczna władza indywidu-
alistycznego państwa. Niemniej jednak wszystkie państwa okresowo stoso-
wały praktyki nacjonalizmu gospodarczego niezależnie od ich politycznej 
budowy2.

Oprócz umacniania niezależności państwa, wymienia się także inne 
cele działań gospodarczych uznawanych za nacjonalistyczne. Moim zda-
niem są one po części pierwotne wobec niezależności, stanowiąc dla niej 
warunki konieczne, ale można też traktować je jako cele odrębne, ponie-
waż reprezentują samoistne wartości. Są nimi: przygotowanie państwa do 
wojny, dążenie do pełnego zatrudnienia w kraju, stymulowanie rozwoju 
rodzimego przemysłu i tak dalej.

Reasumując można uznać, że nacjonalizm gospodarczy to zbiór dzia-
łań związanych z polityką ekonomiczną państwa, które nakierowane są 
na jego umocnienie poprzez zapewnienie niezależności, rozwój przemy-
słu i ogólną poprawę sytuacji gospodarczej. Ściśle łączy się on z nacjona-
lizmem politycznym, ale wystąpienie jednego z nich nie jest konieczne 
do zaistnienia drugiego, ani jego zaistnienia nie gwarantuje, szczególnie 
że praktyki składające się na nacjonalizm gospodarczy funkcjonowały na 
długo wcześniej przed powstaniem nacjonalizmu. Mogą wiązać się zarów-
no z ochroną narodu, czyli wartości charakterystycznej dla nacjonalizmu, 
jak i państwa niemającego charakteru narodowego.

Aby prześledzić losy elementów składowych omawianego zjawiska, na-
leży zacząć od starożytnej Grecji, bo już Arystoteles w Polityce pisał że 
najlepsze państwo, to państwo tak duże, żeby było samowystarczalne i za-
razem tak małe jak to możliwe przy zachowaniu pierwszego warunku. 
Dążenie do samowystarczalności, osiągnięcia stanu autarkii, jest jednym 
z podstawowych mechanizmów nacjonalizmu gospodarczego, doktryny, 
która ma uczynić państwo przede wszystkim nie bogatszym, ale wolnym, 
czyli niezależnym od zewnętrznych wpływów. Na przestrzeni wieków nie-
zależność była pożądana w jednym z trzech celów: 

2 M. A. Heilperin, Studies in Economic Nationalism, Geneve–Paris 1960, s. 18.
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1. Braku zależności od jakichkolwiek dostawców, co czyniło silnym 
podczas wojny. 

2. Chęci większego zróżnicowania krajowej gospodarki poprzez wy-
eliminowanie zjawiska, które dziś nazwalibyśmy offshoringiem ca-
łych gałęzi gospodarki.

3. Pragnienia zaprojektowania wszystkich stosunków wewnątrz da-
nego kraju od zera, niezależnie od otoczenia międzynarodowego3.

Polityka samowystarczalności była także kluczowa dla państw helle-
nistycznych na obszarach Egiptu (gdzie pojawiło się również centralne 
planowanie) i Azji Mniejszej, zapewniając im bezpieczeństwo4. Siła eko-
nomiczna łączyła się z siłą militarną.

W średniowieczu nacjonalizm gospodarczy zasadniczo nie był obecny 
na poziomie ogólnopaństwowym. Praktyki oparte na jego założeniach sto-
sowały jednak ówcześnie większe miasta i  ich związki, gildie kupieckie 
i tak dalej. Każdy z lokalnych ośrodków starał się związać miejscowych 
klientów z wytwórcami. Stosowano cła wywozowe i przywozowe5.

Nacjonalizm gospodarczy ery nowożytnej można ująć jako przeniesienie 
wyżej opisanych średniowiecznych praktyk na poziom ogólnopaństwowy 
i ujednolicenie polityki gospodarczej danego kraju dla wzmocnienia jego 
pozycji w konkurencji z innymi. Jako, że rywalizacja ta prowadziła często 
do konfliktów zbrojnych, istotna była wspomniana już, przewijająca się 
od najdawniejszych czasów składowa nacjonalizmu gospodarczego – sa-
mowystarczalność. Zwycięstwo w ewentualnej wojnie potrafiły zapewnić 
dostateczne zapasy srebra i złota w skarbcach, więc władcy dążyli do gro-
madzenia jak największej ilości kruszców.

Bilans handlowy to jedno z najważniejszych pojęć dla nacjonalizmu 
gospodarczego, ponieważ „obroty międzynarodowe są tą główną dziedzi-
ną, w której jeden naród może wzbogacić się kosztem drugiego”6. Uwa-
żano, że w każdej międzynarodowej transakcji handlowej jest zwycięzca 
(sprzedający) i przegrany (kupujący). Dążeniem władcy merkantylnego 
było utrzymanie dodatniego salda wymiany handlowej, ponieważ powo-
dowało to powstawanie nadwyżki w pieniądzu, czyli w tamtych czasach 
w srebrze i złocie. Ograniczano import i wspierano eksport, szczególnie 

3 M. A. Heilperin, dz. cyt., s. 21.
4 Tamże.
5 R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, War-

szawa 2010, s. 140.
6 F. Zweig, Cztery systemy ekonomii, Kraków 1932, s. 64.
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dóbr o wysokiej wartości. Negatywnie oceniana była sprzedaż półproduk-
tów za granicę, ponieważ uważano, że powinny one zostać całkowicie 
przetworzone w kraju, co dałoby pracę rzemieślnikom i manufakturom 
oraz większy zysk ze sprzedaży. W dobie merkantylizmu ideę samowy-
starczalnego państwa zastąpiła koncepcja samowystarczalnego imperium7. 
Państwa starały się uniknąć konieczności płacenia cennym kruszcem za 
surowce niewystępujące na jego terytorium (i pogarszania przez to swo-
jego bilansu handlowego) przez zdobywanie nowych kolonii w których 
występowały pożądane surowce.

R. Cameron podkreślał, że nie było jednego, ogólnoeuropejskiego wzor-
ca merkantylizmu8. Kształt polityki gospodarczej zależał w dużej mierze 
od grupy społecznej będącej u władzy. Inne priorytety i możliwości mieli 
władcy absolutni, np. we Francji, a inne państwa utrzymujące się w dużej 
mierze z kupiectwa, jak np. Niderlandy. 

Handel zagraniczny jawił się merkantylistom jako pole nieustannych 
napięć i ciągłego konfliktu. W długoterminowej perspektywie taka poli-
tyka gospodarcza musiała niemalże doprowadzić do zamarcia wymiany 
handlowej. Adam Smith, który pierwszy raz nazwał to zjawisko merkan-
tylizmem, w swoim opus magnum – Badania nad naturą i przyczynami boga-
ctwa narodów gruntownie je skrytykował. Podnosił, że na bogactwo danego 
kraju składają się wszelkie dobra konsumpcyjne, a nie tylko srebro i złoto. 
Pisał, że korzyści z ograniczeń w handlu czerpie tylko wąskie grono pro-
ducentów, a konsument jest przez nie stawiany w sytuacji niekorzystnej9. 
Pod wpływem tak czynników politycznych, jak i niekorzystnych skutków 
ekonomicznych widocznych w dłuższym czasie, państwa odeszły od mer-
kantylizmu. 

Nie oznaczało to jednak pełnej swobody handlu międzynarodowego. 
Intelektualne podstawy nowemu wcieleniu nacjonalizmu gospodarczego 
dał jeden z ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych, Alexander Hamil-
ton. Opowiadał się on za subsydiowaniem przez państwo przedsiębiorstw 
prywatnych w celu szybszej industrializacji, większego zróżnicowania ga-
łęzi przemysłu i wzrostu zatrudnienia10. Zalecał także zastosowanie taryf 
celnych, które ograniczą konkurencję ze strony produktów importowa-

7 M. A. Heilperin, dz. cyt., s. 74.
8 R. Cameron, L. Neal, dz. cyt., s. 141.
9 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, Oxford 1869, 

s. 245.
10 A. Hamilton, Report on the Subject of Manufactures, Philadelphia 1827, s. 18.
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nych. Działania te miały stworzyć warunki ochronne, w których młoda 
gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie w stanie szybko dogonić te 
bardziej rozwinięte – głównie Wielką Brytanię. Takie uzasadnienie nacjo-
nalistycznych praktyk gospodarczych, odtąd zwane argumentem Hamil-
tona czy też infant industries argument, było wielokrotnie wykorzystywane 
przez kierujących polityką gospodarczą stosunkowo mniej rozwiniętych 
państw. 

Hamilton zasadność wprowadzenia nacjonalistycznych rozwiązań go-
spodarczych argumentował w podobny sposób jak merkantyliści – przez 
obronę gospodarki danego państwa i dążenie do zapewnienia dobroby-
tu w kraju. Dopiero Friedrich List w Das nationale System der politischen 
Ökonomie przedstawił rozwój gospodarczy państwa i jego industrializację 
jako ważny z perspektywy narodu. Według niego gospodarka nowego pań-
stwa narodowego zasługiwała na specjalną ochronę, ponieważ tylko dzięki 
protekcjonizmowi byłaby w stanie osiągnąć poziom ówczesnych państw 
rozwiniętych, takich jak Wielka Brytania. Co ciekawe, rozwiązania propo-
nowane przez Lista były jednak dość „łagodne”. Mimo że kwestionował 
uniwersalizm wolnego handlu, nie proponował on na przykład dążenia do 
absolutnej samowystarczalności państwa. Rolę państwa widział w wspie-
raniu działalności gospodarczej obywateli11.

Omawiając wpływ myślicieli niemieckich na ideę nacjonalizmu gospo-
darczego nie sposób pominąć Johana Gottlieba Fichte, który w  dziele 
Zamknięte państwo handlowe przedstawił utopijną wizję państwa urzeczy-
wistniającego nacjonalizm gospodarczy, opisując szczegółowo zasady, 
którymi to państwo ma się rządzić oraz sposób, w jaki regulacje te win-
ny być stopniowo wprowadzane12. Fichte uważał, że celem istnienia pań-
stwa jest zapewnienie jak najbardziej „przyjemnego” życia wszystkim jego 
obywatelom. Zalecał realizację tego postulatu przez takie zorganizowanie 
państwa, by idealna, centralnie sterowana równowaga pomiędzy stanami 
wytwórców, przetwórców i kupców zapewniała wszystkim dobrobyt. By 
jej nie zaburzać wpływami z zewnątrz, wg Fichtego należało zakazać oby-
watelom wszelkiego handlu zagranicznego i generalnie odizolować pań-
stwo od kontaktów z zagranicą13.

11 H. Szlajfer, dz. cyt., s. 60.
12 Zob. J. G. Fichte, Zamknięte państwo handlowe [w:] tenże, Zamknięte państwo handlowe 

i inne pisma, Warszawa 1996.
13 Tamże.
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Należy zauważyć, że idee Fichtego nie znalazły w XIX wieku praktycz-
nego zastosowania, a ówczesny nacjonalizm gospodarczy miał znacznie 
łagodniejsze oblicze niż w okresach wcześniejszych. Nie zakładano cał-
kowitego wyrugowania handlu międzynarodowego, a raczej jego ograni-
czanie i to często tymczasowe (infant industries).

Jedno z założeń Zamkniętego Państwa Handlowego – wprowadzenie 
waluty niewymienialnej – było pod koniec XIX wieku popierane także 
przez większych realistów niż Fichte. Reprezentowany m.in. przez Thoma-
sa Attwoda, czy Henry’ego Careya nurt w ekonomii politycznej uznawał 
takie rozwiązanie za korzystniejsze od systemu waluty złotej14. Miałoby 
ono zwiększać lojalność obywateli wobec państwa oraz stymulować roz-
wój rynku wewnętrznego.

Byli także nacjonaliści popierający wprowadzenie standardu złota15. 
Miało być to źródło prestiżu na arenie międzynarodowej czy czynnik 
jednoczący państwo (np. Niemcy w latach siedemdziesiątych XIX wie-
ku). To pokazuje, że nacjonalizm gospodarczy może korzystać z bardzo 
różnych narzędzi, zależnie od bieżącej sytuacji w stosunkach zewnętrz-
nych i wewnętrznych danego państwa i niektóre z nich można nazwać 
jedynie szczególnie charakterystycznymi dla tej doktryny ekonomicznej, 
ze względu na częste wykorzystanie w historii. 

Nieskrępowana międzynarodowa wymiana handlowa sprzyja pokojo-
wi. Nacjonalizm gospodarczy (choć nie zawsze) pojawia się w państwie, 
które szykuje się na wojnę. Nie inaczej było w czasie I wojny światowej. 
Po zakończeniu konfliktu zbrojnego na mapie Europy pojawiło się wiele 
nowych państw. Wiele z nich sięgnęło do instrumentów bardzo typowych 
dla nacjonalizmu gospodarczego w celu ochrony ich młodych gospodarek 
w trudnym okresie powojennej odbudowy. Niezwykle ciekawym przykła-
dem są państwa powstałe po rozpadzie Cesarstwa Austrowęgierskiego. 
Większość z nich wprowadziła bardzo wysokie cła ochronne w celu sty-
mulowania wzrostu produkcji. Powodowało to konieczność dokonywa-
nia dużych (i oczywiście kosztownych) zmian w strukturze przemysłowej 
krajów, które wcześniej stanowiły zintegrowany organizm gospodarczy. 
Jeżeli austrowęgierski przemysł tekstylny wyglądał, tak, że na obszarze 
późniejszych Czech zajmowano się głównie tkactwem, a na terenie Austrii 

14 E. Helleiner, Economic Nationalism as a Challenge to Economic Liberalism? Lessons from the 
19th century, “International Studies Quaterly” 2002, t. 46, nr 3, s. 315.

15 Tamże, s. 322.
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raczej przędzalnictwem, to po wojnie Austria musiała ograniczyć moce 
przerobowe swoich przędzalni i budować tkalnie, a Czechy wprowadzać 
zmiany wprost przeciwne16.

Powrót do idei utrzymywania dodatniego bilansu handlowego nastąpił 
w okresie Wielkiego Kryzysu za sprawą Johna Maynarda Keynesa. Pró-
bował on wykazać, że tylko doprowadzenie do dodatniego salda wymiany 
handlowej jest w stanie zagwarantować pełne zatrudnienie. By umożliwić 
realizację tego celu, Keynes dopuszczał w dobie kryzysu pewne formy pro-
tekcjonizmu, np. stosowanie odpowiedniej polityki celnej i monetarnej. 
Nie odżegnał się jednak od popierania tych metod po wyjściu światowej 
gospodarki z kryzysu, a dodatkowo ostrożnie poparł dążenie do autarkii17. 
Uważał, że samowystarczalność będzie korzystna dla pokoju na świecie. 
Ogólnie, John Maynard Keynes podnosił, że rozwiązania, które proponuje 
są konieczne, gdyż formuła w pełni wolnego rynku wyczerpała się.

Nazistowskie Niemcy i faszystowskie Włochy dążyły do niezależności 
z trzeciego z powodów wymienionych w klasyfikacji przytoczonej wyżej 
za Heilperinem – zależało im na bezpieczeństwie dostaw w czasie wojny. 
Nacjonalizm gospodarczy z założenia jest sprzeczny z kapitalizmem, bo 
wszelkie ograniczenia produkcji i handlu są ograniczeniem swobody dzia-
łalności gospodarczej, kluczowej dla rozwoju kapitalizmu. Aspekt anty-
kapitalistyczny był szczególnie widoczny w przypadku nazizmu, który 
zakładał nacjonalizację strategicznych gałęzi przemysłu, zakaz nabywania 
ziem przez osoby, które nie zamierzają jej osobiście uprawiać, zniesienie 
dochodów innych niż z pracy18. W praktyce założenia te nie były realizo-
wane w pełni. Hitler korzystał ze wsparcia wielkiego przemysłu zamiast 
z nim walczyć, a przemysłowcy godzili się na ograniczenia w handlu mię-
dzynarodowym w zamian za ogromne zamówienia publiczne i ugrun-
towanie pozycji na rynku krajowym. Współczesny nazista Gatean Pirou 
argumentował, że kapitaliści są skłonni na ustępstwa wobec nacjonali-
zmu, ponieważ idea ta stała w opozycji do marksizmu, najbardziej zagra-
żającego ich interesom i w jakimś stopniu chroniła przed nim19.

Co ciekawe, polityka gospodarcza takich państw jak Związek Radziecki, 
dalekich przecież od ideologii nacjonalizmu politycznego, gospodarczego: 

16 I. T. Berend, The Failure of Economic Nationalism. Central and Eastern Europe Before World 
War II, “Revue Économique” 2000, t. 51, nr 2.

17 J. M. Keynes, National Self-Sufficiency, “The Yale Review” 1933, t. 22, nr 4.
18 G. Pirou, Kryzys Kapitalizmu, Warszawa–Kraków 1939, s. 110.
19 Tamże, s. 115.
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ścisłej kontroli i ograniczania importu. Wynika to z politycznych założeń 
ZSRR, ale jest także zgodne z postulatem izolacji państwa ściśle regulo-
wanego (a więc także sowieckiej gospodarki planowej) sformułowanym 
już przez Fichtego. 

Współczesne państwa wydają się dostrzegać niekorzystne skutki nacjo-
nalizmu gospodarczego. Próby zapobiegania mu widać m.in. w członko-
stwie w organizacjach międzynarodowych, których działania zapobiegają 
nacjonalistycznym praktykom gospodarczym. Najbliższym nam przykła-
dem jest Unia Europejska, która tworzy między państwami członkowskimi 
wspólny rynek bez barier celnych, a także stara się surowo sankcjonować 
publiczną pomoc dla przedsiębiorstw z tych państw. Z drugiej strony 
jednak wiele rządów wspiera krajowe firmy, próbując obronić je przed 
wykupywaniem przez zagraniczny kapitał i jednocześnie starając się po-
móc w przejmowaniu podobnych firm w innych państwach. Raport lon-
dyńskiego Adam Smith Institute jako przykład podaje Francję, w której 
w ostatnich latach próbowano zapobiec przejęciu koncernu hutniczego 
Arcelor przez indyjski Mittal Steel oraz doprowadzono do fuzji Suez i Gaz 
de France, by mogły stawić czoła włoskiej konkurencji ze strony Enel20. 
Są to jednak jednostkowe przypadki, a każdy z nich staje się dość głośny 
w mediach. W związku z tym należy uznać, że mimo iż w publicystyce 
ekonomicznej pojawiają się głosy pełne obaw(np. The Economist wiesz-
czy powrót nacjonalizmu gospodarczego, krytykując metody walki z kry-
zysem ekonomicznym), gospodarce światowej w najbliższym czasie raczej 
nie grozi powrót merkantylizmu21.

Po przeanalizowaniu definicji nacjonalizmu gospodarczego i prześledze-
niu typowych dla niego mechanizmów oddziaływania na historię gospodar-
czą świata, należy uznać, że ta ideologia gospodarcza, choć na pierwszy 
rzut oka atrakcyjna i często pozornie wyglądająca na przynoszącą szybkie, 
pożądane efekty, jest groźna i zwykle niesie ze sobą więcej złego, niż do-
brego. Po pierwsze, nacjonalizm gospodarczy nie musi wiązać się z nacjo-
nalizmem politycznym, ale jednak często te dwie koncepcje idą w parze. 
Po drugie, nacjonalizm gospodarczy ogranicza międzynarodową wymianę 
handlową, a jak wiadomo handel ugruntowuje pokój. Po trzecie, rozwią-
zania protekcjonistyczne, które można ewentualnie uznać za uzasadnio-

20 Z. Cooper, Economic Nationalism, London 2007, s. 6.
21 The return of economic nationalism, “The Economist”, [online], 5.02.2009, http://www.

economist.com/node/13061443 [dostęp: 23.04.2012].
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ne wyższą koniecznością (infant industries¸ rozwiązania antykryzysowe 
Keynesa) są zwykle nadal chętnie stosowane gdy stan konieczności przemi-
nie. Podsumowując, nacjonalizm gospodarczy należy ocenić negatywnie, 
a historia zdążyła już pokazać, że podejmowane w jego ramach działania 
nie są zazwyczaj skutecznymi środkami realizacji celów zakładanych przez 
zwolenników tej doktryny ekonomicznej.
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NacjoNalizm w hiSzpaNii za rządów GeNerała 
FraNciSco FraNco

Wojna domowa w Hiszpanii, jak i późniejsze rządy generała Franco, to 
okres w historii Europy często oceniany radykalnie, zarówno przez pra-
wicowych jak i lewicowych publicystów i historyków. Ten konflikt stał się 
poligonem doświadczalnym przed II wojną światową. Starły się na nim 
dwie koncepcje ustroju i światopoglądu w państwie hiszpańskim. Pierw-
sza opierała się na chrześcijańskich wartościach, nacjonalizmie i monar-
chii. Druga zaś na antyklerykalnej, świeckiej i socjalistycznej wizji świata, 
którą reprezentował lewicowy Front Ludowy. W tym konflikcie wygrał 
Front Narodowy dowodzony przez generała Francisco Franco. Poniższa 
praca ma na celu ukazanie frankizmu jako doktryny, w której częściami 
składowymi były katolicka nauka społeczna, monarchizm oraz narodowy 
syndykalizm. Wszystko to spajało poczucie walki i umacniania wielkiej 
Hiszpanii. Można jednocześnie sformułować wniosek, że nacjonalizm łą-
czył poszczególne skrzydła ideowe Frontu Narodowego, ponieważ mimo 
różnic światopoglądowych priorytetem w tymże była walka o Hiszpanię. 
Ważna jest również ewolucja frankizmu ze skrajnie antydemokratycznego 
ustroju i  interwencjonizmu gospodarczego w kierunku wolnego rynku, 
który później implikował transformację ustrojową. 

Na początku analizy frankizmu należy skupić się na podłożu historycz-
nym konfliktu z lat trzydziestych XX wieku. Właśnie w tym czasie Hi-
szpania przeobraziła się znacząco pod względem kulturowym, społecznym 
i gospodarczym. Na początku dekady upadła dyktatura Miguela Primo de 
Rivery. Nazywano ją często „lekką dyktaturą”. To określenie odnosiło się 
oczywiście do późniejszych rządów generała Franco. Następnie abdykował 
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król Alfons XIII. Monarchia została zastąpiona przez republikę. Nie była 
systemem idealnym, ponieważ przetrwała tylko pięć lat, w czasie których 
dwukrotnie odbyły się przedterminowe wybory, miały miejsce dwie próby 
zamachu stanu i liczne zamieszki. Dychotomiczny podział Hiszpanów na 
lewicę i prawicę ciągle rósł. 1932 rok przyniósł nieudany zamach stanu 
prawicowego generała Jose Sanjurjo. Przegrany wojskowy prosił po poraż-
ce Franco o wstawienie się za nim. Przyszły Caudillo odmówił i stwierdził: 
„Szczerze mówiąc, sądzę, że ponieważ zbuntował się pan i poniósł klę-
skę, zasłużył pan na śmierć”1. Ostatecznie Sanjurjo uniknął najwyższe-
go wymiaru kary. Wreszcie w 1933 roku wyrosła na prawicy nieznaczna 
wciąż siła: Falange Española pod przywództwem Jose Antonio Primo de 
Rivery – syna poprzedniego dyktatora, mająca charakter narodowo-syn-
dykalistyczny i faszyzujący. Stała się konkurencją dla Karlistów, choć nie 
mogła jeszcze wtedy rywalizować z przodującą na prawicy konfederacją 
monarchistyczną CEDA, która miała trzy teki ministrów w rządzie koali-
cyjnym2. W 1934 roku doszło do ogłoszenia niepodległości Katalonii oraz 
do zamieszek robotniczych i anarchistycznych w Asturii. Rząd wysłał do 
tłumienia tej rebelii generała Francisco Franco, który mimo swych monar-
chistycznych poglądów bronił republiki argumentując to wewnętrznym 
poczuciem legalizmu. Do tego dochodziło przekonanie, iż jeśli istnieje 
cień szansy na to, że republika obroni się przed komunizmem to należy ją 
wspierać. Po dwuletnich rządach prawicowych władzę w Hiszpanii prze-
jęła radykalna lewica zrzeszona we Froncie Ludowym. W tym czasie moż-
na było zauważyć szerzący się terror czerwonych i rozwinięte bezprawie. 
W lipcu 1936 został zamordowany przez policjantów Jose Calvo Sotelo – 
przywódca prawicy i konserwatywno-monarchistycznej konfederacji partii 
prawicowych CEDA. Rozpoczęła się wówczas wojna domowa, która na 
zawsze zmieniła ten kraj. 

Postać generała Franco była tłem w międzywojennej historii Hiszpanii. 
Jako młody oficer odznaczył się sukcesami w wojnie w Maroku. Dzięki 
temu stał się dowódcą akademii wojskowej w Saragossie. Później został 
zwolniony z tego stanowiska. Powodem były jego monarchistyczne po-
glądy. Jak już wcześniej wspomniano, Franco nie przystąpił do Sanjurjady 
w 1933 roku. Podyktowane było to tym, że generał do końca wierzył, że 

1 P. Moa, Mity wojny domowej. Hiszpania (1936–1939), Warszawa 2007, s. 193.
2 J. Chapoutot, Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919–1945), 

Warszawa 2012, s. 155. 
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republika może mieć sens jeśli istnieje choćby najmniejsza nadzieja na to, 
że przeciwstawi się komunizmowi z Moskwy. W 1935 roku stłumił bunt 
robotniczy w imię republiki. Od tego czasu zaczęto przenosić go z dala od 
Madrytu: dowodził wojskiem na Balearach, potem w Maroku a w końcu na 
Wyspach Kanaryjskich. Wszystko to miało na celu osłabienie jego pozycji 
wśród sił mających obalić republikę. Natomiast Franco był do końca prze-
ciwny obaleniu systemu. Jako konserwatysta uważał, że droga siłowa jest 
ostatecznością. Sam chciał przełożyć datę buntu w lipcu 1936. Punktem 
zwrotnym było zamordowanie przez policję Jose Calvo Sotelo – przywódcy 
opozycji prawicowej. 

Od samego początku wojny, narastał wśród nacjonalistów spór o ustrój 
Hiszpanii po ewentualnej wygranej. Karliści byli za katolicką monarchią, 
generał Mola chciał wprowadzić republikę. Inne stanowisko miała faszy-
stowska Falanga, która dążyła do wprowadzenia dyktatury wojskowej na 
wzór tej z lat dwudziestych. Bardzo ciekawym wątkiem były różnice między 
Falangistami a Karlistami. Ci drudzy – zwolennicy tradycyjnej monarchii 
z XIX wieku i ortodoksyjni katolicy – walczyli przede wszystkim o resty-
tucję monarchii, o  jedną, królewską, wielką i regionalną Hiszpanię oraz 
o to by zniszczyć wrogów tradycji, łącznie z narodowymi socjalistami3. Dla 
armii nacjonalistów dostarczyli około 70 tysięcy ochotników w oddziałach 
zwanymi requetes. Ich twierdzą była Nawarra i północna Hiszpania. Falan-
ga stała się organizacją, która dopuściła się wielu zbrodni wojennych. Jej 
radykalne skrzydła opierały się na faszyzmie. Niektórzy z falangistów byli 
nawet antyklerykałami. Do historii przeszedł spór Karlistów z Falangista-
mi o los pojmanych jeńców, którzy mieli zostać rozstrzelani. Falangiści 
chcieli ich od razu rozstrzelać. Karliści stwierdzili, że pojmani muszą przy-
stąpić do spowiedzi. Dla tych pierwszych większą karą dla lewicowców 
było piekło więc odmówili. Ostatecznie ksiądz ze środowiska karlistów 
dał im rozgrzeszenie. Postępowanie Falangistów było często krytykowane 
przez Kościół Katolicki. Nowy prymas Hiszpanii, Isidro Goma y Tomas 
użył w tym kontekście sformułowania „przesadny nacjonalizm”. Z ko-
lei kardynał Segura piętnował Falangę za brak pobożności i za wpływy 
niemieckie i narodowo-socjalistyczne w szeregach tego ugrupowania. Po-
twierdzenie znalazło to w fakcie, że wielu Falangistów było później ochot-
nikami w „Błękitnej Dywizji” na froncie wschodnim podczas II wojny 

3 J. Bartyzel, Karlizm [online], http://haggard.w.interia.pl/karlizm.html  [dostęp: 24.02.2012].
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światowej. Nie była to formacja znacząca za czasów republiki4. Jej siła 
wrosła dopiero na przełomie 1935 i 1936 roku gdy społeczeństwo uległo 
głębokiej radykalizacji.

Franco postawił jasno tezę, że walka toczy się o Hiszpanię, a nie o re-
publikę czy monarchię. To scaliło Front Narodowy w 1936 roku. Falanga 
od początku miała ogromne problemy. Liczebność tej organizacji rosła, 
ale jej liderzy byli osadzeni w republikańskich więzieniach. 20 listopada 
stracono ich przywódcę Jose Antonio Primo de Riverę. Franco przyspieszył 
proces sprowadzenia Falangi na umiarkowane tory i połączył ją z Karlista-
mi, tworząc „Tradycjonalistyczną Hiszpańską Falangę oraz Radę Frontu 
Narodowo-Syndykalistycznego”. Caudillo stanął osobiście na czele tej or-
ganizacji, która w istocie stała się koalicją ugrupowań o charakterze nacjo-
nalistycznym i monarchistycznym, sięgającą liczebnością ponad miliona 
członków w latach czterdziestych XX wieku. Później ta organizacja dostała 
tylko 20 na 50 miejsc w Radzie Narodowej. Miało to na celu osłabienie 
jej oddziaływania na reżim. W 1958 roku przekształcono to ugrupowanie 
w Ruch Narodowy. Sukcesem Franco było zjednoczenie w jednej koali-
cji niekiedy bardzo różnych ugrupowań, Falanga przestała być ugrupo-
waniem radykalnym. Konflikty międzypartyjne przeniosły się w jedno 
miejsce, z którego można było nimi łatwiej sterować. Na forum tego 
ugrupowania były reprezentowane poglądy monarchistów, narodowych-
-syndykalistów, narodowców, karlistów, działaczy katolickich, konserwa-
tystów a nawet prawicowych republikanów. W latach sześćdziesiątych 
dużo większe znaczenie miała Akcja Katolicka i Opus Dei. Podobny 
model partyjny zastosowano w Portugalii za rządów Antonio Salazara. 
Przeciwieństwem tego były Niemcy, Włochy czy nawet niektóre kraje 
autorytarne Europy Środkowo-Wschodniej. W Niemczech słynna zasada 
„jeden naród, jedna rzesza, jeden wódz” wyznaczała trendy polityczne. 
Ruch Narodowy w Hiszpanii stanowił w pewnym sensie koncesję dla 
istnienia na scenie politycznej. 

Franco uczynił się przywódcą państwa i wodzem – Caudillo. Ta postawa 
wynikała stricte z teorii decyzjonizmu Carla Schmitta. Według tej teo-
rii Franco musiał użyć nadzwyczajnych środków w wyjątkowych okolicz-
nościach by przywrócić porządek społeczny. Caudillo miał być również 
obrońcą ładu, nie tyle społecznego, co naturalnego i boskiego – taką tezę 

4 M. J. Chodakiewicz, Zagrabiona pamięć. Wojna w Hiszpanii (1936–1939), Warszawa 
2010, s. 116.
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lansował przede wszystkim Kościół Katolicki. Powyższe przykłady rze-
czywiście pokazywały sposób działania Caudillo, a także charakterystykę 
ustroju Hiszpanii w czasie rządów junty wojskowej oraz tuż po wojnie 
domowej. Przede wszystkim Franco mianował siebie przywódcą Ruchu 
Narodowego, który odpowiadał jedynie przed Bogiem i historią. Nawet 
przysięga ministrów rządu utworzonego w 1938 roku mówiła o lojalno-
ści wobec Generalissima, sił zbrojnych i ojczyzny5. Nie bez znaczenia 
była średniowieczna symbolika. Nacjonaliści przedstawiali swoją misję 
jako krucjatę przeciwko komunizmowi. O Franco mówiło się jako o dru-
gim Cydzie oraz porównywano go do króla Filipa II. Ceremonia przejęcia 
władzy po zwycięskiej wojnie domowej nie obyła się bez historycznych 
akcentów. Franco całował krzyż w kościele Santa Barbara w Madrycie 
i złożył swój miecz pod figurką Chrystusa z Lepanto. Caudillo kroczył 
pod baldachimem niczym następca tronu zmierzający na koronację. Już 
po wojnie zdecydowano zbudować wielkie mauzoleum walczących i ofiar 
wojny domowej w dolinie poległych pod Madrytem. Zwieńczeniem tego 
projektu stał się ogromny krzyż górujący nad okolicą. Propaganda franki-
stowska nawiązywała również do wzorców rzymskich. Przykładem może 
być salut rzymski wykonywany przez falangistów i karlistów. Ten gest 
został zakazany w 1945 roku po tym jak zawłaszczyli go sobie naziści 
niemieccy, gdyż opinia publiczna do dziś jedynie z nimi go kojarzy. Innym 
antycznym wzorem stosowanym w Hiszpanii były pomniki wystawiane 
na cześć Franco. 

W stosunkach międzynarodowych Francisco Franco kierował się przede 
wszystkim zasadą egoizmu narodowego. Jeszcze podczas wojny domowej 
wymagał od Włoch i Niemiec coraz większej pomocy wojskowej. Gdy so-
jusznicy odmawiali, Caudillo szantażował ich faktem, że bez tej pomocy 
ich wcześniejsze pożyczki przepadną. Wojenne zobowiązania spłacano 
przede wszystkim w surowcach naturalnych. Niemcy chcieli oczywiście 
przejąć kopalnie. Nacjonaliści wobec tego wybiórczo potraktowali dawne 
prawo republikańskie i nie derogowali ustawy dotyczącej wydobycia surow-
ców naturalnych. W świetle jej przepisów należało badać kopalnie jedna za 
drugą, zaś kapitał zagraniczny w przedsiębiorstwach wydobywczych nie 
mógł przekraczać 20% . Na początku II wojny światowej Franco ogłosił 
neutralność Hiszpanii i potępił atak na katolicką Polskę, jednakże dał 

5 A. Beevor, Walka o Hiszpanię 1936–1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów, Kraków 2009, 
s. 540.
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możliwość niemieckiej marynarce wojennej tankować okręty w portach 
hiszpańskich. Nie przeszkadzało mu z jednej strony paktować z Hitlerem, 
a z drugiej strony udzielić azylu Żydom sefardyjskim w ramach zadość-
uczynienia za wygnanie przez królów hiszpańskich. Póki III Rzesza odno-
siła sukcesy na froncie wschodnim Franco okazywał jej werbalnie sympatię. 
Hiszpania miała się przyłączyć do wojny na podstawie paktu z Hendaye 
z 1940 roku, gdyby Hitler potrzebował od niej pomocy. W zamian zyskać 
miała Gibraltar i tereny afrykańskie kolonii francuskich. Okazja nadarzyła 
się już w zimie 1941 roku. Hitler chciał zająć Gibraltar. Franco najpierw 
odmówił, a potem postawił zbyt wygórowane wymagania dostaw sprzętu 
wojskowego, na które Rzesza nie mogła sobie pozwolić. Po przechyleniu się 
szali zwycięstwa na stronę aliantów i odsunięciu od funkcji ministra spraw 
zagranicznych swojego szwagra Suñera, który był proniemiecki, Franco 
zaczął wspierać aliantów. Po zakończeniu II Wojny Światowej nastąpiła 
izolacja Hiszpanii i brak zgody na wstąpienie tego kraju do ONZ. Fran-
co winił za to masonów i międzynarodowy spisek przeciwko reżimowi. 
Generał i jego podwładni stworzyli zewnętrznego wroga, który miał być 
winny ciężkiej sytuacji wewnętrznej.

Z gospodarczego punktu widzenia Franco stawiał na narodowy syndy-
kalizm – ważna dla niego była autarkia i dominacja kapitału hiszpańskiego 
nad zagranicznym. Po wojnie domowej realizowano program gospodarczy 
Falangi. Narzucono stałe ceny, Institutio Nacional Industria kontrolował 
większość produkcji przemysłowej a generał stwierdził: 

Hiszpania to uprzywilejowany kraj, który jest w stanie przetrwać samodziel-
nie. Mamy wszystko, co potrzeba do życia, a nasza produkcja jest wystarcza-
jąco obfita by zapewnić nam przeżycie. Nie musimy importować niczego6.

Niestety zarówno lata czterdzieste, jak i pięćdziesiąte przyniosły ze sobą 
klęskę głodu. Zniszczona infrastruktura rolnicza nie mogła zaspokoić po-
trzeb konsumpcyjnych. Tuż po wojnie wprowadzono kartki reglamentacyj-
ne na żywność oraz stałe ceny. Zrujnowana kolej (którą znacjonalizowano) 
i flota handlowa również nie sprzyjały rozwojowi kraju. Sektor bankowy 
ograniczono do banków hiszpańskich. Wynik autarkicznej polityki był 
negatywny. Dopiero w 1954 roku udało się osiągnąć poziom PKB z 1934 
roku7. Powyższe sprawiło, że zmiana systemu gospodarczego na wolno-

6 Tamże, s. 462.
7 S. Barton, Historia Hiszpanii, Warszawa 2011, s. 291.
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rynkowy na początku lat sześćdziesiątych XX wieku była nieunikniona. 
Grupa technokratów z Opus Dei i Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
wprowadzając te zmiany sprawiły, że Hiszpania stała się tygrysem gospo-
darczym i drugą rozwijającą się gospodarką świata w latach sześćdziesią-
tych zaraz po Japonii. 

Podczas rządów generała Franco uchwalono kilka ważnych ustaw, któ-
re regulowały ustrój oraz prawa obywatelskie. Pierwszą znaczącą ustawą 
regulującą prawa podmiotowe była Karta Pracy z 1938 roku, czyli jesz-
cze sprzed zakończenia wojny domowej. Znalazły się w niej postulaty 
nauki społecznej Kościoła katolickiego i syndykalistów – Falangi. Miała 
ona charakter społeczny, regulowała takie zagadnienia jak obowiązek 
pracy, który miał być zapewniony przez państwo. Pracownicy otrzymali 
ograniczone prawo do strajku oraz prawo do godziwej pensji i płatnego 
urlopu. Stworzono również syndykaty, które miały prowadzić do lep-
szej współpracy między przedsiębiorstwami a pracownikami. Kolejną 
ważną ustawą było Prawo o Kortezach z 1942 roku. Regulowało ono 
pozycję ustrojową hiszpańskiego parlamentu, ustalając jego doradczy 
charakter względem działań rządu. Parlament mógł jedynie akcepto-
wać propozycje legislacyjne rządu i nie miał w stosunku do nich prawa 
weta. W 1947 roku ustanowiono Kartę Praw Hiszpanii. Można w niej 
dostrzec zasady, których inspiracją był nacjonalizm. Przykładem może 
być zasada nadrzędności interesu państwa nad obywatelem. Głównym 
wyznaniem było katolickie. Państwo miało charakter jednolity. Ustawa 
sukcesyjna, również z 1947 roku, ustanowiła generała Franco regentem 
Hiszpanii. Mógł on sprawować ten urząd do śmierci. Franco otrzymał 
również prawo do wskazania imiennie następcy tronu w Hiszpanii. Jest 
nim dzisiejszy król Juan Carlos, któremu Caudillo postawił warunek – 
nie wprowadzenie liberalnej demokracji po jego śmierci. Jak powszech-
nie wiadomo ten warunek został złamany i odbyły się wolne wybory. 
Ustawa Sukcesyjna konstytuowała Hiszpanię jako monarchię katolicką, 
społeczną i reprezentacyjną8.

Jeszcze przed wojną domową istotnym punktem w debacie politycz-
nej były mniejszości narodowe. Franco miał negatywny stosunek do 
Basków i Katalończyków. Stracili autonomię nadaną im w 1931 roku na 
mocy konstytucji. Baskijska partia PNV jako jedyna prawicowa partia 

8 http://www.mongabay.com/history/spain/spain-franco%27s_political_system.html 
[dostęp: 23.02.2012].
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poparła Front Ludowy, Katalończycy – działania republikanów. W zasa-
dzie nie można mówić o nacjonalizmie katalońskim, a o separatyzmie. 
Katalończycy posługiwali się wtedy własnym językiem, jednakże ugru-
powania z tego regionu reprezentowały nurty lewicowe i anarchistyczne. 
Mniejsze znaczenie miały prawicowe ugrupowania. Najwybitniejszym 
przedstawicielem separatyzmu katalońskiego był Luis Companys y Jo-
ver. W Barcelonie duże znaczenie uzyskały związki zawodowe. Kraj 
Basków był w latach trzydziestych XX wieku najbardziej uprzemysło-
wionym regionem Hiszpanii. Nawarra poparła Franco ponieważ w tych 
rejonach główne ugrupowanie stanowili Karliści. PNV natomiast liczyła 
na co najmniej silną autonomię. Nacjonalizm baskijski był budowany 
na poczuciu wyższości ekonomicznej nad resztą Hiszpanii. Realizując 
zasadę państwa scentralizowanego, Franco uznał za jedyny oficjalny 
język kastylijski. W 1959 roku powstała baskijska organizacja separa-
tystyczna ETA. Jej działania okazały się na tyle uciążliwe dla reżimu, 
że w 1962 roku wprowadzono stan wyjątkowy na terenie Kraju Basków. 
Najbardziej spektakularną akcją ETA za rządów generała Franco stało 
się zabicie w zamachu bombowym w Madrycie admirała Luisa Carrero 
Blanco. Z kolei nacjonalizm kataloński po wojnie domowej przybrał 
inną postać. Industrialna Katalonia dawała Hiszpanii bardzo dobre wy-
niki gospodarcze. Utworzono nawet w Barcelonie katedrę kultury i języ-
ka katalońskiego. Można powiedzieć, że Franco dążył do „integryzmu 
katalońskiego”.

Osobną kwestię stanowiły relacje z Kościołem katolickim. Dla fran-
kistów religia odgrywała kluczową rolę w życiu. Armia nacjonalistów 
posiadała w swoich szeregach wielu kapelanów. Atakujący requetes wzno-
sili okrzyki Viva Christo Rey. Śpiewano również przed walką pieśń Ave 
Maria. Kontrrewolucja miała na celu restytucję Hiszpanii katolickiej po 
prześladowaniach Kościoła przez Front Ludowy. Jeszcze podczas wojny 
domowej rząd nacjonalistyczny został jako pierwszy uznany przez Waty-
kan. Z kolei Caudillo anulował dekrety republikańskie, na mocy których 
wygnano Jezuitów z Hiszpanii. W dowód wdzięczności generał zakonu 
Włodzimierz Ledóchowski zobowiązał zakon, że po śmierci generała 
30 tysięcy jezuitów odprawi mszę za jego duszę trzykrotnie9. Z kolei 
papież Pius XI w encyklice Divini Redemptoris nazwał generała obrońcą ka-

9 M. J. Chodakiewicz, dz. cyt., s. 115.
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tolicyzmu walczącym z bezbożnym komunizmem10. Pieczę nad szkolni-
ctwem przejął Kościół. W każdej klasie musiał wisieć krzyż. Papież Pius 
XII nadał Franco najwyższe kościelne odznaczenie – Order Chrystusa. 
Wskutek wojny domowej kler hiszpański miał bardzo konserwatywne 
i antykomunistyczne poglądy. W 1962 roku na Soborze Watykańskim 
II był jedną z bardziej tradycjonalistycznych reprezentacji11.

Dyktatura Franco z początku posiadała bardzo radykalny charakter 
niemalże w każdej kwestii: wyliczenia donoszą, iż w czasie wojny zginęło 
około 160 tysięcy ludzi, a późniejsze represje doprowadziły do śmierci 
kolejnych tysięcy osób. Było to spowodowane z jednej strony chęcią od-
wetu za wcześniejsze zbrodnie republikanów, również drugiej zaś przez 
złe warunki panujące w więzieniach i obozach dla internowanych w po-
wojennej Hiszpanii. 90 tysięcy więźniów zostało wysłanych na ciężkie 
roboty w celu odbudowy kraju12. W 1940 roku wprowadzono kampanię 
anty masońską. Innym przykładem represji było oddawanie dzieci by-
łych republikanów do sierocińców i ich indoktrynacja. 

Dzięki uwolnieniu rynku Hiszpania stała się krajem otwartym na 
świat. Przez prawie dwadzieścia lat hossy na rynku wytworzyła się klasa 
średnia. Nastąpił wzrost urbanizacji, ludzie poczuli się niezależni. Dzię-
ki temu powstawały stowarzyszenia i partie, których reżim nie uznawał, 
a które zyskiwały coraz większe znaczenie. Przyczynę szybkiego upadku 
reżimu po śmierci Franco należy upatrywać w wytworzeniu się wolne-
go społeczeństwa, które pragnęło samo decydować o swoim losie. Dyna-
micznie rozwijające się regiony Hiszpanii dążyły do uzyskania pewnej 
niezależności ustrojowej. Po Soborze Watykańskim II Kościół katolicki 
zmienił swoje oblicze na bardziej liberalne. Papieże Jan XXIII i Paweł VI 
nie byli już tak przychylni dla reżimu jak ich poprzednicy. Z kolei w samej 
armii i w siłach politycznych, które stanowiły fundament systemu poli-
tycznego Hiszpanii można było zauważyć chęć zmian. Zamiast Falangi 
większą rolę odgrywały ugrupowania umiarkowane. Również król Juan 
Carlos należał do ludzi bardziej ugodowych niż Caudillo. Z powyż-
szych argumentów można wysnuć wniosek, że analogicznie do wyda-
rzeń we Francji końca XVIII wieku, kontrrewolucja zjadła własny ogon. 

10 W. Wacławczyk, Dyktatura generała Franco. Opór przeciwko reżimowi i przejście do demokracji 
w Hiszpanii, „Dialogi Polityczne” 2004, nr 2.

11 P. Moa, dz. cyt., s. 529.
12 A. Beevor, dz. cyt., s. 542.
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Zniszczyły ją de facto instrumenty, które sama wytworzyła. Frankizm 
zastał Hiszpanię zniszczoną wojną domową, rolniczą i zacofaną. Zostawił 
kraj z rozwiniętą infrastrukturą, stabilną gospodarką i konkurencyjnymi 
przedsiębiorstwami. Jednakże nie usunięto animozji społecznych. Kraj 
Basków dalej wrzał od zamachów bombowych. Ruch robotniczy wyszedł 
na ulice, ale nie był już tak radykalny jak prawie czterdzieści lat wcześniej. 
Przyczyniła się do tego gospodarka wolnorynkowa i upowszechnienie 
własności. Ludzie nie chcieli wojny, ale zmiany władzy. Często zestawia 
się generała Franco z generałem Pinochetem. W obu przypadkach moż-
na stwierdzić, że reformy przeprowadzone w ich krajach implikowały ak-
tywność społeczną, ponieważ upowszechniły własność prywatną. Różnice 
między Franco a Pinochetem wyraźne są za to na płaszczyźnie ich stosun-
ku do demokracji i do wolnego rynku. Franco był przeciwny demokracji, 
z kolei Pinochet przeprowadzał referenda, które miały uprawomocnić jego 
władzę. W Hiszpanii dopiero po około dwudziestu latach po przewrocie 
Franco postawiono na wolny rynek, natomiast w Chile niemalże od razu 
po usunięcie Allende.

Dla Franco najważniejsza była Hiszpania i katolicyzm. To właśnie po-
łączenie nacjonalizmu hiszpańskiego, monarchizmu i tomizmu dało efekt 
w postaci tej doktryny politycznej – frankizmu. 

Pamiętajcie, że wrogowie Hiszpanii i cywilizacji chrześcijańskiej nie śpią. 
Czuwajcie zatem i Wy i przedkładajcie najwyższy interes ojczyzny i ludu hi-
szpańskiego nad jakiekolwiek plany osobiste. Musicie zdobywać sprawied-
liwość społeczną i kulturę dla wszystkich ludzi zamieszkujących Hiszpanię 
i uczynić to swoim nadrzędnym celem13.
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podkultury dewiacyjNe. SkiNheadzi 
a poStawa NacjoNaliStyczNa 

Wstęp

Skinheadzi, kim tak naprawdę są i skąd się wywodzą? Każdy, kto usły-
szy hasło skinhead potrafi sobie wyobrazić typowego przedstawiciela tej 
podkultury. Łysa głowa (sama nazwa wywodzi się od słowa skin – skóra 
i head – głowa) lub bardzo krótko obcięte włosy na „jeżyka”, które nie prze-
szkadzają w walce, biała podkoszulka, wąskie jeansy podwinięte 4 cm nad 
butem, glany, kurtka typu flyers, i czerwone szelki to znaki rozpoznawcze 
typowego skina. Z wyglądu są to zazwyczaj dobrze zbudowani mężczyź-
ni, sprawni, uprawiający sporty walki. Po samym ubiorze bardzo trudno 
jest określić, do jakiego odłamu dana osoba należy. Sami siebie dzielą na 
tzw. skins i skinheadów. Pierwsi z nich należą to odłamu charakteryzują-
cego się daleko idącą brutalnością, są to chuligani, którzy organizują tzw. 
„zadymy”. Natomiast drudzy, uznają się za prawdziwych nacjonalistów, 
czyli patriotów1. Polscy skini nigdy nie uważają się za faszystów. Mówią 
natomiast, iż utożsamiają się z przedwojenną Polską Partią Radykalną. Ich 
ideę stanowi polski nacjonalizm wyrażany w hasłach: „Polska dla Pola-
ków” i pogarda dla nazizmu. Walczą z innymi grupami młodzieżowymi 
np. szczególnie nie akceptują punków czy metalowców. Nie uznają osób 
o odmiennej orientacji seksualnej, uważając je za zboczeńców. Zwalczają 
anarchistów i monopole. Nie tolerują w żaden sposób Arabów, Afroame-
rykanów czy Żydów. W swoich tłumaczeniach podnoszą, że nigdy pierwsi 
nie wszczynają burd. Bronią się tylko przed atakami obcych, a że skin ni-
gdy się nie poddaje, muszą interweniować, co czasami kończy się bijatyką2. 

1 J. Wójcik, Od hipisów do satanistów, Kraków 1992, s 93.
2 Tamże, s. 92.
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Duma, honor i ojczyzna – wszystko to w odcieniu nacjonalistycznym – oto 
kwintesencja ich ideologii. Jednakże ich podstawowe hasło to: „Jeżeli nie będą 
się ciebie bać, będą się z ciebie śmiać”3. 

rys historyczny ruchu skinheads

Początków ruchów skinheadzkich należy upatrywać w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii, kiedy to dochodziło 
do zamieszek między dwiema dominującymi subkulturami: rockersami 
i modsami. Przedstawicielami obydwu subkultur byli młodzi ludzie za-
mieszkujący biedne, robotnicze dzielnice dużych miast. „Mods to prze-
ważnie uczniowie szkół średnich, ubrani w tanie garnitury, białe koszule 
i wąskie krawaty. Jeździli włoskimi skuterami lub motorowerami”4. Od-
rzucali normy i autorytety ważne dla ich rodziców, gardzili hierarchią 
klasową i tradycyjnymi wartościami społecznymi. Rockersi natomiast 
stanowili gang, który w swoim funkcjonowaniu przypominał gangi ame-
rykańskie: „złych chłopców na wielkich motorach, ubranych w skórzane 
stroje przyozdobione złotymi elementami”5. Nie uznawali jakichkolwiek 
reguł społecznych. Między tymi dwiema grupami dochodziło do nie-
ustannych burd. Kiedy z początkiem lat siedemdziesiątych XX wieku do 
miast brytyjskich zaczęli napływać imigranci z Jamajki, zaczęto dostrze-
gać w przybyszach konkurencję na rynku pracy, wówczas w tych wa-
runkach z grupy mods wyłoniła się grupa Hard Mods, która diametralnie 
zmieniła swój wizerunek. Młodzi mężczyźni ubierali się w obcisłe jeansy, 
kolorowe szelki, wysokie, ciężkie sznurowane buty, które były charak-
terystyczne dla przyjezdnych z Jamajki. Hard Modsi podziwiali ciem-
noskórych rówieśników za odwagę i odporność na ból. Zaczęto z nich 
czerpać przykład. Biali za wszelką cenę upodabniali się do imigrantów 
pod względem zachowania i ubioru. Różnica miedzy nimi polegała na 
tym, iż strój Jamajczyka wynikał z bardzo niskiego wynagrodzenia, były 
to również bardzo często ubrania otrzymywane w fabrykach, w któ-
rych pracowali. Aby jednak pokazać swoją wyższość nad imigrantami, 
młodzi Hard Modsi zaczęli nosić oryginalne jeansy Levis, buty firmy 
Doc. Martens, kurtki typu flyers. Taki ubiór stał się symbolem a zarazem 

3 Tamże.
4 T. Thorne, Słownik pojęć kultury postmodernistycznej, Warszawa 1995, s. 210–212.
5 Tamże, s. 303–304.
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obrazował pozycję jaką członkowie zajmowali w społeczeństwie. O bra-
ciach ruchu Skinhead, którymi byli Hard Mods prasa po raz pierwszy 
napisała w 1968 roku. Skinhead, w prasie oznaczał młodego człowieka 
z łysą głową, należącego do nowej, agresywnej i brutalnej podkultury 
młodzieżowej. 

Pierwotni skini nie wiele mieli wspólnego ze współczesnymi. Ci z  lat 
sześćdziesiątych byli szczególnie zainteresowani kulturą czarnych, zaś 
obecnie dominuje wśród nich pogląd, że należy walczyć z wszelkimi 
przejawami inności w społeczeństwie m.in. z kulturą czarnych. W cza-
sach kryzysu, jaki nastał z początkiem drugiej połowy ubiegłego wieku 
w Wielkiej Brytanii wszystkie subkultury zaczęły upadać, jednakże na 
odrodzenie ruchu Skinheads nie trzeba było długo czekać. Już w latach 
siedemdziesiątych jednocześnie powstały dwie nowe podkultury: Punk, 
która w swych założeniach głosiła hasła anarchistyczne nawołujące do 
walki z ówczesnym systemem i Teddy Boys, bardzo nacjonalistyczna pod-
kultura. Członkowie Teddy Boys demonstrowali swój wielki patriotyzm, 
jednak główną cechą tej podkultury była niezwykła brutalność, okazy-
wana głównie w stosunku do punków. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych skini, którzy jeszcze zintegrowani byli 
z punkami zaczęli określać się OJ–Skins. Atmosfera akceptacji nie trwała 
jednak długo, już w 1980 roku skini przejęli sposób działania Teddy Boys, 
stając się agresywnymi w stosunku do punków. Od tego czasu nastał okres 
niespokojny, codziennie w prasie można było przeczytać o kolejnych bija-
tykach z udziałem młodych skinów. A od 1981 wyraźnie dało się zauwa-
żyć instytucjonalizację ruchu Skinheads. 

Do Polski ruch skinheadów dotarł stosunkowo późno, bo dopie-
ro w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, jako reakcja na trwający 
stan wojenny. Bycie skinem „oznaczało totalny bunt przeciw systemowi 
i społeczeństwu, hasła i znaki nazistowskie (jak najgorliwiej tępione 
przez władzę) miały za zadanie szokować”6. Trudno powiedzieć gdzie 
pierwszy raz w Polsce pojawili się skini, ale prawdopodobnie pierwsze 
doniesienia na ich temat pochodzą z prasy po koncercie w Warszawie 
z 1982 r., kiedy to przez awantury jakie wszczynali musiano przerwać kon-
cert. Następnie pojawili się na festiwalu w Jarocinie, gdzie dali się poznać 
jako ludzie agresywni i wulgarni. Przełomowym momentem był rok 1990, 

6 J. Wójcik, Od hipisów do…, dz. cyt., s. 90.
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kiedy to podczas kongresu Prawicy Polskiej podjęto decyzję o wspieraniu 
„młodych patriotów” oraz organizacji w jakich są zrzeszeni.

skinheadzi a nacjonalizm 

Na początku lat dziewięćdziesiątych, na wzór innych krajów europej-
skich, niektóre partie i ruchy skrajnie prawicowe zaczęły tworzyć na bazie 
nacjonalistycznie nastawionych grup skinheadów nieformalne organizacje 
młodzieżowe. Sama rosnąca liczba skinheadów spowodowała, że partie 
i organizacje zaczęły żywo interesować się nimi. Pierwszą polską partią, 
która próbowała wykorzystać skinów do swoich celów była Unia Polityki 
Realnej, którą kierował w tym okresie Janusz Korwin-Mikke. Jednakże 
większe zainteresowanie ruchu skinheadów wzbudził Bolesław Tejkowski. 
Polityk uważany za skrajnie prawicowego, zaintrygował skinów swoim 
radykalizmem i konsekwencją w głoszeniu „prawdy o narodzie”. W la-
tach dziewięćdziesiątych stał się politykiem stawianym na piedestale po 
wyemitowaniu spotu reklamowego „podczas, którego (…) oświadczył, że 
Polska jest pod wpływem spisku żydowskiego, a papieża Jana Pawła II 
nazwał wprost Żydem”7. Nie tylko sam polityk cieszył się popularnością, 
ale również założona przez niego partia Polska Wspólnota Narodowa – 
Polskie Stronnictwo Narodowe. Partia ta w swoich założeniach miała bar-
dzo niecodzienne podejście do nacjonalizmu, przejawiające się w walce 
z chrześcijaństwem, a kultywujące neopoganizm połączony ze skrajnym 
antysemityzmem. 

Organizacje wspierane m.in. przez Tejkowskiego bardzo często brały 
udział w bójkach, które wielokrotnie kończyły się śmiercią. Jeden w wielu 
takich przypadków miał miejsce w 1990 roku w Katowicach na impre-
zie muzycznej, podczas, której doszło do zranienia nożem skina przez 
członka subkultury metalowej. W wyniku wykrwawienia młody człowiek 
zmarł. Ofiara tej bójki została później ukazana w środowisku nacjonali-
stów jako bohater i męczennik walczący o dobro narodu. Jeden ze znajo-
mych ofiary tak opisywał potem tę sytuację: 

Bicie to najważniejsze posłannictwo. Jesteśmy przede wszystkim bojówką. 
Bijemy wszelką swołocz: hippisów, metalowców, anarchistów, narkomanów, 

7 M. Zdulski, Ciernie Miasta. Skinheadzi a ultraprawica w krajach Europy Środkowej, Jelenia 
Góra 2011 s. 41.
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handlarzy polską heroiną. Niedawno zmasakrowaliśmy metalowców pod 
sklepem muzycznym. Bijemy ich w ramach oczyszczenia narodu z degene-
rującego elementu. Tomek zginął jak bohater, a  jego morderca będzie pod 
tym butem roztarty jak zwykłe, śmierdzące gówno8.

Jedną z najbardziej istotnych organizacji dla skinheadów jest Obóz Narodowo 
Radykalny. Jest to nacjonalistyczna organizacja, nawiązująca do działalności 
przedwojennego ruchu o tej samej nazwie. Dla jej członków najważniejsze są 
dwie rzeczy: krew i honor, a „zbrodniczy decydenci muszą poczuć but odra-
dzającej się siły narodowej w swej najczystszej formie. Pozwólmy im, poczuć 
strach, bo oto idziemy niosąc ze sobą grom i śmierć”9. Na oficjalnej stronie 
Obozu Narodowo-Radykalnego możemy przeczytać, że:

Obóz Narodowo-Radykalny jest ruchem społecznym skupiającym młodych 
Polaków, którym bliskie są takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzi-
na, Tradycja i Przyjaźń. (…)Jesteśmy Narodowcami XXI wieku, więc naszym 
celem nie jest historycyzm czy sentymentalizm, ale ciągły rozwój i praca nad 
odrodzeniem wartości narodowych i katolickich10. 

Na stronie nie brakuje również wyznań: 

Jako polski narodowiec, świadom historii swojej ojczyzny, gardzę ideami taki-
mi jak nazizm czy komunizm. Systemy te, które pochłonęły życie milionów 
moich rodaków nie zasługują ani na odrobinę tolerancji. Ludzie, którzy szerzą 
hasła tych ideologii zasługują na potępienie, dlatego porównywanie polskich 
idei narodowych do nazizmu uznaję za oszustwo. Polski nacjonalizm zawsze 
odrzucał rasizm i szowinizm narodowy. Nazizm i rasizm trzeba leczyć11.

Niestety w praktyce Narodowe Odrodzenie Polski nie zawsze mogą się 
pochwalić, aż tak chwalebnymi czynami jakie deklarują na swojej stronie. 
Bardzo często, bowiem członkowie tej organizacji są uczestnikami bójek 
i manifestacji przepełnionych agresją, kierowanych m.in. przeciwko ho-
moseksualistom oraz Żydom.

Bardzo podobnie działającą organizacją jest Narodowe Odrodzenie Pol-
ski, które od 1991 roku wydaje miesięcznik „Szczerbiec”, w którym głosi  

8 E. Wilk, Krucjata łysogłowych, Warszawa 1994, s. 129.
9 http//www.onr.pl [dostęp tu i dalej: 1.02.2012].

10 http://www.onr.h2.pl/strona/articles/php?art=126.
11 Tamże.



109

Podkultury dewiacyjne. Skinheadzi a PoStawa nacjonaliStyczna 

poglądy nacjonalistyczne, tercerystyczne, narodowo radykalne, antyglo-
balistyczne, antykomunistyczne, antyliberalne, antylewicowe, antysocja-
listyczne i antykapitalistyczne. Na łamach miesięcznika można bardzo 
często przeczytać teksty przedrukowane z  innych zagranicznych naro-
dowców, w których nie ukrywa się zainteresowania i sympatii do ruchów 
neofaszystowskich. W swojej książce S. Stępień pisze o Narodowym Od-
rodzeniu Polski w następujący sposób: 

antysemityzm NOP nie ma charakteru rasistowskiego, lecz raczej podłoże 
kulturowo-psychologiczne i gospodarcze, tym niemniej w praktyce prowadzi 
do postaw ksenofobii i nietolerancji (…). Chociaż w swych założeniach dy-
stansuje się od nacjonalizmu etnocentrycznego, uważając różnorodność ras 
i kultur za bogactwo ludzkości, to jednocześnie głosi idee separatyzmu naro-
dowego i homogeniczności narodowej państw12.

Należy zwrócić również uwagę, że Narodowe Odrodzenie Polski przy-
należy do International Third Position (Międzynarodowa Trzecia Pozycja) – 
międzynarodowej organizacji nacjonalistycznej, która w swych założeniach 
przyjmuje, że „wielorasowość próbuje zniszczyć żywy grunt, w którym za-
korzenione są wszystkie narody i gdzie zawarty jest ich byt i tożsamość”13. 
Jednocześnie twierdzą, że odrzucają 

wszelkie próby rasowego i kulturowego ludobójstwa niezależnie od tego, czy jest 
popełnione za pomocą rewolweru, czy odbiornika telewizyjnego (…). Praw-
dziwa miłość własnej rasy musi być zrównoważona przez szacunek dla tych, 
którzy choć różnią się od nas, to jednak w  miłości do swej rasy są tacy sami14.

Innymi organizacjami, które zrzeszają w swoich szeregach wielu skinów 
jest Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” i Nacjonalistycz-
ne Stowarzyszenie Zadruga. Obydwie organizacje odwołują się w swoich 
ideologiach do kultury Słowian. Można o nich usłyszeć więcej w związku 
z manifestacjami organizowanymi przy udziale Narodowego Odrodzenia 
Polski15 podczas obchodów 11 listopada. W dniu tego święta narodowego 

12 S. Stępień, Koncepcje polityczne ekstremizmu prawicowego w III Rzeczpospolitej na przykła-
dzie wybranych organizacji [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, red. 
E. Olszewski. Lublin 2004.

13 http://www.nop.org.pl.
14 Tamże.
15 „To jest nasz dzień, dzień patriotów i nacjonalistów, dla których odwieczne Wartości są 

kompasem na wzburzonym oceanie demoliberalnej rzeczywistości.” –  o demonstracji 
11 listopada na stronie http://www.nop.org.pl/2011/09/24/11-11-11-ii-marsz-patriotow/.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Terceryzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_radykalizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_alterglobalistyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_alterglobalistyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antykomunizm
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dochodzi do licznych starć z policją, a hasła głoszone nawołują do nienawi-
ści głównie w stosunku do osób należących do mniejszości seksualnej. Od 
kilku ostatnich lat dostrzega się wzmożone zainteresowanie Narodowym 
Świętem Niepodległości ze strony tzw. Autonomicznych Nacjonalistów, 
w których szeregach od pewnego czasu jest coraz więcej skinów. Na stro-
nach tej organizacji można było przeczytać przed marszem organizowa-
nym w 2010 roku, że:

Podczas postoju spowodowanego blokadą transwestytów i homoseksualistów 
wspieranych przez Żydów i jakiś przebierańców, odpalane są race, które dają 
bardzo ładny efekt. Powiewają polskie flagi narodowe, flagi z krzyżem celty-
ckim16, mieczem i młotem17, czarne flagi niezależnych nacjonalistów, widać 
również flagę z Toporem18.

Walka o „ojczyznę” z wrogiem to podstawowy cel skinów. Sami siebie 
uważają za patriotów dla których najważniejsze są: flaga, godło, ojczyzna, 
rodzina i  naród. Gotowi są oddać życie dla tych wartości. Na wielu por-
talach internetowych można przeczytać co skinheadzi sami o sobie sądzą 
i  jaki jest ich stosunek do zachowania jakie prezentują. Jedna z wypo-
wiedzi znaleziona na młodzieżowym portalu o subkulturach szczególnie 
zwraca uwagę ze względu na swoją wyidealizowaną formę: 

Prawdziwy skin jest wrogiem tego, co szkodzi jego narodowi i jego ojczyźnie, 
czyli: anarchii, komunizmu, nazizmu, narkotykom oraz osobom, które nisz-
czą ojczyznę. Skinhead uważa, że każdy ma swoje miejsce na świecie, tak jak 
Żyd w Izraelu czy Murzyn w Afryce. Tak, więc skin to nie rasista. Skinheadzi 
nie mają nic do koloru skóry, bo każdy człowiek jest taki sam. Ważne jest, aby 
obcokrajowiec nie niszczył Polski poprzez zło takie jak narkotyki, kradzieże 
czy morderstwa (…). Budować kraj, a nie niszczyć go! Prawdziwy skinhead ni-
gdy nie uderzy grupą 10 na jednego. Zawsze stanie do otwartej walki. Pójdzie 
na solo i jeśli przegra, to nigdy nie poprosi o pomoc kolegów, tylko przyjmie 
porażkę z honorem. Nigdy także nie będzie chciał się bić z byle powodu (inny 
strój, kolor skóry itp.). Każde jego działanie powinno być czynione w imie-
niu dobra narodu i ku chwale ojczyzny, bo skin to przede wszystkim patriota! 

16 Do tego symbolu nawiązują nacjonaliści, jako symbolu oporu. Jest również używany 
przez niektóre odłamy ruchów skinheadowskich. W Niemczech zakazany, jako sym-
bol neofaszystowski.

17 Jeden z symboli Hitlerjugend.
18 Symbolizuje władzę nad życiem i śmiercią. Używane przez organizacje neofaszy-

stowskie. http://answ.wordpress.com/210021/15/12193/#more1293 
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Stosunek do innych subkultur jest prosty. Skinhead szanuje każdego punka, 
metala, skejta, rasta, hipisa, pod warunkiem, że nie szkodzi narodowi, że nie 
ćpa i szanuje symbole narodowe, szanuje Polskę19.

Tak właśnie tworzy się mit polskiego rycerza, do którego skini często lu-
bią się odwoływać. W mniemaniu „prawdziwego” skina, został on wy-
brany do walki o dobro swojego narodu, jest to pewnego rodzaju misja, 
którą musi spełnić. Żadna inna subkultura nie ma tak wspaniałych idei 
względem swojego państwa jak skinheadzi. Owa idealizacja tworzy mit 
polskiego rycerza, w tym wypadku rycerza-skina, który jest obrońcą ojczy-
zny i religii20. Brutalność, nietolerancja, agresywne zachowania, pobicia 
są zawsze usprawiedliwione dobrem państwa. Te same cechy u „obcych” 
np. wyżej wspomnianych Żydów, czy Murzynów są dowodem ich podłości 
i destrukcyjnego nastawienia w stosunku do ojczyzny i  samego skina.

autonomiczni nacjonaliści – alternatyWa dla skinheadóW

Od kilku ostatnich lat zauważyć można nowe trendy, które stają się 
alternatywą dla ruchów skinheadzkich. Taką alternatywą są m.in. Autono-
miczni Nacjonaliści. Ruch ten nie przybiera żadnej formy organizacyjnej 
czy partyjnej. Pojawili się około 2000 roku w Niemczech, jako wybór nie 
tylko dla tradycyjnych ruchów skinheadzkich, ale również nacjonalistycz-
nych, neonazistowskich i neofaszystowskich, niosąc nową formę działania 
i stylu opartego w dużej mierze na tym, co reprezentował anarchistyczny 
Czarny Blok21 (der schwarze Bloc), znany m.in. z protestów antyglobali-
stycznych. Również ich wygląd niczym nie różni się od anarchistyczne-
go Czarnego Bloku: czarny ubiór, chusty arafatki (służące nie tylko do 
maskowania twarzy, ale również, jako symbol solidarności z Palestyną) 
ciemne okulary uniemożliwiające identyfikację podczas demonstracji, 
przypinki o tematyce związanej z brunatną ideologią. Głównym powo-
dem, dla którego skinheadzi zainteresowali się sposobem działania ich 

19 http://nastek.pl/subkultury/1615,Prawdziwi-skinheadzi.
20 Uważa się, że zainteresowanie skinheadów, zwłaszcza narodowo-radykalnych religią 

katolicką jest specyfiką polską. Skini w innych częściach Europy nie zwracają uwagi 
na religię. Inaczej kwestia wygląda u tzw. nazi-skinów, którzy bardzo często Kościół 
katolicki, uważają za siedlisko zakłamania i zaprzedania pieniądzom.

21 Jest to nieformalna taktyka anarchistów podczas manifestacji, działająca w wielu pań-
stwach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ich głównym celem jest ochrona manifestacji.
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wrogów anarchistów było najprawdopodobniej znudzenie zasadą przy-
wództwa i skinheadzkim uniformizmem. Sposób działania Autonomicz-
nych Nacjonalistów jest działaniem bez struktury hierarchicznej i liderów, 
przypomina luźną formę sieci znaną m.in. z Al. Kaidy, co zdecydowanie 
ułatwia walkę z największymi zagrożeniami ojczyzny, jakimi są liberalizm 
i kapitalizm. Sami o sobie mówią, iż są:

grupą młodych ludzi, których łączy chęć działania i promocji postaw od-
miennych od tych, które propagują media i demokratyczny reżim. (…) celem 
jest zachęcenie młodzieży do obrony ojczystego kraju i wartości patriotycz-
nych, obrony samych siebie i swojego narodu przed rosnącym zagrożeniem 
multikulturalizmem, globalizacją, kapitalistycznym wyzyskiem i zbrodni-
czym syjonizmem oraz terrorem wszechtolerancji. (…) Naszym istnieniem 
i działaniem chcemy pokazać, że nie wszyscy biernie godzą się na dewastacje 
świata, w którym żyjemy, by sprzeciwić się destrukcyjnym działaniom rządu 
i mediów oraz organizacji działających w okolicach władzy i zajmujących się 
walką z nacjonalizmem. (…) Nacjonalizm jest ideą, której dedykujemy swo-
je działania, którą postrzegamy, jako słuszną. Nacjonalizm rozumiemy, jako 
walkę o przetrwanie i byt naszego narodu, o jego prawo do odgrywania na-
czelnej roli w państwie i w zarządzaniu nim. Nie jesteśmy szowinistami, nie 
jesteśmy wrogo nastawieni do innych europejskich narodów22.

Na oficjalnej stronie Autonomicznych Nacjonalistów dominującym hasłem 
jest „multikulturalizmowi mówimy zdecydowane nie”23, a osoby utożsa-
miające się z ruchem nie kryją się z tym poglądem nosząc m.in. kolorowe 
buttony z takimi hasłami na swoich ubraniach czy plecakach. Skinheadzi 
mogą się z tym ruchem bardzo dobrze utożsamiać ze względu na podobne 
cele, do których dążą np. walka z homoseksualistami, mniejszością żydow-
ską, innymi mniejszościami narodowymi, jak i skrajną lewicą. 

zakończenie

Skinheadzi to jedna z  najbardziej agresywnych subkultur24 jakie są 
w  społeczeństwie. Najbardziej eksponowaną formą buntu charakteryzującą 

22 http://answ.wordpress.com/about/
23 Tamże.
24 Istnieje spór czy subkultura i podkultura są synonimami. Uważa się, że cały zestaw pod-

stawowych cech i wartości przynależny subkulturom będą posiadały także podkultury, 
natomiast zasadniczą różnicą jest w tym wypadku jedynie stopień brutalizacji grupy.
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tę podkulturę jest zakłócanie porządku publicznego, ostatnimi czasy 
najczęściej podczas meczów piłkarskich, gdzie mogą pozyskiwać nowych 
sympatyków. To podczas meczów piłkarskich dochodzi do największej 
ilości tzw. „zadym” i „ustawek”, czyli zaplanowanych wcześniej bójek 
między kibicami-chuliganami stadionowymi. Skinheadzi odgrywają bar-
dzo dużą rolę w podjudzaniu kibiców m.in. swoimi hasłami „Polska dla 
Polaków”, „Żydzi do gazu”. Sam hymn uznawany przez większość skinów, 
śpiewany nieraz podczas imprez sportowych przepełniony jest agresją:

Naprzód chłopcy, naprzód
Wybijemy wszystkich obcych,

Polska jedna jest.

Bierzcie pałki, bierzcie kije,
Zatłuczemy obce żmije

Ruszy Wilno, Lwów i Kraków
Cudzoziemców bić

Polska tylko Polaków
I tak powinno być.

Ruszy zdrowe, polskie plemię,
Przypierdoli psom.

Oczyścimy swoją ziemię
Stary polski dom25

Mimo iż korzenie skinheadów sięgają kultury czarnoskórych Jamajczy-
ków, większość współczesnych skinów o tym zapomina, kierując swoją 
niechęć na ciemnoskórych imigrantów, którzy według nich odbierają im 
prawo do kultywowania własnych tradycji, tworząc „wysypisko kultur”. 
Ruch skinheadzki ciągle się rozwija, czego dowodem są ostatnie manife-
stacje podczas obchodów 11 listopada czy anty-marsze równości, podczas 
których dochodzi do wielu starć z policją. Organizacje takie jak: Obóz 
Narodowo Radykalny czy Narodowe Odrodzenie Polski coraz prężniej 
działają. O tych ostatnich można było usłyszeć w listopadzie 2011 roku 
w związku z legalizacją symboli organizacji, takich jak krzyż celtycki i „za-

25 J. Wójcik, dz. cyt., s. 92.
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kaz pedałowania”. Pojawienie się Autonomicznych Nacjonalistów jako 
pewnego novum stało się alternatywą dla hierarchicznych struktur ruchów 
skinheadów, ale w jakim kierunku, będzie to wszystko zmierzało, czas 
dopiero pokaże. 
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NacjoNalizm aFrykaNerSki – przyczyNy, cechy i wpływ 
Na białą ludNość wSpółczeSNej aFryki połudNiowej

Wstęp

W tym artykule chciałbym przedstawić ideę nacjonalizmu afrykanerskie-
go, jego źródła, rozwój i schyłek. Na przestrzeni lat poszczególni autorzy 
podkreślali odrębne aspekty tej ideologii. Ludzie związani z ruchem ro-
botniczym i komunistycznym postrzegali ją jako walkę o prawa pracow-
nicze, liberałowie skupiali się na dyskryminacji rasowej, natomiast sami 
nacjonaliści podkreślali mityczność koncepcji1.

W Europie nacjonalizm afrykanerski rozumiany był bez mała jako ra-
sizm, co jest daleko idącym uproszczeniem. Do dzisiaj widać jego wpływ 
na stosunki społeczne w Południowej Afryce. Ogromną wagę w jego kształ-
towaniu miał nowy język – afrikaans. Nie do przecenienia była także rola 
kobiet, które w społeczeństwie burskim posiadały o wiele wyższą pozycję 
niż w społeczeństwach europejskich tego okresu. Warto też wspomnieć 
o przełomowych wyborach w roku 1948 i powodach zwycięstwa Partii 
Narodowej. Wreszcie należy powiedzieć o tym co anglojęzyczni autorzy 
nazywali survival, czyli przetrwaniem. Strach przed utratą tożsamości, 
asymilacją i zniszczeniem towarzyszył Burom praktycznie przez cały XIX 
i XX wiek, aż po dziś dzień. Uczucie to nabrało szczególnego znaczenia 
po II wojnie burskiej. 

Zdaję sobie sprawę, że duża część czytelników nie jest zaznajomiona 
z tematem pracy, nie zna także szczegółowo historii Republiki Południowej 
Afryki. Z tego względu w pierwszej części przedstawię dzieje Afrykanerów, 

1 H. Giliomee, The Afrikaners: Biography of a People (Reconsiderations in Southern African 
History), Charlottesville 2003, Introduction, XVI.
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jednego z niewielu, jeśli nie jedynego narodu, który był jednocześnie kolo-
nizowanym jak i kolonizatorem.

afrykaner czy Bur?

W 1707 roku Hendrik Bibault krzyknął: ‘k Ben een Africaander! (Jestem 
Afrykanerem!). Był to symboliczny moment powstania fundamentów 
nowej tożsamości. Niemniej jednak należy zadać sobie ważne pytanie: 
Czym różni się Afrykaner od Bura (Boer)?. Do dzisiaj istnieje spór w tej 
kwestii. W czasach rządów Partii Narodowej pojęć tych używano za-
miennie jako synonimów. Niewątpliwie pojęcie Boer jest terminem węż-
szym. Wszystkich białych mieszkańców RPA, którzy mówią językiem 
afrikaans możemy nazwać Afrykanerami. Natomiast Boer to człowiek, 
który „w imię zrzucenia kolonialnej zależności od brytyjskiego imperium 
zdecydował się porzucić dotychczasowy dostatek, by (…) realizować 
swój ideał wolności i niezależności”2 – oczywiście mowa tu o Wielkim 
Treku. Wielu późniejszych nacjonalistów burskich piętnowało Afryka-
nerów z Kolonii Przylądkowej, nazywając ich zdrajcami. Obecnie jednak 
takie stanowiska to skrajność. Przez lata Afrykanerzy z Południa, mimo 
że pozostali pod panowaniem angielskim, wspierali swoich braci z Półno-
cy. Z tego też powodu stoję na stanowisku, że możemy uznać te pojęcia 
za tożsame. 

kim są afrykanerzy?

Zanim przedstawię temat artykułu jakim jest nacjonalizm afrykanerski, 
warto powiedzieć kilka słów o tym kim w ogóle są Afrykanerzy. 

Należy zacząć od roku 1652, kiedy to niejaki Jan van Riebeeck z Holen-
derskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej przybył do wybrzeży Południowej 
Afryki. Wówczas założony został Kapsztad. Od tego momentu datuje się 
początek kolonizacji tych terenów przez białych osadników: związanych 
z Kompanią Holendrów i Flamandów (30–35%), szukających schronie-
nia przed prześladowaniem religijnym francuskich Hugenotów(10–20%) 
czy pochodzących z różnych państw Rzeszy niemieckich najemników 
(35–40%). Do dnia dzisiejszego zdecydowana większość Afrykanerów wy-

2 G. Bębnik, Ostatnia walka Afrykanerów, Biała Podlaska 2004, s. 35.
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wodzi się od tych narodów. Oprócz tego istnieje pewna grupa Afrykanerów 
pochodzenia portugalskiego (pochodzących z byłych kolonii Lizbony), 
skandynawskiego, irlandzkiego, greckiego, szkockiego czy żydowskiego 
(łącznie nie więcej niż 5–10%). Jest to o tyle ciekawe ponieważ większość 
ludzi utożsamia Afrykanerów z Holendrami. Najnowsze badania poda-
ją, że większość Afrykanerów posiada 5–7% genów nie-europejskich. Jest 
to wynikiem mieszania się pierwszych osadników z kobietami tubylczy-
mi, głównie z plemienia Hotentotów (Khoi-khoi), ale także Malajkami 
i Hinduskami. 

przyczyny poWstania

Rok 1815 był ważnym momentem w historii całego regionu. Władzę 
nad Kolonią Przylądkową na dobre przejęli Brytyjczycy. Dla białej lud-
ności oznaczało to dużą zmianę. Osadnicy nigdy bardzo nie kochali ad-
ministracji Kompanii jednakże, pod względem tożsamości, była ona im 
o wiele bliższa niż zarządcy brytyjscy. Niezadowolenie wzbudziły szcze-
gólnie brytyjskie posunięcia mające na celu uporządkowanie stosunków 
administracyjnych, gospodarczych i finansowych w Kolonii. Chodziło tu 
głównie o realne egzekwowanie podatków, czego nigdy nie była w stanie 
przeprowadzić Kompania. Ponadto zniesiono znane osadnikom od lat 
urzędy, które piastowano zazwyczaj w obrębie jednej rodziny i które 
świadczyły o pozycji danego klanu w społeczności kolonistów. 

Działania te doprowadziły do wydarzenia, które miało w przyszłości 
stać się mitem założycielskim narodu afrykanerskiego – Wielkiego Treku. 
W latach trzydziestych XIX wieku grupy Burów zaczęły przesuwać się na 
północ, poza granice Kolonii Przylądkowej. Afrykanerskim Grunwaldem 
jest bitwa nad Blood River w 1838 roku, w której Andries Pretorius, jeden 
z przywódców Treku wraz z 470 swoimi Voortrekkerami (tę nazwę nada-
no Burom, którzy opuścili Kolonię) pokonał ponad dziesięciotysięczną 
armię Zulusów, zabijając ponad 3000 z nich. Po stronie burskiej niewiel-
kie obrażenia odniosło 3 Burów. W połowie XIX wieku Trekerzy osta-
tecznie założyli dwa państwa – Oranje Vrystaat (Wolne Państwo Orania) 
oraz Zuid-Afrikaansche Republiek (potocznie zwaną Transwalem). Można 
się kłócić w jakim stopniu posiadały one władzę nad „swoim terytorium”, 
natomiast rzeczywistością stał się fakt, że na Południu Afryki istnieje 
więcej niż jedno państwo białych. Stan taki nie mógł trwać długo. Bry-
tyjczycy postrzegali małe burskie republiki jako twory przejściowe. O ile 
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Londyn miał poważne obawy na ile tereny za rzeką Oranie będą ekono-
micznie przydatne, o tyle w momencie odkrycia diamentów w rejonie 
Kimberley wszelkie wątpliwości zostały rozwiązane. Siłowe rozstrzyg-
nięcie stało się tylko kwestią czasu. Zresztą Brytyjczycy nie uważali Bu-
rów za równorzędnych przeciwników, nawet mimo przegranej w I wojnie 
burskiej. Burowie nie posiadali regularnego wojska. Zasadą było pospolite 
ruszenie, które potem dzieliło się na tzw. komanda. Sytuacja zmieniła się 
po odkryciu złóż złota w Witwatersrandzie w Transwalu. Johannesburg 
stał się głównym centrum regionu. Władze republiki rozpoczęły proces 
profesjonalizacji i modernizacji armii. Ostatecznie do rozwiązania sporu 
doszło w latach 1899–1902, które znane są powszechnie jako II wojna 
burska. Po początkowych sukcesach Burowie zostali zmuszeni do walki 
partyzanckiej. Skala tego nowego zjawiska, a także jego uciążliwość wy-
mogły na Brytyjczykach kontrowersyjne działania, które do dzisiaj są 
przyczyną niechęci, a czasem wręcz nienawiści niektórych Afrykanerów 
względem Wielkiej Brytanii. Chodzi tu oczywiście o system obozów kon-
centracyjnych. W obozach tych umieszczono przede wszystkim burskie 
kobiety i dzieci. Z powodu błędów w aprowizacji śmierć poniosło około 
10% całej populacji Afrykanerów. Sam system obozów stał się przed-
miotem wzmożonej krytyki w Londynie. Wobec narastającego przeko-
nania o bezsensowności kontynuowania walki wielu Burów złożyło broń, 
a niektórzy wręcz przeszli na stronę Wielkiej Brytanii. Ci Afrykanerzy 
którzy wytrwali aż do podpisania pokoju (tacy jak Botha, Smuts, Reitz, 
de Wet) nazywani byli „bitter-einders”, co po polsku oznacza „walczący do 
gorzkiego końca”.

założenia

Burowie nigdy nie zapomnieli o utracie swoich Republik i mimo że 
w nowej Południowej Afryce stali się podmiotem dominującym, oczywi-
stym dla nich stało się ugruntowanie tej sytuacji. Obawę o utratę kraju 
żywiła nie tylko czarna większość Afrykanów, ale także 30–40% ludności 
białej, która nie była pochodzenia afrykanerskiego i która inaczej rozu-
miała i widziała przyszłość Południowej Afryki. Z tego też powodu tuż 
po utworzeniu Związku Południowej Afryki w 1910 roku, Burowie zaczęli 
bardzo mocno propagować własne wzorce kulturowe. 

Południowo-afrykański historyk angielskiego pochodzenia, David 
Yudelman skrytykował południowoafrykańskich anglofonów za to, że 
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przedstawiali światu zniekształcony obraz białej społeczności w Południo-
wej Afryce. Według niego anglojęzyczni nie byli wcale bardziej liberalni niż 
Afrykanerzy jeśli chodzi o kwestie rasowe. Pomimo tego przedstawiali Afry-
kanerów jako „tych złych, fanatyków, którzy stworzyli, a przynajmniej zin-
stytucjonalizowali dyskryminację rasową, podczas gdy oni sami tylko biernie 
akceptowali segregację i apartheid”. Yudelman uważał, że Anglosasi wyko-
rzystali krytykę apartheidu jako pretekst do pośredniego wyrażenia swojego 
kulturowego szowinizmu względem Afrykanerów, sami w pełni korzystając 
z przywilejów białej supremacji3.

W literaturze afrykanerskiej zaczęły pojawiać się poglądy, że Burowie 
są narodem wybranym przez Boga. Wielki Trek zaczęto porównywać 
bezpośrednio z wyjściem Izraela z ziemi egipskiej, a samych Voortrekke-
rów czcić jako bohaterów. Chrześcijańskim cierpieniem była śmierć około 
26000 kobiet i dzieci w obozach koncentracyjnych podczas II wojny bur-
skiej. Ze względu na to, że „sprawa afrykanerska” stała się Planem Bożym, 
wszystko co mogło jej zagrażać było uważane za pochodzące od szatana. 
Tak jak w każdym ruchu narodowotwórczym, tak i tutaj musiał pojawić 
się przynajmniej jeden wróg, który tylko czyhał by unicestwić nowy naród. 
Nacjonaliści widzieli w tej roli szczególnie imperializm brytyjski, ale rów-
nież czarnych. Wierzono jednak, że tak jak nad Blood River, zjednoczeni 
Burowie są w stanie pokonać tubylców. Zaczęto piętnować Afrykanerów, 
którzy poparli Wielką Brytanię. Miało to miejsce tuż po wojnie burskiej, 
potem w trakcie rewolty Maritza w 1915 roku, a przede wszystkim przy 
brzemiennej w skutki decyzji Smutsa – przyłączenia się Afryki Południo-
wej do II wojny światowej po stronie Wielkiej Brytanii. To właśnie Smuts, 
generał-legenda stał się synonimem „Afrykanera na usługach Imperium”.

jan hendrik hofmeyr i afrikaner Bond 

Jedną z osób, która działała jeszcze przed utworzeniem Związku był 
Jan Hendrik Hofmeyr, zwany potocznie „Naszym Janem”. Człowiek ten 
zasłynął jako główny reprezentant Afrykanerów w Kolonii Przylądkowej. 
W 1878 roku założył Stowarzyszenie Farmerów Zuidafrikaansche Bo-
eren Beschermings Vereeniging. Łatwo było przewidzieć, że uprawiającymi 
ziemię w Kolonii byli głównie Cape Dutch4, stąd też organizacja stała 

3 H. Giliomee, dz. cyt.
4 Tłum. Holendrzy Przylądkowi – w odróżnieniu od Burów, uczestników Wielkiego Treku.
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się poważnym centrum wpływu tej grupy. W 1881 roku z połączenia 
Stowarzyszenia Prawdziwych Afrykanerów z Zuidafrikaansche Boeren Be-
schermings Vereeniging powstała pierwsza afrykanerska partia polityczna – 
Afrikaner Bond. Dzięki przejęciu przywództwa nad organizacją „Nasz 
Jan” był w stanie przez wiele lat kształtować politykę Kolonii Przylądko-
wej. Afrikaner Bond zawsze przyjaznym okiem patrzył na Transwaal jako 
na główną siłę reprezentującą interesy potomków holenderskich osad-
ników. Co do zasady Afrikaner Bond nie odwoływał się wyłącznie do 
Cape Dutch czy Burów, lecz do wszystkich białych mężczyzn. Niemniej 
jednak w praktyce skierowany był przede wszystkim do mówiących po 
holendersku. Hofmeyr bardzo długo wspierał Krugera i Transwaal, jednak-
że po odkryciu złota w 1886 roku w Witwatersrandzie zdał sobie sprawę 
z zagrożenia jakie niesie wzrost pozycji Republiki Południowoafrykańskiej 
w regionie i skupienie się przy nim wszystkich afrykanerskich żywiołów. 
Nie podobało mu się też, jako człowiekowi wychowanemu w Imperium 
Brytyjskim, że Kruger prowadzi politykę anty-brytyjską spoglądając życz-
liwie na Rzeszę. 

W 1890 partia Hofmeyr’a podjęła decyzję o sojuszu z Cecilem Rhode-
sem. Dzięki Afrikaner Bond Rhodes został premierem. W Kolonii oburze-
nie wywołał tzw. Rajd Jamesona, czyli próba zamachu stanu w Transwaalu. 
Hofmeyr był przeciwny wojnie Transwaalu z Kolonią i praktycznie do 
końca starał się jej zapobiec. W momencie wybuchu konfliktu znalazł się 
w trudnej pozycji – większość jego afrykanerskiego elektoratu przychylnie 
patrzyła na działania Republik. Podjął decyzję o emigracji do Europy. Pod 
sam koniec wojny wrócił do Południowej Afryki. Jednakże w tym czasie 
przywództwo przejęli już młodsi generałowie z Bothą i Smutsem na czele. 
Popularności nie przyniosła mu też krytyka taal – mowy, czyli przodka 
tego co później miało stać się językiem afrikaans.

kWestia języka afrikaans

Jeśli mówimy o Afrykanerach należy pamiętać, że jest to swego rodzaju 
uogólnienie. Burowie, aż do upadku apartheidu (a nawet dziś) nie uważali 
siebie za monolit. Najważniejszym podziałem był ten, który dokonał się 
w trakcie Wielkiego Treku: na tych którzy zostali w Kolonii Przylądko-
wej – tzw. Cape Dutch oraz Voortrekkerów – założycieli Wolnego Państwa 
Oranii i Transwalu. Po upadku republik burskich i powstaniu Związku Po-
łudniowej Afryki w 1910 Afrykanerzy potrzebowali wspólnego „spoiwa”. 
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Społeczność była podzielona nie tylko na tych z Przylądka i Republik. 
Podział dokonał się również wśród samych Trekkerów: na tych którzy pod-
dali się Brytyjczykom i na tych którzy walczyli do końca. Język afrikaans 
był idealnym środkiem do zjednoczenia narodu. 

Powstanie tego co dzisiaj nazywamy językiem afrikaans możemy dato-
wać na rok 1775. Wcześniej nazywany był po prostu taal – mową. Jednakże 
dopiero w 1875 roku nadano „przylądkowemu holenderskiemu” dzisiejszą 
nazwę. W tym samym roku Arnoldus Pannevis założył Genootskap van Regte 
Afrikaners (Stowarzyszenie Prawdziwych Afrykanerów), które postawiło sobie 
za cel promocję języka afrikaans.

Należy zaznaczyć, że afrikaans był językiem mówionym, nie pisa-
nym. Po upadku Transwalu i Orani władze Kolonii stosowały różnego 
rodzaju represje wobec dzieci mówiących afrikaans w szkole, między 
innymi poprzez przymus noszenia plakietek „Jestem osłem”. Afrykane-
rzy czuli upokorzenie z powodu narzucania im języka okupanta. Spo-
wodowało to wzmocnienie postaw nacjonalistycznych. Jak sam Smuts 
stwierdził:

Gdyby nie anty-afrykanerska działalność Milnera (gubernatora Afryki Połu-
dniowej), my Afrykanerzy najprawdopodobniej, w miarę szczęśliwi, mówili-
byśmy dzisiaj po angielsku. Dzięki jego wrogości do naszego języka, pomógł 
nam go stworzyć.

Pierwszymi promotorami byli dziennikarze, nauczyciele i księża. Zanim 
afrikaans mógł stać się językiem pisanym należało wyczyścić go z nalecia-
łości obcych: przede wszystkim angielskich i malajskich. W tym czasie 
powstało wiele gazet takich jak: „Koers”, „Huisgenoot”, „Die Burger”, ale 
przede wszystkim oficjalne pismo partii Afrikaner Bond – „Afrykanerski 
Patriota”. Wszystkie one pisały i promowały język afrikaans. Ważną rolę 
odegrały kobiety, o których roli w budowaniu nacjonalizmu afrykanerskie-
go oraz samego poczucia narodowości afrykanerskiej będzie jeszcze mowa. 
W 1918 roku afrikaans wszedł do szkół. Ostatecznie w 1924 roku, po 
dojściu J. B. M. Hertzoga do władzy, uznano afrikaans za język oficjalny 
Afryki Południowej, zastępując nim holenderski. Biblię przetłumaczono 
w 1933 roku.

Triumf języka afrykanerskiego stał się spełnieniem marzeń nacjonali-
stów afrykanerskich. W latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku 
możemy już mówić o w pełni świadomym swej odrębności narodzie 
Afrykanerów. 
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rola koBiet 

Kobieta w założeniach nacjonalizmu afrykanerskiego zawsze odgrywała 
szczególną rolę. Wyobrażenie kobiety dobrze opisuje słowo volksmoeder – 
matka narodu. W dobie walki o własny język babcie, matki i siostry stały 
się nauczycielkami mowy.

Afrykanerka zawsze wspierała swojego męża. Była pełna odwagi i siły ducha 
w obliczu codziennego cierpienia zadawanego przez Zulusów i Brytyjczy-
ków. Dzielnie znosiła trudy Great Trek’u. W wojnie burskiej (1899–1902) 
kobietom wraz z dziećmi spalono domy i zamknięto je w obozach, gdzie 
wszyscy umierali tysiącami. Były przykładem dla Burów, a zarazem inspira-
cją by znosić kolejne porażki i walczyć dalej.

Taka wizja imponowała ogromnej części afrykanerskich kobiet, szcze-
gólnie z warstwy średniej. Czuły się doceniane. Jednocześnie ostrzegano 
je przed związywaniem się z Anglikami.

W późniejszym czasie wiele z nich włączyło się w działalność charytatyw-
ną na rzecz weteranów wojennych i uboższej części społeczności burskiej. 

czasy międzyWojenne

Po utworzeniu Związku Południowej Afryki nastąpiło pęknięcie w obo-
zie Afrykanerów. L. Botha chciał zjednoczyć wszystkich białych i zwią-
zać ich z koroną brytyjską. Przez to unikał jakiegokolwiek rozróżniania 
i dzielenia białych, łącznie z tym, że nawet Brytyjczyków nazywał Afry-
kanerami. Tymczasem Barry Hertzog5 stwierdził, że takie podejście jest 
mylne. Dla niego podział również nie biegł po linii Brytyjczycy–Afry-
kanerzy. Kryterium miało być „stawianie interesów Południowej Afryki 
na pierwszym miejscu”. W praktyce nie dzielił on społeczności afryka-
nerskiej na żadne grupy – wszystkim Burom przypisywał lojalistyczne 
podejście do Związku. Natomiast wśród Brytyjczyków wyróżnił dwie 
zbiorowości: 1) dawnych osadników, których nazywał patriotami oraz 
2) nowych przybyszy, „poszukiwaczy złota i diamentów, którzy stawiali 
obcy interes ponad interes Południowej Afryki”.

5 Generał burski, premier Związku Południowej Afryki w latach 1924–1939.
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Te założenia stały się podstawą politycznego rozwoju tego co nazywa-
my nacjonalizmem afrykanerskim6:

1. „Najważniejsza jest Południowa Afryka”.
2. Wykluczenie „obcych” Brytyjczyków.
3. Ochrona dziedzictwa afrykanerskiego – języka, kultury, religii.
4. Jedno obywatelstwo, a dwa narody.

Botha był zwolennikiem państwa unitarnego, podczas gdy Hertzog 
i Marthinus Steyn7 opowiadali się za systemem federacyjnym. Wynikało 
to z tego, że ludzie Ci kształcili się w różnych systemach prawnych – an-
gielskim i holenderskim. Te różnice były o tyle ważne, że w końcu do-
prowadziły federalistów do gorącego wspierania idei republikanizmu jako 
odpowiedzi na pierwsze z ww. założeń doktrynalnych.

zWycięstWo partii narodoWej W 1948 roku 

Niespodziewane zwycięstwo Partii Narodowej (NP) w 1948 roku było 
momentem zwrotnym w dziejach Afryki Południowej. Genezą tego wy-
darzenia jest rok 1939, kiedy to Parlament poparł wniosek Smutsa o przy-
stąpieniu kraju do II wojny światowej po stronie Wielkiej Brytanii. Przed 
głosowaniem Barry Hertzog ostrzegał, że jest to kwestia w której biała spo-
łeczność została mocno podzielona. Według niego nie było sensu podej-
mować takiej decyzji i angażować się w wojnę, którą, jak uważał, Brytania 
i Francja same na siebie ściągnęły (narzucając na Niemcy traktat wersalski). 
Do dyskusji włączył się Malan8, który stwierdził, że tematu by w ogóle nie 
było gdyby RPA stanowiła całkowicie niezależne państwo. Smuts nie chciał 
słyszeć o takiej argumentacji i wniosek przeszedł większością 80 do 67 gło-
sów. Według Hermanna Giliomee’a bez decyzji o przystąpieniu do II wojny 
światowej nie byłoby szans na zwycięstwo Partii Narodowej w 1948 roku9.

Wracając jednak do samych wyborów. Główną kwestią, która różniła 
Union Party od NP było podejście do rasy oraz udziału czarnych w życiu 
politycznym kraju. Jan Smuts, przywódca UP uważał, że integracja ra-
sowa była nie do uniknięcia. Opowiadał się za stopniowym włączaniem 

6 I. Gauquelin, Colonial Legacies in Postcolonial Africa – Essay: Afrikaner Nationalism, Lyon 
2008, s. 9.

7 Były prezydent Wolnego Państwa Orani.
8 Daniel Francois Malan, polityk południowoafrykański, duchowny kalwiński, premier 

Związku Południowej Afryki w latach 1948–1954.
9 H. Giliomee, dz. cyt, s. 440.
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czarnych w życie publiczne, a co za tym idzie godził się na przekazanie 
części władzy w bliżej nieokreślonej przyszłości. Wszystko to przy za-
chowaniu dominującej roli białych. Partia Narodowa postulowała dalszą 
segregację rasową i całkowite podporządkowanie czarnych białej mniej-
szości. Była również przeciwna migracjom Afrykanów do miast. Rów-
nocześnie Partia Narodowa wykorzystała ugodowe podejście Smutsa do 
przekonania ludzi o tym, że dąży on do szybkiego przekazania władzy 
czarnym nad całą Południową Afryką. Historycy uważają, że przyczyną 
sukcesu Malana i  jego partii była odpowiedź na oczekiwanie pewnych 
grup społecznych (oczywiście białych). Taką grupę bez wątpienia stano-
wili farmerzy, którzy wykorzystywali tanią czarną siłę roboczą do pracy 
na swojej ziemi. Kolejną grupą byli biali robotnicy (burski proletariat oraz 
biedota), którzy obawiali się, że obecność czarnych w miastach będzie dla 
nich konkurencją na rynku pracy. Smuts nie zdawał sobie do końca sprawy 
z siły tych grup i ekonomicznego znaczenia segregacji. 

Ważnym czynnikiem w wyborach 1948 były nastroje antybrytyjskie, za-
wsze silne w społeczności burskiej, a nabierające cech nienawiści po wojnie 
z 1902 roku. Rząd Smutsa wdrażał program wspierania brytyjskiej emigracji 
do Wielkiej Brytanii. Wywoływało to niezadowolenie Afrykanerów, którzy 
obawiali się konkurencji na rynku pracy. Ponadto wzrost liczby Brytyjczy-
ków zagrażał afrykanerskiej większości jeśli chodzi o wpływ w wyborach. 

Przełomowym zabiegiem Partii Narodowej okazało się odstąpienie od 
idei przekształcenia Południowej Afryki w republikę. Republika była na-
turalnym systemem politycznym Burów, jednocześnie nie posiadała zwo-
lenników wśród Brytyjczyków i części Afrykanerów, którzy poparli udział 
PA w II wojnie światowej po stronie aliantów. W momencie w którym 
Partia Narodowa ogłosiła, że kraj powinien pozostać w Brytyjskiej Wspól-
nocie Narodów jako dominium, wielu Afrykanerów głosujących dotąd na 
UP, zmieniło zdanie i oddało głos na Malana. 

Ordynacja wyborcza, która zmniejszała proporcje między obszarami 
miejskimi i wiejskimi spowodowała, że koalicja Partii Narodowej z Partią 
Afrykanerów wygrała wybory, uzyskując mniej głosów. Sam Smuts prze-
grał we własnych okręgu ze swoim narodowym kontrkandydatem. 

afrikaner BroederBond

W tym miejscu warto wspomnieć o Afrikaner Broederbond, która po-
wstała w 1920 roku z przekształcenia Młodej Południowej Afryki. Była 
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to organizacja wyłącznie męska, kalwińska i afrykanerska. Do roku 1994 
posiadała ogromny wpływ na kształtowanie polityki kraju. Wszyscy naj-
ważniejsi politycy afrykanerscy byli członkami AB. Stawiała ona sobie za 
cel zwiększanie znaczenia ludności burskiej w PA, między innymi poprzez 
wykluczanie z administracji i wojska obywateli anglojęzycznych jak rów-
nież Koloredów.

ogłoszenie repuBliki i utWorzenie BantustanóW

Momentem przełomowym dla idei nacjonalizmu afrykanerskiego jest 
rok 1961 kiedy to w referendum 51% białych obywateli, którzy wzięli 
udział w głosowaniu opowiedziało się za wyjściem kraju z Brytyjskiej 
Wspólnoty Narodów. 

Nie będę w tym miejscu szczegółowo omawiał kwestii ustawodawstwa 
ery apartheidu. Jest to temat na całkiem inną pracę, który poza tym 
wykracza poza ramy klasycznie rozumianego nacjonalizmu afrykaner-
skiego. Warto jednak wspomnieć o tzw. Bantustanach, które miały stać 
się czarnymi homelands w białej Południowej Afryce. Przynajmniej dwa 
z nich degrały ważną rolę przed tzw. pierwszymi wolnymi wyborami 
w 1994 roku.

Wojna W angoli

Ważnym wydarzeniem pod względem społecznym była wojna w Angoli. 
Po raz pierwszy czarni i biali stanęli ręka w rękę do walki z komunizmem. 
W armii nie obowiązywała zasada apartheidu. Żołnierze traktowani byli 
jednakowo. Po powrocie do domu wielu białych wojskowych czuło, że 
czarnym należy się większy udział w życiu publicznym. Teza ta została 
sformułowana przez generała Viljoena w jego przemówieniu przed pierw-
szymi wolnymi wyborami 1994 roku: „As hulle kan veg vir Suid-Afrika, kan 
hulle stem vir Suid-Afrika!” (“If they can fight for South Africa, then they can 
vote for South Africa!”). 

orania 

Obecna sytuacja w RPA doprowadziła do tego, że wiele osób, szcze-
gólnie młodych Afrykanerów, zaczyna inaczej oceniać erę apartheidu. 
Głównymi powodami są szalejące bezrobocie oraz codzienna, powszechna 
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przestępczość. Badanie przeprowadzone wśród Afrykanerów z północnych 
prowincji kraju przedstawiło ciekawe wyniki – ponad połowa badanych 
byłaby skora przeprowadzić się do Volkstaatu – odrębnego burskiego pań-
stwa. Sama idea volkstaatu ma swoje korzenie już w czasach apartheidu, 
mimo że biali dominowali w życiu społecznych państwa i uważali je za 
swoje. Wielu nacjonalistów afrykanerskich wskazywało jednak, że sytua-
cja w której 10–20% ludzi rządzi resztą jest nie do utrzymania. Odpowie-
dzią na obawy Burów było powstanie prywatnego miasteczka wyłącznie 
dla białych – Oranii w Północnej Prowincji Przylądkowej. 

Orania, na przekór dominującym w świecie zachodnim idei liberalizmu 
i multi-kulti jest przykładem na to, co może stworzyć ciężko pracująca 
biała wspólnota usytuowana w morzu biedy (Północna Prowincja jest 
najmniej rozwiniętym regionem kraju). W artykule R. W. Johnsona10 Ora-
nia opisana jest jako „zielona, tętniąca życiem osada” na tle upadających 
miasteczek Północnego Przylądka, zamieszkałych przede wszystkim przez 
Koloredów. Trudno dokładnie oszacować liczebność osady. Została założo-
na w 1991 roku przez zięcia Voerworda – profesora Boshoffa – wraz z 11 in-
nymi osobami. Obecnie liczy prawie tysiąc ludzi i cały czas się powiększa. 
Problemem są ograniczone możliwości rozwoju. Docelowo Orania będzie 
mogła pomieścić 25 tysięcy ludzi. Władze miasteczka od samego początku 
podkreślają charakter „projektu” – Orania ma być ostoją kultury afrykaner-
skiej i gwarancją przetrwania społeczności burskiej w nowej rzeczywistości. 
Przyszłość osady zależy w dużej mierze od relacji z władzami prowincji. 

Kolejnym tego typu miasteczkiem jest Kleinfontein w prowincji Gauteng.

spraWa janusza Walusia

Janusz Waluś urodził się w Zakopanem. W Południowej Afryce znalazł 
się po stanie wojennym. Na początku lat dziewięśćdziesiątych, obserwując 
zmieniającą się sytuację w kraju, podjął decyzję o zabiciu sekretarza Ko-
munistycznej Partii Południowej Afryki, Chrisa Haniego. Do morderstwa 
doszło 10 kwietnia 1993 roku. Celem Walusia było powstrzymanie upadku 
systemu apartheidu. Przy pomocy Clive’a Derby-Lewisa, który dostarczył 
mu broń, Waluś zastrzelił Haniego przed wejściem do jego domu. Jak sam 
zeznał, przed oddaniem strzału zawołał: „Mr. Hani!” po to by nie strzelać 

10 R. W. Johnson, This land is Our Land, “The Sunday Times”, 24.10.2010.
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mu w plecy. Waluś jak i Derby-Lewis zostali skazani na karę śmierci, a po 
jej zniesieniu 1995 roku na dożywocie. Z uwagi na zmianę przepisów, Wa-
luś może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie w roku 2013.

freedom front plus – ff+

Jest największą partią reprezentującą wyłącznie interesy Afrykanerów. 
Jej liderem jest Dr. Pieter Mulder. Partia została założona 1 marca 1994 
roku przez środowisko Constanda Viljoena11. Był on uważany za postę-
powego narodowca. Rejestracja partii przed wyborami w 1994 roku była 
ważnym wydarzeniem, gdyż do tego momentu partie afrykanerskie boj-
kotowały głosowanie. 

Obecnie partia posiada poparcie w okolicach 0.8–1% w skali kraju. Po 
wyborach z 2009 roku partia utrzymała 4 miejsca w Zgromadzeniu Naro-
dowym, a Pieter Mulder został Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa i Rybo-
łówstwa w nowym rządzie Jacoba Zumy. 

FF+ utworzyła własną koncepcję volkstaatu. Co ciekawe wskazane 
przez partię tereny nie są z punktu widzenia tradycji ważne dla Afrykane-
rów. Wyłączono z tej koncepcji takie miasta jak Pretoria czy Johannesburg. 
Wskazane tereny obejmowałyby obszar między Zachodnią a Północną 
Prowincją Przylądkową, gdzie dominującym językiem jest afrikaans. Pań-
stwo ciągnęłoby się od wybrzeży Atlantyku aż do wyżej opisanej Oranii. 

Ponadto partia jest oficjalnym reprezentantem Afrykanerów w UNPO – 
The Unrepresented Nations and Peoples Organization. Członkostwo 
w organizacji w imieniu wszystkich Afrykanerów odebrał Pieter Mulder. 
Obecnie partia toczy bój o zachowanie nazwy Pretorii.

WyWiad z andre Bothą

Czy jesteś Afrykanerem?

Tak jestem Afrykanerem. Nadal jestem w RPA i mieszkam w Pretorii, 
ale urodziłem się w małej miejscowości zwanej Potchefstroom. Wy-
chowałem się w Ellisras, jednakże po zmianie nazwy teraz nazywa się 
Lephalale. Na razie nie myślę o emigracji…

11 Constand Viljoen (ur. 1933) – południowoafrykański wojskowy, dowódca w wojnie 
w Angoli. Uważa się, że to on odpowiedzialny był za powstrzymanie wybuchu wojny 
domowej w Południowej Afryce.

http://en.wikipedia.org/wiki/Unrepresented_Nations_and_Peoples_Organization
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Co myślisz o zmianie jaka dokonała się w 1994 roku?

Moje zdanie na temat roku 1994 jest takie, że była to ogromna zmia-
na i że proces stopniowy miałby lepszy rezultat. Byłem bardzo młody 
w czasie Apartheidu i tzw. „struggle”. Pamiętam jednakże, że przed 1994 
nigdy nie musieliśmy zamykać drzwi naszych domów, a kluczyki do 
samochodu zostawały w stacyjce. Teraz, no cóż, przebywam w chronio-
nym kompleksie. Do tego mój dom musi mieć kraty antywłamaniowe, 
wejścia ochronne i system alarmowy żebym czuł się bezpiecznie. Proszę 
zrozumieć, nie obwiniam o to żadnej grupy etnicznej, tylko rząd.

No dobrze, ale czarni wtedy, tak jak i dzisiaj, byli w większości. Nie uważasz, 
że potrzebna jest jakaś równowaga ?

Tak, populacja Czarnych była większa tak jak jest i dzisiaj. Zresztą 
w tej chwili wydaje się, że doszło do przeludnienia kraju za co również 
winię władzę (około 5 milionów nielegalnych emigrantów). Po 1994 
roku zostały wprowadzone BEE (Ekonomiczne Upodmiotowienie Czar-
nych) i Akcja Afirmatywna, które miały na celu wyrównanie „nierów-
ności”. Mocno wierzę w to, że niektórzy Afrykanie, którzy w tej chwili 
zaczynają zyskiwać pozycję społeczną w RPA, nie są nawet Południo-
woafrykańczykami, ale pochodzą z Środkowej i Północnej Afryki i nie 
mieli udziału w walce z Apartheidem. 

Powiedz coś więcej o BEE. Jak to w praktyce wygląda ?

Rząd złożył puste obietnice, obietnice ludziom którzy są zbyt słabo 
wykształceni żeby ujrzeć kłamstwo. Dzisiaj otrzymasz pozycję w firmie 
jedynie ze względu na kolor swojej skóry a nie ze względu doświadcze-
nie i kwalifikację. Władza zatrudnia ludzi zewsząd tylko po to, żeby 
udowodnić, że stworzyła miejsca pracy. Nie dość, że sama władza jest 
skorumpowana, to nie lepiej jest z policją. Ludzie, którzy w teorii po-
winni czuwać nad przestrzeganiem prawa dbają głównie o własne wpły-
wy i pomnażanie majątku. Minęły czasy w których policjant, lekarz czy 
pielęgniarka byli dumni z tego jak wykonują powierzoną misję. Teraz 
pielęgniarka jest pielęgniarką, bo rząd obiecał jej pracę, a policjant zo-
stał policjantem, bo rząd stworzył dla niego taką posadę. Skutek jest 
taki, że lekarze strajkują, a pacjenci cierpią i umierają. Za to policjant 
jest zbyt przerażony żeby wyjść w mundurze, bo boi się że zostanie 
postrzelony albo napadnięty.
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Jak w takim razie widzisz swoją przyszłość ?

Żeby zobaczyć do czego zmierza Południowa Afryka wystarczy spoj-
rzeć na resztę kontynentu. Wracając jeszcze do Twojego pytania a propos 
zmiany w 1994 roku. Uważam, że mógłbym napisać książkę na temat 
negatywnych efektów jakie przyniosła Południowej Afryce. Nie mogę 
rozpocząć mojej własnej działalności gospodarczej, bo automatycznie 
dostanę karę za nieposiadanie czarnego partnera. Rzecz w tym, że w ogó-
le nie chcę partnera. Widziałem jak moja mama i mój tato pracowali 
dzień i noc żeby mnie i moich dwóch braci przeprowadzić przez szkołę. 
Udało mi się dostać pożyczkę studencką i dzięki temu zacząłem studia 
i stałem się inżynierem. Nie otrzymałem tego dyplomu od „Starego Re-
żimu”. Moi rodzice nigdy nie otrzymywali pomocy od „Starego Reżimu” 
i pracowali na każdy grosz. No ale ponieważ jestem biały, nie mogę ot-
worzyć firmy nie oddając kawałka z niej jakiemuś czarnemu gościowi, 
który po 1994 dostawał wszystko na tacy. Darmowa woda, prąd, lokale 
mieszkalne, wykształcenie. I to nazywają SPRAWIEDLIWOŚCIĄ? Zgo-
da, biali mieli lepsze domy, miasteczka, szkoły, szpitale itd. Płaciliśmy 
za wszystko i ciężko pracowaliśmy na te pieniądze. Ponadto biali wy-
budowali miasteczka, szkoły, szpitale również dla czarnych. Nie o tym 
samym standardzie, ale pamiętajmy, że czarni wcześniej nic z tego nie 
posiadali… Tak, czarni mieli obowiązek opuszczać miasta na pewien czas 
w ciągu dnia. Było to podyktowane potrzebą zadbania o ochronę i bez-
pieczeństwo naszych rodzin. Patrz co się teraz dzieje: kradzieże, mor-
derstwa, gwałty, okrutne rasistowskie ataki na bezbronnych staruszków 
albo młodych. Ludzie głodują, czarni i biali, z  powodu złego zarządza-
nia i przeludnienia. Rząd zamiast deportować nielegalnych imigrantów 
z i tak już przeludnionej Południowej Afryki, rozdaje im dowody i pasz-
porty żeby stali się „legalni”, co tylko zwiększa zjawisko Ksenofobii. 

W sumie już po części odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie: Dlaczego ludzie 
emigrują?

Każdego dnia boisz się, że coś może przydarzyć się Twojej rodzinie. 
Każdego dnia idziesz do pracy z myślą, że mogą Ci ją odebrać i dać 
jakiemuś „wcześniej pokrzywdzonemu” głupkowi, który nigdy i tak nie 
uczestniczył w walce z apartheidem. W sumie więc, patrząc z perspek-
tywy bezpieczeństwa, pewności pracy i przyszłości dla swojej rodziny 
i dzieci, powinniśmy zadać sobie pytanie: Dlaczego tu dalej jesteśmy?
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No właśnie, dlaczego ?

Mój ojciec, dziadek i pradziadek pracowali w pocie czoła, żeby po-
móc w zbudowaniu tego kraju w kształcie, w jakim istniał przed 1994 
rokiem. Dlatego ucieczka w tym momencie byłaby dla mnie zaprzepasz-
czeniem całej ich ciężkiej pracy. Jestem dumnym Afrykanerem z Połu-
dniowej Afryki i dalej będę walczył o lepszą Południową Afrykę gdzie 
równość będzie mierzona Twoim zaangażowaniem. Jeśli ciężko pracu-
jesz, będziesz nagradzany w takim samym stopniu jak inni pracowici 
ludzie. Jeśli natomiast zamierzasz siedzieć i nic nie robić, no to możesz 
umrzeć z głodu z resztą tych, którzy nie chcą pracować i wierzą w to, że 
cały świat jest im coś winny.

Jeśli w Europie jest mowa o RPA, często używa się określenia „Tęczowego 
Narodu”…

Nie istnieje nic takiego jak Rainbow Nation. Dzisiaj Czarni prowadzą 
o wiele większą bitwę przeciwko białym, niż kiedykolwiek miało to miej-
sce w odwrotną stronę. Wszystko co Afrykaner wybudował zostaje za-
brane, a większość zajęta jest niszczeniem kraju, kawałek po kawałku. 
W momencie w którym Biali uciekną rozpocznie się walka między czar-
nymi grupami etnicznymi (Zulu, Xhosa, Pedi i Sotho…), a Południowa 
Afryka skończy jak Demokratyczna Republika Konga lub Zachodnia 
Afryka. Napięcia pomiędzy tymi grupami już się rozpoczęły.

Na koniec, jakbyś określił swoje poglądy polityczne?

Nie uważam się ani za lewicowca, ani za prawicowca. Jednakże po-
nieważ jestem Afrykanerem będę zawsze, o tyle o ile to możliwe, pró-
bował wspierać innych, ciężko pracujących Afrykanerów. Sam siebie 
nazywam – świadomym rasowo realistą. Nie nienawidzę czarnych, ale 
nie podoba mi się, że niektórzy z nich (na szczęście nie wszyscy) chcą 
zabrać mi to, na co sam pracuję. Jeśli przyjdzie do mnie czarna osoba, 
a ja zobaczę, że ona chce pracować i uczyć się czegoś, chętnie pomogę. 
Natomiast, jeśli przyjdą z nastawieniem, że jestem im coś winien, bo 
jestem biały, wtedy zostaną przegonieni. Jeśli ktoś nazywa mnie rasistą, 
bo jestem biały i nie chcę czegoś dać za darmo, to mogę naprawdę stać 
się na tyle zły, że pokażę tej osobie jaki naprawdę może być rasista…

Dzięki Andre. 
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ludNość współczesNej afryki połudNiowej

konkluzja

Jedno jest pewne, dni świetności nacjonalizmu afrykanerskiego mamy 
już za sobą. Doktryna ta odcisnęła znaczące piętno na współczesnym 
kształcie Południowej Afryki. O ile rok 1994 można uznać za upadek tej 
ideologii, o tyle (w opinii autora) następne 30–50 lat pokaże czy istnieje ja-
kakolwiek szansa na jej praktyczne odrodzenie. Długość tego okresu wiąże 
się w sposób oczywisty z istnieniem społeczności afrykanerskiej na Czar-
nym Kontynencie. Wszakże przyszłość tej grupy jest poważnie zagrożona. 
Minęło 21 lat od upadku apartheidu, a z Południowej Afryki wyjechało 
przynajmniej 800 tysięcy białych, szczególnie młodych i lepiej wykształ-
conych. Na całym świecie istnieją społeczności emigrantów z RPA. Jak wy-
nika z niedawno przedstawionych statystyk do roku 2061 w Południowej 
Afryce nie zostanie ślad po białej społeczności, a o Afrykanerach będziemy 
mówić w podobny sposób jak o Rodezyjczykach, Portugalczykach z Angoli, 
Grekach z Egiptu czy Francuzach z Algierii. Nacjonalizm afrykanerski ze 
swoimi silnymi fundamentami: wielodzietnością, kalwinizmem oraz pie-
lęgnowaniem języka afrikaans może być jedyną nadzieją dla przyszłości 
Afrykanerów.
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idea imperium – zaryS koNcepcji pańStwa 
poNadNarodoweGo

Terminy takie jak „imperium” i „imperializm” należą do kategorii słów, 
bez których trudno wyobrazić sobie język współczesnej polityki. Przekaz 
medialny pełen jest powyższych sformułowań, wzbogacanych niekiedy 
przedrostkiem „neo-” i mających zazwyczaj zdecydowanie pejoratywne 
znacznie. Nawet dziś – niemal pół wieku po upadku ostatnich potęg ko-
lonialnych i Związku Radzieckiego, nazwanego niegdyś przez Ronalda 
Reagana „imperium zła” – imperia kojarzą się przede wszystkim z wy-
zyskiem i przemocą na masową skalę, co wydatnie utrudnia obiektywną 
obserwację zjawiska które stanowią1. 

Co gorsza, termin imperializm, jak i idea imperium nader często bywają 
łączone z nacjonalizmem. Spoglądanie na nie wyłącznie z tej perspektywy 
jest niewątpliwie błędne, choć nietrudno zidentyfikować przyczynę takie-
go podejścia, jako że okres, który w historii zapisał się pod nazwą „epoki 
neoimperialnej” (1870–1918), obfitował w wydarzenia istotne dla zaist-
nienia nowoczesnych państw narodowych. Dodatkowo rywalizacja pomię-
dzy kontynentalnymi potęgami XIX wieku jak Niemcy czy Rosja, odcisnęła 
trwały ślad na narodach im wówczas podporządkowanych. Polityka wy-
naradawiania będąca karkołomną próbą wciśnięcia wielu różnych ludów 
w karby jednego narodu, w Polsce objawiająca się pod postacią polityki ru-
syfikacji i germanizacji, prowadzonej przez zaborców, stanowiła wszakże 
niewątpliwy przejaw działania, które można określić mianem zachowania 
imperialistycznego. 

1 P. Ziółek, Idea Imperium, Warszawa 1997, s. 8.
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Wszystko to wzięte razem, w połączeniu ze starciem imperiów, jakie 
nastąpiło na początku kolejnego wieku, gdy masowo odwoływano się do 
uczuć narodowych obywateli, wpłynęło na mylne utożsamianie imperia-
lizmu z nacjonalizmem, tymczasem imperium w swej najbardziej klasycz-
nej postaci jest wręcz antynarodowe.

Wziąwszy powyższe pod uwagę, celem niniejszej pracy jest przyjrzenie 
się państwu-imperium jako zjawisku politycznemu, w sposób wolny od 
wartościowania i ukazanie jego genezy.

Rozważania należy rzecz jasna rozpocząć od dekonstrukcji centralne-
go pojęcia, czyli „imperium”. Jego etymologia sięga antyku i wywodzi się 
bezpośrednio z  języka łacińskiego, w którym oznaczało: „rozkaz”, czy 
bardziej ogólnie „władzę”, ale również „potęgę”2. I faktycznie – w okresie 
Republiki Rzymskiej termin ów obejmował najwyższe uprawnienia wła-
dzy zwierzchniej, tj. prawo wydawania rozkazów i egzekwowania ich wyko-
nania – składane na ręce konsulów, a także obywateli obdarzonych przez 
republikę specjalnymi pełnomocnictwami. Wraz z upływem czasu oraz 
postępującą ekspansją Rzymu poza Italię, „imperium” przyznano również 
namiestnikom prowincji, prokonsulom i propretorom, przez co wyżej 
wymienione pojęcie zaczęto odnosić do władzy urzędników rzymskich 
na obszarze podbitych krain3. Jednocześnie w  rzeczywistości politycz-
nej powoli zaczęło funkcjonować pojęcie „imperium populi Romani”, czyli 
„imperium ludu rzymskiego”, wykraczające poza wąskie ramy cywilnej 
oraz wojskowej władzy urzędników i dowódców, i obejmujące specyficz-
ną organizację społeczno-polityczną o charakterze terytorialnym. Owa 
stopniowa przemiana znaczenia – od abstrakcyjnego rzeczownika okre-
ślającego funkcję władzy do określenia wyznaczającego obszar jej działa-
nia – była zapewne niezauważalna dla współczesnych. Przeoczyć nie mogli 
oni za to przejścia z „imperium populi Romani” do „Imperium Romanum”, które 
dokonało się za czasów Oktawiana Augusta, wraz z przyjęciem przez niego 
tytułu „princepsa” (pierwszego obywatela) oraz honorowego tytułu „Im-
peratora” (naczelnego wodza legionów rzymskich)4. Jakkolwiek Oktawian 
zrobił wiele dla podtrzymania złudzenia, że dzierżona przez niego najwyż-
sza godność nie narusza fundamentów republiki, zmiana była zasadnicza. 

2 Por. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2003.
3 P. Ziółek, dz. cyt., s. 69.
4 T. W. Africa, The Immense Majesty: A History of Rome and the Roman Empire, Wheeling 

1974, s. 219.
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Republikańskie „imperium ludu rzymskiego” przeszło w  jednowładcze 
„Imperium Rzymskie”, a „Imperium Romanum” stało się synonimem pań-
stwa rzymskiego we wszystkich formach istnienia i  jednocześnie gwaran-
tem pokoju i porządku w jego rozległych granicach.

Co warte odnotowania – oba terminy niezmiennie odwoływały się do 
tego samego światowego dominium powstałego w toku długiej historii. 
Jeśli jednak z „imperium populi Romani” wywieść można rozumienie „impe-
rium” jako określenia władzy sprawowanej przez Rzym w poszczególnych 
prowincjach, to dziedzictwem „Imperium Romanum” jest przeszczepienie 
powyższego pojęcia na instytucje życia międzynarodowego5. U kresu sta-
rożytności termin ów był już utrwalony w znaczeniu odnoszącym się tak do 
zasięgu terytorialnego, jak i natury władzy państwa-imperium.

Przekształcenia jakim ulegało rzymskie rozumienie imperium, pozwa-
lają zarazem już na tym etapie wyróżnić trzy charakterystyczne cechy 
wspólne dla wszystkich późniejszych tworów imperialnych.

Po pierwsze – powstanie i rozwój przez ekspansję. Najczęściej w drodze 
zbrojnego podboju i aneksji zdobytych terytoriów, lecz również poprzez 
pokojowe podporządkowywanie i wchłanianie innych ludów za pomo-
cą połączonych mechanizmów prawa, kultury i ekonomii. Jak zauważa 
Alejandro Colas:

Począwszy od sławnej formuły Wergiliusza, który Rzym określił jako „sine 
fine” (nie tylko wieczny, ale również nieograniczony w przestrzeni), poprzez 
ukutą na początku XVI w. przez Wielkiego Kanclerza Cesarstwa Hiszpanii 
Mercurino Gattinarę formułę „imperium” jako sprawującego nieograniczoną 
władzę, aż po Brytyjskie Imperium otwartych mórz, imperialna organizacja 
przestrzeni politycznej zawsze zakładała nieobecność trwałych i wyłączają-
cych granic6.

Po drugie – hierarchiczna zależność pomiędzy metropolitarnym cen-
trum, a peryferiami. W znaczeniu wąskim jest to relacja pomiędzy stolicą 
imperium, koncentrującą instytucje imperialnej władzy, a podległymi pro-
wincjami, regionami lub koloniami. W znaczeniu szerokim – relacja po-
między ludem imperialnym, czyli ludem panującym, a ludami podbitymi, 
podległymi. W pierwszym przypadku chodzi o sytuację, w której ośrodek 
centralny eksportuje imperialne wartości, zwyczaje i kulturę na peryferia, 

5 P. Ziółek, dz. cyt., s. 69.
6 A. Colas, Imperium, Warszawa 2008, s. 15–16.
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samemu też niejednokrotnie z nich czerpiąc, co może w dłuższej perspek-
tywie prowadzić do uczynienia stolicy mozaiką kultur wchodzących w skład 
całego imperium7. W drugim przypadku natomiast, przez hierarchiczną za-
leżność należy rozumieć urzeczywistnianie przez lud panujący swej wyższo-
ści politycznej, kulturalnej czy militarnej w stosunku do ludu podległego8.

Po trzecie – idea legitymizująca imperium, którą generalnie można zawrzeć 
w dwóch słowach – pokój i porządek. Oczywistym jest bowiem, że imperia, 
często rozprzestrzeniające się za sprawą przemocy, potrzebują usprawiedli-
wienia dla prowadzonej przez siebie polityki –  spoiwa, będącego warunkiem 
stabilności, prawomocnej władzy i poczucia przynależności9. Towarzysząca 
im idea nierzadko stanowi swego rodzaju klamrę spajającą cały organizm 
państwowy, składający się wszakże z wielu obcych sobie ludów. Sposób 
w jaki imperium legitymizuje swój byt jest więc jedną z kluczowych kwe-
stii i będzie jeszcze przedmiotem odrębnej, bardziej szczegółowej analizy.

Doświadczenia rzymskie wskazują ponadto na jeszcze jedną rzecz – 
brak korelacji imperium z formą ustrojową państwa. Imperia definiują się 
przez sposób organizowania przestrzeni politycznej, lecz nie przez przy-
jęty ustrój, toteż podobnie jak Starożytny Rzym – mogą funkcjonować 
zarówno w oparciu o rządy monarchiczne lub republikańskie, a także – jak 
pokazują bardziej współczesne przykłady – demokratyczne. To samo ty-
czy się oczywiście sfery nazewnictwa – mogą być królestwem, księstwem, 
republiką, cesarstwem, kalifatem, etc.

Tyle, jeśli chodzi o semantykę, bowiem pomimo że do niezwykle cen-
nych – w kontekście uchwycenia istoty imperium – doświadczeń rzym-
skich przyjdzie jeszcze powrócić, doktrynalnych początków idei imperium 
należy szukać nieco wcześniej, a mianowicie w podjętej przez Aleksandra 
Wielkiego próbie podboju świata.

Nim na scenę dziejów nie wkroczył syn Filipa II Macedońskiego, horyzont 
„polis” i monarchii etnicznej wydawał się nieprzekraczalny. Stosownie do 

7 A. J. Motyl, w celu ukazania istoty tej relacji – opisuje imperium jako „niekompletne 
koło, z osią i szprychami, ale bez obręczy”. A. J. Motyl, Imperial Ends. The Decay, Col-
lapse, and Revival of Empire, Columbia 2001, s. 16. Oznacza to mniej więcej tyle, że 
możliwa jest wyłącznie relacja: centrum–peryferia oraz peryferia–centrum, ale już nie 
peryferia–peryferia. Zasadniczo można przyznać mu rację – imperia w strukturalny 
sposób uniemożliwiają bezpośrednie zaistnienie takich relacji, aczkolwiek kultura pe-
ryferiów może spotykać się właśnie w centrum, co z czasem może doprowadzić do 
powstania „obręczy” spajającej całość.

8 A. Colas, dz. cyt., s. 16–17.
9 Tamże, s. 18.
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przekonań najznamienitszych przedstawicieli antycznej myśli politycznej, 
jak Platon czy Arystoteles, celem państwa, prócz wychowania cnotliwego 
obywatela, było zapewnienie sobie bezpieczeństwa i  samowystarczalno-
ści gospodarczej (tzw. autarkii). Powyższe w oczywisty sposób ograniczało 
wielkość jednostkowej organizacji politycznej. Państwo-miasto nie mo-
gło być zbyt duże ze względu na potrzebę zagwarantowania przejrzystości 
funkcjonowania instytucji politycznych i jednolitości etnicznej, co automa-
tycznie wyłączało możliwość prowadzenia trwałej ekspansji terytorialnej. 

Rzeczywistość grecka z pewnością sprzyjała takiej optyce. Geografia 
krainy – liczne wyspy, półwyspy, łańcuchy górskie oraz długi okres braku 
poważniejszego zagrożenia zewnętrznego nie zachęcały do konsolidacji. 
Przemożny wpływ na sytuację polityczną miała zresztą również sama 
struktura polis. Termin państwo-miasto może bowiem wprowadzać w błąd 
co do istoty tego pojęcia. Powyższe słowo początkowo faktycznie oznaczało 
miasto, jednak wraz z postępującym rozwojem centrum, szybko rozszerzy-
ło swe znaczenie na okoliczne wsie, by następnie wraz z pojawieniem się 
koncepcji obywatelstwa obejmować ogół obywateli. Poczucie bycia Ateń-
czykiem czy Tebańczykiem, było silniejsze od poczucia bycia Grekiem. Pan-
hellenizm uaktywniał się wyłącznie w obliczu zagrożenia perskiego, a i to 
nie było wystarczającym powodem dla zaprzestania „bratobójczych” walk.

Ostatecznie – znane oblicze Starożytnej Grecji narodziło się z po-
działów i w wyniku podziałów ustąpiło miejsca mocniejszym sąsiadom. 
Wprawdzie w toku barwnej historii półwyspu, zaistniały co najmniej dwa 
potężne organizmy polityczne nazywane przez historyków nieraz „impe-
riami”, tj. zdominowany przez Ateńczyków – Ateński Związek Morski 
i kierowany przez Spartan – Związek Peloponeski. Jednakże – w związku 
z ramami wyznaczonymi przez trzy nakreślone powyżej cechy imperium – 
należy założyć, że z imperiami dzielą je jedynie sposoby działania, a nie 
charakter i cele10.

Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że tak Ateńczycy, jak i Spartanie, 
w toku obu Wojen Peloponeskich, stosowali niemalże identyczne metody 
jakie w kilka wieków później, z równym powodzeniem zaczęli stosować 
Rzymianie, Francuzi, Anglicy czy Amerykanie11. To idee jakie stały za 

10 Inaczej: M. W. Doyle, który używa Aten i Sparty do rozróżnienia „imperium” i „he-
gemonii”. M. W. Doyle, Empires, London 1986, s. 54–60.

11 Kazus Wyspy Melos opisany przez Tukidydesa w księdze V, 84–116 Wojny Peloponeskiej 
jest oczywiście najbardziej skrajnym przykładem „imperializmu Ateńskiego”. Siłowe 
zmuszanie sojuszników do pozostania w szeregu oraz wcielanie do związku nowych 
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metodami – diametralnie różniły się od celów, które przyświecały póź-
niejszym, „pełnowymiarowym” imperiom, nawet wziąwszy pod uwagę 
ich zróżnicowanie i dzielącą je przestrzeń czasową. 

Ograniczeni horyzontem polis Ateńczycy i Spartanie, nie dążyli bo-
wiem, ani do trwałych podbojów terytorialnych, ani do stworzenia 
nieprzemijającej, zinstytucjonalizowanej struktury zależności. Ateński 
Związek Morski i Związek Peloponeski, w żadnym momencie swojego ist-
nienia nie były niczym więcej niż luźnym zbiorem państw-miast powiąza-
nych traktatami. Sam fakt ich zawierania świadczył zresztą, że nie istniał 
tu jeden suweren, lecz wielu suwerenów – że polis pozostawało ostatecz-
ną jednostką polityczną, pomimo prowadzenia ze słabszymi podmiotami 
negocjacji z perspektywy siły. Innymi słowy – panowanie Aten i Sparty 
miało wyłącznie hegemoniczny wymiar. Było okresowym, przemijającym 
przywództwem, a nie dążeniem do stałej, kompletnej zwierzchności12. 
Ponadto Ateńczycy i Spartanie pragnęli jedynie chwały i sławy, bogactwa 
i autorytetu, dzięki którym mogliby podtrzymać własne bezpieczeństwo 
i autarkię13. Za ich dominacją nie stała żadna idea ogólnoświatowego 
porządku, żaden plan zagospodarowania świata.

Powyższe sprawia, że w poszukiwaniu pierwocin idei imperium należy 
sięgnąć do postaci Aleksandra Wielkiego i jego wyprawy na Wschód. Pod-
bój Egiptu i Persji był wydarzeniem w starożytnym świecie bezpreceden-
sowym i jednocześnie faktem, który zrewolucjonizował europejski sposób 
myślenia o państwie. Od tej pory droga do najwyższej chwały – którą tak 
ochoczo podążali następcy Aleksandra, jak Juliusz Cezar czy Napoleon – 
wiodła przez posiadanie uniwersalnego państwa o zasięgu światowym, 
któremu nazwę miała nadać niebywale ekspansywna republika, leżąca po 
drugiej stronie Adriatyku. 

Dzieło Macedończyka było przy tym rewolucją nie tylko ze względu na 
jego planowany zasięg, zawierający się w woli podporządkowania sobie ca-
łego znanego świata („oikoumene”), lecz również z powodu przyświecającej 

polis – były powszechną praktyką. Ponadto Ateńczycy nakładali na podporządkowa-
ne polis daniny lub zmuszali je do utrzymywania oddziałów wojskowych, przesiedlali 
całe osady, aktywnie kolonizowali i masowo ingerowali w wewnętrzne sprawy innych 
państw-miast poprzez narzucanie przemocą ustroju politycznego – najczęściej demo-
kracji, lecz również oligarchii i arystokracji, gdy było to wygodniejsze ze względów 
finansowych. P. Ziółek, Idea Imperium, s. 38–40. Zob. również W. S. Ferguson, Greek 
Imperialism, New York 1913.

12 W. S. Ferguson, dz. cyt., s. 25.
13 P. Ziółek, dz. cyt., s. 42.
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mu idei zaprowadzenia ogólnej harmonii („homonoia”) oraz powszechnego 
pokoju („eirene”), a także stworzenia zgodnej społeczności („koinonia”)14.

Starożytni biografowie Aleksandra nie mieli wątpliwości, że dążył do 
zgromadzenia pod jednym berłem całego „oikoumene”, całego cywilizowa-
nego świata i tylko przedwczesna śmierć przeszkodziła mu w owym am-
bitnym dziele. 

Gdyby Bóstwo, które zesłało Aleksandra, nie byłoby tak prędko odwołało 
jego duszy, jedno prawo byłoby doglądało wszystkich ludzi i wszyscy byliby 
rządzeni jedną sprawiedliwością, a tak to ta część ziemi, która nie widziała 
Aleksandra, pozostała bez słońca15 – 

pisał Plutarch, a wtórował mu Diodor Sycylijski wspominając o planach 
ekspedycji przeciw Kartaginie oraz ludom Libii, Iberii oraz sąsiadującym 
ludom na wybrzeżu aż do Sycylii16. Będąc przeświadczonym o istnieniu 
granicy zamieszkanego świata oraz o możliwości zapanowania nad nim, 
Macedończyk w swoich planach politycznych, jako pierwszy przekroczył 
ramy polis i etnicznej monarchii, zmierzając do podporządkowania sobie 
olbrzymich obszarów i zróżnicowanych społeczności. 

Ów śmiały zamiar, zakładający użycie przemocy na niespotykaną wów-
czas skalę, legitymizowały cele. Aleksander nie podbijał wyłącznie dla 
chwały i sławy, dążąc do realizacji swego rodzaju projektu ideowego. Jak 
zauważał Plutarch:

Aleksander nie najechał Azji w duchu zbójeckim, ani nie traktował jej jak 
zdobyczy czy wojennego łupu (…) On pragnął, żeby wszystkie rzeczy na ziemi 
były poddane jednej zasadzie i zawierały się w jednym państwie, i żeby wszy-
scy ludzie byli jednym ludem i postępował w odpowiedni sposób. (…) Zatem 
myśl leżąca u podstaw ekspedycji Aleksandra pokazuje go jako filozofa, które-
go celem było zapewnienie wszystkim ludziom zgody, i danie im pokoju i spo-
łeczności między sobą, a nie zdobywanie dla siebie środków dla rozrzutności 
i przepychu17.

14 P. Ziółek, dz. cyt., s. 61.
15 Cyt. za: P. Ziółek, dz. cyt., s. 61. 
16 Diodurus Siculus, Bibliotheca Historica, XVIII, 4, przeł. Ch. H. Oldfather [online] http://

penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/home.html [dostęp: 
27.10.2012].

17 Cyt. za: P. Ziółek, dz. cyt., s. 65.
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Tym samym władza przestawała być celem samym w sobie, stawała się 
środkiem do osiągnięcia celu. 

Doniosłe zamierzenia miały usprawiedliwiać brutalną siłę zawsze to-
warzyszącą ekspansji czy to w pośredni, czy w bezpośredni sposób. Na-
czelnym celem, ogłoszonym nad Tygrysem, w mieście Opis – była „unia 
serc” – powszechna zgoda, harmonia i braterstwo – skryte za greckim 
terminem „homonoia”, a w rezultacie – ogólnoświatowy pokój. Diodor 
Sycylijski wspomina o memorandach Aleksandra dotyczących między 
innymi planów zakładania wielkich miast, wspólnych dla Greków i Per-
sów oraz migracji ludności z Europy do Azji i odwrotnie, by zaprowa-
dzić między obydwoma kontynentami zgodę, harmonię i przyjaźń oraz 
związać pokrewieństwem przez mieszane małżeństwa i więzy rodzinne18. 
Wskazuje to, że zamierzenia Macedończyka obejmowały stworzenie no-
wego typu obywatelstwa – opartego na przynależności terytorialnej, 
a nie etnicznej.

Państwo Aleksandra a wraz z nim całe uniwersalne przedsięwzięcie, 
nie przetrwało trzydziestu lat, rozpadając się po Wojnach Diadochów na 
szereg rywalizujących ze sobą królestw. Pomimo tego, że w ostatecznym 
rozrachunku pomoże nam ono w zdefiniowaniu pojęcia imperium, nie sta-
nowiło w pełni kompletnego tworu imperialnego. Aleksander sformułował 
marzenie o władaniu nad światem, dając następcom asumpt do nieogra-
niczonej ekspansji i jako pierwszy usprawiedliwił masową przemoc wizją 
powszechnego pokoju i braterstwa, lecz jednocześnie zawiódł w sferze po-
lityki zewnętrznej. 

Po pierwsze – jedynym elementem konsolidującym państwo Mace-
dończyka był on sam – posiadający majestat boski, pełniący rolę króla 
Macedonii, hegemona dla Greków, faraona Egiptu oraz z mocy prawa 
podboju – króla Persów. Aleksander zrezygnował z przyłączenia pod-
bitych terenów do Macedonii lub Grecji, toteż ludność poszczególnych 
części zdobytego przez niego obszaru, nie miała świadomości uczestni-
ctwa w jednym, wspólnym bycie politycznym. Po drugie – w państwie 
Aleksandra zabrakło czynnika bardzo charakterystycznego dla później-
szych tworów imperialnych, tj. ludu panującego. Przy organizacji dworu 
nie czynił różnicy pomiędzy Azjatami i Europejczykami, toteż wyłącznie 
on czerpał korzyści z podboju19.

18 Diodurus Siculus, dz. cyt.
19 P. Ziółek, dz. cyt., s. 59–60.
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Ewidentne luki w imperialnym projekcie Macedończyka, wypełnić 
miał wkrótce po nim bezpośredni kontynuator idei państwa światowego – 
wspomniane już Imperium Rzymskie. Wziąwszy pod uwagę miejsce 
zajmowane przez Aleksandra w rzymskiej historiografii, nie ulega wątpli-
wości, że inspirował on dzieło potomków Romulusa i Remusa, chociażby 
w pośredni sposób. Podobieństwa są zresztą łatwo dostrzegalne, choć 
przy porównywaniu dominium Aleksandra z Imperium Romanum należy 
mieć na uwadze czas trwania obu państw. Pierwsze rozpadło się po zale-
dwie trzydziestu latach, drugie trwało przez kilkanaście wieków, przecho-
dząc liczne, wspomniane już przemiany o charakterze ustrojowym – od 
monarchii przez republikę i pryncypat, aż po dominat20.

Rozpatrując dzieło Rzymian w kontekście zarysowanych powyżej wy-
znaczników imperium, zacząć należy oczywiście od oceny natury ich 
ekspansji, inspirowanej aleksandryjską próbą podboju oikoumene, a jedno-
cześnie mającej swój indywidualny charakter. W założeniu swych twór-
ców – Imperium Romanum – podobnie jak państwo Aleksandra nie miało 
bowiem jasno i trwale określonego desygnatu na mapie. Bogini Roma była 
przedstawiana z globem symbolizującym rzymskie władztwo nad świa-
tem21, a i Wergiliusz w „Eneidzie” nie pozostawiał żadnych wątpliwości 
co do charakteru rzymskiego posłannictwa:

Całując córkę rzecze Jowisz: (…) Wyzbądź się Pani Cyterejska trwogi! Nie-
zmienne trwają losy twego ludu. (…) Władzę nad narodem przejmie Romulus 
(…) a od swego miana lud Rzymianami nazwie. Im w przestrzeni i w czasie 
żadnej granicy nie kładę: Bezkresne dałem panowanie. Nawet Junona, która 
dziś gniewem i grozą udręcza morze i ziemię, i niebo, zmieni zamysły na lep-
sze i ze mną będzie serdecznie piastować ten naród odziany w togi, Rzymian 
władców świata22.

Powyższe, wiele mówiące mity założycielskie, niewątpliwie przyczynia-
ły się do wzrostu zainteresowania geografią, a w szczególności kartografią, 
jednak kosmologiczny wymiar ekspansji rzymskiej nie powinien przysłaniać 

20 Przy czym Gibbons w swym klasycznym dziele zauważa: „Do głównych podbojów 
Rzymian doszło w ramach republiki i cesarze, w przeważającej części, cieszyli się 
z władzy nad zdobyczami osiągniętymi dzięki polityce Senatu, aktywnym działaniom 
konsulów i wojennemu entuzjazmowi ludu.” E. Gibbon, The Decline and Fall of the Ro-
man Empire, New York, 1963, s. 107.

21 P. Ziółek, dz. cyt., s. 70.
22 Wergiliusz, Eneida, przeł. W. Markowska, I, 375 i nast.
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nam rzeczywistości. Juliusz Cezar, kierując do czterech greckich uczonych 
polecenie zbadania całego oikoumene, pragnął najprawdopodobniej czegoś 
więcej niż wyłącznie ukazania majestatu Rzymu wobec ościennych ludów, 
tj. zmierzenia świata w celach podatkowych, a  i  jego następcy, żywo za-
interesowani kształtem i  przestrzenią Imperium Romanum, nie wyruszali 
przeciwko obcym ludom w celu realizacji narzuconego przez Bogów posłan-
nictwa. Odpowiedź na pytanie: „Dlaczego Rzym podbijał?”, brzmiąca: „Bo 
mógł”, z pewnością nie jest zbyt zadowalająca, choć być może równocześnie 
najbliższa prawdy. Wszakże to sam Tacyt w Żywocie Juliusza Agrykoli przypisał 
Kalgakusowi, przywódcy Brytów, następującą ocenę Rzymian:

Łupieżcy świata, wyczerpali ziemię przez swą nienasyconą grabież, więc teraz 
pragną sięgnąć także po morze. Bogaty wróg podnieca ich chciwość; słaby 
ich żądzę władzy. Wschód i Zachód nie dały im zaspokojenia. Są jedynymi 
ludźmi na ziemi, którzy bogactwa i niedostatku pożądają z jednakową siłą. 
Rabunkowi, rzezi i grabieży, nadają nazwę rządów; a sianie spustoszenia na-
zywają pokojem23. 

Alternatywnie do powyższego – Paul Veyne utrzymuje, że źródłem rzym-
skiej ekspansji nie była chciwość, a archaiczny izolacjonizm, zmierzający 
do panowania nad całym rodzajem ludzkim, w celu pozostania w nim je-
dynym bytem politycznym. Rzymianie nie postrzegali swojego państwa, 
jako jednego z wielu podmiotów organizujących przestrzeń polityczną, ale 
jako samotnego przedstawiciela cywilizacji, w okalającym go morzu barba-
rzyństwa. W myśl tego założenia – Rzym nie podbijał by się powiększyć, 
ale po to, aby zlikwidować problem polityki zagranicznej przez otoczenie 
się wyłącznie terenami podporządkowanymi, a przez to utrzymać swoją 
izolację24.

Z ekspansją, postrzeganą w kategoriach samoobrony, wiąże się zagad-
nienie „wojny sprawiedliwej” – pojęcia wypracowanego przez Rzymian, 
a przede wszystkim przez Cycerona25, a następnie rozwijanego w toku 
dziejów przez licznych myślicieli, jako jednego z podstawowych elemen-
tów polityki legitymizacji. Rzymianie nie uważali bowiem stanu wojny za 
naturalny. Wojnę można było wszcząć tylko wtedy gdy istniał ku temu 
konkretny powód, przykładowo spór terytorialny lub zobowiązanie do 

23 Tacyt, Agrykola, przekład własny, XXX.
24 P. Ziółek, dz. cyt., s. 70.
25 Cyceron, O powinnościach, Księga 1, XI–XIII.



142

Marcin KalińsKi

przyjścia z pomocą sojusznikowi. Dopiero wówczas po stronie Rzymu sta-
wali bogowie, a wojna zaczynała nosić znamiona słusznej i sprawiedliwej26. 
Sam Cyceron definiował ją tak przez pryzmat celów – pisząc o porządku, 
pokoju i swego rodzaju rzymskiej misji cywilizacyjnej (o czym dalej będzie 
mowa), jak i środków – poprzez krytykę okrucieństwa w trakcie działań 
wojennych i pochwałę przeciwnej mu łaskawości:

Ale nawet względem tych którzy wyrządzili nam krzywdę, są do zachowania 
pewne powinności. Bo oddawanie wet za wet, zemsty za niesprawiedliwość 
ma swoje granice (…) Powinnością Republiki jest przede wszystkim przestrze-
gać praw wojny. Bo gdy istnieją dwa sposoby zakończenia sporu – ugoda lub 
przemoc, i  ten pierwszy jest właściwy człowiekowi, a  ten drugi zwierzęciu, 
do tego ostatniego należy się uciekać dopiero wówczas, gdy nie można zasto-
sować pierwszego. Można więc prowadzić wojny, byśmy bez krzywdy mogli 
żyć w pokoju, ale po odniesionym zwycięstwie należy zachować tych, którzy 
żadnego okrucieństwa, ni barbarzyństwa nam nie wyrządzili. (…) Jeśliśmy 
w wojnie zwyciężonym powinni przebaczać, to również i z tymi co broń skła-
dają, powinniśmy obchodzić się łagodnie, choćby poddali się dopiero wtedy, 
gdy taran uderzył o ich mury27.

Jeśli chodzi o drugi wymiar istnienia Imperium Rzymskiego, czyli 
o płaszczyznę hierarchicznej zależności pomiędzy metropolitarnym cen-
trum, a peryferiami – to zasadniczo mamy tu do czynienia z autorskim 
wynalazkiem państwa cezarów. Jego źródeł należy szukać, jak wskazano po-
wyżej, w samej etymologii słowa „imperium” – na etapie w którym zaczęto 
je odnosić do władzy urzędników rzymskich na obszarze podbitych prowin-
cji. To Rzym stworzył mechanizm zarządzania rozległymi i rozproszonymi 
obszarami przez urzędników delegowanych z odległego centrum i wpro-
wadził do języka polityki kategorię ludu panującego28. Przedstawiane na 
antycznych mapach – w tym na słynnym Orbis Terrarum Marka Agryppy – 
jako centrum świata – „wieczne miasto” sterowało życiem całego imperium.

Przed reformami Oktawiana Augusta, Rzym stanowił w gruncie rzeczy luź-
ną siatkę relatywnie samorządnych krajów, powiązanych zobowiązaniami 

26 P. Ziółek, dz. cyt., s. 72.
27 Cyceron, dz. cyt., XI. 
28 Choć pierwociny takiej instytucji były obecne już w Ateńskim Związki Morskim, 

gdzie wszakże mieliśmy do czynienia z „ludem panującym” – Ateńczykami – którzy 
dzięki osobistym cnotom i cechom charakteru panowali nad innymi. M. W. Doyle, 
Empires, s. 54–81.
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tytularnymi, a nie scentralizowane imperium29. Pierwszy z Augustów 
i  jego następcy, zreorganizowali zarząd podbitymi regionami, doprowa-
dzając do sytuacji, w której około 160 najwyższych urzędników zarządza-
ło blisko 55 milionami mieszkańców imperium, rozsianych po Europie, 
Afryce i Azji. Prowincje podzielono na: senatorskie – zarządzane przez 
prokonsulów mianowanych na okres jednego roku przez senat oraz cesar-
skie – zarządzane w zależności od regionu przez propretorów lub prokura-
torów wybieranych przez cesarza. W praktyce podział nie był stały i ulegał 
zmianom, a senat współpracował z cesarzem przy doborze urzędników30. 
Pomimo różnic w nazwach urzędów, ich szerokie kompetencje – admini-
stracyjne i militarne – były zbliżone. 

Zarządcy uosabiali potęgę Rzymu w najdalszych zakątkach imperium, 
ale to aktywna wymiana handlowa, służba w legionach, kolonizacja i wy-
parcie przez łacinę i grekę pozostałych języków pisanych – najbardziej 
sprzyjały ujednolicaniu imperium. O tym jak skutecznie Rzymianie eks-
portowali swą kulturę i styl życia najlepiej świadczą ruiny antycznych am-
fiteatrów, jakie można odnaleźć na przestrzeni rozciągającej się pomiędzy 
Brytanią a Algierią, a Portugalią i Syrią. Nie była to przy tym relacja jedno-
stronna, co można zaobserwować chociażby na przykładzie religii panują-
cej w imperium. Rzym narzucił innym kult Romy i cesarzy, ale jednocześnie 
bez większych oporów dołączał do Panteonu bóstwa podbitych ludów.

Istotny, w kontekście zrozumienia zależności pomiędzy centrum a pery-
feriami, jest również sposób w jaki myśleli o sobie sami Rzymianie. Otóż 
swą przewagę i panowanie nad innymi uzasadniali oni posiadaniem szcze-
gólnych cnót moralnych, politycznych i militarnych, w tym: siły, praco-
witości, łaskawości, miłosierdzia, sprawiedliwości i bogobojności, które 
pomogły przyjąć i ustalić mieszany ustrój polityczny łączący w sobie wol-
ność ludu ze sprawnością władzy wykonawczej. Powyższe sprawiało, że to 
Rzymianie podbijali i czerpali profity z podbojów, stając się „ludem panu-
jącym” – narodem zdobywców, narodem rządzących. Jego władzę reprezen-
towali urzędnicy i cesarze, ale imperium należało do ludu, a nie władcy31. 

Podbite narody – zdaniem Rzymian – tylko korzystały na „opiece Rzy-
mu” i  jak się wydaje, owa „opieka” rzeczywiście była czymś więcej, niż 

29 P. Ziółek, dz. cyt., s. 74–76.
30 D. S. Potter, A Companion to the Roman Empire, Oxford 2010, s.  179. Zob. także: 

K. Loewenstein, The Governance of Rome, Hague 1973.
31 P. Ziółek, dz. cyt., s. 80–81.
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tylko cynicznym uzasadnieniem podboju. W ten sposób dochodzimy 
zresztą do ostatniej płaszczyzny definiowania imperium – sposobu le-
gitymizowania panowania. W prześmiewczym filmie grupy Monty Py-
thona – przywódca żydowskich buntowników, próbując sprowokować 
ziomków do rebelii wykrzykuje: „Rzymianie zabrali nam wszystko, wy-
dusili z nas wszystko, a co oni dali nam w zamian?!” – po czym gdy 
uzyskuje wyczerpującą odpowiedź towarzyszy, zmuszony jest zapytać: 
„Dobrze, ale oprócz urządzeń sanitarnych, medycyny, edukacji, porządku, 
nawadniania, dróg, czystej wody i publicznych łaźni, co ci Rzymianie dla 
nas zrobili?!” Niewątpliwie Rzym przyniósł ze sobą postęp, porządek 
i pokój – nie do przecenienia w starożytnym świecie, wszakże za dobroby-
tem i spokojem kojarzonym z imperium tęskniono przez stulecia po jego 
upadku.

Wyższość cywilizacyjna, którą chlubili się potomkowie Romulusa, zobo-
wiązywała ich do wyciągnięcia pomocnej dłoni do mniej zaawansowanych 
ludów. Cyceron przekonywał, że niewola jest sprawiedliwa, gdy powstaje 
„w sposób należyty”, a zniewoleni odnoszą z niej pożytek i gdy podbitym 
powodzi się lepiej, niż przed podbojem, przykazywał w jednym z listów:

Gdyby cię los nad Afrykanami, Hiszpanami lub Gallami przełożył, dzikimi 
i barbarzyńskimi narodami, niemniej atoli byłoby powinnością twojej ludz-
kości ich dobro i pożytek obmyślać, i nad ich zachowaniem pracować. Ale 
że przełożeni jesteśmy nad narodem (Hellenami) nie tylko oświeconym, ale 
od którego oświata, jak mniemają, do innych przeszła, tym więc bardziej jest 
nasza powinnością, dać jej dowody na tych, od których ją odebraliśmy32.

Imperium Romanum realizowało zresztą swą misję cywilizacyjną 
w znacznie bardziej bezpośredni sposób – asymilując całe, często wrogie 
wcześniej społeczności i nadając im obywatelstwo. Jak wskazano powy-
żej, jednym z naczelnych celów polityki Aleksandra było zaprowadzenie 
na świecie powszechnego braterstwa, zrównanie narodów w prawach, 
tymczasem Rzym w praktyce zrealizował tę ideę. Po edykcie Karakalli, 
tzw. Constitutio Antoniniana33 z 212 roku po Chrystusie – przyznającym 
wszystkim wolnym mieszkańcom Imperium prawa obywateli rzymskich – 
Rzym stał się w istocie pierwszym ponad-etnicznym bytem politycznym, 

32 Cyt. za: P. Ziółek, dz. cyt., s. 85.
33 E. Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman Empire, vol. I, London 2007, 

s. 219–221. Zob. także: A. N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, Oxford 1980.
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obejmującym całą znaną oikumene34. Już wcześniej przy tym – obywatel 
grecki, mówca i orator – Aelius Aristides – mógł stwierdzić: 

W imperium waszym wszystkie drogi dla wszystkich są otwarte. Nikt, kto 
wart jest zaufania i nadaje się do rządów, nie pozostaje tu obcym. Światowa 
społeczność obywateli ustanowiona została jako wolna Republika pod jed-
nym i najlepszym władcą, nauczycielem porządku; wszyscy w niej łączą się 
jakby we wspólnym ośrodku cywilizacji35.

Ostatnim wreszcie i zarazem najczęściej przywoływanym, usprawied-
liwieniem rzymskiego panowania nad innymi ludami, była idea ogólno-
światowego pokoju, zawierająca się w słowach pax romana. Stosownie do 
tegoż, Rzym miał wszystkim cywilizowanym ludom zapewniać ochronę 
przed zewnętrznym niebezpieczeństwem. Nie mógł tego oczywiście czy-
nić w bezinteresowny sposób, toteż w zamian za ład i porządek, prowincje 
miały dostarczać środki finansowe. Krytyczny wobec imperium Tacyt, 
ustami Cerialisa przemawiającego do Galów tłumaczył:

Królestwo i wojna zawsze w Galii istniały, aż pod nasze prawo przeszliście. 
My, choć tyle razy zaczepiani, prawem zwycięzców to tylko na was nałoży-
liśmy, czym moglibyśmy pokój utrzymać; ani bowiem spokój ludów bez siły 
orężnej, ani siła orężna bez żołdu, ani żołd bez podatków być nie mogą. (…) 
Występki będą istniały, jak długo istnieją ludzie, lecz nie trwają one bez prze-
rwy, a pojawienie się lepszych władców je równoważy. (…) Gdyby bowiem 
Rzymianie odeszli (…) cóż innego stąd wyniknie, jak nie wojny wszystkich 
ludów między sobą36?

Jak można zauważyć – Rzym rozwinął idee macedońskiego poprzed-
nika pod każdym względem, nadając jej współczesny kształt i znaczenie. 
Podsumowując rzymską myśl imperialną, można z niej wywieść kilka zna-
czeń, które przetrwały do dziś: 

1. Imperium jako koncepcja panowania jednego ludu nad wieloma 
ludami. 

2. Imperium jako obszar panowania wspólnego prawa, rozciąganego 
na podbite ludy i ziemie. 

34 P. Ziółek, dz. cyt., s. 79.
35 Cyt. za: A. Colas, Imperium, s. 60. Zob. także: ed. W.V. Harris, B. Holmes, Aelius Aris-

tides Between Greece, Rome, and the Gods, New York 2008, s. 17–201.
36 Tacyt, Dzieje, przeł. S. Hammer, Warszawa 2004, IV, 74.
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3. Imperium jako nośnik stabilizacji i pokoju zabezpieczanego przez 
siłę militarną. 

4. Imperium jako dążenie do podboju świata. 
5. Imperium jako państwo uniwersalistyczne, nie tylko w znaczeniu 

zasięgu terytorialnego, ale także politycznego, odzwierciadlającego 
na ziemi ład niebieski. 

6. I w końcu imperium jako nośnik absolutyzmu, łączący się z przeko-
naniem, że rozwój terytorialny idzie w parze z rozbudową władzy 
wykonawczej37.

Upadek zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego wstrząsnął znanym 
światem na kilkaset lat. Okazało się, że rację miał historyk imperium – 
Polibiusz – wieszczący: „każde ciało, każde ciało i każda akcja z natury 
rzeczy ma okres wzrostu, następnie rozkwitu, a wreszcie zaniku”38. Owe 
fazy narodzin, wzrostu, rozkwitu i w końcu upadku i zaniku imperium 
wspaniale oddał potem na płótnie amerykański malarz i poeta romantycz-
ny pochodzenia angielskiego – Thomas Cole w serii obrazów The Course 
of Empire (Dzieje imperium).

Mimo że wkład Rzymian w dzieje imperiów jest nie do przecenienia – 
stąd nie powinna dziwić ilość miejsca jaką poświęca się im w opracowa-
niach dotyczących tematu – ich historia oczywiście nie skończyła się wraz 
z Imperium Romanum. Kolejne próby reaktywacji ponadnarodowego bytu 
politycznego na kontynencie europejskim, podejmowano przez całe śred-
niowiecze, poczynając od monarchii Karola I Wielkiego przez starania 
papieży, aż po wysiłki cesarzy rzymsko-niemieckich, choć stworzone za 
pomocą połączonych sił dyplomacji i oręża mocarstwa nie były w stanie 
przetrwać swoich założycieli.

Ideą, w oparciu o którą próbowano reaktywować imperium było oczywi-
ście chrześcijaństwo, będące owocem działalności ewangelizacyjnej ostat-
nich cesarzy. Jedność religijna i wciąż żywe dziedzictwo Rzymu w postaci 
wspólnego języka łacińskiego i prawa opartego na osiągnięciach rzym-
skich jurystów, zachęcały do podejmowania prób sięgnięcia po władzę nad 
całością chrześcijańskiego świata. Pomimo nowego wspólnego wroga – cy-
wilizacji islamu i słabego jeszcze poczucia odrębności narodowej – można 
jednak chyba zaryzykować twierdzenie, że były to zasadniczo projekty 
z góry skazane na porażkę.

37 P. Ziółek, dz. cyt., s. 15.
38 Polibiusz, Dzieje, przeł. S. Hammer, Wrocław 1962, II, 2–4.
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Za jedną z najbardziej wyrazistych prób przywrócenia imperium należy 
uznać politykę Ottona III – koronowanego na cesarza rzymsko-niemie-
ckiego, który ogłosiwszy się uprzednio sługą Chrystusa, podporządkował 
sobie rozległe przestrzenie środkowej Europy oraz, co istotniejsze – pa-
piestwo i kościół. Na pieczęciach dyplomatycznych z okresu jego rządów 
widnieją napisy Roma aurea i Renovatio Imperii Rornanorum i rzeczywiście – 
Otton z zapałem przystąpił do realizacji ambitnych planów obejmujących 
reaktywację cesarstwa i ponowne związanie ze sobą Zachodu i Wschodu. 
Gdy plany mariażu z bizantyjską księżniczką i odzyskania dla chrześ-
cijaństwa Jerozolimy zakończyły się fiaskiem, – cesarz ograniczył swoje 
zamierzania. Nowe imperium, w odróżnieniu od antycznego poprzednika, 
miało składać się z Galii, Germanii, Italii i Słowiańszczyzny. Każda z tych 
krain miała mieć własnego króla, podporządkowanego cesarzowi. Osta-
tecznie i do tego nie doszło, bo po śmierci Ottona jego królestwo pogrą-
żyło się w wojnie domowej, ale plany stworzenia uniwersalnego państwa 
panującego nad całością chrześcijańskiego świata, z cesarzem na czele, 
były jeszcze kilkakrotnie wznawiane.

W walce o odnowienie imperium cesarze konkurowali ze stojącym na 
czele Kościoła papiestwem. Papieska wizja imperium nie kwestionowała 
wprawdzie potrzeby istnienia uniwersalnego cesarstwa chrześcijan, jednak 
odmiennie postrzegała jego charakter i cele. W opinii papiestwa, cesarstwo 
i stojący na jego czele cesarz, mieli przede wszystkim sprawować opiekę 
nad Kościołem i pomagać mu w jego misji ewangelizacyjnej, a więc podle-
gać przedstawicielowi Chrystusa na Ziemi, czyli papieżowi. Powyższe do-
brze oddaje fragment tekstu Gerwazego z Tilbury, który w Otia imperialia 
pouczał Ottona IV:

Dlatego to nie jest twoje imperium, ale Piotrowe. Nie otrzymałeś go sam 
przez się, ale masz je od namiestnika Chrystusa i następcy Piotra. (…) Pa-
pież jest twoim sędzią, który nie może być sądzony przez nikogo (…). Impe-
rium nie przechodzi w ręce tego, kto pragnie Niemiec, ale tego, kogo wybierze 
papież39. 

Cesarz, stojący na czele uniwersalnego państwa, przy całym swoim auto-
rytecie stawał się więc nikim więcej jak obieralnym przez Kościół urzęd-
nikiem, realizującym wolę Chrystusa, ogłaszaną ustami papieża.

39 Cyt. za: P. Ziółek, dz. cyt., s. 119.
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Rzeczą wspólną dla obu projektów – świeckiego i papieskiego – była 
zmiana postrzegania pojęcia imperium. Otóż oddaliło się ono od kla-
sycznego rzymskiego terminu oznaczającego scentralizowany organizm 
państwowy, stając się czymś w rodzaju honorowego tytułu na oznaczenie 
autorytetu cesarza bądź papieża wobec innych, niezależnych podmiotów 
władzy (królów czy książąt). Władcy przestali zresztą myśleć o dominium 
mundi (ten z kolei cały czas się powiększał w związku z licznymi odkry-
ciami geograficznymi), skupiając się na próbie podporządkowania sobie 
tylko chrześcijan40. Miało to taki skutek, że wkrótce po załamaniu się 
jedności chrześcijańskiego świata optyka zakładająca budowę imperium 
w oparciu o wspólną religię, zupełnie nie przystawała do realiów (z małym 
wyjątkiem w postaci Imperium Osmańskiego, o którym dalej), przy czym 
za bodaj ostatnią próbę zbudowania imperium christianum należy uznać 
wysiłki Karola V Habsburga.

Po niepowodzeniach Habsburgów klasycznie ujmowane imperium na 
stulecia praktycznie zniknęło z horyzontu europejskiego myślenia o po-
lityce. Jak zauważa Paweł Ziółek: 

Nawet najbardziej kosmopolitycznie nastawieni myśliciele nowożytni – 
ksiądz de Saint-Pierre, Jean Jacques Rousseau czy Immanuel Kant – projektu-
jąc wizję powszechnego ładu międzynarodowego mającego zapobiec wojnie, 
myślą o federacji monarchii czy republik, odrzucając pomysł odnowienia 
imperialnej idei Pax Romana jako nierealistyczny i niosący zagrożenie despo-
tyzmem41.

Zaczyna dominować myślenie w kategoriach suwerennego państwa na-
rodowego, którego istotę oddaje maksyma: „rex est imperator in regno suo” 
(król jest cesarzem w swoim królestwie). Pojawiają się równorzędne byty 
polityczne, jak Hiszpania, Anglia czy Francja nieuznające nad sobą żad-
nego autorytetu. W takiej sytuacji dalszemu przekształceniu uległo rów-
nież samo pojęcie „imperium” oznaczające teraz obszar kilku królestw lub 
księstw podporządkowanych jednej władzy zwierzchniej.

Imperium przestało być kojarzone z dążeniem do stworzenia uniwer-
salnego, światowego państwa, stając się wyłącznie projekcją siły poszcze-
gólnych państwa narodowych, przy czym aktualność zachowała relacja 

40 J. Temperman, State-Religion Relationships and Human Rights Law: Towards a Right to 
Religiously Neutral Governance, Leiden 2010, s. 16–17.

41 P. Ziółek, dz. cyt., s. 19.
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podporządkowania zachodząca pomiędzy metropolią, a peryferiami. Impe-
rializm natomiast stał się określeniem rozumianym bądź to w negatywny 
sposób – jako przejaw egoizmu i politycznej pychy42, bądź w sposób neu-
tralny – jako określenie polityki zagranicznej uprawianej przez szczególnie 
silne państwo obejmujące swym zasięgiem ogromne obszary terytorialne43.

Wiek XX i zmierzch „imperiów kolonialnych” przyniósł ze sobą kolejne 
zmiany i wyzwania dla teoretyków imperium. Zaczęto dyskutować o „im-
perialności” państw takich jak Związek Radziecki44, Stany Zjednoczone 
Ameryki45, o nowym typie imperium46 lub nawet o zmierzchu idei impe-
rium i „końcu historii”47.
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NacjoNalizm w Syrii Na przełomie XX i XXI wieku

Wstęp

Sytuacja w Syrii, w ostatnim czasie stała się często poruszanym problemem 
w mediach. Coraz więcej można o niej przeczytać w gazetach czy Inter-
necie. Wcześniej, jedynie nieliczni posiadali szerszą wiedzę na ten temat. 
Nie jest to kraj popularny wśród turystów, nie należy do najczęściej wybie-
ranych miejsc odpoczynku lub zwiedzania jak Egipt czy Tunezja. Dzieje 
się tak z wielu przyczyn, m.in. ze względu na brak stabilizacji wewnątrz 
państwa. Od momentu uzyskania niepodległości Syrią wstrząsały liczne 
zamachy. Ciągłe zmiany władzy i przewroty bardzo źle wpłynęły na sy-
tuację ludności i koniunkturę gospodarczą. Strach wśród obywateli i nie-
pewność jutra nie sprzyjały rozwojowi ograniczonemu dodatkowo przez 
władzę (cenzura i działanie służb bezpieczeństwa). Nie postępował on na 
tak ogromną skalę jak w krajach demokratycznych. Kolejnym powodem 
może być brak ugruntowanej pozycji na arenie międzynarodowej. Czynniki 
te pociągnęły za sobą brak powszechnego zainteresowania problemem au-
torytarnych rządów na bliskim wschodzie, polityką jaką prowadzą dyktato-
rzy, biedą i niezadowoleniem obywateli tych krajów. Zachód nie zamierzał 
interweniować, w wielu przypadkach było mu to „na rękę”, jak chociażby 
w sytuacji w Libii za rządów Kaddafiego. Dopiero na fali buntów zwanych 
arabską wiosną, coś zaczęło się zmieniać. Zachód zapragnął dowiedzieć 
się czegoś o tych krajach, o ludziach, którzy je zamieszkują i trapiących 
ich problemach. Powstają kolejne publikacje próbujące omówić przyczyny 
zaistniałej sytuacji a także przewidzieć kierunki zmian jakie zaprowadzą 
nowo wybrani politycy. Niejeden zadaje sobie pytanie o przyszłość kra-
jów arabskich, jednak niezmiernie ważne jest zrozumienie historycznych 
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przeszłości każdego z nich. Są one nierozerwalnie związane z różnymi kon-
cepcjami powstania narodowości oraz tożsamości na bliskim wschodzie 
i wieloma sposobami postrzegania tych wartości przez samych mieszkań-
ców. Pragnę nakreślić jak ową tożsamość i narodowość pojmuje się w Syrii, 
opisać jak powstawały, się formowały się i jaką obecnie pełnią rolę w syryj-
skim społeczeństwie. Uczynię to na przykładzie nacjonalizmów, jakie na 
przestrzeni XIX i XX wieku istniały i wciąż są obecne wśród Syryjczyków. 

etymologia nazWy „syria” i jej zakres terytorialny

Samo słowo „Syria” pochodzi od semickiego Siryon i pojawiło się po 
raz pierwszy w Księdze Powtórzonego Prawa w odniesieniu do wzgórza 
Hermon, które znajduje się na obecnej granicy Syrii, Libanu i Izraela. 
Od początku XIX wieku aż do końca I wojny światowej, kiedy Sułtanat 
Osmański upadł, region który Europejczycy nazywali Syrią rozciągał się 
na północy od gór Taurus w Turcji, po Egipt i  Pustynię Arabską na połu-
dniu. Zaś granicę zachodnią wyznaczało Może śródziemne a wschodnią 
Mezopotamia. Dzisiejszy Liban, Izrael, Jordania, Irak a także zachodnia 
i południowa Turcja były częścią tego rozległego obszaru. Z samą Syrią 
nie są związane jednak żadne konkretne uczucia narodowe1. Niemniej 
jednak powstanie narodu syryjskiego i nacjonalizmu jest przykładem po-
dejścia modernistycznego, które zakłada, że narody pojawiły się jako 
konsekwencja procesów charakterystycznych dla nowoczesnego rozwo-
ju społecznego. Przewagą koncepcji Syrii jako państwa narodowego dla 
wszystkich Syryjczyków, ponad arabizmem i islamizmem jest możliwość 
zjednoczenia ludzi i zagwarantowania ich równości.

nacjonalizm na Bliskim Wschodzie. przyczyny i przeBieg poWstania

Nacjonalizm wśród Arabów zrodził się pod wpływem dziewiętnasto-
wiecznych myślicieli europejskich, szczególnie konserwatystów niemie-
ckich, których przedstawicielem był, m.in. Johann Gottlieb Fichte, czy 
francuskich pozytywistów: Augusta Comte’a i profesora Ernesta Rena-
na. Działo się tak ponieważ w regionach Bliskiego Wschodu było wielu 
Chrześcijan stanowiących znaczącą mniejszość, często wykształconą na 

1 R. D. Kaplan, Syria: Identity Crisis, “Atlantic Monthly”, luty 1993, s. 1.

http://www.theatlantic.com/doc/by/robert_d_kaplan
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zachodnich uniwersytetach, a przy tym wrośniętą w lokalne społeczeń-
stwa. Otoczeni muzułmanami arabscy chrześcijanie byli zmuszeni szukać 
swej tożsamości. Wzorowali się na Europie, szczególnie na jej ruchach 
nacjonalistycznych – gdyż naród ponadwyznaniowy stanowiłby wspól-
notę, z której nie zostaliby wykluczeni. Także fakt tysiącletniego braku 
państwowości czynił niezbędnym utrwalenie tożsamości i świadomości 
narodowej. W wyniku tego, powstało wiele różnorodnych narodotwór-
czych projektów. Beverley Milton-Edwards, jeden z badaczy regionu Bli-
skiego Wschodu, wyróżnia nacjonalizmy Bliskiego Wschodu: państwowy, 
patriotyzm, Pan-Arabizm, Pan–Islamizm i Syjonizm2.

Nacjonaliści arabscy, wierzyli, że naród arabski istniał jako podmiot 
historyczny przed powstaniem samej ideologii w XIX wieku. Zaistniał 
zatem wraz ze stopniowym ustanowieniem arabskiego jako języka ko-
munikacji oraz pojawieniem się islamu jako religii i kultury w regionie 
jako dwoma filarami narodu. Zwolennikiem nacjonalizmu arabskiego 
był Muhammad Izzat Darwaza, palestyński polityk, historyk i pedagog. 
W 1911 roku założył al-Fatat – organizację, której celem było uzyskanie 
niepodległości i jedności dla różnych krajów arabskich, będących wtedy 
pod rządami Porty. Znalazł swych zwolenników m.in. na obszarach Sy-
rii. Brał udział w arabskiej rewolcie przeciw Imperium Osmańskiemu 
w 1916 roku, prowadził kampanię na rzecz zjednoczenia Wielkiej Syrii, 
stanowczo sprzeciwiał się syjonizmowi i podziałowi krajów arabskich na 
zagraniczne mandaty. Od 1922 do 1927 roku pracował jako nauczyciel 
i dyrektor w szkole narodowej an Najah, gdzie realizował pro-arabski 
nacjonalistyczny systemu edukacji, promował idee arabskiej niepodle-
głości i jedności. Zaproponował szczególny rodzaj arabskiego nacjonali-
zmu zdefiniowanego pod wpływem islamu. Był przekonany o jedności 
Arabów i kultury arabskiej. Później założył także nacjonalistyczną partię 
Istiqlal w Palestynie, organizował anty-brytyjskie demonstracje. Przez 
swoją działalność w 1937 roku został zesłany do Damaszku. 

Wśród niektórych Arabów w Syrii i Libanie Arabizm i regionalny pa-
triotyzm zmieszały się i zyskały przewagę nad osmanizmem. Ibrahim 
al-Yazigi, chrześcijański filozof z Syrii, wezwał Arabów, by „odzyskali utra-
coną witalność i  zrzucili jarzmo Turków” w 1868 roku.

2 J. Wiśniewski, Nacjonalizm arabski skąd on się wziął?, e-Polityka.pl [online] 5.04.2005, 
http://www.e-polityka.pl/a.655.d.75.Nacjonalizm_arabski___skad_on_sie_wzial_.
html [dostęp: 20.10.2011].

http://www.e-polityka.pl/a.655.d.75.Nacjonalizm_arabski___skad_on_sie_wzial_.html
http://www.e-polityka.pl/a.655.d.75.Nacjonalizm_arabski___skad_on_sie_wzial_.html
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Zachodnie mocarstwa już w trakcie I wojny światowej zakładały po-
dział terytoriów arabskich wchodzących w skład Imperium Osmańskiego, 
czego dowodem może być korespondencja McMahon–Hussein (dłuższa 
wymiana listów od 14 lipca 1915 do 30 stycznia 1916), między Szarifem 
Mekki Husseinem bin Alim oraz sir Henrym McMahonem, brytyjskim 
Wysokim Komisarzem w Egipcie) dotycząca przyszłego statusu politycz-
nego tych ziem. McMahon w swym liście do Husseina z dnia 24 paździer-
nika 1915, zadeklarował brytyjską wolę uznania niepodległości Arabów, 
ale z wyłączeniem niektórych terytoriów Mersina, Aleksandretty i części 
Syrii, których nie można było uznać za czysto arabskie. Jednak po upad-
ku Imperium Osmańskiego, Francja i Wielka Brytania dzięki systemowi 
protektoratów, zapewniły sobie kontrolę nad tym regionem. Jedynym 
polem konfliktu pomiędzy Wielką Brytanią i Francją była Syria. Kolejny 
układ był znany jako porozumienie Sykesa–Picota z 1916 roku. Zostało 
ono zawarte między rządami Wielkiej Brytanii i Francji za zgodą carskiej 
Rosji i określało ich strefy wpływów oraz kontroli w Azji Zachodniej po 
spodziewanym upadku Imperium Osmańskiego. Warunki były negocjo-
wane przez francuskiego dyplomatę Francois Georges-Picota i sir Marka 
Sykesa reprezentującego interesy Wielkiej Brytanii. Rosyjski rząd carski 
także był stroną umowy lecz nieznaczącą. Po rewolucji rosyjskiej w paź-
dzierniku 1917 roku bolszewicy mogli naruszyć porozumienie, dlatego 
uzgodniono, iż przyszłość Syrii pozostanie w gestii Francji. Kluczowym 
punktem była Konferencja Wersalska. Arabowie wierzyli w Amerykanów, 
którzy jednak nie byli zainteresowani angażowaniem się w sprawy Bliskie-
go Wschodu, zorganizowanego w sposób sztuczny (nieuwzględniający 
podziałów etnicznych ani narodowościowych) w osobne kraje. 

Polityka europejska nie była jedynym czynnikiem wpływającym na 
powstawanie tych państw. Reformy zachodziły również wewnątrz świata 
arabskiego. Związani z tymi zmianami byli Jamal Al-Afghani, Muhammad 
Abduh i Rashid Rida. Można nawet powiedzieć o fenomenie dwudzie-
stowiecznego nacjonalizmu jako ruchu niepodległościowego, ponieważ 
bardziej skupiony był wokół idei jednoczenia się przeciwko wrogowi, ani-
żeli samego procesu tworzenia państwa. Stanowił jednak istotny czynnik 
kreujący systemy polityczne.

Obecnie wielu Syryjczyków wyraża swój gorący patriotyzm w połącze-
niu z silnym pragnieniem odzyskania tego co ich zdaniem jest integralną 
częścią Syrii, np. zaanektowanych w 1967 przez Izrael Wzgórz Golan. 
Większość wspiera panarabizm, lecz niektórzy odbierają go negatywnie. 
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Pod wieloma względami pojęcie nacjonalizmu panarabskiego zaprzecza 
syryjskiemu, ponieważ Syria jako kraj rozpłynęłaby się w większym two-
rze, a jej tożsamość byłaby podporządkowana temu nowemu ogromnemu 
państwu3.

różnica miedzy nacjonalizmem syryjskim a araBskim 

Nacjonalizm syryjski odnosi się do kulturalnego i politycznego bytu 
jakim jest Lewant, nie popiera on kierunku jaką obrała współczesna Syria 
czy raczej jej rząd. Często opowiada się za koncepcją „Wielkiej Syrii”, 
opartej na starożytnych granicach regionu uznawanego wtedy za Syrię 
(rozciągającego się od południowej Turcji przez Liban, Izrael, terytoria 
palestyńskie w Jordanii i Iraku). Kształt obecnych granic jest postrzega-
ny jako sztuczny i nieuzasadniony. Współczesnym ruchem politycznym, 
który opowiada się za ideą „Wielkiej Syrii” jest Syryjska Partia Socjal-Na-
rodowa (SSNP), założona w 1932 przez Antuna Saadeha. Chociaż wiele 
lat była nielegalna, od 2005 roku zaczęła ponownie jawnie funkcjonować. 

Natomiast arabski nacjonalizm jest oficjalną doktryną państwową Sy-
ryjskiej Republiki Arabskiej rządzonej przez partię Baas – Socjalistyczną 
Partię Odrodzenia Arabskiego (hizb al baas al arabi al isztiraki) utworzoną 
formalnie w 1946 przez nauczycieli szkolnych – chrześcijanina Michela 
Aflaqa i muzułmanina sunnitę Salaha al-Din al-Bitara.

Syryjscy panarabiści podkreślali wspólne dziedzictwo kulturowe wszy 
stkich Arabów, szczególnie język arabski oraz niemal powszechną nie-
chęć wobec syjonizmu.

Za jednego z pierwszych propagatorów nacjonalizmu syryjskiego mo-
żemy uznać, libańskiego pisarza Butrusa al-Bustaniego żyjącego w latach 
1883–1819. Kształcił się na Zachodzie i był gorącym zwolennikiem za-
chodnich technologii. W celu tworzenia krajowych elit i jedności między 
Syryjczykami powołał czasopismo „Nafir Suriya”. Bustani sprzeciwiał się 
wszelkim formom sekciarstwa, ukuł frazę „hubb Al-Watan min al-Iman”: 
„Miłość ojczyzny jest sprawą wiary”. 

Jednym z najwybitniejszych intelektualistów swoich czasów był Abdul-
-Rahman al-Kawakibi (1842–1903), jego myśli i pisma są nadal aktual-
ne. Poruszał kwestie islamskiej tożsamości i panarabizmu. Krytykował 

3 T. Collelo, Concepts of Nationalism, Unity, and the Arab Nation [online], U.S. Library of 
Congress 1987, http://www.countrystudies.us/syria/59.htm [dostęp: 20.10.2011].
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Imperium Osmańskie, w końcu wezwał Arabów do walki o suwerenność 
narodu, określając podstawę nacjonalizmu Pan-Arabskiego.

Kolejnym orędownikiem nacjonalizmu był Antun Sa’ad (1904–1949). 
Kiedy miał 14 lat zniszczył na znak protestu osmańską flagę, gdyż już 
wtedy poczuł swą odrębność narodową. Przebywał na emigracji w Brazy-
lii i tam sformułował swój program polityczny. W 1930 roku wrócił do 
Syrii, gdzie 16 XI 1932 roku utworzył Syryjską Partię Socjal-Narodową 
(dalej jako SPN). Partia wzorowała się na europejskich faszystach, gdyż 
Statut SPN z 1934 wymagał od członków bezwzględnego posłuszeństwa 
dożywotniemu wodzowi, który kierował partią jednoosobowo (Rada Naj-
wyższa stanowiła tylko organ doradczy). Wyraźnie zaznaczyła się wiara 
w elity, a nie w nie masy. Ideologią partii był nacjonalizm – pierwsza 
z Ośmiu Zasad Podstawowych głosiła: „Syria jest dla Syryjczyków a Sy-
ryjczycy są jednym narodem”. Nacjonalizm syryjski różnił się jednak 
od faszyzmu w istotnej kwestii: najważniejszym czynnikiem narodotwór-
czym nie była rasa, lecz naturalne środowisko, dlatego naród syryjski miał 
być wieloetnicznym tworem powstałym na bazie jedności geograficznej 
(zasady IV i V). Jednak Saad wykluczał z tej wspólnoty Żydów (w prze-
ciwieństwie do Kurdów, Czerkiesów i Ormian, których asymilację uważał 
za możliwą) i głosił wyższość Syryjczyków nad Arabami wymieszanymi 
z Murzynami. Program SPN zakładał budowę państwa obejmującego 
cały tzw. żyzny Półksiężyc. Saad otwarcie nawiązywał tu do tradycji im-
perium asyryjskiego, od którego wywodził samą nazwę Syria. W Pięciu 
Zasadach Reform ujęto program społeczny. Podstawą było rozdzielenie 
religii od państwa a przez to zniesienie społecznych barier narzucanych 
przez wyznanie (zasady I–III). Aby je obalić Saad głosił teorię o dwóch 
postaciach islamu: mahometanizmie i chrystianizmie. Podział ten miał 
odzwierciedlać symbol SNP – Az-Zawba’a (burza), który łączył muzuł-
mański półksiężyc z chrześcijańskim krzyżem. Według zasady czwartej 
o ustroju gospodarczym, miało nastąpić: „zniesienie feudalizmu, oparcie 
gospodarki narodowej na fundamentach produkcji, ochrony praw pracow-
niczych oraz interesów narodu i państwa”4. Akceptował interwencjonizm 
państwa, lecz przeciwstawiał się walce klas, która jego zdaniem rozbijała 

4 J. Tomasiewicz, Syryjska Partia Socjal-Nacjonalistyczna – chrześcijański sojusznik 
Syrii w Libanie, Geopolityka.org [online] 4.02.2011, http://www.geopolityka.org/
analizy/700-syryjska-partia-socjal-nacjonalistyczna---chrzescijanski-sojusznik-syrii-
-w-libanie [dostęp 20.10.2011]. 

http://www.geopolityka.org/analizy/700-syryjska-partia-socjal-nacjonalistyczna---chrzescijanski-sojusznik-syrii-w-libanie
http://www.geopolityka.org/analizy/700-syryjska-partia-socjal-nacjonalistyczna---chrzescijanski-sojusznik-syrii-w-libanie
http://www.geopolityka.org/analizy/700-syryjska-partia-socjal-nacjonalistyczna---chrzescijanski-sojusznik-syrii-w-libanie
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jedność społeczeństwa. Syryjska Partia Narodowa walczyła na wszystkich 
frontach: przeciw komunistom, konkurencyjnym nacjonalistom libańskim 
(Kataeb-Falanga) i arabskim (Najjadah), żydowskiej imigracji, francuskim 
władzom mandatowym5. 

Utrzymująca się u władzy w Syrii od 1963 roku do chwili obecnej 
Partia Baas, była nadzieją na spełnienie marzeń o pomyślnej przyszło-
ści kraju, realizacji ideałów panarabizmu i pragmatycznego socjalizmu 
w bliskowschodnim wydaniu. Łączyła ona elementy marksizmu, ideologii 
narodowej i islamu, idei jedności wszystkich Arabów. Jej zadaniem miało 
być wywołanie przebudzenia w społeczeństwie – wyzwolenia w nim ak-
tywności politycznej. Teoretycy głosili, że wszyscy mieszkańcy są przede 
wszystkim Arabami a dopiero potem muzułmanami czy chrześcijanami, 
odwoływali się do wspaniałej przeszłości świata arabskiego, nie zrywali 
z tradycją. Mówili o konieczności zmian, by podnieść kraj z upadku. Prze-
wodniczący libańskiego parlamentu Nabih Berry uważa, że Syria zawsze 
była i pozostanie „kolebką arabskiego nacjonalizmu”6, utożsamieniem 
panarabizmu i ziszczeniem prawdziwego arabskiego oraz syryjskiego na-
cjonalizmu.

Według historyka Hanna Batatu troska o sprawy społeczne, a w dru-
giej kolejności o kwestie narodowe czy polityczne, zajmowała dwóch 
młodych działaczy bliższych Syryjskiej Partii Komunistycznej. Jednym 
z nich był Michel Aflaq, syryjski filozof uznawany za ideologicznego 
założyciela Ba’asismu, łączącego arabski nacjonalizm z  socjalizmem. 
Drugim był al-Bitar, który w 1947 roku na pierwszym zjeździe partii zo-
stał wybrany sekretarzem generalnym. W swoich politycznych dążeniach 
Aflaq zobowiązał się zjednoczyć i uwolnić świat arabski od kolonializmu. 
Pisał o czasach Muhammada, jako o okresie istnienia idealnej arabskiej 
społeczności. Twierdził, że Arabowie „upadli” pod panowaniem Turków 
i Europejczyków. W nazwie i programie partii wezwał do odnowy poprzez 
modernizację. Kongres przyjął nacjonalizm, populizm, socjalizm i nasta-
wienie rewolucyjne jako założenia partii. Aflaq wierzył Zjednoczenie 
wolnego narodu arabskiego. Był przeciwny teorii walki klas, ale poparł 
nacjonalizację głównych gałęzi przemysłu, uzwiązkowienie pracowników, 

5 Tamże.
6 A. El-Maaytah, Na Zachodzie minus jeden, w Syrii bez zmian, „Stosunki Międzyna-

rodowe” [online], 25.10.2011, http://www.stosunki.pl/?q=content/na-zachodzie-
-minus-jeden-w-syrii-bez-zmian [dostęp 27.10.2011]. 

http://www.stosunki.pl/?q=content/na-zachodzie-minus-jeden-w-syrii-bez-zmian
http://www.stosunki.pl/?q=content/na-zachodzie-minus-jeden-w-syrii-bez-zmian
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reformę rolną, wspierał dziedziczenie mienia prywatnego i prawo włas-
ności ale tylko do pewnego stopnia. Na ogólniejszym poziomie, ideologia 
partii Baas odzwierciedlała punkt widzenia wielu obywateli syryjskich 
broniących panarabskiego nacjonalizmu i proponuje zjednoczenie wszyst-
kich krajów arabskich w jeden naród, rozciągający się od Oceanu At-
lantyckiego do Morza Arabskiego, przekraczając arbitralne i  sztuczne 
granice stworzone przez Osmanów lub władców europejskich mocarstw 
kolonialnych.

Partia posiada statut zatwierdzony przez Kongres w 1947, jego pod-
stawowymi zasadami są:

 ✴ Arabska jedność narodowa i wolność: „Arabska ojczyzna jest jednost-
ką niepodzielną politycznie i gospodarczo (…) Arabska ojczyzna na-
leży do Arabów”.

 ✴ Charakter narodu arabskiego: „Naród arabski wyróżniają cechy, które 
przejawiają się w jego kolejnych odrodzeniach”.

 ✴ Misja arabskiego narodu: „Wyciągają braterską dłoń do wszystkich 
innych narodów by współpracować z nimi w celu utwierdzenia tylko 
tych systemów, które dla wszystkich narodów chronią pokój, dobro-
byt i stanowią sublimację ducha i temperamentu”7. 

Arabska socjalistyczna partia Baas jest panarabską, narodową partią, 
która wierzy w istnienie żywego i nieśmiertelnego narodu z którym jed-
nostkę ściśle łączy świadome poczucie panarabskie8. 

Yasseen Haj-Saleh, syryjski pisarz i  dysydent polityczny uważa, że 
arabizm jest   jednym z  fundamentów demokratycznej syryjskiej toż-
samości narodowej. Inni uznają, że nie można być Arabem, jeśli jest się 
Syryjczykiem, muzułmaninem czy chrześcijaninem, sunnitą lub szyitą 
i odwrotnie – osoba czująca się Arabem, Kurdem, chrześcijaninem czy 
muzułmanem nie może być Syryjczykiem. Pierwszym krokiem na drodze 
do demokracji jest uznanie krajowych realiów, z całymi ich zawiłościami 
i wielowymiarowością. Zachód postrzega społeczeństwa arabskie przez 
pryzmat ich mozaikowości i różnorodności odłamów religijnych. Uważa 
je za niejednorodne i niezdolne do tworzenia własnej państwowości. Jed-
nak skłonność do pomniejszania tych różnic i marginalizowania ich zna-
czenia politycznego jest typowa dla arabskich nacjonalistów i patriotów 

7 Konstytucja Partii Baas [online], http://www.baath-party.org/eng/constitution1.htm 
[dostęp: 20.10.2011]. 

8 Tamże, Art. 3.
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lokalnych w świecie arabskim. Przez to twierdzenie, że dyskusja na temat 
różnorodności w społeczeństwie jest częścią zachodniej teorii wroga i jego 
programów partyjnych, a prawdziwy patriotyzm tkwi w zachowaniu tych 
różnic w tajemnicy (jeśli nie zaprzeczaniu ich istnienia w ogóle) stało się 
w końcu akceptowane. W porównaniu do innych krajów arabskich Syria 
dokłada największych starań, aby ukryć swą różnorodność, przy jedno-
czesnej identyfikacji z arabizmem, który tak eksponuje partia rządząca. 
Ugrupowanie nie tylko zakłada, że wszyscy Syryjczycy są Arabami, ale 
także czyni z czystego i anonimowego arabizmu pierwszy i ostatni obiekt 
lojalności. Sztywny i pompatyczny nacjonalizm w wydaniu partii Baas, 
stał się jedynie zasłoną dla podziałów w kwestii tożsamości. Faktem pozo-
staje jednak to, że syryjska tożsamość jest jedynym możliwym wspólnym 
mianownikiem wśród wszystkich powyższych wspólnot. Jedynym sposo-
bem, aby utrzymać dobre stosunki między nimi jest zapewnić im równość 
w państwie. Syryjska tożsamość narodowa jest skomplikowana i nie moż-
na jej nadmiernie upraszczać. To państwo jest czynnikiem kształtującym 
tożsamość wspólnoty politycznej, gdyż od momentu objęcia rządów przez 
Hafiza zaczęło ono wpływać na obywateli w każdym z obszarów swojej 
aktywności9. Posłużyło temu ograniczenie praw obywatelskich dekretem 
numer 51 z 9 marca 1963 roku. Każda ważna reprezentacja syryjskiej 
tożsamości musi zostać zdefiniowana przez kompleks rozdzielczości, a jej 
stały rozwój ma otworzyć drzwi do szerszego udziału Syryjczyków prag-
nących przerobić wizerunek kraju i nakreślić jego rolę w świecie. Pojęcie 
to powinno być głównym kontrargumentem dla uznających Syrię za bez-
prawną „sztuczną jednostkę”, którą należy włączyć w szerszy organizm 
arabski, lub ponownie skonstruować, ale tym razem biorąc pod uwagę jej 
„naturalne”, religijne, wyznaniowe i etniczne podziały, jak proponuje Ro-
bert Kaplan10. 

podsumoWanie

W Syrii od 40 lat rządzi niepodzielnie nacjonalistyczna, pan-arabska par-
tia Baas, która dzięki swojemu programowi i  idei zapewniła niespotykaną 

9 Ł. Fyderek, Państwowość a konstruowanie tożsamości wspólnoty politycznej, [w:] K. Kościel-
niak (red.) Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bli-
skim Wschodzie, Kraków 2010, s. 93.

10 R. D. Kaplan, Syria. Identity Crisis, “Atlantic Monthly”, February 1993, s. 3–8.

http://www.theatlantic.com/doc/by/robert_d_kaplan
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nigdzie indziej korelację i pokojowe współżycie chrześcijan z muzułmana-
mi11. Dr Daniel Pipes, historyk zajmujący się Bliskim Wschodem, napisał 
w Wielkiej Syrii: 

Alawici rządzący Syrią są jak nietykalni maharadżdżowie w Indiach lub Ży-
dzi stający się carami w Rosji – niespotykany rozwój szokuje większość spo-
łeczeństwa, która zmonopolizowała władzę przez tyle wieków12.

Większość sunnicka sprzeciwia się rządom ludzi uznawanych za społecz-
nie i religijnie gorszych. Alawici już wcześniej musieli się liczyć z tym, iż 
niebawem 70% społeczeństwa nie będzie tolerowało ich władzy13.

Chociaż dla wielu Arabów islam pozostaje podstawowym wyznacz-
nikiem narodowości, są też tacy, którzy upatrują go w jedności teryto-
rialno-geograficznej świata arabskiego, wspólnej tradycji i zwyczajach, 
pochodzeniu etnicznym i mentalności, wspólnocie interesów. Do nowo-
czesnych czynników sprzyjających jedności trzeba zaliczyć odgrywają-
ce ogromną rolę stosunki międzynarodowe, oddziaływanie szkół, prasy, 
radia, kina i telewizji, Internetu oraz partii politycznych. Jednak mimo 
powyższych czynników świat arabski jest bardzo podzielony. Do najważ-
niejszych różnic zaliczamy: tradycyjne rywalizacje dynastyczne, odmien-
ności w zakresie systemów polityczno-społecznych i ustrojowych oraz 
celów politycznych i dróg rozwojowych, wpływ obcych mocarstw, istnie-
nie mniejszości narodowych i religijnych, niejednakowy stopień rozwoju 
politycznego i świadomości społecznej. Dodać należy do tego zróżnico-
wanie ekonomiczne, społeczne i kulturalne, jak też niezwykle istotny ele-
ment w postaci nierównomiernego rozmieszczenia bogactw naturalnych, 
głównie ropy naftowej. Jak dotąd praktyka polityczna ukazuje, czynni-
kami silniejszymi od elementów jednoczących są te dzielące, co utrudnia 
pełną realizację dotychczasowych prób jednościowych.

Jeszcze do niedawna strach przed wewnętrznym podziałem był silniejszy, 
niż możliwość włączenia Syrii w szerszy kontekst polityczny. Dlatego mo-
żemy powiedzieć, że arabizm, islamizm i wielkosyryjski nacjonalizm, nie są 

11 Syria. Miliony świętują rocznicę wyboru prezydenta, Nacjonalista.pl [online] 
18.07.2011, http://www.nacjonalista.pl/2011/07/18/syria-miliony-swietuja-rocznice-
-wyboru-prezydenta [dostęp: 20.10.2011]. 

12 D. Pipes, Greater Syria. The History of an Ambition, New York, 1990, s. 115–126, 
138–149.

13 D. Pipes, “Syria After Asad”. Sunnis vs. Alawis [online] 30.03.2011, http://www.
danielpipes.org/blog/2011/03/syria-after-asad [dostęp: 20.10.2011]. 
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ani dobrym wyborem, zgodnym ze złożoną syryjską tożsamością narodo-
wą, ani koncepcjami wobec niej alternatywnymi. Są one możliwymi filara-
mi syryjskiego nacjonalizmu, który nie może zostać bez nich zdefiniowany.
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model NacjoNalizmu w taNachu 
a wSpółczeSNy izrael

Wstęp

Model nacjonalizmu obecny we współczesnej literaturze jest wyraźnie do-
strzegalny w świętych dla Judaizmu tekstach. Ponadto myśl powstała po-
nad dwa tysiące lat temu ma ogromny związek z aktualnym oglądem świata 
Izraelitów. W naszej pracy analizujemy ten związek, głównie poprzez po-
kazanie wpływu świętych dla Judaizmu Ksiąg na współczesne zachowania 
tego Narodu w sferze społecznej i politycznej. W artykule składającym się 
z dwóch zasadniczych części, budujemy teoretyczny model nacjonalizmu, 
który krystalizuje się podczas lektury wielu tekstów dotyczących wskaza-
nej w temacie doktryny sensu largo. Następnie pokazujemy obecność tego 
modelu w tekstach świętych dla Judaizmu – czyli w Tanachu – wskazując 
wybrane ich fragmenty i z egzemplifikacje z XX i XXI wieku. 

model nacjonalizmu

W stworzonym przez nas modelu nacjonalizmu wyodrębniamy: cele, ce-
chy tworzące definicję „pozytywną” i „negatywną” oraz jego uzasadnienie.

Podążając za A. Smithem przyjmujemy, iż istnieją trzy cele nacjonali-
zmu. Pierwszym z nich jest autonomia narodowa, rozumiana jako dążenie 
do jej zdobycia w przypadku braku, bądź też jej utrzymanie. Z kolei jed-
ność narodowa urzeczywistnia drugi cel – charakter wspólnotowy pew-
nych zachowań danej grupy – jest to element spajający naród w jedną 
całość. Trzeci cel – tożsamość narodowa – definiuje się przez identyfikację 
z daną grupą. Jest to wartość pochodząca z wnętrza danej grupy, a więc 
pozostaje niezależna od zewnętrznego jej postrzegania.
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Podział na definicję „pozytywną” i „negatywną” wynika z generalnego 
naszym zdaniem podziału obecnego w wielu definicjach nacjonalizmu 
w literaturze przedmiotu1. Zauważyliśmy mianowicie, że wśród teorety-
ków dominują dwie tendencje do używania odcieni znaczeniowych przy 
charakteryzowaniu tej doktryny. Jedna przedstawia ją w raczej w po-
zytywnym, bądź neutralnym świetle, a druga w sposób zdecydowanie 
negatywny, piętnując tę ideologię. I. Berlin, brytyjski historyk idei, a zara-
zem filozof, w eseju Nacjonalizm – zlekceważona potęga opisuje nacjonalizm 
poprzez cztery cechy, budując zarazem typową definicję „pozytywną”2. 
Pierwszą z nich jest przekonanie o odrębności danej zbiorowości, która 
kształtowana jest przez czynniki wewnętrzne – tj. przez samą grupę i tyl-
ko przez jej pryzmat może być pojmowana. Nie oddadzą ich istoty wszel-
kie próby oceny z punktu widzenia obiektywnego. Czynnikami tymi są 
na przykład: wspólne zwyczaje, prawa, język, sposoby ekspresji zarówno 
religijnej, jak i artystycznej oraz dziedziczność. Isaiah Berlin przywołuje 
w tym miejscu również wspólne terytorium3.

W drugiej kolejności naukowiec zwraca uwagę na uznanie nadrzędno-
ści narodu nad wszelkimi innymi wartościami oraz na współzależność 
wszystkich składających się nań elementów. Jak pisze: „Stworzeniu na-
rodu i podtrzymywaniu jego istnienia musi być podporządkowane życie 
niższej rangi bytów, takich jak rodzina, plemię, klan, prowincja”4.

Trzecim czynnikiem jest bycie posłusznym doktrynie, lecz nie dla cno-
ty, bądź zysku, ale z powodu poczucia silnego związku z nią – jest to moja 
grupa, mój naród i dlatego wyznaję jej wartości, bo się z  nią utożsamiam5. 

Po czwarte – I. Berlin wskazuje fakt, iż w przypadku konfliktu, prawa 
narodu są zawsze nadrzędne – na przykład jeżeli inna zbiorowość stoi na 
drodze do celów nacjonalizmu – to należy ją usunąć jako przeszkodę6.

Z kolei definicja „negatywna” piętnuje nacjonalizm poprzez określenia 
typu „chorobliwy objaw urażonej świadomości narodowej”7, „efemerycz-

1 B. Grott (red.), Nacjonalizm czy nacjonalizmy? – funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich 
i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, Kraków 2006.

2 I. Berlin, Nacjonalizm – zlekceważona potęga [w:] Pod prąd, red. H. Hardy, Poznań 2002.
3 Z uwagi na obszerność omawianego tematu pragniemy w tym miejscu podkreślić, iż 

nasze rozważania postanowiliśmy ograniczyć się jedynie do Żydów zamieszkujących 
na stałe państwo Izrael.

4 Tamże, s. 470.
5 Tamże, s. 471.
6 Tamże, s. 472.
7 Tamże, s. 466.
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ny wytwór niezaspokojonego samostanowienia”8, „szowinizm rasowy”9 
I tym podobne. Ponadto z literatury Bogumiła Grotta można wysnuć 
wniosek, iż nacjonalizm powstaje w wyniku ugodzenia duchowego przy-
wódcy w sytuacji, gdy obraz narodu jest już zarysowany poprzez kulturę, 
tradycję czy zwyczaje10.

B. Grott w książce Nacjonalizm czy nacjonalizmy wskazuje ponadto na 
podział wywodzący się z politologii religii, z którego my w kontekście na-
rodu żydowskiego zaczerpniemy stwierdzenie, iż nacjonalizm szuka swe-
go uzasadnienia w wartościach religijnych i naukach Kościołów11. Należy 
również nadmienić, że pojęcie narodu rozumiemy poprzez jego kulturową 
koncepcję – jako zbiorowość ludzi zjednoczonych przede wszystkim po-
przez wspólną tradycję, kulturę i wyznanie. Ponadto dobrym podsumo-
waniem zbudowanego modelu jest myśl płynąca z eseju Isaiaha Berlina 
że nacjonalizm to (nic innego jak) stan ducha. 

definicja „pozytyWna”

Tanach jest Biblią hebrajską, składającą się z tych samych ksiąg, co Sta-
ry Testament według kanonu protestanckiego, choć ułożonych w nieco 
innej kolejności. Z tego powodu przy tworzeniu naszej pracy korzystali-
śmy z Biblii Warszawskiej12.

Pierwszym z wymienionych celów nacjonalizmu jest autonomia naro-
dowa. Utworzenie własnego państwa w Ziemi Świętej (Kanaan), będą-
cego państwem narodu żydowskiego. W Biblii dążenie to wyrażało się 
w Bożych obietnicach danych Abrahamowi, dotyczących osiedlenia się 
w Kanaanie jego potomków i wzięcia tej ziemi w posiadanie: „W dniu 
tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu 
daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat13”. Z ko-
lei wedle doktryny syjonizmu, Żydzi dawniej dążyli do utworzenia 

8 Tamże, s. 467.
9 I. Berlin, Życie i poglądy Mosesa Hessa [w:] Pod prąd, dz. cyt., s. 399.

10 Por. Nacjonalizm chrześcijański. Myśl społeczno-państwowa formacji narodowo-katolickiej w Dru-
giej Rzeczypospolitej, red. B. Grott, Kraków 1991, Nacjonalizm czy nacjonalizmy? – funkcja 
wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, red. 
B. Grott, Kraków 2006 oraz Nacjonalizm chrześcijański…, dz. cyt.

11 Szerzej na ten temat: B. Grott, Nacjonalizm czy nacjonalizmy? (Zamiast wstępu) [w:] Na-
cjonalizm czy nacjonalizmy? – funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich 
w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, red. B. Grott, Kraków 2006, s. 10–12.

12 1 Moj. 15; 18, Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1999.
13 Tamże.
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niepodległego, suwerennego państwa Izrael, a obecnie do jego utrzyma-
nia (niektórzy również do poszerzenia jego granic). Analogia Bożej obiet-
nicy do syjonizmu i między exodusem14 a kolejnymi alijami15 jest łatwo 
dostrzegalna. 

Jedność narodowa w naszej pracy stanowiła kwestię problematyczną. 
Wprawdzie Bóg zawarł przymierze z Izraelem jako całością, ale na przy-
kład nakazał Żydom, by zawierali małżeństwa w obrębie własnego ple-
mienia. Jest to motywowane kwestiami dziedziczności – ochroną plemion 
przed utratą ziemi:

Pan wydał w sprawie córek Selofchada taki rozkaz: Niech wychodzą za mąż, 
za kogo im się podoba, lecz wolno im za mąż wychodzić tylko w obrębie rodu 
swojego ojca. Aby dziedzictwo synów izraelskich nie przechodziło od jed-
nego plemienia do drugiego. Każdy bowiem Izraelita powinien trzymać się 
dziedzictwa plemienia swoich ojców16.

W Biblii opisane są też przypadki wojen pomiędzy plemionami Izraela, 
jak na przykład wojna całego Izraela przeciwko Beniaminowi, spowodo-
wana haniebnym postępkiem mieszkańców Gibei17, oraz tym że plemię 
nie chciało wydać winnych. Kolejnym przykładem jest podział państwa 
po śmierci Salomona i wojny pomiędzy dwoma organizmami polityczny-
mi. Król części północnej – Królestwa Izraela – zbudował nawet konku-
rencyjny dla jerozolimskiej świątyni ośrodek religijny, łamiąc Boże prawo 
(wybudował tam posągi, które miały być obdarzane boską czcią). Wśród 
Izraelitów panowało jednak tak silne poczucie jedności, że po podbiciu 
północnego królestwa przez Asyryjczyków wielu jego mieszkańców ucie-
kło do Królestwa Judy. 

Obecnie istnieje jedno państwo, a na konsolidację kładziony jest duży 
nacisk. Właśnie mniejsze przywiązanie do plemienia, a większe do ogółu 
narodu odróżnia w tym przypadku biblijny nacjonalizm od współczes-
nego nacjonalizmu żydowskiego. Oczywiście obecnie również mamy do 
czynienia z różnorodnością stronnictw, ale zdecydowana większość społe-
czeństwa popiera istnienie zjednoczonego Izraela, należącego do narodu 
żydowskiego. 

14 Wyjście z ziemi egipskiej w celu dotarcia do Kanaanu i wzięcia go w posiadanie.
15 Imigracja Żydów do Palestyny na przełomie XIX i XX wieku.
16 4 Moj. 36; 6–7.
17 Miasto Beniamina.
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Za Starym Testamentem można stwierdzić, że opisywani w nim sy-
nowie Izraela mieli własną tożsamość narodową. Była ona definiowana 
przede wszystkim przez wspólną religię – w końcu Bóg zawarł przy-
mierze z całym Izraelem, nie z samym Mojżeszem, co potwierdza ten 
ustęp: „Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana 
i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: Wszystkie 
słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy18”. Z Judaizmu wynikało pra-
wo, którego musiał przestrzegać cały naród a także zwyczaje (umocowane 
prawnie). Źródłem obowiązującego dawnych Izraelitów prawa były z po-
czątku przekazy ustne, z czasem zapisane w postaci Tory (Pięcioksięgu), 
która jest do dzisiaj podstawą prawa obowiązującego pobożnych Żydów19. 
Ponadto, dawniej składnikiem tożsamości narodowej było nie tylko wy-
nikające z ksiąg prawo, ale także zapiski (a wcześniej i ustne przekazy) 
o niewoli egipskiej, Exodusie, walkach z wrogami, etc. 

Judaizm jest podstawą tożsamości narodowej Żydów. Nie mogąc odwo-
łać się do długiej tradycji posiadania własnego organizmu państwowego, 
są oni niewątpliwie narodem kulturowym, czyli takim, który ukształto-
wał się dzięki wspólnej kulturze, a nie wspólnemu państwu. Natomiast 
kultura żydowska w przeważającym stopniu ukształtowana została przez 
Judaizm. 

cechy

Wymienione przez nas za I. Berlinem cechy nacjonalizmu można rów-
nież zauważyć porównując biblijny obraz Izraela z jego współczesnym 
odpowiednikiem. 

Po pierwsze: Żydzi zostali przez Boga uznani za Naród Wybrany. Bóg 
zawarł z nimi przymierze oraz nadał im prawa. Stali się narodem wyjątko-
wym, przynajmniej według własnych przekonań. Swoistej wyjątkowości 
dowodzi na przykład ten przekaz:

A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego 
przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, 
bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i naro-
dem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim20.

18 2 Moj. 24; 3.
19 H. Wouk, To jest mój Bóg. Judaizm – wiara, prawo, etyka, Warszawa 2002, s. 167.
20 2 Moj., 19; 5–6.
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Zdecydowanie odróżniali się od okolicznych ludów politeistycznych. 
Dostali od Boga własną ziemię – z tego powodu uważali się za szczególnie 
uprawnionych do jej posiadania. Łączyły ich wspólne obyczaje, prawo 
i język – dwa pierwsze elementy pochodziły z Judaizmu.

Obecnie Żydzi zamieszkujący państwo Izrael również mają wspólne 
terytorium, są także połączeni wspólnotą kulturową. Wpływ Judaizmu na 
prawo jest wyraźny, na przykład: w sprawach rozwodów rozstrzygają sądy 
religijne. Ponadto nie ma możliwości zawarcia ślubu cywilnego. I. Szahak 
stawia nawet tezę, że w Izraelu nie panuje równość wobec prawa, obywa-
tele pochodzenia żydowskiego oraz ci, którzy przeszli na Judaizm, mają 
większe prawa21. Większość Żydów, również tych pozostających w dia-
sporze, podkreśla, że są narodem wyjątkowym. Jak piszą A. Hertzberg 
i A. Hirt-Manheimer, Żydzi zostali powołani do bycia moralną awangardą 
ludzkości. Ich prawem a także obowiązkiem jest protestowanie przeciwko 
uciskaniu mniejszości, nie tylko jeśli chodzi o nich. Podkreśla też, że Ży-
dzi nie zostali wybrani z powodu jakichś specyficznych przymiotów, czy 
też szczególnej miłości Boga do nich. Zostali wybrani, by pełnić misję. 
Wybór nie był zasługą Żydów, był raczej narzuconą im odpowiedzialnoś-
cią22. Według L. Treppa, Izraelici wcale nie mieli się czuć uprzywilejowani 
przez Boga – ich wyróżnienie polega na większej odpowiedzialności, niż 
ma to miejsce w przypadku innych narodów23.

Wspólne postawy, reguły, współzależność wszystkich elementów składa-
jących się na naród – można je również choć częściowo odnaleźć zarówno 
w historycznym, jak i współczesnym Izraelu. Naród Żydowski kiero-
wał się (a przynajmniej był do tego zobowiązany) wspólnymi regułami 
zawartymi w Prawie nadanym przez Boga. Przepisy te dość dokładnie 
regulowały niemal każdą dziedzinę życia, od kwestii finansowych, przez 
szeroko pojętą moralność, dietę, aż po obowiązkowe święta. Niektóre 
przepisy były różne dla kobiet i dla mężczyzn. Czasami część narodu bun-
towała się. Synowie Izraela nie zawsze mieli jednakowe postawy, ale tylko 
określone z nich były preferowane przez Boga. W tekście biblijnym moż-
na zauważyć następującą prawidłowość – jeżeli Izrael postępował zgod-
nie z wolą Bożą, odnosił sukcesy. Jeżeli postępował wbrew niej – ponosił 

21 I. Szahak, Żydowskie dzieje i religia. Żydzi i goje – XXX wieków historii, Warszawa-Chicago 
1997, s. 12–17.

22 A. Hertzberg, A. Hirt-Manheimer, Żydzi. Istota i charakter narodu, Warszawa 2001, 
s. 26–37.

23 L. Trepp, Żydzi. Naród, historia, religia, Warszawa 2009, s. 27.
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porażki. Nie można jednak naszym zdaniem mówić o tym, by w Biblii 
zawarta była nadrzędność narodu nad innymi wartościami. Wartością naj-
wyższą dla Synów Izraela miał być Bóg i Jego Prawo, miał On dla dobra 
narodu kierować jego działaniami. Nie można powiedzieć także o współ-
zależności wszystkich elementów składających się na naród w przypadku 
biblijnego Izraela. Wspólna mowa i swego rodzaju świadomość narodowa 
(świadomość wspólnego pochodzenia) istniała również w momentach, 
w których żydowskie państwo nie istniało, a nawet wtedy, gdy Żydzi nie 
mieszkali we własnej ziemi. Dwie ostatnie omówione kwestie nie kore-
spondują z wykorzystywaną przez nas definicją nacjonalizmu. 

Obecnie Żydów – mieszkańców Izraela – cechują różne postawy, jed-
nak chęć utrzymania państwa Izrael za wszelką cenę, a nawet rozszerza-
nia jego terytorium jest powszechna. O takiej postawie będzie szerzej 
mowa przy omawianiu definicji negatywnej. Warto wspomnieć, że prawo 
mojżeszowe nie stanowi już podstawy prawa państwowego, jednak jego 
wpływ jest silny (na przykład wspomniane już sprawy rozwodowe toczą 
się przed sądami religijnymi). Izrael jest oficjalnie uznany za państwo wy-
znaniowe, oczywiście z Judaizmem jako religią panującą. Dużym szacun-
kiem cieszą się w Izraelu sądy rabinackie, oceniające zgodność danego 
zachowania z przepisami prawa Talmudu. Ich kwestionowanie spotyka 
się ze społecznym piętnowaniem24. Można więc uznać, że zasady Judai-
zmu są powszechnie uznawane (co nie znaczy, że zawsze przestrzegane) 
przez naród niemal zawsze utożsamiany z wyznawcami Judaizmu. Poj-
mowanie Izraela jako „państwa żydowskiego” zagwarantowano w prawie 
konstytucyjnym, uchwalonym przez Kneset w 1985 roku. Biorąc pod 
uwagę, że Izrael jest określony jako „państwo żydowskie”, nienależące do 
nieżydowskich jego mieszkańców, można też stwierdzić, że współczesny 
nacjonalizm żydowski charakteryzuje się uznawaniem narodu za wartość 
nadrzędną25. Jednakże należy przypomnieć, że większość Żydów miesz-
kających w Izraelu definiuje naród jako wyznawców Judaizmu. Odmienne 
stanowisko zajmowała organizacja Bejtar, którą można uznać za najbar-
dziej radykalną żydowską organizację nacjonalistyczną, istniejącą przed 
powstaniem państwa Izrael. Ugrupowanie to głosiło deifikację własnego 
narodu (Jedynym bogiem jest Izrael26). Ponadto nawet w tym przypadku 

24 I. Szahak, dz. cyt., s. 9–10.
25 Tamże, s. 11–13.
26 A. Danek, Saluto Romano, „Szczerbiec. Na szlaku idei” 2009, nr 147, s. 70.
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nie można stwierdzić współzależności wszystkich elementów, składają-
cych się na naród. O ile państwo Izrael nie może istnieć bez ludności ży-
dowskiej i bez Judaizmu, to już naród żydowski i Judaizm z powodzeniem 
mogą istnieć poza państwem. 

Kolejna cecha dotyka problematyki wewnętrznej tożsamości grupy – 
przywiązania do niej, odpowiednio umotywowanego posłuszeństwa, etc. 
Według Starego Testamentu Żydzi byli bezwzględnie zobowiązani do prze-
strzegania Bożych nakazów. W ich kompetencjach nie leżało ich uzasad-
nianie i ocenianie, a  jedynie ścisłe wykonywanie. Ponieważ przymierze 
z Bogiem było zawarte przez cały naród, można uznać występowanie 
również tej cechy nacjonalizmu w jego starotestamentowym modelu. Na 
poparcie tej tezy przytaczamy nakaz zdobycia Jerycha:

Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. 
Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozuego: Oto oddaję 
w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdziecie 
miasto wokoło, wy, wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz 
robił przez sześć dni. Siedmiu kapłanów nieść będzie przed Skrzynią siedem 
trąb z baranich rogów. W siódmym dniu zaś obejdziecie miasto siedem razy, 
a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na ba-
ranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk 
bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, 
każdy prosto przed siebie27.

Także obecnie można stwierdzić występowanie tej cechy, gdyż z Juda-
izmem utożsamia się większość nacjonalistów żydowskich, często z tego 
powodu, iż jest ona uważana za religię Żydów, za coś nierozerwalnie zwią-
zanego z narodem żydowskim. 

Nadrzędność praw narodu w przypadku konfliktu może być odnaleziona 
w historycznym Izraelu. W Biblii znajdujemy przykłady zachowań, któ-
re dziś określilibyśmy mianem eksterminacji. Ludy zamieszkałe w Ziemi 
Obiecanej zostały objęte klątwą, co w praktyce oznaczało ich całkowite 
unicestwienie. Odbywało się to z Bożego nakazu. Trzeba jednak podkre-
ślić, że takie działania były powszechne w ówczesnym świecie, na przykład:

A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana: Tylko 
Rachab, nierządnica, pozostanie przy życiu, ona i wszyscy, którzy są z nią 

27 Joz. 6; 1–5.
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w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy”.
„I wyrznęli do nogi ostrzem miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn 
i kobiety, młodych i starych, woły, owce i osły28.

Obecnie niektóre radykalne środowiska nawołują do podobnego roz-
wiązania, odwołując się do Tanachu. Uważają, że Palestyńczycy muszą 
być wypędzeni z terytorium Izraela. Jednak inni wskazują na fakt, iż 
już w Talmudzie rozstrzygnięto, że rozkaz wyniszczenia pierwotnych 
mieszkańców był jednorazowy. Tak więc odwołanie się do Judaizmu 
w celu uzasadnienia konieczności wypędzenia Palestyńczyków jest łatwe 
do obalenia. Mimo to część radykalnych żydowskich nacjonalistów nadal 
posługuje się tym argumentem29.

definicja negatyWna

Odnosząc się do postrzegania nacjonalizmu jako „chorobliwego objawu 
urażonej świadomości narodowej” należy się odwołać do chęci zdobycia 
ziemi obiecanej, która może być interpretowana jako wynik długoletniej 
niewoli i poniżeń, jakich doświadczał Izrael w Egipcie. Jednak byłaby 
to interpretacja dosyć poważnie oderwana od Biblii. Przede wszystkim, 
zgodnie z zapisami w niej zawartymi Synowie Izraela opuścili Egipt z Bo-
żej inicjatywy. Sami w wielu przypadkach oskarżali Boga i Mojżesza, 
twierdząc, że w Egipcie byłoby im lepiej, niż na pustyni:

A gdy faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że 
Egipcjanie ciągną za nimi, i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy 
do Pana, A do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, 
wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wypro-
wadzając nas z Egiptu?30

Dla współczesnego nacjonalizmu żydowskiego z pewnością istotną 
kwestią jest ukształtowanie się radykalnych stronnictw pod wpływem 
wojny z  Palestyńczykami. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można 
stwierdzić, że takie postawy nie wystąpiłyby w przypadku przyjaznego 
stosunku Palestyńczyków do państwa Izrael. Duży wpływ na radykaliza-
cję poglądów miał również Holocaust. Należy wspomnieć o żydowskim 

28 Joz. 6; 17 i Joz. 6; 21.
29 A. Hertzberg, A. Hirt-Manheimer, dz. cyt., s. 27.
30 2 Moj. 14; 10–11.
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projekcie mającym na celu zemstę za Holocaust poprzez wymordowanie 
6 milionów Niemców. Z drugiej strony, w ramach swoistego zadośćuczy-
nienia, uznano wszelką krytykę Żydów za temat tabu. Niekiedy osoby 
krytykujące poczynania Izraela określane są mianem antysemitów. 

Ponadto nacjonalizm opisany w Biblii nie jest wytworem niezaspokojo-
nego samostanowienia, gdyż wszystkie działania Żydów, mające na celu 
wzięcie Kanaanu w posiadanie, były spowodowane nakazem Bożym, a nie 
ich własną wolą. Natomiast odnosząc się do współczesnego nacjonalizmu 
żydowskiego, można uznać prawdziwość tego twierdzenia dla niektórych 
zjawisk. Wielu Żydów nie zadowala państwo w obecnych granicach, część 
żąda osiągnięcia bliżej nieokreślonych granic biblijnych, inni uważają, że 
Izrael powinien spełniać w regionie rolę „policjanta”, mającego prawo do 
zbrojnej interwencji w przypadku niekorzystnych dla Izraela przemian, 
dokonujących się w krajach ościennych31.

Nacjonalizmu biblijnego nie można również uznać za szowinizm raso-
wy. Niechęć do pewnych ludów, jeśli miała miejsce, była spowodowana 
różnicami religijnymi. Natomiast Synów Izraela obowiązywał zakaz za-
wierania małżeństw z ludnością Kanaanu. Bóg surowo karał za zawieranie 
takich związków. Było to spowodowane chęcią zapobiegania ewentual-
nym zmianom religii na skutek namów żony:

Gdy Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Za-
praszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony 
ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na 
Izraela, I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij 
ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od 
Izraela. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich: Niech każdy zabije ze swojej 
grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem. A oto przyszedł pe-
wien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na 
oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich, ci zaś płakali 
u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. Gdy to zobaczył Pinechas, syn Eleaza-
ra, syna Aarona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznię 
I poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu, i przebił oboje, tego męża 
izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona 
klęska od synów izraelskich. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było dwa-
dzieścia cztery tysiące32.

31 I. Szahak, dz. cyt., s. 19–23.
32 4 Moj. 25; 1–9.
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Krytycy Izraela przekonują, że w obecnym Izraelu mają miejsce dzia-
łania, noszące cechy szowinizmu, m.in. wspomniany imperializm, czy też 
swoisty apartheid – brak równości wobec prawa dla różnych narodowości. 
Jednakże takie działania na ogół nie mają charakteru rasistowskiego, jest 
to raczej niechęć, bądź nienawiść na tle etnicznym lub religijnym. 

W Starym Testamencie ciężko znaleźć fragment opisujący szczególne 
zjednoczenie się narodu po śmierci wielkiego przywódcy. Natomiast we 
współczesnej historii Izraela Bejtar odwoływał się do postaci Józefa Trum-
peldora, który poległ w potyczce z Arabami.

podsumoWanie

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że zarówno biblijny 
model nacjonalizmu, jak i obecny nacjonalizm żydowski był uzasadnia-
ny wartościami religijnymi, a konkretnie Judaizmem. Należy oczywiście 
wyłączyć wspomniany przykład Bejtaru, który nie odwoływał się do  
religii. 

Podsumowując, można uznać, że pomimo kilku różnic, w większości 
spowodowanych odmiennym charakterem obecnej epoki, współczesny 
nacjonalizm żydowski w dużym stopniu bazuje na modelu nacjonalizmu, 
który można zbudować na podstawie Tanachu. Możemy wyszczególnić 
następujące, najbardziej rzucające się w oczy analogie :

 ✴ suwerenne państwo narodu żydowskiego, definiowane współcześnie 
jako wyznawcy Judaizmu a starożytny Izrael, również należący do 
Synów Izraela,

 ✴ naród żydowski niezależnie od epoki jest narodem kulturowym,
 ✴ poczucie jedności narodowej w różnym stopniu istniało przez cały 
okres historii narodu żydowskiego, co było czynnikiem umożliwiają-
cym jego przetrwanie, mimo braku własnego organizmu państwowego.
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czy hezbollah Stara Się włączyć w Nurt 
NacjoNalizmu libańSkieGo? 

Wstęp

Liban jest państwem konfesyjnym. W czasie kolonialnej dominacji Fran-
cji, jak i starań niepodległościowych, wytworzył się system polityczny Li-
banu oparty na spisie powszechnym z roku 1932. W oparciu o ten spis 
najważniejsze stanowiska w państwie są zarezerwowane dla poszczegól-
nych grup wyznaniowych. Dla przykładu: prezydentem kraju musiał być 
chrześcijanin Maronita, premierem muzułmanin Sunnita, przewodniczą-
cym parlamentu muzułmanin Szyita. Taki stan rzeczy został zagwaranto-
wany przy ogłaszaniu niepodległości Libanu w 1943 roku poprzez Pakt 
Narodowy1. To właśnie on gwarantował konfesyjność systemu politycz-
nego w oparciu o spis powszechny z 1932 roku. Układ zagwarantowany 
w Pakcie Narodowym przetrwał bez większych zakłóceń do 1975 roku, 
czyli do czasu wybuchu libańskiej wojny domowej. Treść postanowień za-
wartych w pakcie można streścić w kilku zasadniczych zobowiązaniach 
każdej z grup wchodzących w skład społeczeństwa Libańskiego oraz we 
wzmiankowanym wyżej podziale kluczowych funkcji w  państwie. Ma-
ronici zobowiązali się w pakcie, do zaakceptowania faktu orientacji po-
litycznej Libanu, nakierowanej na udział w ogólnoarabskich strukturach 
oraz zaniechania poszukiwania identyfikacji politycznej kraju w kontak-
tach z  państwami zachodnimi. Muzułmanie natomiast mieli porzucić 
panarabskie aspiracje, dążące do unii z Syrią w  ramach projektu Wiel-
kiej Syrii. Nie bez znaczenia był również fragment paktu, ustanawiający 

1 E. Ziser, Lebanon: The Challenge of Independence, London 2000, s. 57–60.
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w wyborach parlamentarnych parytet mandatów w stosunku 6:5 na ko-
rzyść chrześcijan2. 

Libańska wojna domowa okazała się brzemiennym w skutki pokłosiem 
nie tylko systemu konfesyjnego, lecz także całości państwowości libań-
skiej. Katalizatorem wojny domowej stała się obecność palestyńskich bo-
jówek w południowym Libanie, wzmocniona przez oddziały wydalone 
w 1970 roku z Jordanii. Jednak w zasadniczym toku działań wojennych 
główną rolę odgrywały konflikty przebiegające na gruncie wyznaniowym, 
bądź politycznym. Konflikt domowy, w którym każda ze stron posiadała 
własną milicję, a udział brali również gracze areny regionalnej jak Syria, 
Izrael czy Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), zakończył się for-
malnie w 1989 roku wraz z porozumieniami pokojowymi z Taif. Zakła-
dały one, oprócz oczywistych postanowień rozbrojeniowych w stosunku 
do poszczególnych milicji, również redefinicję postanowień zawartych 
w Pakcie Narodowym. Porozumienia z Taif redukowały w znaczący spo-
sób władzę prezydenta-Maronity na rzecz premiera-Sunnity i parlamen-
tu. Wprowadzały one również nowy parytet mandatów parlamentarnych. 
W myśl tych porozumień stosunek parlamentarzystów chrześcijan, do 
parlamentarzystów muzułmanów powinien wynosić 1:13.

W praktyce jednak wojna domowa zakończyła się okupacją południo-
wego Libanu przez siły Izraelskie i nieformalną kontrolą Syrii nad poli-
tyką i militarnym potencjałem kraju. Kontrola syryjska, przez niektóre 
siły polityczne określana mianem okupacji, trwała od 1990 do 2005 roku. 
Kres syryjskim wpływom w Libanie położyła Cedrowa Rewolucja w 2005 
roku. Do jej wybuchu przyczyniło się zamordowanie byłego premiera 
i biznesmena, niezwykle popularnego w Libanie, Rafika Haririego. Ha-
riri zginął 14 lutego 2005 wraz z 40 członkami swojej świty w zamachu 
bombowym. Jego śmierć wywołała masowe protesty opozycji, która o za-
bójstwo oskarżyła władze w Damaszku. Syria zaprzeczyła jakoby miała 
jakikolwiek związek ze sprawą śmierci byłego premiera. Głównymi żą-
daniami protestujących było usunięcie wojsk syryjskich z terenu Libanu, 
wyjaśnienie okoliczności zamachu w toku śledztwa nadzorowanego przez 
ONZ i zorganizowanie wolnych wyborów. 25 kwietnia 2005, wskutek 
żądań protestujących i nacisków społeczności międzynarodowej, rząd sy-
ryjski nakazał wycofanie swoich wojsk z  libańskiego terytorium, a pro-

2 Tamże, s. 70–76. 
3 B. M. Rubin, Lebanon. Libertion: Conflict and Crisis, New York 2009, s. 231–236. 
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syryjski rząd w Bejrucie, pod przywództwem premiera Nadżiba Mikati 
podał się do dymisji. W przeprowadzonych pomiędzy majem a czerwcem 
2005 roku wyborach zwyciężył anty-syryjski Sojusz 14 Marca, z ramienia 
którego premierem mianowany został Fuad Siniora. Zdarzenia te były 
ukoronowaniem Cedrowej Rewolucji, która zakończyła wieloletni wpływ 
Syrii na politykę wewnętrzną Libanu4.

nacjonalizm liBański – geneza i odcienie 

Nacjonalizm Libański w swej zasadniczej formie jest głównie domeną 
libańskich chrześcijan. Już w swoich początkach na terenie Libanu zakła-
dał on walkę z nacjonalizmem panarabskim i tendencjami lewicowymi. 
Głównym nośnikiem umiarkowanego skrzydła libańskiego nacjonalizmu 
była przez wiele lat, założona przez maronicką rodzinę Dżumajjl, partia 
Kataib5, szerzej znana jako Falangi Libańskie. Stronnictwo to zostało za-
łożone w 1936 roku przez Pierre Dżumajjla jako chrześcijańska organiza-
cja, zajmująca się działalnością sportową i paramilitarną (inspirowała się 
działalnością faszystowskich organizacji młodzieżowych z Włoch i Hi-
szpanii). Falangi Libańskie nie były jednoznacznie prozachodnie. Żądały 
między innymi wyzwolenia Libanu spod wpływu francuskiego manda-
tora. W związku z jawnym oporem, jaki organizacja stawiała francuzom, 
zdelegalizowali oni partię już w rok po jej założeniu. Okres do uzyskania 
przez Liban pełnej niepodległości w 1943 roku, Falangi przetrwały jako 
struktury podziemne. Dewizą organizacji stało się w tym okresie hasło: 
Bóg, Naród, Rodzina. W 1952 roku organizacja Falang Libańskich zosta-
ła oficjalnie przekształcona w partię polityczną, jednak nie zatraciła ona 
swego paramilitarnego charakteru6. To właśnie bojówki tej partii miały 
stać się jedną z głównych milicji w Libanie podczas wojny domowej. 

Falangi były najsilniejszą organizacją skupiającą ludność maronicką 
na libańskiej prawicy. Jednak w systemie politycznym Libanu, swoją re-
prezentację polityczną wytworzyły nie tylko poszczególne grupy religijne 
w łonie chrześcijaństwa, lecz także wpływowe rody. Świetnym przykładem 
takiej właśnie organizacji jest Ruch al Marada, skupiony wokół maronickiej 

4 P. Rainow, History of Lebanon, Westport 2010, s. 178–181. 
5 Arabskie słowo Kataib znaczy tyle co Falanga, pełna nazwa partii to Hizb al Kataib al 

Lubnanija czyli Libańska Partia Falang. Partia występuje również pod nazwą Libań-
skiej Partii Socjalno-Demokratycznej. 

6 E. O’ Ballance, Civil War in Lebanon, 1975–1992, London 1998, s. 79–80.
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rodziny Farandżija7. Podczas wojny domowej ruch ten ścierał się z Falan-
gami, walcząc o popularność wśród społeczności maronickiej i chrześci-
jańskiej prawicy. Partia poza tym przejawiała silne tendencje do realizacji 
polityki szukającej poparcia w syryjskim protektorze.

Członkowie Falang i  innych milicji chrześcijańskich silnie sympaty-
zowali z  libańską nacjonalistyczną ideologią fenicjanizmu. Fenicjanizm 
to silnie prawicowy pogląd, uznający, że libańscy chrześcijanie nie są na 
gruncie etnicznym pochodzenia arabskiego. Pochodzą oni od pierwotnych 
mieszkańców tej ziemi – Fenicjan. Posiadają więc dużo większe związ-
ki z kulturą grecką i kulturą basenu Morza Śródziemnego niż z kulturą 
arabską. Ideologia fenicjanizmu, w swej skrajnej postaci, znalazła repre-
zentacje w działaniach organizacji Strażników Cedrów8. Ideologia tej or-
ganizacji była dalece bardziej radykalną formą fenicjanizmu niż ta, którą 
propagowali działacze Falang Libańskich. Strażnicy Cedrów wierzyli bo-
wiem nie tylko w to, że ludność Libanu jest krajem o starożytnym rodo-
wodzie etnicznym, a Libańczycy są bezpośrednimi potomkami Fenicjan, 
wierzyli również, że kultura fenicka dała podłoże do zbudowania całej 
cywilizacji zachodniej. Organizacja domagała się całkowitego zerwania 
z wpływami kultury arabskiej, co znalazło szczególnie silne odzwierciedle-
nie w jej dążeniu do stworzenia nowego alfabetu, mającego wyrazić dialekt 
języka arabskiego używany w Libanie i ukonstytuowaniu tego dialektu 
jako pełnoprawnego, odrębnego języka9. Słynne stało się również twier-
dzenie rozpowszechniane przez członków organizacji, głoszące, że każdy 
prawdziwy Libańczyk powinien zabić jednego Palestyńczyka. Retoryka 
organizacji była szczególnie nieprzychylna właśnie Palestyńczykom, Sy-
ryjczykom i działaczom panarabskim, określała ich zbiorem inwektyw. 
Strażnicy Cedrów, pomimo skupienia w swoich szeregach głównie chrześ-
cijan i sprzyjania ich interesom, deklarowali że są organizacją sekularną 
i dążącą głównie do pogłębienia nacjonalizmu libańskiego. 

7 Tamże, s. 81–84.
8 Strażnicy Cedrów (arab. Hurraz al Arz) to założona w 1975 roku, w początkowej fa-

zie wojny domowej, prawicowa, ultranacjonalistyczna milicja. Jej założycielem był 
Etienne Saqr. Podczas wojny domowej odpowiedzialni byli za szereg masakr. Później 
organizacja poparła okupację południowego Libanu przez wojska izraelskie, utrzymu-
jąc że Izrael to jedyny sojusznik Libanu a pomyślność Izraela gwarantuje pomyślność 
Libanu. Po wycofaniu się sił okupacyjnych z południowego Libanu w 2000 roku orga-
nizację oficjalnie potępiono a Saqra skazano na śmierć in absentia. 

9 A. Kaufman, Reviving Phoenicia: In Search of Identity in Lebanon, Princeton 2004, s. 15–23.
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Postacią niewątpliwie stanowiącą osobną jakość na tle libańskich nacjo-
nalistów o pochodzeniu chrześcijańskim jest generał Michel Aoun. Ten 
walczący w libańskiej wojnie domowej żołnierz i polityk, a także dowódca 
wojsk libańskich, został w 1990 roku zmuszony do emigracji przez Sy-
ryjczyków. Powrócił do kraju w 2005 roku i założył własną partię Wolny 
Ruch Patriotyczny, znany również jako Ruch Aouna10.

Innym przejawem nacjonalizmu jaki znajdował szeroki oddźwięk w Li-
banie, był nacjonalizm panarabski. Panarabizm na terenie Libanu dą-
żył przede wszystkim do poparcia sprawy palestyńskiej i możliwie jak 
najwierniejszej realizacji wizji polityki Wielkiej Syrii. Partie polityczne 
reprezentujące tendencje panarabskie na libańskiej scenie politycznej za-
sadniczo nie mają zabarwienia rodowego czy konfesyjnego. Są jednak 
bardzo silnie narażone na kontrolę przez większe partie polityczne dzia-
łające na terenie Syrii. Z tej racji ich przeciwnicy polityczni oskarżają je 
często o bagatelizowanie partykularnych interesów libańskich na rzecz 
wizji polityki libańskiej, jaką przedstawia ich silny syryjski protektor11. 

Tendencje panarabskie, zwłaszcza te o zabarwieniu syryjskim, do dziś 
stanowią podstawę odniesień ideologicznych wielu partii politycznych 
na terenie Libanu. Dobrym przykładem takich dążeń jest Syryjska Partia 
Socjalistyczno-Narodowa. Nie definiuje ona co prawda nacjonalizmu 
libańskiego jako osobnego bytu, lecz jako część koncepcji Wielkiej Syrii, 
działa jednak na terenie Libanu już od lat trzydziestych XX wieku12. Co 
ciekawe skupia ona w swoich szeregach zarówno chrześcijan jak i muzuł-
manów. Główne zainteresowanie i działalność tej partii skupiały się od 
lat siedemdziesiątych XX wieku na problemach i sytuacji wewnętrznej 
Libanu, ponieważ na terenie Syrii jej działalność była zabroniona przez 
rządzącą tam partię Baas aż do 2005 roku. Partia ta pozostaje perma-
nentnie w opozycji w stosunku do wszelkich tendencji prawicowych 
w polityce libańskiej. To właśnie członek tej partii dokonał zamachu na 
prezydenta elekta Libanu, wywodzącego się z Falang Baszira Dżumajjla 
podczas wojny domowej. Zamach ten sprowokował wkroczenie wojsk 
izraelskich do Bejrutu i masakry w obozach dla uchodźców palestyńskich 
Sabra i Szatila. Tendencja dążąca do połączenia muzułman i chrześcijan 
na gruncie socjalizmu jaką wykazuje ta partia, jest silnie potępiana przez 

10 W. W. Harris, The new Face of Lebanon: History’s Revenge, Princeton 2006, s. 336–342. 
11 D. Madeyska, Liban, Warszawa 2003, s. 7–15. 
12 F. Traboulsi, A History of Modern Lebanon, London 2012, s. 256–259. 
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jej przeciwników politycznych13. Kontrowersyjne pozostaje nawet samo 
logo Syryjskiej Partii Socjalistyczno-Narodowej. Symbolem tej partii jest 
Az Zawba czyli burza. Symbol ten stanowi próbę połączenia chrześcijań-
skiego krzyża i muzułmańskiego półksiężyca, jednak przeciwnicy poli-
tyczni partii argumentują, że jest on zbliżony do nazistowskiej swastyki.

Partią rywalizującą po lewej stronie sceny politycznej w tendencjach 
panarabskich z Syryjską Partią Socjalistyczno-Narodową była Arabska 
Socjalistyczna Partia Baas w Libanie. Polityka tej partii łączyła wątki na-
cjonalizmu arabskiego z polityką bliźniaczej frakcji partii Baas rządzącej 
w Syrii. Promowała ona arabski nacjonalizm, co de facto oznaczało odwo-
ływanie się w sprawie problemów Libanu do pomocy Syrii oraz niechęć 
wobec Izraela.

W libańskiej mozaice społeczno-politycznej wszystkie partie, prócz 
tych o nastawieniu komunistycznym, odwołują się przynajmniej ślado-
wo do retoryki nacjonalistycznej. Świetnym przykładem takiego postę-
powania jest Socjalistyczna Partia Postępu, oficjalnie laicka i skupiona 
na realizacji ideałów socjalizmu, w praktyce jednak będąca trybuną do 
reprezentacji politycznych dążeń libańskich druzów, skupionych wokół 
kierującego tą partią rodu Dżumbulatt14. Innym przykładem takich 
dążeń jest szyicki ruch Amal15, założony przez przywódcę religijnego 
libańskich szyitów Musę as Sadra. Społeczność szyicka zamieszkuje te-
reny Libanu od przełomu VIII i IX wieku i stanowi ważny komponent 
społeczeństwa libańskiego. Amal powstał aby wydatnie zaznaczyć udział 
szyitów w libańskiej tkance społecznej. Główne założenia ideologiczne 
jakie przyświecały Amalowi opierały się na szyickich dążeniach religij-
nych i pragnieniu ich poszanowania w libańskim systemie politycznym. 
W 1978 roku przywódca Amalu Musa as Sadr zniknął w trakcie podróży 
lotniczej z Włoch do Libii. Władze Libijskie oficjalnie zaprzeczały, że as 
Sadr znalazł się kiedykolwiek na ich terytorium. Obecnie potwierdzenie 
znajdują przypuszczenia, jakoby został on zamordowany wraz ze swoją 
świtą na polecenie byłego libijskiego przywódcy Muammara Kadafiego16. 

13 Ch. Winslow, Leboanon: War and Politics in a Fragmented Society, London 1996, s. 211–229.
14 http://psp.org.lb/, [dostęp tu i dalej: 9.07.2012]. 
15 Amal z arabskiego nadzieja, jest to szyicki ruch polityczny założony w 1975 roku, 

jako milicja mająca chronić libańskich szyitów. Rozwinął się z ruchu Harakat al 
Mahrumin, i miał za zadanie nie tylko ochronę społeczności szyickiej lecz także jej 
polityczną i gospodarczą reprezentację na terenie Libanu. 

16 Por. F. Ajami, The Vanished Imam. Musa Al Sadr and the Shia of Lebanon, New York, 2012.
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Amal sprzyjał interesom syryjskim w Libanie. Organizacja nie była jednak 
zainteresowana rozpowszechnianiem ideologii panarabskiej, koncentrując 
się na polityce wewnętrznej Libanu. Amal sprzeciwiał się również inspi-
rowanemu przez Islamską Republikę Islamu powstaniu Hezbollahu na 
terenie Libanu. Ruch stał w opozycji do proirańskiej orientacji Libańskich 
szyitów. Stąd też jego ukierunkowanie w stronę Syrii.

hezBollah W liBanie. od poWstania do sytuacji oBecnej

Hizb Allah. Nazwa tej organizacji oznacza Partię Boga, a wywodzi się 
bezpośrednio z Koranu. 

On wprowadzi ich do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; oni będą tam 
przebywać na wieki. Bóg znalazł w nich upodobanie i oni mają upodobanie 
w Nim. Oni stanowią partię Boga. O, tak! Zaprawdę partię Boga – oni są 
szczęśliwi17. 

Po rewolucji irańskiej władze Islamskiej Republiki Iranu, zdecydowały 
się wysłać do pogrążonego w wojnie domowej Libanu 1200 osobową 
grupę instruktorów z  oddziałów Strażników Rewolucji. Instruktorzy 
ci przybyli do Libanu w 1982 roku18. Grupa instruktorów inspirowana 
nauczaniem ajatollaha Khomeiniego postawiła sobie za zadanie próbę 
rozszerzenia rewolucji islamskiej na Liban i bratniej pomocy szyickiej 
społeczności w tym kraju. Wkrótce po przybyciu instruktorzy zaczęli 
gromadzić wokół siebie pomniejsze grupy i partie szyickie oraz przeciągać 
na swoją stronę niektórych religijnie nastawionych członków szyickiej 
milicji Amal. Ideologię nowo powstałej organizacji można określić jako 
szyicki radykalizm. Z ogłoszonego w 1985 roku manifestu Hezbollahu 
bezpośrednio wynikają jego cele, zamiary i dążenia. Hezbollah zakładał 
stałą opozycję w stosunku do polityki prowadzonej na terenie okupowa-
nego południowego Libanu19, a w perspektywie do całej formacji ideolo-
gicznej – syjonistycznego państwa. W manifeście zapisane było również 
stwierdzenie, że organizacja została powołana aby reprezentować spo-
łeczność szyicką w jej dążeniach do równorzędności ze społecznościami 
muzułmańską i chrześcijańską na obszarze Libanu. Podstawowe założenie 

17 Koran, przeł. J. Bielawski,Warszawa 2009, 58:22, s. 392. 
18 A. R. Norton, Hezbollah: A Short History, Princeton 2009, s. 32.
19 Tamże, s. 33–35.
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wysłania na terytorium libańskie irańskich instruktorów, czyli wprowa-
dzenie państwa islamskiego w myśl filozofii politycznej Wilajjat al Faqih20, 
nie było wzmiankowane w manifeście Hezbollahu. Dążenie do wprowa-
dzenia teokracji na wzór irański zostało szybko porzucone przez orga-
nizację, ponieważ okazało się ono niemożliwe do realizacji na gruncie 
libańskim z racji konfesyjności społeczeństwa libańskiego i rozbudowane-
go systemu politycznego w tym kraju. Hezbollah pozostaje w swej orien-
tacji politycznej proirański i prosyryjski. Jego bliskie stosunki z rządami 
w Damaszku obrazuje szczególnie mocno organizowanie wieców poparcia 
dla Syrii podczas Cedrowej Rewolucji. Hezbollah już od swej fundacji 
na terenie Libanu rozpoczął walkę w południowym Libanie z izraelską 
okupacją poprzez wojnę partyzancką i zamachy bombowe na cele militar-
ne. Akcje te były kontynuowane również po układzie z Taif i oficjalnym 
zakończeniu Libańskiej wojny domowej. Efektem tej ofensywnej polityki 
wobec Izraela było zabójstwo przywódcy Hezbollahu Abbasa Musawiego 
przez Izraelskie siły zbrojne w 1992 roku. Jego następca – Hassan Nasral-
lah kieruje organizacją po dzień dzisiejszy. W 2000 roku siły izraelskie 
wycofały się z południowego Libanu, co organizacja ogłosiła jako swój 
niezaprzeczalny sukces. Od tej pory Hezbollah wykorzystuje to zdarze-
nie w swojej propagandzie, ukazując siebie jako jedyną siłę na arabskiej 
scenie politycznej zdolną skutecznie przeciwstawić się Izraelowi. Owocem 
zaczepnej polityki Hezbollahu wobec Izraela była II wojna libańska, trwa-
jąca od 12 lipca do 14 sierpnia 2006 roku. Siły izraelskie interweniowały 
w celu zniszczenia infrastruktury Hezbollahu na terenie Libanu, w re-
akcji na zabicie trzech i porwanie dwóch żołnierzy izraelskich w strefie 
granicznej pomiędzy oboma krajami. Izrael rozpoczął zmasowane nalo-
ty lotnicze, w których oprócz instalacji Hezbollahu ucierpiały również 
obiekty cywilne. W odpowiedzi Hezbollah rozpoczął rakietowy ostrzał 
terytorium izraelskiego. Konflikt został zażegnany przez rezolucję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 170121. Wzywała ona obie strony do zaprzesta-
nia działań zbrojnych, a władze Libanu i społeczność międzynarodową 
do rozbrojenia Hezbollahu. Rezolucja została ratyfikowana przez stronę 
izraelską i libańską, co formalnie zakończyło konflikt. Międzynarodowi 

20 Wilajjat al Faqih – rządy prawników muzułmańskich. Szyicka koncepcja polityczna 
dopracowana przez ajatollaha Ruhollaha Khomeiniego i wprowadzona w Iranie jako 
oficjalny system państwowy po zwycięstwie rewolucji irańskiej w 1979 roku.

21 C. Sultan, Tragedy in South Lebanon: the Israeli-Hezbollah War of 2006, Mineapolis 2008, 
s. 21–34.
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obserwatorzy stwierdzili jednak, że całkowite rozbrojenie Partii Boga jest 
niemożliwe22. 

Od swego założenia Hezbollah zdołał zbudować w Libanie struktury 
nie tylko polityczne i militarne, lecz także dążące do prowadzenia poli-
tyki społecznej, działalności charytatywnej czy nawet bankowości zgod-
nie z zasadami islamu. Świetnym przykładem działań jakie podejmuje 
Hezbollah dla zbudowania swojej popularności w społeczeństwie libań-
skich, był szeroko zakrojony program odbudowy po konflikcie z 2006 
roku. Organizacja sfinansowała odbudowę prawie wszystkich zniszczo-
nych obiektów cywilnych, łącznie z tymi, które należały do chrześcijan23. 
Jednocześnie z prowadzeniem szeroko zakrojonych projektów organizacji 
na terenie kraju, Hezbollah świetnie odnajduje się również w kwestiach 
polityki wewnętrznej. W kwietniu 2006 roku w porozumieniu z chrześ-
cijańskim wolnym Ruchem Patriotycznym generała Aouna, Hezbollah za-
warł Memorandum Zrozumienia. Dokument ten żądał ustąpienia rządu 
Fuada Siniory, któremu zarzucał brak wizji przyszłości dla kraju i obra-
nie kursu politycznego prowadzącego do kryzysu. Kontakty Hezbollahu 
z partią generała Aouna doprowadziły do sformowania opozycyjnego 
Sojuszu 8 Marca, skupiającego znaczną część libańskich partii szyickich 
i chrześcijańskich. Od 2011 roku, po upadku rządu Saada Haririego, pro-
zachodni Sojusz 14 Marca został odsunięty od władzy, którą przejął So-
jusz 8 Marca dzieląc ministerialne stanowiska między swych szyickich 
i chrześcijańskich członków24.  

Ważnym polem, na jakim Hezbollah buduje swój udział w nacjonali-
zmie libańskim, jest prowadzona przez niego propaganda. Rozbudowa-
nym jej organem jest telewizja al Manar25. To na jej antenie pojawiają się 
anty-izraelskie przemówienia Hassana Nasrallaha oraz materiały promują-
ce działalność organizacji26. Przemówienia Nasrallaha są retransmitowane 
przez al Manar i wyświetlane podczas wieców politycznych na telebimach, 
ponieważ lider Hezbollahu ukrywa się w obawie przed Izraelskim ata-
kiem na swoją osobę. Hezbollah patronuje też stacji radiowej an Nur27. 

22 A. Haerel, A. Issacharoff, 34 Days: Israel, Hezbollah and the War in Lebanon, New York 
2009, s. 224-231. 

23 Por. M. Young, The Ghosts of Martyrs Square: An Eyewitness Account of Lebanon’s Life Strug-
gle, New York 2010. 

24 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/11/20111130112457209791.html.
25 Z arab. „Latarnia”.
26 http://www.youtube.com/watch?v=MrMjIxcvvx0.
27 Z arab. „Światło”.



183

Czy HezbollaH stara się włąCzyć w nurt 
naCjonalizmu libańskiego? 

Organizacja określa swoje media jako środek w walce psychologicznej 
z syjonistycznym wrogiem. Telewizja al Manar jest zakazana we Francji 
ze względu na negowania przez nią Holocaustu, a w Stanach Zjedno-
czonych jest określana jako organizacja medialna o charakterze terrory-
stycznym. Ważna jest też działalność organizacji na forum kulturalnym. 
W Internecie można znaleźć wiele dabek promujących militarne skrzydło 
organizacji i jego zwycięstwa w starciu z Izraelem. Dabka to niezwykle 
popularne w Libanie połączenie tańca ze śpiewanym tekstem. W dabkach 
Hezbollah sławi nie tylko swe szyickie korzenie, lecz także przywódców 
i ideały. Dabki opisują również udział organizacji w II wojnie libańskiej 
i ofiary jakie zostały poniesione w walce28. Również w internecie moż-
na spotkać się z grą wojenną wyprodukowaną przez Hezbollah, w której 
przeciwnikiem są żołnierze izraelscy29.

Hezbollah nie stara się włączyć w tradycyjny nurt libańskiego nacjo-
nalizmu. Nie może tego robić chociażby z racji swej szyickiej tożsamości. 
Organizacja buduje jednak podwaliny pod nowy nacjonalizm libański. 
Działania te objawiają się przez autokreacje organizacji jako skutecznego 
oponenta w walce z Izraelem i obrońcę interesów kraju. Nową jakoś-
cią w podejściu reprezentowanym przez Hezbollah jest próba łączenia 
się dla dobra kraju z organizacjami chrześcijańskimi. W działaniu tym 
Hezbollah wykorzystuje system konfesyjny, który jak dotąd dość dobrze 
przystaje do warunków libańskich pomimo powikłań, które uwydatniły 
się w trakcie libańskiej wojny domowej. Oczywiste odwołania organizacji 
i jej sympatia w stosunku do polityki syryjskiej i irańskiej wynikają z fi-
nansowego wsparcia, jakie te dwa kraje udzielają Hezbollahowi. Jednak 
organizacja stara się być nie tylko realizatorem interesów swoich pro-
tektorów w regionie, lecz także prowadzić własną działalność dążącą do 
umocnienia, konsolidacji i uwydatnienia pozycji społeczności szyickiej 
w Libanie.

BiBliografia

F. Ajami, The Vanished Imam: Musa Al Sadr and the Shia of Lebanon, New York 
2012. 

28 Por. http://www.youtube.com/watch?v=Zy_pkuElLTA, http://www.youtube.com/
watch?v=vqemeLIwIFE, http://www.youtube.com/watch?v=6XBCxpJDwZY. 

29 http://www.adl.org/main_Terrorism/special_force_2.htm. 



184

Piotr Niziński

E. Azani, Hezbollah the Story of the Party of God. From Revolution to Institutionali-
zation, New York 2011. 

N. Blanford, Warriors of God. Inside Hezbollah Thirty Years Struggle Against Israel, 
New York 2011.

T. Dekker, C. Medearis Carl, With Hezbollah. Sitting At The Enemies Table Our 
Journey Through The Middle East, “Doubleday Religion” 26.01.2010. 

Y. Evron, War and Intervention in Lebanon. The Israeli-Syrian Deterrence Dialogue, 
Beckenham 1987. 

A. Haerel, A. Issacharoff, 34 Days. Israel, Hezbollah and the War in Lebanon, New 
York 2009. 

W. W. Harris, The New Face of Lebanon. History’s Revenge, Princeton 2006. 
H. Jaber, Hezbollah. Born With a Vengeance, New York 1997. 
A. Kaufman, Reviving Phoenicia. In Search of Identity in Lebanon, New York 2004.
Koran, przeł. J. Bielawski, Warszawa 2009. 
D. Madeyska, Liban, Warszawa 2003. 
A. R. Norton, Hezbollah. A Short History, Princeton 2009. 
E. O’ Balance, Civil War in Lebanon, 1975–1992, London 1998. 
P. Rainow, History of Lebanon, Westport 2010.
B. M. Rubin, Lebanon. Liberation, Conflict and Crisis, New York 2009. 
C. Sultan, Tragedy in South Lebanon – the Israeli-Hezbollah War of 2006, Minea-

polis 2008. 
F. Traboulsi, A History of Modern Lebanon, London 2012. 
C. Winslow, Leboanon. War and Politics in a Fragmented Society, London 1996. 
M. Young,  The Ghosts of Martyrs Square: An Eyewitness Account of Lebanon’s Life 

Struggle, New York 2010. 
E. Ziser, Lebanon: The Challenge of Independence, London 2000. 



185

Kamil Pindel

NacjoNalizm karola maurraSa i actioN FraNçaiSe 

Wstęp

Karol Maurras jest postacią wzbudzająca liczne kontrowersje. Przedsta-
wiany jest często jako „klerykał”, choć był ekskomunikowany i przez 
większość życia deklarował ateizm. Określa się go mianem faszysty czy 
nazisty mimo tego, że obydwa totalitaryzmy zasadniczo krytykował. 
Zarzuca się mu poparcie Holocaustu, podczas gdy swój antysemityzm 
ograniczał do kwestii politycznych i odżegnywał się od poparcia dla 
III Rzeszy. Uważany jest za czołowego propagandzistę państwa Vichy 
i choć rzeczywiście wspierał tę formę francuskiej państwowości, to od-
mówił wejścia do jej władz i  innych czynnych form poparcia. Sam 
siebie postrzegał jako francuskiego monarchistę, który jednak daleki był 
od tradycyjnego rojalizmu i  legitymizmu. Przez niektórych przedsta-
wiany był jako koryfeusz relacjonizmu i kontrrewolucji. Główną częścią 
składową swojej idei uczynił nacjonalizm, dotychczas uważany za myśl 
rewolucyjną i wywrotową wobec starego ładu. Kwestia faszyzmu boha-
tera tego artykułu wzbudza chyba największe kontrowersje; historyk 
Maurycy Baumont w wydanej po wojnie Historii Francji napisał o nim 
zdawkowo: „pisarz, zwolennik faszyzmu”1. Jednak według stronników 
tej postaci, oskarżenia o faszyzm są zupełnie bezpodstawne. Maurrasa 
można by określić przede wszystkim jako konserwatystę i nacjonalistę, 
lecz pozostawanie tylko przy tych określeniach mówi nam o tym my-
ślicielu zdecydowanie za mało. Sama idea narodowa ma wiele odcieni, 

1 G. Lefebvre, Ch. H. Pouthas, M. Baumont, Historia Francji, t. II, Od 1774 do czasów 
obecnych, Warszawa 1969, s. 554.
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w przypadku francuskiego pisarza i działacza politycznego często mówi 
się o charakterystycznej dla niego idei „nacjonalizmu integralnego”. Na 
pewno Maurras należy do najciekawszych myślicieli konserwatywnych 
czasów najnowszych, tym bardziej, że założona przez niego Akcja Fran-
cuska była w swoim czasie wpływowym i znaczącym ruchem ideowym 
i intelektualnym. Określa się francuskiego konserwatystę nawet mianem 
najwybitniejszego przywódcy ideowego prawicy w  całym dwudziesto-
wiecznym świecie. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że jego osobie 
warto poświęcić referat czy artykuł.

życie

Karol Maria Focjusz Maurras przyszedł na świat 20 kwietnia 1868 
roku w  Martigues koło Marsylii. Był Prowansalczykiem urodzonym 
w miejscu, gdzie „rozpoczyna się najstarsza historia Zachodu”2. Naj-
większy wpływ na wychowanie młodego Karola miała matka, (ojciec 
zdeklarowany napoleonista i postępowiec zmarł przedwcześnie) religijna 
katoliczka i rojalistka. To jej zawdzięcza imiona – pierwsze ze względu 
na związki jego rodu z Królestwem Francji, drugie to jej imię, trzecie zaś 
nadane zostało na część bizantyjskiego patriarchy, który w XIX wieku 
zakończył schizmę z Rzymem. Jako dziecko świetnie się uczył, znał kila 
języków obcych, uwielbiał poezję, był także wyjątkowo religijny i za-
interesowany kwestiami teologicznymi (jego pierwszy publiczny odczyt 
z 1884 roku nosił tytuł: Święty Tomasz z Akwinu jako student i wykładowca 
Uniwersytetu Paryskiego). Zmagał się jednak z głuchotą, co uniemożliwiło 
mu karierę w marynarce wojennej, a potem kontynuację studiów filozo-
ficznych na Sorbonie. Swoją formalną edukację zakończył na kolegium 
jezuickim i tytule bakałarza po kursie filozofii w Instytucie Katolickim 
w Aix. Tym sposobem obdarzony lekkim piórem Maurras zdecydował 
się spróbować swoich sił jako dziennikarz w  redakcjach francuskich 
periodyków. 

Tam w 1899 roku poznał początkującego redaktora naczelnego dzienni-
ka „Le courrier d’est” M. Barrèsa. Barrès był bardzo wpływową i znana po-
stacią swoich czasów – dziennikarzem, pisarzem oraz politykiem – zarówno 
praktykiem, jak i teoretykiem. Samego siebie określał jako „republikanina-

2 C. Maurras, Anthinea, Paryż 1902, s. 216 [za:] J. Bartyzel, Maurras Charles-Marie-Pho-
tius [online], http://haggard.w.interia.pl/maurras.html/ [dostęp: 13.07.2012]. 
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-rewizjonistę”. Jego poglądy w kwestiach politycznych i ustrojowych były 
zbieżne z tak zwanym cezaryzmem, czyli wyrażały antyparlamentaryzm, 
antyliberalizm i plebiscytaryzm na których miała być oparta władza szefa 
państwa. Podobne idee reprezentował ówczesny minister obrony J. E. Bo-
ulanger i to wokół niego skupiła się w Zgromadzeniu Narodowym frakcja 
tzw. bulanżystów. Bulanżyzm nie był ruchem, który odcisnąłby piętno na 
polityce francuskiej – po banicji i samobójstwie jego przywódcy w roku 
1891 w zasadzie przestał istnieć. Maurras w stolicy Francji poznał ludzi 
sympatyzujących z prowansalskim regionalizmem i felibriżem, tj. ruchem 
planujący wskrzeszenia południowo-francuskiego języka okcytańskiego. 
On i jego mistrzowie – F. Mistral i F. Amouretti postulowali wtedy powrót 
do instytucji przedrewolucyjnych zgromadzeń regionalnych i autonomii 
prowincji. Pod ich wpływem Prowansalczyk napisał swoja pierwszą pracę 
polityczną pod tytułem Idea decentralizacji. Jednocześnie nawiązał współ-
pracę z czasopismami rojalistycznymi i nacjonalistycznymi, choć nie miał 
jeszcze poglądów ukierunkowanych na którąś z tych idei. Monarchistą 
został dopiero, gdy wysłany przez „La Gazette de France” do Aten jako 
korespondent na pierwszej nowożytnej olimpiadzie, zachwycił się klasycz-
nym pięknem Grecji i potęgą uczestniczących w Igrzyskach monarchii 
brytyjskiej i niemieckiej. 

Gdy wrócił do Francji, cała jego ojczyzna żyła tak zwaną słynną aferą 
Dreyfussa. Dziennikarz związał się wtedy z prawicowo-nacjonalistycz-
nym Komitetem Ligi Francuskiej, którego założycieli (H. Vaugeois’a 
i M. Pujo) przez parę lat przekonywał do „nawrócenia” się na monar-
chizm. Ówczesny Comite d’Action Française był co prawda patriotyczny, 
nacjonalistyczny, antyparlamentarny i antysemicki (antyplutokratyczny), 
jednak większość jego członków miała związki bardziej z tradycją pore-
wolucyjną czy napoleońską, niż z monarchizmem3. Maurras obawiając się 
o integralność i prawicowość idei oraz skłonności powrotu tych działaczy 
do nacjonalizmu jakobińskiego, w końcu uświadomił ich o konieczności 
istnienia instytucji o autorytecie niezbędnym do zapewnienia trwałej 
podstawy i równowagi dla rządu4. Działacze akcji potrzebę tę rozumieli, 
jednak w  roli autokraty widzieli wciąż dyktatora. I  tu Karol przywo-
łał po raz pierwszy postać generała Monka – oficera, który w czasach 

3 J. Bartyzel, „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej katolickiej kontrrewolucji w krajach 
romańskich, Kraków 2006, s. 499.

4 Tamże, s. 500.
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dyktatury Cromwella przywrócił na tron Stuartów; miał to być symbol 
tymczasowego dyktatora restaurującego ancien regime. Pod wpływem na-
legań i  licznych artykułów i publikacji Maurras w końcu dopiął swego 
i  przekonał swoich kolegów do nieskuteczności republikanizmu i nie-
zbędności restauracji. Od tego czasu każdy z nowych członków Action 
Française (AF) musiał przysiąc walkę o katolicką monarchię we Francji 
i  przywrócenie na tron dziedzica – księcia orleańskiego. Powstała też 
młodzieżówka organizacji pod nazwą Kameloci Króla nawiązująca do 
ideału rycerzy króla Artura. Uformowane i ukształtowane organizacje 
podjęły działania promujące głoszone przez nie idee; oprócz publicystyki 
(AF została przekształcona w dziennik) byli aktywni na forum akademi-
ckim, a także organizowali liczne manifestacje (po jednej z nich w 1912 
Maurras trafił do więzienia, nie była to zresztą jedyna szykana władz 
i społeczeństwa wobec maurrasistów). 

W czasie I wojny światowej działacze AF, mimo swojego antyrepublika-
nizmu, angażowali się po stronie Francji, zarówno poprzez walkę na polu 
bitwy jak i działalność w sferze idei i polityki. Po wojnie Akcja wchodzi 
w okres swojej największej popularności – liczba członków wzrosła do 
60 tysięcy osób; ich dziennik osiągał rekordowe nakłady, coraz większą 
aprobatę zyskiwał głoszony przezeń program silnej, narodowej, regional-
nej, popierającej Kościół i Watykan, katolickiej i monarchistycznej Fran-
cji. Na polu politycznym Maurras otworzył się na współpracę z innymi 
nurtami, zgodnie z hasłem „nie ma wroga na prawicy”. 

Jednak po pewnym czasie organizację Maurrasa spotykała seria trud-
nych doświadczeń. Pierwszym była seria zamachów na działaczy AF 
a kolejnym – bardzo bolesnym – potępienie ze strony Kościoła. Część 
hierarchów zarzuciła liderowi Akcji, że jako agnostyk posługuje się ka-
tolicyzmem tylko z wyrachowania5. Po polemice Maurrasa z biskupami, 
księżmi i Rzymem, mimo że początkowo sytuacja wydawała się załago-
dzona, Pius XI, po oskarżeniu go przez Francuza o uleganie wpływom 
niemieckim, zdecydował w 1926 o potępieniu jego dzieł i dziennika AF. 
Postawiło to w trudnej sytuacji katolickich sympatyków AF, na dodatek 
pojawiły się inne problemy – finansowe, konkurencja ze strony nowo 
powstających organizacji faszystowskich i nacjonalistycznych, szykany 
bojówek komunistycznych i policji. Mimo to, Akcja wciąż cieszyła się 

5 C. Maurras, L`Action française et le Vatican, Paris 1927, s. 24.
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popularnością, na co w końcu zdecydowanie zareagowała niechętna mo-
narchistom władza III Republiki. W 1936 roku prezydent Artur Sarraut, 
wykorzystując jako pretekst akt agresji byłych członków AF, podjął decy-
zję o delegalizacji organizacji. Następnie, po poparciu przez rząd sankcji 
Ligi Narodów nałożonych na Włochy Mussoliniego, co – wedle Maurra-
sa – było wbrew interesom Francji i idei pokoju w Europie, lidera ruchu 
skazano na kilka miesięcy więzienia. Wywołało to wielotysięczne prote-
sty zwolenników przywódcy francuskiej prawicy. Decydujący cios został 
zadany przez tych, dla których Karol Maurras walczył – potencjalnych 
władców Francji. Lider Akcji jako monarchista mógł popierać pretenden-
tów do tronu z linii „konserwatywnej” – Burbonów hiszpańskich i „libe-
ralnej” – orleańskiej gałęzi tej dynastii. Jego nacjonalizm zdeterminował 
poparcie dla przedstawicieli dynastii rodzimej. W 1937 roku ówczesny 
szef Domu Orleańskiego Jan III diuk de Guise i delfin Henryk hrabia 
Paryża zarzucił mu mieszanie idei rojalistycznej z jakobinizmem. I choć 
26 lat wcześniej poprzedni delfin Filip uznał Maurrasa za reprezentanta 
jego sprawy, to późniejsze, osobiste ambicje książąt i samego Maurrasa, 
a także uznanie przez Henryka Akcji za organizację mało skuteczną, za-
ważyły na rozejściu się ich dróg.

Tymczasem po 13 latach papież zdecydował się na rehabilitację Maur-
rasa, co jednak w związku ze śmiercią tego pierwszego, w 1939 roku mógł 
uczynić jego następca – Pius XII. Francuz ponownie zaczął cieszyć się 
uznaniem, a nawet został osobiście przyjęty przez caudillo Franco, który 
niedawno doszedł do władzy za Pirenejami, przy honorach towarzyszą-
cych przyjmowaniu monarchy. W kwestii zbliżającej się wielkimi kroka-
mi kolejnej wojny światowej, lider francuskiej prawicy przeciwstawiał się 
pomysłom dołączenia do „krucjaty antykomunistycznej” wraz z Hitle-
rem. Sam był nastawiony zdecydowanie antygermańsko, ponadto obawiał 
się konfrontacji niemieckiej siły z osłabioną Francją. Wreszcie, kierując 
się czystą racją stanu i zasadami Realpolitik uznał w ówczesnej sytuacji 
hitleryzm za większe zagrożenie niż komunizm, z drugiej jednak strony 
sprzeciwiał się formowaniu koalicji antyfaszystowskiej. Tym niemniej, po 
agresji niemieckiej wyraził głęboką radość z upadku – jak to określił – 

„dziwki republiki”, a powierzenie kierownictwa w Państwie marszałkowi 
Filipowi Petainowi uznał niemalże za dar niebios. Widział w tej nominacji 
okazję do restauracji starego ładu i – choć był to dyktator, a nie monar-
cha – wsparł pewne postulowane przezeń zmiany w kierunku konserwa-
tywno-nacjonalistycznego antyparlamentaryzmu. 
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Stosunek Karola Maurrasa do Państwa Vichy był złożony – z  jednej 
strony wspierał ideologicznie władzę marszałka z  którym łączyła go 
osobista zażyłość, jego myśli stały się podstawą dla ustroju namiast-
ki państwowości francuskiej, z drugiej strony, nigdy relacje te nie miały 
charakteru współpracy regularnej ani tym bardziej, formalnego uczestni-
ctwa w organach władzy. Maurras dopuszczał współpracę Państwa z III 
Rzeszą, jednak dalej uważał Niemcy za wroga Francji i sprzeciwiał się 
instytucjonalnemu związaniu polityki francuskiej z niemiecką. Nie był też 
zwolennikiem oczekiwania na „wyzwolenie” ze strony Wielkiej Brytanii, 
którą uważał za drugiego w kolejności wroga Francji, stąd ostra krytyka 
działalności generała Karola de Gaulle’a, który ponadto występował prze-
ciwko „najstarszemu Francuzowi”. Nie popierał też, rzecz jasna, bojówek 
komunistycznych, ale i tak uważał je i ZSRR za mniejsze zagrożenie niż 
Hitler. Działalność Maurrasa w czasie II wojny światowej podlega dziś 
największej krytyce i wzbudza liczne kontrowersje, głównie ze względu 
na stosunek do Żydów i choć rzeczywiście, prowansalski działacz był 
zdeklarowanym antysemitą, to nie sposób doszukać się jego wsparcia dla 
eksterminacji. Myśliciel z Prowansji zarazem zaprzeczał, że jego postawa 
jest neutralna. Do końca również pozostawał przeciwnikiem przystąpie-
nia Francji do wojny. Postawa ikony francuskiej prawicy w czasie wyraża-
nia racji stanu jego ojczyzny w czasie wojny wolna jest od przedrostków 

„pro-” , czy „anty-”, on po prostu starał się jak najprecyzyjniej postępować 
wedle tego, co postrzegał jako interes Francji. 

Po aresztowaniu Petaina, lider AF bronił go na łamach swojego dzien-
nika, a w innych mediach próbował tłumaczyć sens działań skazanego 
marszałka. Ściągnął tym samym na siebie gniew nowych władz francu-
skich a szczególnie organizacji komunistycznych. W roku 1944, Maurras 
i jego przyjaciel z AF – M. Pujo zostali aresztowani, a następnie – choć 
proces nie wykazał ich kolaboracji przeciwko Francji, za co groziła kara 
śmierci – skazano ich za wspieranie reżimu Vichy na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności i praw publicznych. Rewizję procesu uznano za 
niemożliwą, dopiero w 1951 roku prezydent Wincenty Auriol ułaskawił 
byłego lidera Akcji Francuskiej, co wzbudziło protesty wśród lewicy, tym 
bardziej, że oskarżał komunistów o dokonanie na nim zbrodni sądowej. 
Na wolności Karol-Maria-Focjusz Maurras przeżył ledwie parę miesięcy – 
zmarł 16 XI 1952 roku w Tours; na krótko przed odejściem nawrócił się 
na chrześcijaństwo. Po śmierci nie doczekał rehabilitacji ze strony władz, 
ani jakiegokolwiek publicznego uhonorowania. 
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myśl maurrasa

Karol Maurras w swoich licznych dziełach zawarł oryginalną i inspiru-
jącą ideę polityczną. Powszechnie uznawana jest za typowo konserwatyw-
ną, jednak jeżeli zastanowić się szczegółowo nad jej źródłami, to tworzy 
ona w istocie konglomerat kilku idei, w których odbijają się doświadcze-
nia z różnych okresów życia Maurrasa. Młodość myśliciela z Prowansji, to 
okres w którym miała na niego wpływ niemal wyłącznie tradycyjna myśl 
katolicka. Najpierw matka rojalistka i kościół, do którego młody Karol 
gorliwie uczęszczał, potem studia z filozofii w Aix-en Provence. Tam Mau-
rras zafascynował się św. Tomaszem z Akwinu i na pojęciach tomizmu 
zbudował cały swój warsztat naukowy. Tomizm z jednej strony pociągnął 
go jeszcze bardziej ku religijności, jednak niedługo potem Maurras przeżył 
kryzys wywołany brakiem twierdzącej odpowiedzi na pytanie podstawo-
we – czy Bóg istnieje? To spowodowało zwątpienie i popadnięcie w ateizm, 
dodatkowo utwierdzone po wyjeździe do Paryża, gdzie Maurras zetknął 
się ze środowiskami wolnomyślicielskimi, a jego nowymi idolami stali się 
Hobbes, Nietzsche, a nawet Marks. Dalsze etapy w jego życiu to popa-
danie w coraz głębszy konserwatyzm, powrót do klasycznych i chrześci-
jańskich wzorców w których się wychował. Złożone poglądy polityczne 
i społeczne bohatera tego artykułu zostaną opisane poniżej. 

pozytyWizm i empiryzm

Podczas pobytu w stolicy Francji ukształtowały się poglądy Karola Mau-
rrasa. Swoją koncepcję budował na zasadach modnego wówczas pozyty-
wizmu i scjentyzmu (co oznacza mniej więcej tyle, że przy jej tworzeniu 
podkreślał jej naukowy i obiektywny charakter). Jego myśl miała bazować 
nie na subiektywnych poglądach, co było charakterystyczne dla myśli no-
wożytnej, a na odkrywanych prawach przyrody. Ponadto musiała odpo-
wiadać na ówczesne zapotrzebowanie, czyli być logiczną i spójną ideą, 
mogącą sprzeciwić się dominującemu russoistowsko-romantycznemu ni-
hilizmowi. 

stosunek do katolicyzmu

Kształtujący się w nim nacjonalizm w miejsce Boga wprowadził pań-
stwo i naród, wpływ darwinizmu kazał mu postrzegać rolę narodu jako 
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bytu walczącego bezwzględnie z innymi o przetrwanie, nie było tu miejsca 
dla chrześcijaństwa. Maurras deprecjonował nawet postać samego Jezu-
sa, a ewangelistów określił mianem „czterech ciemnych Żydów”. Polscy 
badacze jego myśli – Jacek Bartyzel i Adam Wielomski spierają się o zna-
czenie tych słów – pierwszy uznaje to jedynie za bunt wobec germań-
skiego – barbarzyńskiego sola scriptura protestantów. Zaś drugi naukowiec 
twierdzi, że w pewnym okresie życia Francuz autentycznie nienawidził 
chrześcijaństwa, przytaczając jego słowa w których Maurras oskarża Koś-
ciół o anarchię, dezorganizację i zniszczenie cesarstwa rzymskiego wraz 
z jego dorobkiem, dając początek myśli Rousseau i Rewolucji. 

Dopiero po aferze Dreyfussa Maurras zrewidował swój stosunek do 
chrześcijaństwa. Nie nawrócił się wprawdzie, ale znowu zafascynował się 
katolicyzmem. Z  religii Kościoła powszechnego francuski nacjonalista 
wziął tylko to, co w katolicyzmie postrzegał jako potrzebne dla Fran-
cji – wspólne dla jego kraju i chrześcijaństwa rzymskie korzenie, ogromny 
wkład duchowieństwa w budowę Francji, a także obronę tradycyjnych 
wartości i  ładu społecznego, na których wedle jego głębokiego przeko-
nania powinien opierać się zdrowy naród i państwo. Nadal jednak uzna-
wał całą metafizyczną i religijną warstwę chrześcijaństwa za coś zupełnie 
bezużytecznego. Często pojawiały się oskarżenia o  instrumentalne wy-
korzystywanie Kościoła, posądzano AF o to, że chciała użyć hierarchii, 
porządku i siły Kościoła tylko dla realizacji swoich politycznych celów. 
Po części pewnie była to prawda, jednak przywódcę Akcji najbardziej 
w katolicyzmie pociągał jego intelektualny dorobek, który mógłby zostać 
wykorzystany w budowaniu filozoficznego i logicznego ładu w zagubio-
nym społeczeństwie i państwie. Właśnie w nim Francuz widział pewne 
związki doktryny Kościoła Rzymskiego z myślą pozytywistyczną. Można 
kontrowersyjnie stwierdzić, że pisarz z Prowansji był katolikiem nie będąc 
chrześcijaninem.

klasycyzm i tradycjonalizm

Z podziwem dla filozofii społecznej Kościoła i tradycji cesarstwa rzym-
skiego łączyła się ściśle jego afirmacja wszystkiego co tradycyjne i zgodne 
z klasycznym ładem i formą, które przeciwstawiał zgubnemu, uczucio-
wemu i nienaukowemu romantyzmowi. Klasyczny ład utworzył funda-
menty Francji – papieska monarchia, organizacja Kościelna, rzymskie 
prawo, galijska administracja, romański język. Tymi ideałami inspirował 
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się przy ustalaniu dekalogu dla idealnego społeczeństwa, owymi dziesię-
cioma zasadami były: prawda, siła i porządek, autorytet, wolność, prawo, 
własność, dziedzictwo, dziedziczenie i tradycja6. Zasady klasyczne prze-
ciwstawiał pogardzanemu europejskiemu liberalizmowi, romantyzmowi, 
germanizmowi i żydostwu. Maurras metody budowania ładu społecznego 
zaczerpnął z racjonalizmu Kartezjusza, którego zresztą był admiratorem, 
przeciwstawiając go indywidualizmowi Rousseau. W przypadku myśli-
ciela prawicowego i konserwatywnego inspiracje te mogą wydawać się 
nietypowe. 

antyliBeralizm

Społeczeństwo w wizji Francuza, o czym wspomniano już kilkakrotnie, 
miało zupełnie odrzucać ideały dominującego liberalizmu. Za sprzecz-
ną z naturą i szkodliwą dla interesów państwa, jak i społeczeństwa czy 
człowieka uznawał opartą na Deklaracji Praw Człowieka wizję zatomi-
zowanej, pozbawionej więzów z naturalnymi wspólnotami jednostki. Za 
naturalne i zgodne z prawem gatunku Karol Maurras postrzegał życie 
człowieka w swojej rodzinie, a dalej w „rodzinie rodzin”, to znaczy pań-
stwie. Te wspólnoty mogą funkcjonować dobrze, ponieważ są oparte na 
niezbędnym dla zachowania naturalnego ładu autorytecie. W te kwestie 
przede wszystkim „wbijał” ostrze swej krytyki wobec liberalizmu – wizja 
nieograniczonej wolności w istocie zmusza jednostkę do życia w anarchii, 
a także do wyzwolenia w ludziach ich najniższych instynktów, skąd tylko 
krok do całkowitego zniewolenia.

Jeśli idzie o poglądy gospodarcze, antyliberalizm Maurrasa oznaczał 
również sprzeciw wobec idei wolnego rynku. Okazywał szczerą pogardę 
dla plutokracji i systemu opartego na chęci zysku. Obwiniał go o wyję-
cie człowieka z naturalnych struktur, a następnie wepchnięcie go w ręce 
międzynarodowej (żydowskiej) finansjery, bądź komunistów. Opowiadał 
się – podobnie jak wielu konserwatystów m.in. hiszpańskich karlistów, czy 
papież Pius XI – za korporacjonizmem, jako ustrojem pośrednim miedzy 
wadami socjalizmu i kapitalizmu. Widzimy tu częstą u konserwatystów 
przełomu XIX i XX wieku niechęć wobec porewolucyjnej idei liberalizmu, 
jak i utożsamianej z nią liberalnej (kapitalistycznej) gospodarki.

6 Za: J. Bartyzel, hasło: Charles Maurras [online], http://metapedia.konserwatyzm.pl/
wiki/Charles_Maurras [dostęp: 15.07.2012].
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nacjonalizm

Jak zostało powiedziane wyżej, myśliciel z Prowansji uznawał życie 
człowieka w państwie za tak naturalne, jak jego życie w rodzinie. Pań-
stwo zaś by było jednością, musiało opierać się na jednolitym pocho-
dzeniu kulturowym i etnicznym. Tak też Maurras postanowił dokonać 
pewnego novum, jakim było wprowadzenie nacjonalizmu do myśli kon-
serwatywnej. Nacjonalizm dotychczas postrzegany przez prawicę jako 
rewolucyjna idea deifikacji państwa, został przez bohatera tego artykułu 
ograniczony jedynie do oparcia się na wspólnocie narodowej, a nie na 
instytucji państwa. Naród nie był przez niego postrzegany jako instytu-
cja sztuczna, narzucająca swoją wolę, czy niszcząca tradycyjne struktury. 
Wręcz przeciwnie – również do pojęcia narodu Maurras stosował swoją 
naukową i empiryczna metodę, zgodnie z którą miał on być wspólnotą 
naturalną, opartą na organicznym, historycznym rozwoju. Nacjonalizm 
jawił się mu jako historyczna konieczność w obliczu upadku jedności 
świata chrześcijańskiego po schizmie reformacji Lutra. Ideę narodową 
Karol Maurras uważał za jedyną która mogła zagwarantować tak ceniony 
przez niego ład i porządek. Te wartości mogły być zaprowadzone, wedle 
lidera AF, przy czynnym wsparciu państwa, którego rola sprowadzałaby 
się do chronienia i zabezpieczania narodu jako swojego głównego sub-
stratu i fundamentu.

Tak rozumiany nacjonalizm pisarz odróżniał od „nacjonalitaryzmu” – 
rewolucyjnej, liberalnej i romantycznej wersji idei narodowej, która po-
przez hasła umowy społecznej i suwerenności narodu, w istocie niszczyła 
to co w narodzie piękne i wartościowe.

Walka z reWolucją

Za największe zagrożenie dla Francji – jej tradycji, kultury, klasycznego 
porządku i integralności narodowej jej obywateli – myśliciel z Prowansji 
uważał proces rewolucyjny na który składać się miały: reformacja, rewo-
lucja francuska i romantyzm. Reformację oskarżał o przyniesienie ze sobą 
do Francji germańskiego indywidualizmu, zasady sola scriptura. Uważał, 
że rewolucja podzieliła Francję i wydała ją na pastwę ciągłych porażek, 
romantyzm zaś utwierdził w jego ojczyźnie „ducha germańsko-gotyckiego” 
i pod płaszczykiem idei narodowej przemycał do umysłów jego rodaków 
kosmopolityzm. Cała działalność Maurrasa wymierzona była w nieład 
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do jakiego doprowadziła rewolucja. Francja po roku 1789 była dla niego 
Francją tylko z nazwy. 

ustrój państWa

Przywódca Akcji Francuskiej zajmował się przede wszystkim działal-
nością polityczną. Na tym polu poddawał nieustannej krytyce demokra-
tyczno-republikański ustrój współczesnej mu Francji. Przede wszystkim, 
za sprzeczną z ludzką naturą oraz zasadami biologii i socjologii uznawał 
wszelką ideologię egalitarną stojącą u fundamentów nowożytnych kon-
cepcji politycznych. Egalitaryzm według Maurrassa był sprzeczny z cha-
rakterem rozwoju ludzkości, który zawsze wiąże się z narastaniem różnic 
i nierówności między ludźmi. Demokracja, nawet w szczątkowej formie, 
prowadzi z jednej strony do bałaganu i niemocy państwa, z drugiej zaś do 
jego omnipotencji izolującej jednostkę i niszczącej tradycyjne struktury 
społeczne. Francuski konserwatysta określał ją jako system o janusowym 
obliczu – omnipotentnym w sferze przedpolitycznej i impotentnym w po-
litycznej. Karol Maurras jako platonik krytykował samą istotę demokracji, 
odrzucał ją z góry bez żadnych prób jej „ratowania” czy „ulepszania”. 

Przywódca AF za najbardziej odpowiedni ustrój uznawał arystokrację – 
rządy najlepiej urodzonych, przeznaczonych do bycia elitą rządzącą kraju. 
Biorąc jednakże pod uwagę wyniszczenie tradycyjnej francuskiej arysto-
kracji, Maurras postulował konieczność utworzenia nowej elity – fran-
cuskiej, narodowej, monarchistycznej i merytorycznie przygotowanej do 
rządzenia. 

Myśliciel z Prowansji był świadom tego, że dla starożytnych termin „re-
publika” oznaczał dobrze funkcjonujące państwo nastawione na realizację 
dobra wspólnego. Dopuszczał ustrój republikański w formie tradycyjnej, 
jak państwa włoskie czy kantony szwajcarskie, odrzucał jednak stanow-
czo reżim republikański oparty na krytykowanej demokracji i  ideałach 
rewolucyjnych. Wybór takiej formy rządów prowadził jego zdaniem do 
wydania ojczyzny na pastwę Żydów, masonów i obcych, wspieranych 
przez finansową oligarchię. Ponadto, republika nie jest i nie była nigdy 
zgodna z francuską tradycją ustrojową; Francuzi – w przeciwieństwie np. 
do wspomnianych Włochów czy Szwajcarów – nie są narodem z którego 
naturą i charakterem korespondowałby ustrój republikański. Zresztą, na-
wet w państwach w których republika arystokratyczna przez pewien czas 
funkcjonowała dobrze, tj. w Atenach, Rzymie, czy Polsce i doprowadziła 



196

Kamil Pindel

do stopniowego rozkładu państwa (Polska), nadejścia ustroju gorszego 
w postaci cezaryzmu (Rzym) lub pozostawieniu państwa na pastwę de-
magogów (Ateny).

monarchizm

I tu dochodzimy do sedna poglądów Maurrasa, którym jest jego opo-
wiedzenie się za władzą królewską jako fundamentem ustroju państwa, 
co w połączeniu z  lansowaną przez niego i Akcję ideą narodową dało 
oryginalną myśl zwaną „nacjonalizmem integralnym”. Król miał być tu-
taj podmiotem rzeczywiście rządzącym, nie tylko fasadą jak w monarchii 
parlamentarnej czy konstytucyjnej. Idea monarchiczna u Francuza była 
ufundowana na racjonalnych przesłankach dotyczących korzyści płyną-
cych z tego ustroju, nie zaś – jak u legitymistów – na zasadach religijnych 
i mistycznych (ten pogląd określa się również jako „neorojalizm”). 

Przywódca AF zwracał uwagę na liczne zalety tego ustroju. Jako pierw-
szą wymieniał profesjonalizm i poczucie misji władcy szkolonego od 
urodzenia do bycia władcą. Dziedziczenie uwalnia państwo od niszczą-
cej walki o władzę. Rządy króla dają względną równowagę na arenie 
międzynarodowej, jaka panowała w czasie gdy dyplomację prowadziły 
wychowane na wartościach uniwersalnych rody królewskie, a nie rzą-
dy republikańskie, którym oczy przesłaniał egoistyczny interes i włas-
ne ambicje. Suwerenna monarchia, jak to było w czasach absolutyzmu 
we Francji, jest w istocie „demokratyczna” poprzez ograniczenie króla 
koniecznością respektowania praw naturalnych, interesów regionalnych 
i poszczególnych stanów. Władza królewska stwarza też, w jego poczuciu, 
niezwykle godne i dostojne poczucie mariażu instytucji państwa z osobą 
monarchy. Wreszcie, Maurras zwracał uwagę na fakt, że monarchia zaj-
muje pierwsze miejsce w hierarchii bytów u Platona.

Co do metod, jakimi dwudziestowieczny rojalista chciał wprowadzić 
swoje idee w życie, były one zdecydowanie nowoczesne, charakterystycz-
ne dla czasów mu współczesnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych 
rojalistów, postulujących restaurację drogą legalnego przywrócenia na tron 
dynastii królewskiej, Karol Maurras proponował zamach stanu i ustano-
wienie tymczasowej dyktatury mającej jednak tylko przygotować grunt 
pod osadzenie na tronie króla. Choć w starożytności tylko dyktaturę Suli 
można uznać za konserwatywną, to w czasach nowożytnych pojawiały 
się koncepcje Jana Donoso Cortesa, czy decyzjonizmu Karola Schmit-
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ta postulujące właśnie dyktaturę jako środek na przełamanie monopolu 
rewolucyjnej władzy. Francuz uznawał walkę z republiką, za walkę „na 
śmierć i życie”, w której dopuszczalne są wszelkie możliwe środki. 

zakończenie

Myśl Karola Maurrasa można scharakteryzować niewątpliwie jako ory-
ginalną i  interesującą. Jest to połączenie tradycyjnej, konserwatywnej 
myśli francuskiej – monarchizmu, odwołującego się do zasad cywilizacji 
łacińskiej i opartego o instytucję Kościoła Rzymskokatolickiego z całko-
witym odrzuceniem dziedzictwa Rewolucji Francuskie i przywiązaniem 
do klasycznych form w kulturze. Synteza tradycjonalizmu i nowoczesnej 
organizacji społeczeństwa. Do tego dochodzą nowoczesne, efektywne for-
my promocji idei i oddziaływania na społeczeństwo – takie jak organizacja 
AF, docenienie roli mediów, kształcenie kadr, a także prowadzenie polityki 
opartej przede wszystkim na realizacji własnych postulatów. Maurrasa na 
pewno można zaliczyć do szerokiego grona myślicieli konserwatywnych, 
choć wiele elementów jego idei z pewnością uniemożliwia traktowanie go 
jako typowego kontrrewolucjonisty. Profesor A. Wielomski zalicza jego 
myśl do konserwatyzmu rewolucyjnego7; za powód podaje fakt, że cały 
monarchizm Prowansalczyka jest w istocie podporządkowany jego na-
cjonalizmowi, idea władzy królewskiej nie jest esencją myśli, a opartym 
o racjonalne przesłanki środkiem do celu, jakim jest realizacja idei naro-
dowej i przywrócenie blasku potędze Francji8. Rzeczywiście, nacjonalizm, 
dotychczas postrzegany jako ideologia porewolucyjna i demokratyczno-
-liberalna, za sprawą bohatera niniejszego artykułu został włączony do 
myśli reakcyjnej i konserwatywnej. Maurassowski nacjonalizm jest w po-
równaniu do rewolucyjnego nacjonalizmu jakobinów ideą tradycjonali-
styczną, zakorzenioną w tradycyjnych europejskich wartościach. Lider 
AF uznawał nacjonalizm za konieczny po rozbiciu jedności świata Chri-
stianitas przez Reformację Marcina Lutra, postrzegał jako środek prowa-
dzący do budowy „nowego średniowiecza”9. Również jego stosunek do 
katolicyzmu był złożony – ponieważ postrzegany bywa z jednej strony 
jako ateista, gloryfikujący Kościół i ład na jakim zbudowany jest katolicki 

7 A. Wielomski, Konserwatyzm, główne idee, nurty, postacie, Warszawa 2007, s. 285.
8 Tamże, s. 298.
9 „Aspects de la France”, 26 IX 1952.
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świat, a z drugiej strony – część jego wypowiedzi na temat religii rzym-
skiej jest bardzo zbieżna z poglądami heretyków, takimi jak reformatorzy 
czy J. J. Rousseau. Wynika to z tego, że u Maurrasa również sfera religii 
została podporządkowana idei nacjonalistycznej. 

Idea nationalisme integral, choć może wydawać się niespójna, dzięki za-
angażowaniu w sferę ideową i organizacyjną tego działacza społecznego 
i jego współpracowników z AF osiągnęła swojego czasu niezwykłą popu-
larność, miała też duży wpływ na jedną z form państwowości francuskiej 
jaką było Państwo Vichy marszałka Filipa Petaina. Również z tego po-
wodu dorobku myśliciela spod Marsylii nie można dziś pomijać analizu-
jąc współczesną europejską myśl polityczną. Dziś jednak postać Karola 
Maurrasa, choć zainteresowanie jego myślą wzrasta, jest przez francuska 
lewicę całkowicie przemilczane i dawno osądzone jako „faszystowskie”, 
na które to określenie Maurras raczej nie zasługuje. 
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NajwiękSzy Naród bez pańStwa. kweStia 
kurdyjSka w turcji

Ne mutlu Türküm diyene
K. Atatürk

Wstęp

Pisząc o polityce we współczesnej Turcji, nie można pominąć kwestii 
kurdyjskiej. Jest to zdecydowanie jeden z najważniejszych problemów 
politycznych, przewijający się przez cały okres trwania Republiki, cho-
ciaż poziom jego obecności w oficjalnej polityce państwa była zmienna. 
W tym artykule chciałbym ukazać rozwój tej trudnej sprawy w tureckim 
życiu publicznym, opisać obecną sytuację oraz rozważyć możliwe rozwią-
zania kwestii kurdyjskiej w Turcji.

Jednoznaczny podział na Turków i Kurdów byłby zbyt dużym uprosz-
czeniem, rozmazującym sytuację  Turcji, gdyż w tym wypadku tożsamość 
polityczna oraz narodowa nie zawsze jest pochodzi wprost od tożsamo-
ści etnicznej. Dlatego aby uniknąć tego problemu, mówiąc o aktorach 
politycznych w tej sprawie, będę odwoływał się do pojęć użytych przez 
M. Somera. Wprowadza on dwie kategorie: „aktorów tureckiej większości” 
(Turkish-majority actors), kiedy odwołuje się do tych, którzy identyfikują się 
przede wszystkim z tożsamością turecką lub turecko-muzułmańską; a tak-
że „aktorów kurdyjskiej mniejszości”  (Kurdish-minority actors), czyli tych 
bazujących na kurdyjskiej tożsamości politycznej1. Rozróżnienie to jest 

1 M. Somer, Why Aren’t Kurds Like the Scots and the Turks Like the Brits? Moderation and 
Democracy in the Kurdish Question, “Cooperation & Conflict” 2008, t. 43, nr 2, s. 245.
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istotne głównie z tego powodu, iż ta pierwsza grupa składa się zarówno 
z etnicznych Turków, jak i Kurdów.

kurdoWie

Kurdowie to grupa etniczna niegdyś zamieszkująca region Imperium 
Osmańskiego zwany Kurdystanem. Jednak po I wojnie światowej oraz 
niepowodzeniu w ustanowieniu własnego państwa, zostali rozdzieleni 
i w skutek tego żyją teraz w różnych państwach. Konkretna liczba Kur-
dów nie jest łatwa do ustalenia, a różne źródła podają odmienne warto-
ści. Yavuz i Gunter w swoim artykule piszą, że: 

racjonalne szacunki są takie, że 7 milionów Kurdów może żyć w  Turcji 
(stanowiąc pomiędzy 12 a 15 procent społeczeństwa), 6 milionów w Iranie 
(11 procent), 3 miliony w Iraku (pomiędzy 20 a 23 procent) i 800 tys. w Syrii 
(7 procent)2.

Jak wskazują inni badacze, „ludzie, którzy są w różnym stopniu pocho-
dzenia kurdyjskiego, stanowią 15–16% całej populacji [w Turcji], czyli 
około 11.5 miliona osób”3. Najnowsze dane CIA The World Factbook4 
wskazują na jeszcze większą ich liczbę: 18% w Turcji (ponad 14 milio-
nów); 10% w Iranie (prawie 8 milionów); 15–20% w Iraku (4.5–6 mi-
lionów). Różne wyniki są spowodowane dynamicznym wzrostem liczby 
ludności kurdyjskiej, zmieniającą się identyfikacją etniczną oraz różnymi 
metodami stosowanymi przez badaczy. Dobitnie pokazuje to, jak trudno 
jest ustalić dokładną liczbę Kurdów na świecie. Niemniej jednak uprawnia 
nas to do uznania ich za największy naród bez państwa.

Jak widać powyżej, Kurdowie zamieszkują głównie tereny czterech 
państw: Turcji, Iranu, Iraku oraz Syrii. Mniejsze skupiska tej ludności 
mieszkają również w wielu innych państwach Bliskiego Wschodu. Istnieje 
też liczna diaspora kurdyjska w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. 
Fakt życia w wielu krajach, a także struktura plemienna5 mocno wpływa 
na obecną sytuację Kurdów:

2 M. Gunter, M. H. Yavuz, The Kurdish Nation, “Current History” 2001, t. 100, nr 642, 
s. 33.

3 M. Somer, dz. cyt., s. 223.
4 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html [dostęp: 7.02.2012].
5 M. Gunter, M. H. Yavuz, dz. cyt., s. 33.
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struktura plemienna odegrała podwójną rolę: hamowanie kształtowania 
się kurdyjskiej jedności przez utrzymywanie podziału wśród Kurdów oraz 
utrwalanie zwiększonego kurdyjskiego partykularyzmu względem Turków, 
Irańczyków czy Arabów (...) Zróżnicowane kurdyjskie dialekty zdominowa-
ły regiony [ich zamieszkania – W. U.] i aż do niedawna sub-etniczne tożsa-
mości były silniejsze niż świadomość kurdyjska6. 

Co więcej, „grupy kurdyjskie zamieszkujące różne kraje doświadczyły 
zróżnicowanych procesów modernizacji, demokratyzacji i  integracji kul-
turowej, zgodnie z tym, jakie doświadczenia modernizacyjne miały różne 
kraje świata”7. W tym świetle uznanie Kurdów za homogeniczną grupę 
etniczną byłoby błędem. Można więc przypuszczać, iż kurdyjska świa-
domość wspólnotowa skonstruowana przeciw „innym”, to jest Turkom, 
Arabom itd., jest nietrwała i kryją się za nią liczne, znaczące różnice.

kWestia kurdyjska od imperium osmańskiego po trzeci przeWrót 
WojskoWy

Chociaż odrębność etniczna Kurdów istniała już za czasów Imperium 
Osmańskiego, multikulturowy i  wieloetniczny charakter tego państwa 
gwarantował, że kwestia ta nie miała większej relewancji. Jak pisze Yavuz, 

„tożsamość etniczna miała bardzo małe polityczne znaczenie. To tożsamość 
religijna kształtowała polityczną lojalność”8. Co więcej, „jako część muzuł-
mańskiego milletu (osmańska kategoria religijnego narodu), etniczni Kurdo-
wie i Turkowie cieszyli się tym samym, uprzywilejowanym statusem przez 
wieki”9. Obaj autorzy zgadzają się, że kurdyjska etniczność zyskała na rele-
wancji wraz z centralizacją administracji osmańskiej i z pierwszymi pró-
bami turkifikacji Imperium. Jednakże to dopiero ideologia kemalistyczna 
w okresie Republiki stała się impulsem dla gwałtownego rozwoju nacjonali-
zmu mniejszości kurdyjskiej w tym kraju.

Nacjonalizm to jedno z sześciu najważniejszych założeń kemalizmu, 
przez co staje w centrum ideologii Republiki Turcji. Sprawa ta znajdywała 

6 Tamże, s. 34.
7 Ö. Çaha, M. Toprak, N. Uslu, Religion and Ethnicity in the Construction of Official Ideol-

ogy in Republican Turkey, “The Muslim World” 2010, nr 100, s. 39.
8 M. H. Yavuz, Five stages of the construction of Kurdish nationalism in Turkey, “Nationalism 

and Ethnic Politics” 2001, t. 7, nr 3, s. 5.
9 M. Somer, dz. cyt., s. 223.
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swoje odzwierciedlenie we wszystkich dotychczasowych konstytucjach 
Republiki, chociaż sformułowanie tej idei zmieniało się na przestrzeni lat:

konstytucja z 1924 roku stanowi, że: „niezależnie od religijnej czy etnicznej 
różnicy, każda osoba z  tureckiego ludu, która jest obywatelem, jest uzna-
wana za Turka” (...) konstytucja z 1961 roku omija stwierdzenie o tureckim 
ludzie i  ustanawia, że każdy obywatel jest ”akceptowany jako Turek, nie-
zależnie od identyfikacji etnicznej i  religijnej”. Zgodnie z  artykułem 66 
konstytucji z 1982 roku, każdy, kto jest powiązany z Republiką Turcji oby-
watelstwem jest Turkiem10.

Kolejną zasadą leżącą u podstaw Republiki jest sekularyzm, który do-
prowadził do upadku „Sułtanatu i Kalifatu, będących ważnymi symbola-
mi jednoczącymi Kurdów i Turków”11.

W tych okolicznościach nie tylko jednocząca, religijna identyfikacja 
poddana została opresji, ale została także ustanowiona, a następnie wspie-
rana przez rząd, silna, narodowa tożsamość „sekularnego Turka”. Co wię-
cej, w roku 1924 język kurdyjski został zdelegalizowany12. 

Wykluczające, nietolerancyjne i dezintegrujące podejście kemalistycznych 
elit okresu Republiki doprowadziło zarówno religijne, jak i kurdyjskie grupy 
do rozwinięcia nowych tożsamości, które nie są zdefiniowane wewnątrz sy-
stemu, a nawet nie są uznawane za legalne13.

Aktorzy tureckiej większości stali się tymi „innymi”, którzy pozwolili 
mniejszości kurdyjskiej na skonstruowanie własnej, odrębnej tożsamości.

Od tamtej pory relacje pomiędzy turecką większością a  kurdyjską 
mniejszością przybierały różną formę oraz charakteryzowały się zmienną 
intensywnością. Przed II wojną światową miały miejsce trzy rebelie wypo-
wiedziane przeciwko reżimowi Atatürka: w 1925 roku; w latach 1930–31; 
oraz w latach 1937–3814. Wszystkie z nich zostały zdławione przez sze-
roko zakrojone użycie sił zbrojnych. Somer wskazuje na trzy istotne, dłu-
gofalowe skutki tego okresu:

rebelie te pomogły radykalnym (hardliners) elitom państwa odstawić na bok te 
elity, które mogłyby faworyzować mniej twarde i bardziej etnicznie przyjazne 

10 M. Gunter, M. H. Yavuz, dz. cyt., s. 34.
11 M. Somer, dz. cyt., s. 224.
12 G. Chaliand, The Kurdish Tragedy, London 1994, s. 4.
13 Ö. Çaha, M. Toprak, N. Uslu, dz. cyt., s. 34.
14 M. H. Yavuz, dz. cyt., s. 7–8.
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podejście do Kurdów (...) Elity (...) zaczęły postrzegać ich [Kurdów –  W. U.] 
jako potencjalną piątą kolumnę, która powinna być wszelkim kosztem zasymi-
lowana (...) Po trzecie, ten okres mocno podzielił elity kurdyjskie15.

W rezultacie dwie, spolaryzowane w stosunku do siebie elity zdomino-
wały dyskurs polityczny.

Następne dwie dekady przyniosły relatywne rozluźnienie napięć po-
między mniejszością kurdyjską i turecką większością. W trakcie II woj-
ny światowej, okresu powojennego i lat pięćdziesiątych, żadne znaczące 
wydarzenia dotyczące tej kwestii nie miały miejsca. Jednak już w latach 
sześćdziesiątych XX wieku zaczęła się sekularyzacja ruchu kurdyjskiej 
mniejszości, głównie jako efekt rosnącego wpływu marksizmu i  innych 
form ideologii socjalistycznej: 

sekularyzacja i transformacja tożsamości kurdyjskiej dokonała się w ramach 
szerszego, lewicowego ruchu w Turcji w latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych (...) W związku z konstytucją z 1961, kurdyjscy intelektualiści wyra-
żali kurdyjskie obawy i żale poprzez użycie haseł socjalistycznych16.

Początkowo dochodziło do współpracy pomiędzy kurdyjskim ruchem nie-
podległościowym a lewicowymi aktywistami tureckiej większości. Przy-
wrócenie władzy w ręce cywilne po wojskowym zamachu stanu w 1960 
roku umożliwiło zakładanie partii socjalistycznych. W tym czasie Turecka 
Partia Robotnicza (Türkiye İşçi Partisi, TİP) zrzeszała zarówno etnicznych 
Turków, jak i Kurdów: „TİP była bardzo atrakcyjna dla Kurdów, gdyż na-
stroje polityczne [w Turcji] nabrały mocno prawicowego charakteru”17. 
Następna dekada przyniosła zintensyfikowany rozwój ruchów socjali-
stycznych o kurdyjskiej orientacji:

pomiędzy 1971 a 1973, różne kurdyjskie organizacje kulturowe, takie jak 
Rewolucyjny Demokratyczny Związek Kulturowy, organizowały regularny 
system nauczania w celu pobudzenia świadomości kurdyjskiej, mieszając 
marksizm i kurdyjski nacjonalizm, by zmobilizować młodzież w imię tożsa-
mości i sprawiedliwości społecznej18.

15 M. Somer, dz. cyt., s. 225.
16 M. H. Yavuz, dz. cyt., s. 9.
17 D. McDowall, A Modern History of the Kurds, London 2004, s. 408.
18 M. Gunter, M. H. Yavuz, dz. cyt., s. 35.
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Druga połowa lat siedemdziesiątych XX wieku przyniosła wzrost prze-
mocy na etnicznym i religijnym tle. Prawicowe grupy, szczególnie Sza-
re Wilki (Bozkurtlar), dokonywały aktów przemocy wobec mniejszości 
(Kurdów, Alawitów, imigrantów), zwłaszcza tych o orientacji lewicowej. 
Najwcześniejsze znaki nadchodzących okrucieństw pojawiły się w Mala-
tyi, w kwietniu 1978 roku, a pierwsza masakra dokonana została w Maras, 
w grudniu tego samego roku. Pomimo że rząd powziął pewne czynności 
w celu zapobieżenia tym wydarzeniom, podjęte środki nie były wystarcza-
jące. Dopiero interwencja wojskowa (a de facto kolejny, trzeci w historii Re-
publiki Turcji pucz wojskowy) z 12 września 1979 roku zakończyła walki. 
Jak pisze Mc Dowall: „12 września oceniono, że nie mniej niż 3856 osób 
poniosło śmierć w przeciągu ośmiu i pół miesiąca od masakry w Maras”19. 
Okres ten miał decydujący wpływ na obecną sytuację w Turcji, gdyż to 
właśnie w tych okolicznościach doszło do powstania Partii Pracujących 
Kurdystanu (Partiya Karkerên Kurdistan – PKK)20, dzisiaj głównej organiza-
cji prezentującej radykalny, kurdyjski nacjonalizm, uznawanej za organi-
zację terrorystyczną, m.in. przez USA, Unię Europejską czy Organizację 
Narodów Zjednoczonych.

kWestia kurdyjska od pojaWienia się pkk do czasóW dzisiejszych

Założenie PKK było momentem zwrotnym w rozwoju relacji turecko-
-kurdyjskich. Źródła tej organizacji tkwią w ruchu studenckim prowadzo-
nym przez Abdullaha Öcalana – początkowo składającym się zarówno 
z etnicznych Turków i Kurdów, których celem była rewolucja socjalistycz-
na21 – formalnie zorganizowanym w 1978 roku. Mimo że Öcalan zmuszo-
ny był do ucieczki do Syrii w roku 1979, poziom aktywności tej grupy po 
puczu wojskowym uległ zwiększeniu. Tak naprawdę, to PKK „była jedną 
z niewielu ważnych organizacji kurdyjskich, które przetrwały zawirowania 
polityczne w Turcji”22. Do pierwszego aktu terroryzmu ze strony PKK 
doszło już w roku 1983, gdy trzech żołnierzy tureckich zostało zabitych 
w zasadzce23, ale to rok 1984 jest uznawany za początek walki zbrojnej 
bojowników PKK, zarówno przeciwko armii i rządowi tureckiemu, jak 

19 McDowall, dz. cyt., s. 415.
20 M. Ahmed, M. Gunter, The Evolution of Kurdish Nationalism, Costa Mesa 2007, s. 84.
21 M. H. Yavuz, dz. cyt., s. 12.
22 M. Ahmed, M. Gunter, dz. cyt., s. 85.
23 G. Chaliand, dz. cyt., s. 48.
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i Kurdom, którzy odmawiali wsparcia dla działalności tej organizacji24. Od 
początku trwania tych działań zbrojnych doszło do śmierci wielu osób, 
zarówno ze strony bojowników z PKK, jak i ze strony armii tureckiej oraz 
cywilów. Liczbę ofiar szacuje się na około 40 tysięcy25.

Przełom wieków XX i XXI to okres względnego spokoju w relacjach 
pomiędzy rządem i armią turecką a PKK. W 1999 roku w Kenii doszło 
do pojmania Abdullaha Öcalana przez siły tureckie wspierane przez ame-
rykański wywiad26. Pomimo że schedę po nim przejął jego brat, Osman 
Öcalan, który nawoływał do intensyfikacji ataków na przedstawicieli 
tureckiej większości, to głoszone przez niego hasła nie spotkały się z du-
żym odzewem. Mogło to być spowodowane faktem, iż „wiele kurdyjskich 
organizacji i partii zaczęło przedkładać środki polityczne nad militarne 
jeszcze przed pojmaniem [Abdullaha – W.U.] Öcalana”27. Okres względ-
nego spokoju nie trwał jednak długo – w 2004 roku PKK odwołała 
zawieszenie broni i powróciła do używania siły jako środka do osiągania 
swoich celów.

W międzyczasie wiele zmian zaszło również i po stronie tureckiej więk-
szości. Po ostatnim do tej pory, tzw. post-modernistycznym puczu wojsko-
wym w 1997 roku, rola armii zaczęła maleć, a krok po kroku zwiększał 
się zakres cywilnej kontroli nad tureckimi siłami zbrojnymi28. Zmiana 
paradygmatu w relacjach rząd-wojsko, popierana przez kolejno po sobie 
następujących Przewodniczących Narodowej Rady Bezpieczeństwa, miała 
też silne wsparcie ze strony rządowej, gdzie kemaliści i nacjonaliści rzą-
dzący wcześniej zostali zastąpieni przez AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi), 
konserwatywną, lecz nie radykalnie islamistyczną partię.

Od zwycięskich dla AKP wyborów z 2002 roku, polityka rządu w sto-
sunku do mniejszości kurdyjskiej uległa złagodzeniu i opierała się na 
małych, acz systematycznych ustępstwach. Chociaż w pierwszym roku 
tych rządów – jeszcze przed ogłoszeniem końca zawieszenia broni z PKK– 

„AKP zrobiła niewiele by spełnić oczekiwania kurdyjskie poza inwestowa-
niem w politykę społeczną, relacje na najniższym szczeblu i infrastrukturę 

24 M. Somer, dz. cyt., s. 225.
25 E. Liaras, M. Somer, Turkey’s New Kurdish Opening. Religious Versus Secular Values, “Mid-

dle East Policy” 2010, t. 17, nr 2, s. 153.
26 M. H. Yavuz, dz. cyt., s. 15.
27 M. Gunter, M. H. Yavuz, dz. cyt., s. 36.
28 Por. E. Aydınlı, A Paradigmatic Shift for the Turkish Generals and an End to the Coup Era 

in Turkey, “The Middle East Journal” 2009, t. 63, nr 4, s. 581–596.
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na południowym wschodzie”29, to działania te charakteryzowały się dużą 
progresją w czasie, aż do deklaracji „Nowego Otwarcia” w relacjach ture-
cko-kurdyjskich, ogłoszonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych Repub-
liki Turcji w maju 2009 roku.

Niemniej jednak sprawa pozostaje w znacznym stopniu skomplikowa-
na. Działania obu stron nie zawsze są przejrzyste, a przede wszystkim 
niewystarczające, by rozwiązać kwestię kurdyjską. W dodatku ostatnie 
lata przyniosły dwa bardzo ważne czynniki na arenie międzynarodowej, 
mające znaczny wpływ na ten problem – proces akcesyjny Turcji do Unii 
Europejskiej oraz wojna i destabilizacja w Iraku. Mimo wszystko dokonał 
się znaczący postęp w relacjach turecko-kurdyjskich i ostatnie wydarzenia 
umożliwiają dyskusję nad coraz szerszą gamą możliwych rozwiązań. Nie-
którzy eksperci twierdzą, że „Turcja ma dwa wybory: ewolucja w ramach 
demokratycznego procesu lub powrót do dawnej polityki zakazów”30. 
W związku z tym, w dalszej części tego artykułu chciałbym przyjrzeć się 
tym najważniejszym czynnikom mającym wpływ na kwestię kurdyjską. 
Jednak by to zrobić, potrzebne jest przedstawienie głównych aktorów 
politycznych w tej sprawie.

głóWni aktorzy polityczni W kWestii kurdyjskiej W turcji

Oczywiście w sprawie Kurdów w Turcji rolę odgrywa wielu aktorów 
instytucjonalnych oraz nieformalnych, którzy mają mniejszy lub większy 
wpływ na rozwój wydarzeń, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokal-
nym. Dokładne opisanie i przedstawienie ich wszystkich wykracza jednak 
poza temat tej pracy, dlatego skupię się jedynie na najbardziej istotnych 
organizacjach i  instytucjach. Również sam opis tych grup, który przed-
stawię, będzie raczej ogólny i nie przeanalizuje dokładnie różnic, które 
występują wewnątrz nich. Takie uproszczone podejście okaże się jednak 
bardzo przydatne z perspektywy analizy dalszego możliwego rozwoju sy-
tuacji, gdyż czyni ją łatwiejszą.

Na początku zdefiniuję aktorów ze strony tureckiej większości. Nie-
wątpliwie jedną z najważniejszych instytucji po tej stronie jest armia. Jej 
specjalna pozycja polityczna to wyróżniająca cecha tureckiego systemu 
politycznego: „z zasady jest tak, że ludzie mają państwa, a państwa mają 

29 E. Liaras, M. Somer, dz. cyt., s. 154.
30 Ö. Çaha, M. Toprak, N. Uslu, dz. cyt., s. 39.
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armie. Jednak w Turcji działa to odwrotnie: wojsko posiada kraj, a kraj 
posiada ludzi”31. Mimo zmniejszającego się wpływu armii w kraju, przez 
cały okres panowania Republiki jest to jeden z najbardziej wpływowych 
aktorów politycznych w kwestii kurdyjskiej, konsekwentnie sprzeciwiają-
cy się żądaniom mniejszości kurdyjskiej w zakresie uznania narodowości 
czy przyznania autonomii.

Najbardziej istotne partie polityczne, które również prezentują po-
dobną opcję – negatywny stosunek do Kurdów – to CHP (Cumhuriyet 
Halk Partisi – Republikańska Partia Ludowa) oraz MHP (Miliyetçi Hareket 
Partisi – Partia Ruchu Narodowego). Są odpowiednio drugą i trzecią naj-
większą siłą w tureckim Wielkim Zgromadzeniu Narodowym. CHP to 
najstarsza partia Republiki Turcji, założona jeszcze przez Kemala Atatür-
ka. MHP jest z kolei prawicową, nacjonalistyczną partią, łączoną m.in. 
ze wspomnianymi już wcześniej Szarymi Wilkami. Obie z tych partii, tak 
samo zresztą jak i armia, są pod silnym wpływem ideologii kemalistycz-
nej, zatem, pomimo różnic, będę odwoływał się do nich czasem używając 
generalnej nazwy „kemaliści”.

Dalej wśród aktorów tej strony mamy do czynienia z obecnie będą-
cą u władzy AKP oraz rządem pod przewodnictwem premiera Recepa 
Tayyipa Erdoğana. Te instytucje formowane są przez umiarkowanych 
członków wcześniejszych, fundamentalistycznych ugrupowań islamskich 
tworzonych i kierowanych przez Necmettina Erbakana. AKP powstała po 
zdelegalizowaniu Fazilet Partisi (Partii Cnoty) w 2001 roku, przedstawia-
jąc się nie jako partia religijna, a raczej „konserwatywno-demokratyczna”. 
Prezentuje ona znacznie bardziej otwarte stanowisko wobec mniejszości 
kurdyjskiej, co zresztą zostało już wspomniane wcześniej. Pozycja AKP 
w tureckim systemie politycznym systematycznie wzrasta, zarówno ze 
względu na publiczne poparcie (w 2011 roku AKP wygrała trzecie z rzę-
du wybory parlamentarne), jak i z powodu zmniejszającej się roli armii.

Po stronie kurdyjskiej mniejszości główną rolę w tym konflikcie od-
grywa wspomniana już wcześniej PKK. W dalszym ciągu dokonuje ona 
licznych ataków na bazy wojskowe w południowo-wschodniej części 
kraju, chociaż do drobniejszych incydentów dochodzi na terenie całego 
państwa. Co więcej, „w latach 2006–2007 pomiędzy PKK a siłami bez-
pieczeństwa doszło do eskalacji przemocy”32, także w skutek tego, że 

31 Tamże, s. 38.
32 M. Somer, dz. cyt., s. 229.
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bojownicy kurdyjscy znaleźli względnie bezpieczne schronienie w pół-
nocnym Iraku.

Istnieją też kurdyjskie partie polityczne, które przedkładają środki po-
lityczne nad militarne. Z powodu systemu wyborczego w Turcji, w którym 
klauzula zaporowa dla partii politycznych wynosi 10%, ale także z powo-
du względnie wysokiego poparcia dla AKP w kurdyjskich regionach Tur-
cji, nie osiągają one znacznej relewancji na arenie parlamentarnej. Jednak 
niektórzy członkowie Wielkiego Zgromadzenia Narodowego są wybierani 
jako kandydaci niezależni, a następnie, już po wyborach, formują grupy 
polityczne reprezentujące stronę kurdyjskiej mniejszości.

Po wyborach w 2007 roku DTP (Demokratkik Toplum Partisi – Partia 
Demokratycznego Społeczeństwa) stała się główną z tych grup. W swojej 
analizie, Murat Somer wspomina o jeszcze dwóch innych partiach kurdyj-
skich: KADEP (Katılımcı Demokrasi Partisi – Partia Demokracji Partycypa-
cyjnej) oraz HAK-PAR (Hak ve Özgürlükler Partisi – Partia Praw i Wolności). 
Różnią się one swoimi programami oraz powiązaniami politycznymi, „pro-
gram DTP można uznać za najbardziej umiarkowany (...) Jednak DTP 
ma silne związki z PKK, a zatem i z przemocą”33. W grudniu 2009 roku, 

„wśród incydentów związanych z użyciem przemocy, które miały miejsce 
w całej Turcji, Sąd Konstytucyjny zadecydował o zdelegalizowaniu DTP 
za zagrażanie jedności państwa”34. Sukcesorką tej partii jest BDP (Barış 
ve Demokrasi Partisi – Partia Pokoju i Demokracji). W wyborach parlamen-
tarnych w 2011 roku, do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego dostało 
się 35 kandydatów niezależnych, wspieranych przez BDP.

Wśród wymienionych aktorów, zarysowanie ostrej linii podziału na po-
lityków umiarkowanych i radykalnych nie jest zadaniem łatwym. Wśród 
aktorów tureckiej większości nie wydaje się być to problematyczne, gdyż 
jedynym wymiarem tego rozróżnienia jest stosunek do podjęcia i pro-
wadzenia dialogu ze stroną kurdyjską – wtedy uznamy AKP za aktorów 
umiarkowanych, a kemalistów za radykalnych. Natomiast w drugim wy-
padku przysparza to problemów. Tak jak już wykazywałem, DTP (BDP) 
wydaje się być najbardziej umiarkowaną partią jeśli chodzi o żądania 
i program, ale jednocześnie odmawia wyrzeczenia się przemocy jako środ-
ka do osiągnięcia celu i utrzymuje kontakty z PKK35.

33 Tamże, s. 240.
34 E. Liaras, M. Somer, dz. cyt., s. 155.
35 M. Somer, dz. cyt., s. 240.
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czynniki WeWnętrzne WpłyWające na kWestię kurdyjską

Z pewnością najważniejszym czynnikiem warunkującym sytuację Kur-
dów w Turcji jest trwający konflikt zbrojny pomiędzy siłami rządowymi 
i armią oraz bojówkami PKK. Z jednej strony żaden z aktorów politycz-
nych tureckiej większości nie popiera działań PKK, z drugiej jednak naj-
bardziej umiarkowane stronnictwo po stronie kurdyjskiej mniejszości nie 
sprzeciwia się jej otwarcie. Ponadto struktura PKK jest sieciowa i  głęboko 
zakorzeniona w społecznościach lokalnych. Stwarza to sytuację, której 
rozwiązanie jest wyzwaniem dla obu stron.

Co więcej, trwająca wojna z PKK w Turcji (oraz w północnym Iraku) 
jest czynnikiem wzmacniającym pozycję tureckiej armii w systemie po-
litycznym. Chociaż relacje cywilno-wojskowe w Turcji podlegają obecnie 
procesowi stopniowych przemian na rzecz zwiększenia kontroli rządowej 
nad armią, „w dalszym ciągu pozostaje jedna problematyczna kwestia 
stanowiąca istotne zagrożenie dla pełnej zmiany roli armii: PKK i jej nie-
ustanna przemoc”36. Doprowadziło to do dosyć paradoksalnej sytuacji: 
PKK, stojąc w opozycji do kemalistów, prowokuje interwencje wojskowe, 
co w konsekwencji doprowadza do zahamowania transformacji polegają-
cej na zmniejszeniu roli armii w życiu politycznym Republiki.

Kolejne czynniki mające gruntowny wpływ na myślenie o kwestii kur-
dyjskiej wywodzą się z teorii racjonalnego wyboru i wiążą się z myśle-
niem strategicznym obu aktorów. Murat Somer dostarcza nam ciekawych 
wniosków, które wyciągnął z analizy konfliktu przez zastosowanie do nie-
go teorii gier. Wyniki te wskazują nam, że kooperacja pomiędzy aktorami 
tureckiej większości a kurdyjskiej mniejszości zależy od wewnętrznych 
warunków strukturalnych oraz zysków z kooperacji37. Dla radykałów 
po stronie kurdyjskiej kooperacja byłaby opłacalna z dwóch powodów38: 
geostrategicznych korzyści wynikających z bycia częścią Republiki Turcji 
oraz z faktu, iż wielu Kurdów jest rozrzuconych po kraju i żyje nie tylko 
wśród, ale i z Turkami, zakładając mieszane rodziny. Z kolei po stronie 
większości tureckiej współpraca byłaby opłacalna z uwagi na wysokie 
koszty jej braku: trwa przecież konflikt, który powoduje liczne straty po 
obu stronach; pociąga to za sobą także wysokie wydatki na zbrojenia. 

36 E. Aydınlı, dz. cyt., s. 594.
37 M. Somer, dz. cyt., s. 230–233.
38 Tamże, s. 232.
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Współpraca jednak wiąże się też z pewnym ryzykiem po stronie tych 
aktorów: nawet jeśli zarówno umiarkowani, jak i ci radykalni, powiązani 
z PKK, zdecydują się na kooperację, sytuacja może pozostać niejasna 
i nierozwiązana ze względu na „semi-autonomiczne elementy wewnątrz 
struktury PKK”39. Podobna jest, z resztą, po drugiej stronie – umiarko-
wani aktorzy powiązani z AKP czy rządem tureckim też nie cechują się 
pełną autonomią, gdyż system polityczny Turcji nie gwarantuje pełnej 
cywilnej kontroli nad działaniami armii. Zatem ustępstwa którejkolwiek 
strony niosą za sobą możliwość braku lub niepełnego odwzajemnienia 
u drugiej, nawet przy założeniu istnienia dobrej woli umiarkowanych 
polityków obu stron.

Współpraca jest również utrudniona z powodu opinii publicznej w do-
minującej grupie tureckiej. W powszechnym mniemaniu „etniczny plu-
ralizm ma predyspozycje do powodowania rozpadu i słabości [struktur 
państwowych], jeśli nabiera charakteru politycznego (...) Tak długo, jak te 
obawy pozostaną mocno ugruntowane, elity będą postrzegać kwestię kur-
dyjską jako problem bezpieczeństwa narodowego”40. M. Somer przytacza 
wyniki badania opinii społecznej, które wydają się potwierdzać te obawy: 
„o ile 62% badanych wspiera ogólną ideę, by rząd wspierał dążenia mniej-
szości etnicznych do ochrony swojej tradycji, to tylko 42% popiera takie 
działania w stosunku do Kurdów”41.

międzynarodoWe czynniki WpłyWające na kWestię kurdyjską

W ostatnich latach głównie dwa czynniki o charakterze międzynarodo-
wym w znaczącym stopniu wpływają na rozwój kwestii kurdyjskiej w Tur-
cji – wydarzenia w Iraku oraz proces akcesyjny Turcji do Unii Europejskiej.

Sytuacja w Iraku sprawia wiele problemów władzom w Ankarze. Irak to 
trzeci na świecie kraj jeśli chodzi o liczbę Kurdów. Północny Irak, zamiesz-
kany właśnie przez Kurdów, jest regionem autonomicznym i w związku 
z tym mógł się stać schronieniem dla bojowników PKK. Jednak ture-
ckiemu rządowi udało się „zabezpieczyć (...) współpracę między Irakiem, 
irackimi Kurdami, Syrią oraz Stanami Zjednoczonymi w celu między-

39 E. Liaras, M. Somer, dz. cyt., s. 162.
40 Tamże, s. 162–163.
41 M. Somer, dz. cyt., s. 230.
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narodowej izolacji i walki z PKK”42. Z jednej strony „bliższa współpra-
ca ekonomiczna z irackimi Kurdami oraz modus operandi wypracowany 
z Waszyngtonem i Bagdadem osłabił pozycję PKK”43. Jednocześnie jed-
nak możliwa secesja Północnego Iraku oraz ustanowienie niepodległego 
Kurdystanu stanowi jeden z najgorszych możliwych dla Ankary scena-
riuszy. Warto dodać, iż „praktycznie całe zasoby wodne kraju (Iraku) 
biorą swoje źródło na kurdyjskiej północy, a także ulokowane jest tam 
prawie 2/3 rezerw ropy i wiele żyznych ziem uprawnych”44. Szczególnie 
z bogatym w ropę regionem Kirkut w ramach granic hipotetycznego kraju 
kurdyjskiego, takie państwo mogłoby stać się ekonomicznie samowy-
starczalne. W związku z tym, na ostatnie wydarzenia w tamtym rejonie 
trzeba spojrzeć z dwojakiej perspektywy: z jednej strony ataki militarne 
na terrorystów w Iraku osłabiają PKK; z drugiej radykałowie po stronie 
kurdyjskiej mniejszości mogą uzyskać znacznie lepszą pozycję strate-
giczną w wypadku ustanowienia niepodległego Kurdystanu.

Drugi czynnik zagraniczny mający niewątpliwie wpływ na rozwój re-
lacji turecko-kurdyjskich w ostatnich latach związany jest z procesem 
akcesyjnym Unii Europejskiej. Nie tylko miało to decydujący wpływ na 
zmianę paradygmatu w stosunkach cywilno-wojskowych45, ale też „do-
prowadziło Turków do zakwestionowania tradycyjnego, kemalistycznego 
podejścia do Kurdów”46. Co więcej, proces ten osłabia także dążenia se-
paratystyczne aktorów kurdyjskiej mniejszości, gdyż ze strategicznego 
punktu widzenia dołączenie do struktur unijnych jest lepsze niż status 
quo, co „zmniejsza prawdopodobieństwo, że Kurdowie mogliby dążyć do 
utworzenia osobnego państwa narodowego”47. Nie można jednak zapo-
minać, że w ostatnich latach proces ten znacząco zwolnił czy wręcz się 
zatrzymał i znalazł w politycznym pacie. Zarówno elity, jak i opinia pub-
liczna coraz częściej kwestionują nie tylko możliwość, ale i sensowność 
akcesji unijnej, co skutkuje znaczną redukcją jej wpływu na rozwój kwe-
stii kurdyjskiej w Turcji.

42 E. Liaras, M. Somer, dz. cyt., s. 156.
43 Tamże, s. 155.
44 M. Gunter, M. H. Yavuz, dz. cyt., s. 36.
45 M. Heper, The Justice and Development Party Government and the Military in Turkey, 

“Turkish Studies” 2005, t. 6, nr 2, s. 220.
46 Ö. Çaha, M. Toprak, N. Uslu, dz. cyt., s. 39.
47 M. Somer, dz. cyt., s. 235.
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czy istnieje rozWiązanie proBlemu kurdóW W turcji?

W ramach podsumowania tego problemu, warto zastanowić się nad 
możliwym rozwojem sytuacji. Niewątpliwie ostatnie wydarzenia pokazują 
bowiem, że publiczna debata na ten temat jest realna, a kroki dopro-
wadzające do zmniejszenia napięcia są podejmowane po obu stronach 
konfliktu. W mojej opinii możliwe są trzy scenariusze pokojowego roz-
wiązania tej sytuacji: 

1. Odrzucenie etniczności jako podstawy identyfikacji politycznej, 
a w zamian za to podkreślanie wspólnej, muzułmańskiej tożsamo-
ści Turków i Kurdów.

2. Oficjalne uznanie Kurdów za mniejszość etniczną i narodową, co 
wiązałoby się z przyznaniem im znacznej autonomii kulturowej, 
np. dotyczącej edukacji w językach kurdyjskich.

3. Secesja i ustanowienie niepodległego Kurdystanu (prawdopodob-
nie wraz z irackimi Kurdami).

Trzeci scenariusz wydaje się być najtrudniejszy do realizacji i w związku 
z tym najbardziej nierealny. Nie można go jednak wykluczyć, gdyż mie-
liśmy do czynienia we współczesnej historii z przypadkami udowadnia-
jącymi, że możliwe są podobne, trudne procesy rozbijające integralność 
terytorialną państw, na przykład przypadek Kosowa i Serbii. Niemniej 
jednak wierzę, iż wszelkie rozwiązania, o ile w ogóle będą osiągnięte 
w najbliższej przyszłości, przybiorą kształt czegoś pomiędzy scenariuszem 
pierwszym, bardziej akceptowalnym dla tureckiej większości, a drugim – 
celem umiarkowanych aktorów kurdyjskiej mniejszości.
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GórNośląSkie teNdeNcje odśrodkowe a polSki 
ruch Narodowy

słoWem Wstępu. unikalność górnego śląska W skali polskiej

„Pozwólcie Chinom spać spokojnie, bo gdy się obudzą, będzie kłopot dla 
świata1”. Słowa te wypowiedzieć miał Cesarz Francuzów, Napoleon I Bo-
naparte. Odnosiły się one do ówczesnej sytuacji w „Kraju Środka”, któ-
rego ziemie i mieszkańcy nękane były coraz bardziej przez europejskie 
mocarstwa, wbrew ich pragnieniu prowadzenia spokojnego życia, z dala 
od konfliktów na Starym Kontynencie. Prawie półtora wieku później, po 
wojnie domowej już jako Chińska Republika Ludowa, mając w pamię-
ci konflikt wewnętrzny oraz japońską okupację, Chińczycy postanowili 
skończyć z biernością na międzynarodowej arenie. Stali się aktywnymi 
członkami ogólnoświatowej polityki i to w takim stopniu, że dziś możemy 
mówić o ChRL jako drugim mocarstwie świata w coraz mniej unilateral-
nym systemie stosunków międzynarodowych.

Cytat przytoczony na początku, został tam umieszczony nie bez po-
wodu. Słowa Napoleona Bonapartego mogą znaleźć odzwierciedlenie 
w sytuacji, która swoje miejsce ma dzisiaj na Górnym Śląsku, oczywiście 
na mniejszą skalę. W ostatnich latach mamy do czynienia z działalnoś-
cią grupy ludzi, która na celu ma wzmocnienie pozycji Górnego Śląska 
poprzez upodmiotowienie Górnoślązaków jako narodu. To wszystko ma 
ułatwić nadanie krainie statutu regionu autonomicznego w ramach Rze-
czypospolitej Polskiej. Propagatorzy tej idei przyjmują złożoną historię 

1 B. Wołoszański, Piąte mocarstwo, „Bogusław Wołoszański – Oficjalna strona” [online] 
2007, http://woloszanski.com/Strona-Boguslawa-Woloszanskiego/Artykuly/Sukces/ 
[dostęp: 20.03.2012].
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regionu na swoje sztandary. Historię o tyleż ciekawą, co jakże odmienną 
od pozostałych terenów polskich. Poprzez swój transgraniczny charakter, 
polityka pro-autonomiczna wychodzi także poza ramy Polski, dotykając 
ziem górnośląskich znajdujących się na terytorium Republiki Czeskiej, 
gdyż terytorium Górnego Śląska nie pokrywa się z granicami administra-
cyjnymi obecnego województwa śląskiego.

Używając pojęcia „Górny Śląsk” należy zdać sobie sprawę z tego, że 
prowadząc rozważania na jego temat, nie możemy ograniczyć się do zwy-
czajowego traktowania owej nazwy jako adekwatnej do obszaru woje-
wództwa ze stolicą w Katowicach. Otóż kraina górnośląska to przede 
wszystkim obszar dziewiętnastowiecznej niemieckiej Rejencji Opolskiej 
(razem z Opolem, jako jej historyczną stolicą), a także znajdującym się 
w granicach Republiki Czeskiej tzw. Śląskiem Opawskim oraz Śląskiem 
Cieszyńskim, będącym dzisiaj w granicach polskich, a który w okresie za-
borów znajdował się pod panowaniem Habsburgów. Na obszar górnośląski 
nie składają się terytoria Zagłębia Dąbrowskiego, Jaworzna i Częstochowy, 
znajdujących się w województwie śląskim, które to jednak historycznie 
przynależą do Małopolski2. 

Oprócz pojawiających się już na samym początku trudności ze scale-
niem górnośląskiego regionu w jeden organizm – przez jego transgranicz-
ny charakter – kolejną przeszkodą są także zaszłości losowe i wynikające 
z nich różnice, w zależności od historycznych dziejów danej części Górne-
go Śląska. Kraina ta w ciągu swej całej bogatej historii znajdowała się na 
zmianę w posiadaniu polskim, czeskim, austriackim, austriacko-pruskim, 
niemiecko-polskim i tak dalej. W związku z tym, stanowi ona swoisty ty-
giel kultur: słowiańskiej i germańskiej, a konkretnie: austriackiej, czeskiej, 
niemieckiej i polskiej. Znajdujący się do 1939 roku na styku granic pań-
stwowych Górny Śląsk przyciągał i utrwalał w sobie zwyczaje charakte-
rystyczne i dobre dla jego danego gospodarza. I tak z kultury niemieckiej 
zaczerpnięto tzw. etos pracy i posłuszeństwa wobec władzy, a z Polakami 
połączyła Górnoślązaków religia rzymskokatolicka i pochodzenie słowiań-
skie. Ów „syndrom przechodniego spokoju”3, które to pojęcie wprowadzi-
ła Ewa Kosowska, oznaczał swobodę w kształtowaniu opinii i szukaniu 
nowych rozwiązań zarówno przez rodowitych mieszkańców jak i imigran-

2 E. A. Sekuła, Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki między autonomią 
a nacjonalizmem, Warszawa 2009, s. 63.

3 E. Kosowska, Górny Śląsk „Syndrom przechodniego spokoju”, Katowice 2001, s. 6.
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tów, którzy przybyli za chlebem. To wszystko stawało naprzeciw względnie 
zamkniętemu i nieufnemu wobec obcych społeczeństwu polskiemu.

Problemem w zrozumieniu specyfiki Górnoślązaków na tle pozostałych 
Polaków był także odmienny typ tego, co dziś nazwalibyśmy „charakterem 
narodowym”. Trudność tę zasygnalizował już Roman Dmowski w swoim 
największym i najbardziej znanym dziele, pod tytułem Myśli nowoczesne-
go Polaka. Autor nie odnosił się co prawda, bezpośrednio do różnic mię-
dzy ziemiami Rzeczypospolitej z 1772 roku a Górnym Śląskiem, ale jego 
charakterystykę polskiego narodowego charakteru można postawić jako 
zupełnie przeciwną wobec tego lokalnego, wytworzonego przez miesz-
czańską kulturę górnośląską. Oto z  jednej strony mamy uświadomione, 
silne w swej jedności społeczeństwo mieszczańskie Górnego Śląska, a po 
drugiej stronie szlachtę, przedstawioną w ogólnie przyjętym społecznym 
odbiorze jako uosobienie „narodu”. To wszystko, przy bardzo słabo rozwi-
niętej polskiej kulturze mieszczańskiej, w której pierwsze skrzypce grała 
mniejszość żydowska, a nie Polacy, stanowiło sporą różnicę między miesz-
kańcami Galicji i Kongresówki, a Ślązakami. Odmienny był także punkt 
widzenia na śląskie sprawy. Szlachcie ciężko było zrozumieć górnośląski 
model, w którym nie arystokratyczne pochodzenie, ale wytrwałość w cięż-
kiej pracy dawała owoce w postaci godnego życia4. I tak dzieje historyczne 
sprawiły, że w 1918 roku stanęły obok siebie dwie kultury, gdzie wobec tej 
śląskiej, polscy rządzący wykazywali bardzo słabe zrozumienie.

Przytoczone powyżej różnice spowodowały, że w samym regionie nara-
stała niechęć do Niemców jak i nieufność wobec Polaków. Ślązacy uważa-
li, że Niemcy zawsze będą traktować ich gorzej, uważając Górny Śląsk za 
swoją kolonię. Do tego, po nieudanej niemieckiej ofensywie w 1918 roku 
i kontrofensywie Ententy, wspartej już przez USA, gdzie zginęło bez mała 
około 300 tysięcy niemieckich żołnierzy, pragmatyczni szefowie dużego 
śląskiego kapitału, zaczęli obawiać się obciążenia ich przemysłu przez kon-
trybucję, którą zapewne Ententa nałożyłaby na Cesarstwo Niemieckie po 
zwycięskiej wojnie, co – jak pokazała historia – znalazło później pokrycie 
w warunkach Traktatu Wersalskiego. To wszystko miało ogromny wpływ 
na stanowisko wobec Niemiec. Dochodziło do tego pewne poczucie wyż-
szości wobec mieszkańców Galicji i Kongresówki. Fakty te sprzyjały ten-
dencjom separatystycznym. Coraz większy poklask społeczny zyskiwała 

4 R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Warszawa 2004, s. 49.
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idea tak zwanego FreistaatSchlesien, czyli Samodzielnej Republiki Górno-
śląskiej, państwa neutralnego i niezależnego od Polski i Niemiec5. Ślązacy, 
podobnie jak później Chińczycy, przebudzili się.

Tym działaniom zapobiegał Wojciech Korfanty, mający za sobą człon-
kostwo w Lidze Narodowej. Rozumiał on doskonale niemiecką chęć za-
trzymania regionu w swoich granicach oraz tendencje separatystyczne 
katolickiej partii „Centrum”, której członkowie byli orędownikami samo-
dzielnej republiki. Idąc z duchem Dmowskiego i wychodząc naprzeciw 
jego walce w Wersalu o przyłączenie Górnego Śląska do Polski, stanął na 
czele zwycięskiego, Trzeciego Powstania Śląskiego. Ślązacy przystąpili do 
niego jeszcze chętniej po przyjęciu przez polską egzekutywę tzw. Statutu 
Organicznego Województwa Śląskiego, który dawał mieszkańcom woje-
wództwa autonomię terytorialną i swobodę między innymi w zakresie 
edukacji, infrastruktury, polityki podatkowej (tylko część określona za 
pomocą obliczenia wpisanego w treść ustawy oddawano do Skarbu Pań-
stwa, większa część zostawała w województwie śląskim) walki z bezro-
bociem, wewnętrznych aktów prawnych, żandarmerii, w gestii państwa 
pozostawiając politykę międzynarodową, ochronę granic i armię6. Dzię-
ki tym działaniom Polaków przejęto co prawda mniejszą część teryto-
rium Górnego Śląska, jednak w granicach Rzeczypospolitej znalazła się 
większość zakładów przemysłowych. Pozostawienie spraw gospodarzenia 
w województwie w rękach Górnoślązaków zaspokoiło w większości lokal-
ne ambicje pragmatycznych mieszkańców regionu. Ambicji, które wyni-
kały z przekonania, że tylko miejscowy może rozumieć problemy swojego 
regionu i będzie umiał sobie poradzić z nimi lepiej, niż władza centralna 
w Warszawie. Powstał unikat na skalę historyczną i administracyjną w gra-
nicach polskich. Coś, czego nie było wcześniej, a co wynikało z zawiłości 
historii Górnego Śląska. Przemysł bogacił się, mimo niekorzystnych wa-
runków, spowodowanych podzieleniem regionu między Polskę i Niemcy. 
Dlatego do tego okresu najchętniej odnosić się będą autonomiści, pamię-
tając jednocześnie o jedności regionu, by uniknąć dzielenia rodzin i po-
wiązanych ze sobą gałęzi przemysłu, które jak w żadnym innym skrawku 
dzisiejszej Polski, uzależnione są od przemysłu wydobywczego i ciężkiego.

5 E. A. Sekuła, dz. cyt., s. 8.
6 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. zawiera-

jąca statut organiczny Województwa Śląskiego, „Internetowy System Aktów Prawnych” 
[online] 2010, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19200730497 [dostęp: 
20.3.2012].
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idea narodoWości śląskiej

Górnoślązacy bardzo kochają swój region i czują się jego pełnoprawny-
mi gospodarzami. W nauce, a konkretnie w socjologii, takie podejście do 
gospodarzenia własną, ukochaną ziemią oraz definiowanie swojej pozycji 
i prawa, czyli tzw. kategorie przypisania – oznaczają w praktyce właściwie 
uznanie się za jedynych gospodarzy danego terenu w oparciu o naturalne 
prawo – w tym przypadku odwieczne przebywanie na swojej śląskiej zie-
mi7. Owe poczuwanie się do roli gospodarza, historycznie zostało wiele 
razy wystawione na próbę cierpliwości – co według działaczy Ruchu Au-
tonomii Śląska (RAŚ) objawiało się między innymi, poprzez traktowanie 
Górnego Śląska jako kolonii i jej mieszkańców jak kolonistów najpierw 
przez władze niemieckie, a później polskie, co doprowadziło do dzisiej-
szego złego stanu finansowego i kondycji społecznej na jego terytorium. 
Budzenie w mieszkańcach regionu własnej świadomości objawiającej się 
już nie jako złożone określenia: „Ślązak-Czech”, „Ślązak-Niemiec”, czy 

„Ślązak-Polak”, a po prostu „Ślązak” to jeden z elementów procesu, jakim 
jest powstawanie własnej świadomości narodowej. Dowodem na to mogą 
być wyniki spisów obywatelskich przeprowadzonych w ostatnich kilku-
nastu latach. W Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku dano 
po raz pierwszy możliwość wpisania narodowości śląskiej jako alterna-
tywę – opcję tę zadeklarowały 173153 osoby8. W roku 2011 pierwszy 
raz pojawiła się kolejna możliwość – wpisania narodowości śląskiej jako 
głównej, a także alternatywnej. Ogółem opcję śląską zadeklarowało 809 
tysięcy osób, w tym 362 tysięcy zadeklarowało ją jako jedyną narodowość, 
56 tysięcy jako pierwszą przy zadeklarowaniu również drugiej narodowo-
ści, 391 tysięcy jako drugą narodowość9.

7 W. Łukowski, Kapitał społeczny i kulturowy społeczności regionalnych a szanse rozwojowe 
regionów w otwartej przestrzeni europejskiej [w:] Tożsamość regionów w Polsce w otwartej prze-
strzeni europejskiej: materiały z konferencji „Regiony, regionalizm i Unia Europejska” zorgani-
zowanej przez Wolny Sojusz Europejski/Zielonych i Ruch Autonomii Śląska dnia 17.10.2003 
w Katowicach, red. W. Łukowski, Katowice 2004, s. 37.

8 Główny Urząd Statystyczny, Deklaracje narodowościowe w gminach, „Główny Urząd Sta-
tystyczny – Portal Informacyjny” [online], Warszawa 2002, www.stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/PUBL_nsp2002_tabl4.xls.

9 Główny Urząd Statystyczny, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 
Podstawowe informacje o  sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszka-
niowych, „Główny Urząd Statystyczny – Portal Informacyjny” [online], Warszawa 2012, 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12766_PLK_HTML.htm [dostęp: 20.03.2012].
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Skąd ten nagły przyrost osób, które deklarują narodowość śląską? Zja-
wisko to można zbadać, szukając oparcia w naukach socjologicznych. An-
thony Giddens pisząc o własnym „ja”, mówił o zaprojektowaniu siebie:

Tożsamość jest projektem refleksyjnym, za który jednostka jest odpowie-
dzialna. (…) „Ja” tworzy trajektorię rozwoju od przeszłości do antycypowa-
nej przyszłości. (…) Refleksyjność „ja” jest ciągła i wszechogarniająca. (…) 
Tożsamość jednostki jako spójna całość zakłada narrację: narracja „ja” staje 
się jawna10.

Mamy tu więc do czynienia z ciągłym procesem modyfikacji tożsamości, 
który może zależeć na przykład od czynników zewnętrznych. Idąc dalej, 
potwierdzenie tych słów znajdujemy u Jean-Claude Kaufmanna, który tak 
pisał o socjologii jednostki: 

Ze względu na społeczne bieguny kwadratu, jednostka stanowi otwarty pro-
ces, ulegający nieustannym zmianom. Nie przestaje ona interioryzować no-
wych obrazów, nowych myśli, nowych ukrytych schematów. Każdego dnia 
są ich miliony11.

Można więc z tego wywnioskować, że dla tworzenia się tożsamości zbio- 
rowej jako sumy indywidualnych tożsamości, na podstawie których 
tworzą się sieciowe powiązania między społeczeństwem, np. na pozio-
mie lokalnym, duże znaczenie mogą mieć historyczne zaszłości. Na ich 
kanwie narasta pozytywny, bądź negatywny wizerunek wobec „świata” 
w geopolitycznym tego słowa znaczeniu. Wówczas ważne jest poczucie 
bezpieczeństwa jednostki, które wywoływać może np. wspólnota lokal-
na, bliska jednostce z punktu widzenia genetycznego, kulturowego i hi-
storycznego. Taka wspólnota dziejów tworzy wielką rodzinę społeczną, 
którą możemy nazwać grupą etniczną. Na Górnym Śląsku jest ona jeszcze 
silniejsza, gdyż historyczne zaszłości, częsta zmiana administracyjnego 
gospodarza oraz sam podział regionu pomiędzy silne państwa zmuszała 
ludność autochtoniczną do jeszcze silniejszej współpracy, by przetrwać. 
Właśnie wobec dzisiejszych problemów gospodarczych, nieudolności ko-
lejnych centralnych rządów, opakowaniem, które chroniłoby od proble-
mów „z zewnątrz” i pozwoliłoby wziąć sprawy we własne ręce byłaby owa 

10 A. Giddens, Nowoczesność i  tożsamość „Ja” i  społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 
Warszawa 2001, s. 105–111.

11 J.-C. Kaufmann, Ego. Socjologia jednostki, Warszawa 2004, s. 214.
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autonomia. Jej fundamentem miałaby być właśnie uznana i pełnoprawna 
„narodowość śląska”.

Patrząc na sytuację z politologicznego punktu widzenia, można przy-
jąć, że wybieranie narodowości śląskiej podczas spisu, wiąże się być może 
głównie z symbolicznym „protestem” przeciwko obecnej sytuacji w kraju 
i ciągłym poczuciem pokrzywdzenia i obojętności władzy centralnej na 
sprawy górnośląskie. Dotyczy to przede wszystkim obecnych i byłych 
pracowników sektora górniczego, który bardzo boleśnie odczuł przemianę 
ustrojową, prywatyzację i ucinanie przywilejów nadanych przez władze 
Polski Ludowej. Oczywiście takie, a nie inne działania władz po 1989 
roku były spowodowane koniecznością rynkową, gdyż polityka władz 
komunistycznych i sztuczne zatrudnienie przyniosły fatalny skutek dla 
gospodarki, jednak nie wszystkie procesy prywatyzacyjne były przepro-
wadzane w dobry sposób. Przytoczone wyżej gwałtowne zmiany w życiu 
lokalnym były do tego wszystkiego tak głębokie, że odcisnęły wielkie 
piętno na życiu mieszkańców regionu. Protest wobec polityki „Warszawy”, 
przy ciągłym przypominaniu etosu autonomii śląskiej z okresu II Rzeczy-
pospolitej, może objawiać się na przykład właśnie poprzez wpisywanie 
w rubryczce „narodowość” opcji „śląska”.

synteza działań autonomistóW – język, narodoWość, 
autonomia… separacja?

Elastyczność Górnoślązaków i przyjmowanie np. niemieckiego rytmu 
życia, przy religijnym, katolickim usposobieniu oraz swej słowiańskości 
spowodowały, że stali się w pewien sposób odrębni zarówno od Niemców 
jak i od Polaków. Tej odrębności nie uniknęła także mowa górnośląska. 
Gwara bądź etnolekt (pojęcie zależy od punktu widzenia, innego uży-
ją autonomiści, a innego przeciwnicy) który różni się od niemieckiego 
i polskiego, a jest raczej pewną jego syntezą, stawia tę grupę jakby obok 
pozostałych mieszkańców Polski. Na dzień dzisiejszy trwają prace nad ujed-
noliceniem i kodyfikacją śląskiej gwary12. Gdy do tego dojdzie, powstanie 
jeszcze silniejszy argument, nie tylko spajający autochtonów, ale także 
popierający uznanie narodowości śląskiej za byt faktycznie istniejący. 
Upodmiotowienie jej byłoby właściwie punktem kulminacyjnym w walce 

12 Ankieta „Śląska”, Kodyfikacja gwary, czyli jak mówić i pisać po śląsku, „Śląsk” [online] 
nr 11/2008, http://www.alfa.com.pl/slask/200811/s66-80.htm [dostęp: 20.3.2012].



221

Górnośląskie tendencje odśrodkowe a polski ruch narodowy

o autonomię i nie tylko. Dodawszy do tego zasadę samostanowienia na-
rodów obowiązującą w prawie międzynarodowym – mamy do czynienia 
z wyraźną podstawą prawną do ewentualnego dążenia do separacji. Oby-
watele Rzeczypospolitej, wybierający opcję narodowości śląskiej jako 
jedynej, mogą być uznani za wstępny rdzeń obywatelski, wokół któ-
rego można by budować ideę autonomii. Oprócz wyników spisu, także 
historia ustroju oraz polityczne dzieje regionu ukazują Górny Śląsk jako 
unikat na skalę ogólnopolską. Nigdzie indziej tak jak na ziemi górnoślą-
skiej sytuacja nie wydaje się równie złożona, oraz dotychczasowe dzieje 
nie wywołały wpływu na odrębność lokalną w taki sposób, że trudno 
to zrozumieć mieszkańcom innych regionów Polski. Towarzyszy temu 
wszystkiemu, wspomniana wcześniej intensyfikacja działań prowadzo-
nych przez autonomistów, mająca na celu upodmiotowienie tzw. naro-
dowości śląskiej13 czyli podniesienie Górnoślązaków do rangi narodu. 
Taki obrót spraw, według profesora Wawrzyńca Konarskiego daje bardzo 
dobry przykład na to jak można wykorzystać sprzyjające okoliczności 
do próby zdobycia pewnej formy samodzielności, np. terytorialnej, gdy 
w danym momencie idea państwa narodowego jest niemożliwa do rea-
lizacji, ale jednak pozostaje celem strategicznym. Sama autonomia mo-
głaby być tylko częściową modyfikacją w kierunku pełnej niepodległości 
jak ma to miejsce w przypadku Kraju Basków, Galicji, Wysp Owczych, 
czy Grenlandii14. Stawianie ponad wszystko interesu narodu (według 
działaczy skłaniających się ku autonomii „naród” należy rozumieć jako 
ludzi, którzy uważają się za Ślązaków15) jest podstawową cechą nacjo-
nalizmu, niezależnie od jego formy, czy podbudowy religijnej. „Naród” 
śląski według autonomistów istnieje i obecnie toczą się walki o  jego 
prawną legalizację, co byłoby niewątpliwie, jak przytoczono wcześniej, 
wielkim atutem podczas walki o autonomię. Co prawda sami działacze 
RAŚ odcinają się od wszelkich spekulacji na temat separatyzmu, uznając, 
że silne, autonomiczne województwo górnośląskie w ramach Rzeczypo-
spolitej Polskiej ma większą szansę rozwoju, aniżeli jako samodzielne 

13 T. Semik, Prof. Martysz: Czy sąd uznał narodowość śląską? Tak można powiedzieć, „Dzien-
nik Zachodni” [online], 2012, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/491058,prof-

-martysz-czy-sad-uznal-narodowosc-slaska-tak-mozna,id,t.html [dostęp: 20.3.2012].
14 W. Konarski, Autonomia czy secesja? Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we 

współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy [w:] Tożsamość regio-
nów…, Katowice 2004, s. 25.

15 E. A. Sekuła, dz. cyt., s. 261.
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państwo, jednak patrząc na wcześniejsze wypowiedzi działaczy, należy 
brać pod uwagę to, że złagodzenie stanowiska może być zabiegiem czy-
sto PR-owskim.

W wyborach samorządowych w 2010 roku, Ruch Autonomii Śląska 
zdobył 8,49% głosów i wprowadził trzech radnych do Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego. Idea śląskiej autonomii pojawiła się w szerokiej świa-
domości reszty kraju i rozpętała burzę medialną, która przeszła przez 
Polskę i dotarła do reszty obywateli, którzy dotychczas nie zadawali sobie 
sprawy z wielobiegunowości sprawy. Sprowadzanie sytuacji do zarzutów 
pro-niemieckich sympatii stało się zbyt wąskie, by zrozumieć ideę śląskiej 
autonomii, tym bardziej, że mniejszość niemiecka nie zjednoczyła się 
z autonomistami. Dziś wiele osób obawia się tego rozwiązania, dlatego 
zrozumienie go wymaga poruszenia wielu aspektów, które mogą przybli-
żyć ideę autonomii dla Górnego Śląska i prądów dla niej sojuszniczych. 
Jest to sytuacja unikalna w warunkach Polski, gdzie od 1945 roku nie wy-
stępowała autonomia regionalna w podziale administracyjnym. Z muszą 
zmierzyć się z tym rządzący Rzeczpospolitą. Tego tematu po prostu nie da 
się zamieść pod dywan.

organizacje Wspierające idee odśrodkoWe oraz ich zWolennicy

Górny Śląsk przez wieki nie miał prawa do samostanowienia. Kolonizacja 
terenu przez Niemców, a następnie nieumiejętne zarządzanie regionem po 
przemianie ustrojowej w 1989 roku spowodowały, że społeczne niezado-
wolenie urosło jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek To wszystko wpływa na 
coraz większe zniecierpliwienie społeczne. Kończy się powoli etos tzw. „du-
powatości Śląska”16 który według reżysera i senatora Kazimierza Kutza ma 
polegać na historycznej uległości mieszkańców Górnego Śląska i lojalności 
wobec władzy oraz nieangażowaniu się w politykę, skupiając się na rzetelnej 
pracy i własnej rodzinie. Temu wszystkiemu sprzyja globalizacja i  Inter-
net, a za tym powszechny dostęp do szerokiego zakresu informacji. Moż-
na też stwierdzić, że po zamknięciu części zakładów typowych dla regionu 
(kopalń i hut), a co za tym idzie zawężeniu rynku pracy, większość mło-
dych ludzi rozpoczęła studia, by podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć 

16 K. Kutz, Wielki dzień końca dupowatości Ślązaków, „Dziennik Zachodni” [online] 
23.03.2012, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/537179,wielki-dzien-konca-du-
powatosci-slazakow,id,t.html#czytaj_dalej [dostęp: 20.3.2012].
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zakres swojej wiedzy. To odejście wielu młodych od pracy w zakładach 
wydobywczych i niezadowolenie z sytuacji w regionie spowodowało, że 
idea autonomii regionu zyskuje poklask głównie wśród młodych ludzi17, 
którzy podatni na nowe trendy widzą w decentralizacji regionalnej szansę 
rozwoju nie tylko regionalnego, ale i własnego – zawodowego.

Poparcie dla idei regionalizacji objawia się w sposób czynny lub bierny 
(chociażby poprzez oddawanie głosów na Ruch Autonomii Śląska w wy-
borach samorządowych). Czynne poparcie oznacza działalność w orga-
nizacjach, stowarzyszeniach, które na sztandarach niosą ideę autonomii 
dla Górnego Śląska, jak wspominany wcześniej wielokrotnie RAŚ, a także 
Związek Ludności Narodowości Śląskiej, Stowarzyszenie Osób Narodo-
wości Śląskiej czy stronnictwa młodzieżowe, jak Młodzież Górnośląska, 
która to organizacja współpracuje z Ruchem Autonomii Śląska. Działal-
ność ta prowadzona jest przede wszystkim na polu kulturalnym. Organi-
zowane są m.in. Marsz Autonomii, który jest swoistą manifestacją miłości 
do regionu, ale pod sztandarami autonomii, Marsz na Zgodę w celu 
upamiętnienia ofiar komunistycznego obozu koncentracyjnego w Świę-
tochłowicach-Zgodzie, Górnośląskie Dni Dziedzictwa mających na celu 
zainteresowanie mieszkańców Górnego Śląska ich własną kulturą i historią 
przez organizowanie wycieczek, wykładów, prezentacji, wystaw, pokazów 
historycznych i innych imprez okolicznościowych,  za udział w których 
nie pobiera się opłaty18. Idea autonomii i prawnego usankcjonowania naro-
dowości śląskiej nie jest więc romantycznym westchnieniem części miesz-
kańców Górnego Śląska, ale stoją za nią także rozliczne organizacje, które 
walczą o to, by się spełniła.

regionalizm Według orędoWnikóW idei narodoWej

Większy udział młodych ludzi w stosunku do tych w średnim i starszym 
wieku nie oznacza, że autonomiści mają cały górnośląski młodzieżowy 
elektorat po swojej stronie. Po drugiej stoją także ci aktywniejsi, jak cho-
ciażby szeroko pojęty polski Ruch Narodowy (Młodzież Wszechpolska, 
Obóz Narodowo-Radykalny, Narodowe Odrodzenie Polski). Dodając do 

17 A. Malinowska, Ślązacy wysłali kartki do prezydenta „Gazeta Wyborcza”, dodatek katowi-
cki [online] 15.07.2007, http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,4315987.html [do-
stęp: 20.3.2012].

18 Młodzież Górnośląska, Górnośląskie Dni Dziedzictwa, „Stowarzyszenie GeniusLoci – Duch 
Miejsca” [online], 2011 http://dni-dziedzictwa.bo.pl/ [dostęp: 20.3.2012].
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tego tych, którzy w Narodowym Spisie Powszechnym idei autonomii nie 
poparli, w skali ludności województw śląskiego i opolskiego, daje to przy-
gniatającą przewagę nad autonomistami. W tym wszystkim bardziej zło-
żone jest stanowisko ruchu narodowego – które dziś poprzez ignorancję 
i dezinformację medialną mylnie uznane jest za zdecydowanie przeciwne 
idei regionalizmu.

Różnice między Ślązakami a Polakami, o  których wspomniano wcześ-
niej – doskonale rozumiał Roman Dmowski, twórca ideologii, którą sam 
nazwał „Ideą Narodową”. Niechętnie używał on słowa nacjonalizm, gdyż 
jak sam podkreślał – nacjonalizm kojarzył mu się z określoną doktryną, 
wobec której mogą istnieć inne, równorzędne. Polski zaś kierunek uważał 
za jedyny w swoim rodzaju19. Przytaczanie osoby Dmowskiego, jest wska-
zane nie tylko z powodu stworzenia przez niego polskiej ideologii naro-
dowej. Następne pokolenia Narodowców dalej kontynuują jego politykę, 
do działalności tego polityka odnoszą się także dzisiejsi nacjonaliści nie 
tylko z Młodzieży Wszechpolskiej, ale i Obozu Narodowo-Radykalnego, 
czy Narodowego Odrodzenia Polski. Dzisiaj tematyka Górnego Śląska 
staje się coraz ważniejsza. Dmowski bardzo poważnie podchodził do idei 
wspólnego wysiłku i wiecznej pracy wobec narodu, jako idei najważniej-
szej. Wiedział dobrze, że nieposzanowanie tradycji lokalnych może wzbu-
dzić tylko bunt na prowincjach i zniechęcać do wytężonych działań dla 
narodowego dobra. Oczywiście, wszystkie wspólnoty lokalne tworzyłyby 
jeden naród polski, gdyż wszelkie podziały na tym tle według Dmowskie-
go, miałyby charakter destrukcyjny.

Ruch narodowy od zawsze trwał w duchu regionalistycznym, z tym że 
wszystko to miałoby się dziać w ramach wspólnej pracy na rzecz Narodu 
Polskiego i Rzeczypospolitej. Aleksander Patkowski definiując regionalizm 
w ujęciu narodowym, pisał:

Regionalizm wysuwa hasło odrodzenia wartości rasowych polskich, wzmo-
żenia poczucia przynależności terytorialnych przez podejmowanie zbioro-
wego wysiłku ugrupowań osiadłych na danym terytorium; hasło organizacji 
pracy, koordynowania inicjatywy, twórczego i  aktywnego stosunku wobec 
zjawisk zachodzących w  najbliższym otoczeniu. Poprzez wszechstronne 
poznanie ziemi i  człowieka, regionalizm budzić ma zmysł organizacyjny, 
dar inicjatywy, umacniać dyscyplinę egzekutywy, szerzyć zamiłowanie do

19 T. Bielecki, Wstęp Tadeusza Bieleckiego do wydania londyńskiego z  1953 roku [w:] Myśli…, 
dz. cyt., s. 8.
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konstrukcji i konkretności, wykrzesać słowem energię narodową, umocnić ją 
wolą ciągłości i konsekwencji czynu20.

Warto także dodać , że prekursorem śląskiego regionalizmu był Narodo-
wiec Paweł Musioł, który zawsze nieufnie odnosił się do kultury niemie-
ckiej, która stanowiła opozycję wobec śląskiej, regionalnej kultury:

Wzmożona akcja germanizacyjna, a także złożone relacje etniczne na tym 
terenie spowodowały, że na Śląsku rozwijała się niemieckojęzyczna literatura 
regionalna, która stanowiła opozycję wobec śląskiej literatury ludowej, czę-
sto pisanej gwarą. Toteż Paweł Musioł był gorącym zwolennikiem i propa-
gatorem idei regionalizmu śląskiego, którego sens widział w tym (…) aby ta 
dzielnica współtworzyła naród, państwo i kulturę polską21.

Zasadniczo, do dzisiaj pogląd ten nie uległ znaczącej zmianie. Od auto-
nomistów ruch narodowy różni się w kwestii konstytucyjnego podziału 
federacyjnego oraz – rzecz oczywista – wobec tzw. „Narodu śląskie-
go”, który według Narodowców nie istnieje. Dziś wielu z nacjonalistów, 
szczególnie tych z Górnego Śląska, widzi obopólne korzyści dla obydwu 
stron, a działania w stylu „Kulturkampfu” tyle że w barwach polskich 
uznane są za te, które mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzone-
go22. Mamy więc w środowisku narodowym do czynienia z poparciem dla 
idei regionalnej, ale w ramach narodu i państwa polskiego, a to wszystko 
jest oparte na naukowych, historycznych i socjologicznych syntezach, 
bez demagogii i z wyraźną wizją. W formie dygresji można dodać, że 
w podobnym tonie wypowiadają się politycy prawicy, tj. opcji konserwa-
tywno-liberalnej, reprezentujący Kongres Nowej Prawicy. Akceptują oni 
szeroką decentralizację, przy zachowaniu jedności terytorialnej Rzeczy-
pospolitej23.

Szacunek dla historii Polski i historii regionów jest bardzo ważny dla 
każdego Narodowca. Wszakże jak uczą dzieje – nasza Ojczyzna sama 
wzięła początek od jednego ze słowiańskich plemion – Polan. Każda ze 

20 A. Patkowski, Idee przewodnie regionalizmu, „Przegląd Współczesny” 30/1924.
21 A. Łobos, Z dziejów śląskiego regionalizmu – Paweł Musioł, [w:] Edukacja regionalna. Z hi-

storii, teorii i praktyki, red. M. T. Michalewska, Kraków 1995, s. 66.
22 J. Kalus, Czy wszechpolskość wyklucza tożsamość śląską?, „Polityka Narodowa” 2012, 

nr 10, s. 185.
23 Klub Vademecum, Janusz Korwin-Mikke na KUL (VadeMecum) 6/8–14.12.2010, [on-

line] http://www.youtube.com/watch?v=qeWizTnCJRE [dostęp: 20.3.2012].
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społeczności lokalnych dołożyła swoją małą cegiełkę do ogółu kultury 
polskiej. Dlatego każdy nacjonalista według przykazów od najważniej-
szych ideologów narodowych powinien szanować lokalność i  jej prawa. 
Jednak sumą osiągnięć tych wszystkich lokalnych społeczności winien być 
wspólny wysiłek na rzecz budowania silnego narodu, który jest prawdzi-
wym sercem państwa. Im słabszy naród, tym słabsze państwo – dlatego 
dla Narodowców tak ważna jest ustawiczna i ciągła praca.

droga autonomistóW versus ruch narodoWy

W poprzednich podrozdziałach scharakteryzowano historię Górnego 
Śląska, jego specyfikę regionalną oraz dążenia autonomistów a także to, 
jak regionalizm widziany jest przez tych, którzy sprzyjają idei narodowej.

Sami sympatycy górnośląskiej autonomii nie przepadają za narodowca-
mi. Jednak argumenty, którymi się posługują są raczej wynikiem medial-
nego obrazu nacjonalisty serwowanego Polakom przez media głównego 
nurtu, niż wynikiem dogłębnych, ideologicznych przemyśleń. Dominu-
ją tu chociażby stwierdzenia o ciągłym niedostrzeganiu wad polskiego 
społeczeństwa, kiedy przecież nie kto inny, jak Roman Dmowski pisał 
o wadach w polskim myśleniu24. Dodatkowo przeciw nim wychodzą na-
cjonaliści chociażby w tak oczywistych kwestiach, jak uznanie narodo-
wości śląskiej i obawy o możliwy separatyzm. Warto tu przytoczyć akcję 
„Polski Ślonsk” (pisownia oryginalna) prowadzoną przez Narodowe Odro-
dzenie Polski, która promuje słowiańskie, a ściślej polskie wartości wśród 
Górnoślązaków i podkreśla łączność regionu z Polską25.

Spore niejasności dla działaczy ruchu narodowego budzą działacze RAŚ 
oraz ich zagraniczne kontakty. Przykładem może być działalność zare-
jestrowanej w Niemczech Initiativefür Autonomie Schlesiens na mityngach 
której bardzo często bywa przewodniczący RAŚ, Jerzy Gorzelik. Statut tej 
organizacji mówi, że w przypadku zawieszenia działalności organizacji lub 
jej rozwiązania, wszelkie aktywa i pasywa przechodzą na rzecz bawarskiej 
fundacji „Śląsk”. Chodzi tu głównie o Ziomkostwo Śląskie, które sprzyja 
Rudiemu Pawelce, słynnemu w Polsce z szefowania Powiernictwu Pruskie-
mu, które domaga się od Polski odszkodowań za majątki utracone przez 

24 E. A. Sekuła, dz. cyt., s. 281.
25 Polski Ślonsk, Rodło – znak akcji [online], http://polskislonsk.pl/category/znak-akcji/ 

[dostęp: 20.3.2012].
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Niemców po 1945 roku26. Dodając do tego słowa samego Gorzelika o tym, 
że nie czuje się Polakiem, gdyż nic Polsce nie przyrzekał, i czuje się tylko 
i wyłącznie Górnoślązakiem, nacjonaliści mają kolejny powód do walki 
z ruchem autonomicznym27.

Wymienione wyżej argumenty pokazują, że autonomistom i narodow-
com na pewno nie jest po drodze. Pomimo zgodności, co do potrzeby de-
centralizacji polskiej, pójście dalej do upodmiotowienia tzw. narodowości 
śląskiej jest nie do zaakceptowania przez narodowców i wynika to z samej 
ich ideologii oraz dzisiejszej polityki.  Jedno jest więc pewne – w naro-
dowcach autonomiści znajdą przeciwników, gdyż nacjonaliści są przede 
wszystkim ideowcami i – przynajmniej na ten moment – nie mają żadnego 
interesu politycznego w sojuszu z autonomistami. Mimo wszystko, nawet 
gdyby taki interes istniał, porozumienie jest i tak bardzo wątpliwe, właś-
nie poprzez głęboką ideowość polskich organizacji narodowych. Wszak 
hasło „Serbskie Kosovo, Polski Śląsk!” wykrzykiwane na organizowanych 
przez polski ruch narodowy manifestacjach przy każdej okazji, również 
dowodzą tego, jakiego są zdania w kwestii działalności RAŚ-u. W każdym 
razie przyszłość rysuje się bardzo niepewnie, choć jedno można stwier-
dzić bez wątpliwości – poprzez ciągły wzrost sympatyków zarówno idei 
autonomii jak i idei narodowej – konflikt w żadnym wypadku nie zostanie 
zamieciony pod dywan.
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Źródła nacjonalizmu portugalskiego

Wbrew niefortunnym i niestety bardzo częstym opiniom, nacjonalizm to 
zjawisko zróżnicowane wewnętrznie, w obrębie którego występują jego 
liczne, wzajemnie wykluczające się odmiany. Ponadto idea nacjonali-
styczna jest stosunkowo młoda, zasadniczo nieistniejąca przed rewolucją 
we Francji. W tym miejscu warto odwołać się do broszury Sieyesa Czym 
jest stan trzeci i zawartej tam jednoznacznej odpowiedzi na pytanie posta-
wione w tytule – ,,wszystkim”. Doktor Krzysztof Kawęcki w przedmowie 
do swojej książki Płomień Nadziei poświęca problemowi wewnętrznych 
antagonizmów nacjonalizmu szczególną uwagę, wskazując na trafne ze-
stawienie dwóch odmiennych nacjonalizmów w Hiszpanii, a mianowicie: 
baskijskiego, który trafnie w tej ocenie jest etnocentryczny, z hiszpań-
skim nacionalcatolicismo, wieloetnicznym, imperialnym, misyjnym, wręcz 
spirytualistycznym. Zatem można powiedzieć, że jedyną cechą wspól-
ną obu wymienionych rodzajów nacjonalizmu jest wyłącznie wzajemna 
wrogość. Porewolucyjny nacjonalizm chylił się w stronę ludowego na-
cjonalizmu, gdzie lud utożsamiany był z Bogiem, a  jego apogeum zo-
stało wyrażone w Wilsonowskiej idei ,,samostanowienia narodów”1. Ten 
rodzaj nacjonalizmu, chociaż początkowo przynosił państwom (w tym 
i Polsce) korzyści, rodził też katastrofalne konsekwencje. Głównie koja-
rzy się go ze zbrodniami hitlerowskiego nazizmu, międzyplemiennymi 
rzeziami w krajach Afryki czy problemem etnicznym na terenach byłej 

1 K. Kawęcki, Płomień nadziei, Biała Podlaska 2007, s. 10.
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Jugosławii. Dodatkowo zauważalny jest również łudząco podobny nacjo-
nalny socjalizm Ameryki Łacińskiej, z którym może kojarzyć się Hugo 
Chàvez. Podstawową zasadą tego nacjonalizmu była koncepcja jednolite-
go narodu, posiadającego własne państwo w granicach swojego zasiedlenia. 
Istotnym, a mało znanym stwierdzeniem, cytowanym przez Krzysztofa 
Kawęckiego jest opinia francuskiego monarchisty Rene Johanneta, który 
nazwał te odmiany nacjonalizmu, nacjonalitaryzmem – pojęcie to póź-
niej rozwinął Maurras. Klucz do zrozumienia tego słowa to wypowiedź 
Johanneta: 

Nacjonalitaryzm, krótko mówiąc, to połączenie dwóch rzeczy: demokraty- 
cznej zasady suwerenności ludu/narodu w państwie oraz zasady narodowoś-
ciowej, czyli samostanowienia o sobie każdej nacji (…) Tak rozumiany na-
cjonalizm jest ideą na wskroś lewicową.

Przełom w pojmowaniu nacjonalizmu nastąpił pod koniec XIX wieku, po 
publikacji artykułu Maurice Barresa w „Le Figaro” (4 lipca 1892) pod 
tytułem Spór socjalistów z kosmopolitami. Wyróżnił on liberalizm, który jest 
partią człowieka, socjalizm jako partię klasy i nacjonalizm jako partię na-
rodu. Koncepcja francuskiego monarchisty rozwinięta została przez Karo-
la Maurassa, który nadał temu nurtowi postać doktrynalną oraz nazwał 
go „nacjonalizmem integralnym”2. Ta koncepcja stała się wrotami do roz-
woju sui generis nacjonalizmu w Portugalii Salazara, posiłkowo traktował 
ją również Francisco Franco w Hiszpanii. Nacjonalizm integralny zda-
niem Charlesa Maurassa (zwanego również  Marksem prawicy) odrzucał 
suwerenność narodu i zasadę narodowościową, bowiem suwerenem miał 
być król – dyktator, który powinien działać przy pomocy ,,partii inteligen-
cji” zwalczając rewolucję, demokrację i parlamentaryzm. Pomysł ujęcia 
nacjonalizmu integralnego według Maurassa można zawrzeć w prostym 
zdaniu: nacjonalizm integralny odrzuca suwerenność narodu na rzecz 
władzy, która działa w jego interesie, ale jest od niego niezależna. Jędrzej 
Giertych nazwał António Olivierę Salazara ,,pojętnym uczniem Maurassa 
i Action Française”, a sam Salazar stwierdził, że ,,zawdzięcza wiele Fran-
cuzom”. Action Française, w  którym działał pośredni mentor Salazara, 
Maurras, stanowiła rodzaj szkoły politycznego myślenia, o charakterze 
nacjonalistycznym, rojalistycznym i konserwatywno-katolickim3. Przede 

2 K. Kawęcki, dz. cyt., s. 11–12.
3 B. Grott, Nacjonalizm chrześcijański, Krzeszowice 2006, s. 38–40.
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wszystkim Action Française zajmowała się krytyką demokracji parlamentar-
nej, którą uznawała za przejaw rządów masonerii i występowała również 
przeciwko cudzoziemcom oraz protestantom przebywającym na terenie 
Francji. Kluczowym zagadnieniem, które częściowo przeniesione zostało 
do salazaryzmu był stosunek wobec Kościoła katolickiego. Action Française 
proponowała uznać katolicyzm za religię państwową oraz zagwarantować 
Kościołowi pełną wolność. Błędnym założeniem byłoby twierdzenie, iż 
Salazar bezpośrednio kierował się doktryną Maurassa i wspomnianymi 
założeniami akcji francuskiej. Potwierdza to chociażby fakt radykalnej 
krytyki ze strony portugalskiego dyktatora, monarchistycznego zacięcia 
Action Française. Salazaryzm należy traktować jako odrębną doktrynę, 
konglomerat młodszych ideologii, stanowiących impuls do jej rozwoju. 
Miała ona wymiar raczej pragmatyczny, ponieważ celem było odrodzenie 
państwa i wprowadzenie konkretnych reform, ratujących Portugalię ze 
stagnacji gospodarczej i kulturowej.

Zasadniczym celem pracy jest przybliżenie postaci Antonio Salazara 
i jego dyktatury, o charakteryzującej się cechami spotykanymi w innych 
państwach tego okresu, oraz samej doktryny salazaryzmu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem pojęcia Estado Novo. Obecnie postać Salazara i jego 
doktryna są marginalizowane, a w Polsce istnieje znacznie mniej źródeł 
dotyczących Portugalii niż na przykład Hiszpanii Franco. Jest to paradoks, 
ponieważ wśród historyków uważa się go za dosyć nietypowego dyktatora, 
zdobywającego autorytet nie siłą lecz kompetencją i wprowadzaniem tak 
zwanego ,,katedralizmu”, czyli obsadzaniu stanowisk osobami posiada-
jącymi wysoki tytuł naukowy. Jego ideologia jest na tyle zróżnicowana, 
iż powstają pytania czy Salazar był nacjonalistą, a  jeżeli tak to jakim 
i jakie inne doktryny wchodzą w zakres pojęcia salazaryzmu. Osobnym 
tematem rozważań powinien być budzący kontrowersyjne dyskusje spo-
sób eliminowania opozycji, a mianowicie obóz powolnej śmierci Tarrafal, 
na wyspie Santo Domingo.

przemiany ustrojoWe W portugalii

W XVII i XVIII wieku Portugalia była monarchią, która przechodziła 
modyfikacje analogiczne do części krajów w Europie, czyli od despotyzmu 
przez monarchię oświeconą po konstytucyjną. Był to kraj nastawiony głów-
nie na rolnictwo i handel oliwą oraz winem. Silna pozycja króla, któremu 
faktycznie podporządkowane były Kortezy i administracja spowodowała 
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długi okres stabilności politycznej aż do początków XIX wieku, kiedy roz-
poczęła się w Portugalii poprzedzona inwazją napoleońską, rewolucja li-
beralna, a  następnie okres labilności rządów. W  1910 roku utworzona 
została I Republika Portugalska. Proces liberalizacji i upadku monarchii 
rozpoczął się mimowolnie w okresie reżimu markiza de Pombala, który 
formalnie trwał od 1770 roku. Przede wszystkim znane całej ówczesnej 
Europie trzęsienie ziemi z 1 listopada 1755 roku, które zdaniem Voltaire’a 
zakończyło okres oświecenia, spowodowało zrównanie z ziemią Lizbony. 
Rola w odbudowie miasta i udaremnienie zamachu na króla przyczyniły się 
do podniesienia prestiżu Pombala i osłabienia pozycji arystokracji. Pom-
bal przygotował podłoże do walki o zniesienie feudalizmu i wprowadzenie 
równości społecznej, wzmocnił pozycję burżuazji, osłabił również dotych-
czas silną pozycję Kościoła oraz oskarżając o udział w zamachu na króla, 
wygnał część szlachty i kleru z kraju. W 1759 roku wydaleni bądź uwięzieni 
zostali również Jezuici4.

I Republika Portugalska cechowała się niestabilnością i bardzo złą sy-
tuacją polityczną, charakteryzującą się częstymi zmianami gabinetów 
i okresowymi przewrotami. W 1911 roku przyjęto Konstytucję Repub-
likańską – tylko do 1926 roku rządziło 8 prezydentów, wymienianych 
było 45 rządów, nastąpił przewrót wojskowy, zorganizowano 5 udanych 
zamachów stanu oraz doszło do setek zamachów politycznych (w Liz-
bonie w latach 1920–1925 odnotowano ich aż 325). De facto na terenie 
Portugalii w okresie republiki trwała wojna domowa5. Życie polityczne 
w I Republice w wyniku tworzenia się radykalnych lecz leżących po prze-
ciwnych stronach partii było silnie spolaryzowane. Johann Chapoutot 
porównuje sytuację Portugalii z tego okresu do rzeczywistości w II Re-
publice Hiszpańskiej od 1931 roku. Podział ówczesnych partii był bardzo 
klarowny, bowiem wyróżnić było można republikańskie – lewicujące, oraz 
partie katolickie i monarchistyczne – o prawicowych poglądach. Dodat-
kowo, w 1919 roku powstała Portugalska Partia Komunistyczna (PCP), 
która przystąpiła do III Międzynarodówki, jednakże nie odniosła istotne-
go sukcesu. Podstawową partią republikańską była Portugalska Partia Re-
publikańska. Analizując jej program, a szczególnie zamiar wprowadzenia 
szerokiej opieki socjalnej, należy ją zakwalifikować do grupy centrolewi-
cowej. Po upadku wspomnianej partii, w bloku republikańskim doszło do 

4 A. H. de Oliveira Marques, Historia Portugalii, Warszawa 1987,s. 5–52.
5 J. Chapoutot, Wiek dyktatur, Warszawa 2012, s. 107.
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rozdrobnienia na partie radykalne, lewicowe oraz konserwatywne. Naj-
ważniejszymi choć nie największymi były: Akcja Republikańska, Partia 
Nacjonalistyczna oraz Unia Liberalna. Blok prawicowy był bardziej sta-
bilny, nie dochodziło w nim do tak częstych rozłamów jak w przypadku 
republikańskiego bloku.

Z uwagi na temat artykułu najważniejszą organizacją jest Centrum Aka-
demickie Demokracji Chrześcijańskiej, powołane do życia około 1912 
roku w Coimbrze, przez Oliveirę Salazara i księdza Gonçalvesa Cerejre. 
Zrzeszało ono katolickich studentów i profesorów, którzy wywodzili idee 
z encyklik Leona XIII. Wraz z bardzo podobnym, Katolickim Centrum 
Portugalskim działali przeciwko republice, jako ustrojowi masońskiemu 
i antyklerykalnemu. Zrzeszenie o radykalnej doktrynie – Integralizm 
Luzytański, z którym w późniejszym okresie polemizował Salazar – od-
rzucało wiarę w postęp, przywiązane było do tradycji i nauki społecznej 
Kościoła, a szczególnie opowiadało się za postrzeganiem ładu społecznego 
według encykliki Rerum Novarum. Przyszłemu dyktatorowi nie podobało 
się przywiązanie tych integrystów do monarchii. Partie konserwatywne, 
które powstały nieco później niż katolickie były równie silne, należały do 
nich: Partia Rojalistyczna, Partia Legitymistyczna, czyli zrzeszenie popie-
rające dążenie do tronu księcia Miguela, do których dołączyli wspomniani 
integraliści. Ciągłym przedmiotem badań jest partia o nazwie Unia Intere-
sów Ekonomicznych. Był to projekt kapitalistów, utworzony w celu ochro-
ny ich interesów przed grupami socjalizującymi i robotniczymi, a  jako 
prawicowa partia klasowa stanowiła rzadką osobliwość. Występujące tajne 
stowarzyszenia (organizacje głównie masońskie) stanowią odrębne za-
gadnienie. Do bardziej znanych zalicza się Wielki Wschód Portugalski6. 
Oprócz partii, zasadniczą siłę polityczną stanowiła armia i to właśnie 
ona przyczyniła się do upadku republiki w 1926 roku. W wojsku prze-
ważały poglądy konserwatywnych. Pierwszym przewrotem wojskowym 
była krótkotrwała ,,dyktatura szpad” w 1915 roku. W 1916 roku Portu-
galia przystąpiła do I wojny światowej po stronie Ententy, nie otrzymując 
po jej zakończeniu żadnej rekompensaty. Rok później, konserwatywny 
kapitan Sidòn Pais, po dokonaniu rewolty został wybrany na prezydenta, 
ale w niedługim czasie zginął w zamachu. Wspomniany rok 1926 stano-
wił kres republiki, 28 maja generał Gomes da Costa dokonał przewrotu, 

6 A. H. de Oliveira Marques, dz. cyt., s. 298–306.
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a po dobrowolnej abdykacji prezydenta Bernardino Machado, władzę 
objął junta. Z uwagi na kryzys ekonomiczny i powojenne wyniszczenie 
budżetu, do rządu powołany został profesor uniwersytetu w Coimbrze, 
Antònio de Oliveira Salazar. Po tygodniu rządów junty, Gomes dokonał 
kolejnej rewolty i po marszu na Lizbonę mianował się prezydentem oraz 
premierem. 17 czerwca 1926 roku zawieszono konstytucję, co stało się 
symbolicznym kresem republiki. W wyniku spisku wojskowego, miejsce 
Gomesa zajął Óscar Carmona. Salazar po kilku dniach urzędowania 
jako minister finansów złożył rezygnację, gdyż nie otrzymał zezwolenia 
na przeprowadzenie odpowiednich reform. Krytykę rządów wojska oraz 
zwrócenia się o pożyczkę do Ligi Narodów, która wiązała się z między-
narodową kontrolą krajowego majątku, zawarł w artykułach pisanych dla 
katolickiego czasopisma ,,Novidades”. 27 czerwca 1928 roku zgodził się 
na ponowne objęcie resortu, jednakże pod kilkoma warunkami: posiada-
niem pełnego nadzoru nad budżetami wszystkich ministerstw oraz prawa 
veta w stosunku do każdej propozycji zwiększenia budżetu7.

dojście do Władzy salazara

Obejmując tekę ministra finansów Salazar wypowiedział znamienne 
słowa: ,,Wiem czego chcę i dokąd zmierzam”. Bez problemu wypraco-
wał sobie zwierzchnią pozycję wśród ministrów, dzięki warunkom jakie 
musieli znosić w zamian za sprawowanie przez niego urzędu8. Działając 
na podstawie wspomnianych dwóch żądań prowadził despotyczną i orto-
doksyjną politykę budżetową, za którą jest do dzisiaj krytykowany, Sala-
zarowi zarzuca się przywrócenie równowagi budżetowej kosztem słabego 
rozwoju gospodarczego do lat osiemdziesiątych XX wieku.

Prowadził bowiem politykę deflacyjną, a pierwszą decyzją było cię-
cie wydatków i  podniesienie podatków. Pomimo krytycznych głosów 
i niedoskonałości w prowadzeniu polityki gospodarczej, po przeanalizo-
waniu sytuacji finansowej Portugalii sprzed i po objęciu teki ministra, 
można powiedzieć, że Salazar dokonał cudu gospodarczego. W roczni-
cę urzędowania, odnotowano nierejestrowane od 1854 roku saldo do-
datnie w budżecie. Kluczowym osiągnięciem była stabilizacja Escudo: 

7 J. Bartyzel, Antonió de Oliveira Salazar [online], http://www.legitymizm.org/ebp-
salazar [dostęp: 27.07.2012].

8 J. H. Saraiva, Krótka historia Portugalii, Kraków 2000, s. 376.
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w roku budżetowym 1927/28 deficyt skarbu państwa był równoważny 
3 milionom Funtów Brytyjskich, a 1928/29 istniała nadwyżka równa 
16 milionów. Salazar postanowił  powrócić do parytetu złota z całkowitą 
wymienialnością. Zajął się również redukcją długu publicznego, który 
wynosił w 1927 około 7,5 miliona Eskudo, a do 1940 zredukowany zo-
stał w 80%. Ponadto obniżone zostały stopy procentowe z 7% do 3%. 
Oszczędności Salazara polegały na redukcji personelu administracyjnego 
(o 25%), zmniejszeniu uległa również liczebność armii na rzecz moder-
nizacji uzbrojeń i wzrostu oficerskich pensji9. Droga Salazara do autory-
taryzmu była nietypowa i dość charakterystyczna, nie szukał on źródeł 
władzy w sile lecz w wyższości intelektualnej, mówi się iż sprawował 
rządy ex cathedra. Długie lata mozolnej nauki Salazara zaowocowały teką 
ministra, a następnie blisko czterdziestoletnim sprawowaniem funkcji 
premiera. Sam podkreślał swoje pochodzenie z niższych, ubogich warstw 
społecznych. Zdobywanie wiedzy Salazar rozpoczął w seminarium du-
chownym, gdzie otrzymał niższe święcenia, a następnie studiował pra-
wo i ekonomię na uniwersytecie w Coimbrze i  tam został profesorem 
w dziedzinie ekonomii10. Jako dyktator bardzo rzadko publicznie prze-
mawiał i nie oddziaływał na emocje mas, ponadto w dojściu do władzy 
nie wspierał się żadną polityczną organizacją. Słowa Johanna Chapoutota 
w bardzo dobry sposób oddają specyfikę dyktatury de Oliveiry, wyrażają 
to co odróżnia go od współczesnych mu dyktatorów:

Jego dyktatura rozumu (kalkulującego) jest dyktaturą urzędnika, drobiaz-
gowego funkcjonariusza, którego propaganda, kierowana przez sekretarza 
stanu Antonina Ferra, przedstawia jako postać kantowską „dyktatora sa-
mego siebie”.

Niewątpliwie Salazar jeszcze jako minister finansów dokonał cudu, co 
stało się legitymacją do poszerzania zakresu władzy. W lipcu 1932 roku 
został on powołany na stanowisko premiera, co de facto oficjalnie czyniło 
go dyktatorem. Stworzył rząd oparty na kadrze profesorskiej, a to na-
zwane zostało katedralizmem, bowiem przez blisko 40 lat uniwersytet 
był główną bazą rekrutacji najwyższych urzędników państwowych11. Na 
początku dyktatury, dla Salazara priorytetem było zastąpienie szczątek 

9 J. Bartyzel, dz. cyt.
10 J. Bartyzel, dz. cyt.
11 J. H. Saraiva, dz. cyt., s. 376–378.
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ustroju rewolucyjnej dyktatury nową konstytucją. Tak zrodziła się kon-
cepcja Estado Novo, odrodzenia Portugalii w nowym duchu. Jednak słowo 
nowy (novo) może być mylące, gdyż odnowienie kraju oznaczało tyle 
co przywrócenie kluczowych, starych wartości, które Salazar wymienił 
w swoim przemówieniu w 1936 roku: ,Bóg, rodzina, autorytet, ojczyzna, 
praca. Nowe państwo miało wyraźnie zrywać z republiką, ale nie mogło 
być również monarchią, którą zdecydowanie premier odrzucał, ponieważ 
jego zdaniem była to instytucja przestarzała. Estado Novo miało dbać 
o ,,zwykłe życie’’ Portugalczyków12.

salazaryzm

W 1933 roku rządowy projekt konstytucji został przegłosowany w ple-
biscycie, podczas którego obowiązywała zasada, iż wstrzymujący się 
podczas głosowania uznawani byli za milcząco aprobujących. Wyniki 
plebiscytu były następujące: 5505 osób było przeciwnych, pozytywnie 
opowiedziało się 580379 osób, a wstrzymało się 427686. Przedmiotem 
rozważań nie jest jednak nowa konstytucja lecz salazaryzm i wpływy na-
cjonalistyczne, ale warto wiedzieć, że według konstytucji władza pocho-
dziła od narodu, a sprawowana była przez 4 instytucje: głowę państwa 
jako niezależny organ, Zgromadzenie Narodowe, rząd i trybunały13. Obok 
konstytucji, ideologią Estado Novo był salazaryzm. W skład tej doktryny 
wchodziło wszystko co aprobował Salazar: korporacjonizm, konserwa-
tyzm, nauka społeczna kościoła zawarta w encyklikach oraz nacjonalizm 
integralny. Nowe Państwo było oparte na systemie korporacyjnym, przy 
czym interesy pracowników i pracodawców miały służyć wspólnemu do-
bru narodowemu. Charakter nacjonalizmu portugalskiego najlepiej okre-
śla wypowiedź dyktatora: 

Nacjonalizm nowego państwa portugalskiego (...) jest równie odległy od in-
dywidualistycznego liberalizmu i od lewicowego internacjonalizmu, jak i od 
innych systemów teoretycznych i praktycznych powstałych przeciwko nim 
(…) Celem naszym była reorganizacja i  wzmocnienie państwa w  oparciu 
o zasady autorytetu, porządku, tradycji narodowej14.

12 J. Chapoutot, dz. cyt., s. 152–154.
13 J. H. Saraiva, dz. cyt., s. 369.
14 B. Grott, dz. cyt., s. 40–41.
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Salazar przede wszystkim wystrzegał się statolatrii, zrywając tym sa-
mym z faszystowskimi Włochami i nazistowskimi Niemcami oraz unikał 
nacjonalizmu wyłącznego, w którym naród traktowany jest jako absolut. 
Pomimo głębokiego związku Salazara z Kościołem, Portugalia nie była 
teokratyczna. Miejsce Kościoła miało być poza państwem, jednakże nale-
żał mu się szacunek. Z tego postulatu wyprowadzał zasadę nieingerowania 
w wychowanie i światopogląd, dlatego nie istniała dyskryminacja z powo-
du odmiennych przekonań religijnych czy ateizmu. Mimo powyższych fak-
tów, zabronione było uprawianie antychrześcijańskiej propagandy. Religia 
nie była przedmiotem obowiązkowym w szkole, nie reaktywowano na uni-
wersytecie wydziału teologicznego, ani nie zwrócono majątków kościel-
nych. Dyktatorowi zależało na narodzie chrześcijańskim i na niezależnym 
państwie, dlatego aby podkreślić suwerenność państwa wobec Kościoła, 
po podpisaniu Konkordatu odmówił zniesienia ślubu cywilnego i rozwo-
du. Salazarowi, podobnie jak niegdyś Maurrasowi zarzucano pragma-
tyczny stosunek wobec religii katolickiej, którą w latach pięćdziesiątych, 
konstytucyjnie ogłoszono ,,religią narodu portugalskiego”. W  trakcie 
przemówienia w 1929 roku de Oliveira podkreślił znaczenie ojczyzny 
w słowach: ,,Wszystko dla ojczyzny, nic przeciwko niej”. Portugalia wie-
lokrotnie określana była jako imperium kolonialne, wielkie państwo. Uz-
nanie majestatu państwa wyrażone zostało w 1940 roku, na wystawie ku 
czci osiemsetletniego narodu portugalskiego. Efekt jaki wywarła wystawa 
na społeczeństwie można uznać za osobisty sukces Antoniego Ferro, od-
powiedzialnego za działalność Sekretariatu Propagandy Narodowej. Po-
wyższe przedsięwzięcie było typowo propagandowe i bardzo kosztowne. 
Wystąpiła tu zatem sprzeczność między czysto pragmatycznymi założenia-
mi salazaryzmu, a czynami populistycznymi i propagandowymi, których 
oficjalnie Salazar się wyparł. Dużą uwagę poświęcono rodzinie, która wraz 
z ojczyzną i korporacją była elementem wspólnoty naturalnej i gwarancją 
ładu społecznego. Idealna rodzina to ta – oparta na zasadach patriarchatu, 
bogobojna, pielęgnująca naturalny podział ról. Ojciec rodziny powinien 
zapewnić jej członkom godną egzystencję poprzez wykonywanie pracy. 
Praca powinna być zorganizowana w ramach wspomnianego systemu kor-
poracji, który został usankcjonowany w konstytucji. Korporacjonizm miał 
łagodzić negatywne skutki kapitalizmu i gwarantował harmonijne współ-
życie klas. Praca dla Salazara była pojęciem doniosłym. Gdy człowiek 
ponosił jej trud, to jego wartość wzrastała. Zatem w celu walki z bezrobo-
ciem wprowadzono prace publiczne. Była to istotna interwencja państwa 
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w gospodarkę, jednakże dzięki temu, przykładowo do 1968 roku powsta-
ło 50 tysięcy dróg asfaltowych15. System społeczno-gospodarczy w dobie 
Salazara można uznać za początki tworzenia się idei welfarestate. Bowiem 
państwo portugalskie troszczyło się o zatrudnienie obywatela i pośrednio 
przez korporacje, o jakość jego pracy, nie uzależniając tego od zaradności 
pracownika.

W działaniach dyktatora nie brakowało sprzeczności. Był zwolenni-
kiem liberalizmu, jednakże praktykował interwencjonizm państwowy 
z elementami centralnego planowania – planos de fomento – w sektorze pub-
licznym oraz orientacyjne w sektorze prywatnym (pierwszy plan piętna-
stoletni 1963–1951, następne już pięcioletnie). Takie postępowanie można 
tłumaczyć dążeniem do wolności gospodarczej i wzrostu PKB poprzez 
ingerowanie państwa z rynkiem, bez którego wyjście z ówczesnej zapaści 
gospodarczej byłoby niemożliwe. Dlatego też powołane zostały instytu-
cje takie jak: Powszechna Kasa Oszczędności, Państwowy Bank Kredy-
towy i Powszechna Kasa Ubezpieczeń. Posiadały one większość udziałów 
państwowych i były motorem napędzającym koniunkturę (kapitał tych 
gigantów tylko przez pierwszą dekadę działania został aż trzykrotnie 
zwiększony). Stymulowane przez państwo było również szkolnictwo, 
dzięki temu zredukowano poziom analfabetyzmu z 70% do około 30%, 
co pośrednio napędzało koniunkturę. Salazar dążył do stworzenia autar-
kicznego kraju i osiągnął to w rolnictwie, a dokładnie w uprawie zboża. 
Efektem zamierzonego celu był wzrost eksportu dodatkowo wspierany 
przez uprzemysławianie kraju16. Podczas II wojny światowej Portugalia 
zyskała na eksporcie Wolframu17. Rozwój gospodarczy był systematyczny 
lecz zbyt powolny, co w efekcie spowodowało emigrację zarobkową, która 
spotęgowała się zwłaszcza w latach 1960–1970. Wydawać by się mogło, 
że dyktatura profesora była stosunkowo ,,miękka”, jednak w praktyce 
system nie pozwalał na legalną zmianę rządu. Partie zdelegalizowano, 
a w zamian za to stworzony został twór ponadpartyjny, tak zwana Unia 
Narodowa. Salazar uważał siebie za tomistycznego humanistę, dbającego 
o rozwój człowieka, jednak to przekonanie nie kolidowało ze stosowa-
niem przez niego radykalnych środków przymusu i budzącego kontro-
wersje wśród niektórych środowisk sposobu obchodzenia się z opozycją. 

15 A. H.de Oliveira Marques, dz. cyt., s. 337–366.
16 J. Bartyzel, dz. cyt.
17 A. H. de Oliveira Marques, dz. cyt., s. 376.
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Jego zdaniem represje miały zniechęcić do prowadzenia jakiejkolwiek 
działalności opozycyjnej. W 1933 roku powołana została Policja Czuj-
ności i Ochrony Państwa (PVDE), która miała zwalczać opozycję – głów-
nie środowiska lewicowe i komunistów. Wielu historyków, a wśród nich 
Oliveira Marques zarzuca PVDE, a późniejszemu PIDE fabrykowanie 
dokumentów, znęcanie się nad więźniami oraz przyrównuje tę organiza-
cję do inkwizycji. Znacznie mniej kontrowersyjnymi organizacjami były 
stworzone przez Salazara parapolicyjne Liga Portugalska i Liga Młodzie-
żowa. Zwalczanie opozycji, składającej się głównie z komunistów i byłych 
grup lewicowych polegało głównie na zamykaniu podejrzanych w wię-
zieniach i obozach śmierci. Najsłynniejszy Tarrafal, znany jako Campo 
de Morte Lenta – Obóz Powolnej Śmierci mieścił się na wyspie Santiago 
(1936–1956)18. Walka z opozycją czy środki cenzury są obszernym i in-
teresującym zagadnieniem, wartym odrębnego rozważenia..

stosunki między portugalią salazara, a hiszpanią

Hiszpania jest jedynym państwem, z którym graniczy Portugalia, zatem 
stosunki z nią były istotne dla szeroko pojętego interesu państwowego. 
W okresie dyktatury Primo de Rivery, Hiszpania jako pierwszy kraj w Eu-
ropie poparł dyktaturę w Portugalii. Natomiast w okresie republiki stała 
się ona miejscem dla portugalskiej opozycji. Portugalia pomagała nacjona-
listycznym rebeliantom podczas hiszpańskiej wojny domowej, odsyłając 
na pewną śmierć lewicowych uciekinierów. Warto wspomnieć o prywat-
nej radiostacji ,,Radioklub Portugalski”, która nadawała propagandowe 
komunikaty, wspierające prawicę w Hiszpanii oraz o viritos – ochotnikach 
z Portugalii, walczących z hiszpańską lewicą. W 1936 roku Salazar defi-
nitywnie uznał dyktaturę Franco poprzez zerwanie stosunków z hiszpań-
skim rządem republikańskim19.

podsumoWanie

Reasumując posłużę się cytatem z kazania wygłoszonego w 1981 roku 
przez Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego do działa-
czy NSZZ Solidarność:

18 A. H. de Oliveira Marques, dz. cyt., s. 344–346.
19 Tamże, s. 774.
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Był człowiek, który prowadził tak zwaną rewolucję pokojową. Nazywał się 
Salazar. Przez wiele, wiele lat kierował swoim państwem, Portugalią. Dopro-
wadził do tego, że jego kraj, ciągle niespokojny, pełen najrozmaitszych gwał-
tów i przemocy, stał się krajem pokoju i dobrobytu. Dlatego nazwano jego 
metodę „rewolucją pokojową”. Za jego rządów wszystko odmieniło się ku lep-
szemu. Odmienili się ludzie, ich dobra wola, serca i umysły20.

Wielkość, a zarazem prostota tych słów w sposób celny oddaje brzmienie 
salazaryzmu – nie wnikając w szczegóły i jak na osobę duchowną przysta-
ło – nie pamiętając o grzechach. Celem mojej pracy było przedstawienie 
salazaryzmu jako doktryny złożonej, problematycznej, budzącej kontro-
wersje oraz emocje. Chciałabym aby właśnie emocje i niedosyt wiedzy 
sprowokowały czytelnika do dalszych poszukiwań i odkrywania de Novo 
zapomnianego dyktatora. Niewątpliwie przejęcie steru i kierowanie pań-
stwem zacofanym, objętym inflacją, analfabetyzmem i bezrobociem było 
dla Salazara wyzwaniem. Obecnie zarzuca mu się zbyt wolny wzrost 
gospodarczy. Pomija się zarazem wyciągniecie państwa z dramatycznego 
zadłużenia. Państwo idealne jest utopią, w związku z tym Salazar mu-
siał dokonać wyboru i wprowadzić elementy interwencjonizmu, licząc 
się z krytyką. Dyktator był zdeterminowany, gruntownie wykształcony, 
miał swoją wizję państwa ale jego doktryna nie była doskonała. Być może 
jako profesor ekonomii dokonał bilansu strat i  zysków – reformy czy 
opozycja, humanizm czy Tarrafal.
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