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„Jak to możliwe, aby ktoś był Persem?” – 
zastanawiał się Monteskiusz w  Li-

stach perskich z 1721 roku. ich tematem 
byli orientalni podróżnicy, odkrywający 
Francję, która z kolei odkrywała ich. Ten 
zabieg pomógł przedstawić francuskie in-
stytucje i obyczaje w sposób zdystanso-
wany, ujawniając różne stereotypy, jakie 
Francuzi żywili wobec obcokrajowców. 
Trzy stulecia później współcześni autorzy 
francuscy również stawiają pytanie: „Jak 
to możliwe, aby ktoś był Persem?”, które, 
podobnie jak to pierwotne, odnosi się za-
równo do Francuzów, jak i do obcokra-
jowców, i które wyostrza się w nowym 
kontekście historycznym, politycznym 
oraz społecznym. 

rzeczywiście, jeśli historyk Fernand 
Braudel (1902–1985) w dziele L’identité 

de la France [Tożsamość Francji] z 1981 
roku podkreślał związki z myślą o wiek 
od niego starszego Jules’a Micheleta, to 
mógł to zrobić, dlatego że wpisał spe-
cyfikę Francji i jej obrazu w kategorię 

„długiego trwania” oraz że nigdy nie zo-
stały one podane w wątpliwość. Tym 
bardziej że porażka w wojnie z Prusami 
w 1870 roku wpłynęła na umocnienie 
jedności narodowej Francuzów. Podob-
nie zresztą jak obydwie wojny światowe 
w XX wieku.

By lepiej zrozumieć debaty, które oży-
wiają współczesną kulturę francuską, bez 
względu na to, czy toczą się one z pobudek 
narcystycznych, czy mają podłoże socjo-
logiczne, warto zastanowić się nad sposo-
bem, w jaki francuska tożsamość została 
zbudowana, w jaki jest ona kontestowana 
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lub broniona, również w literaturze, gdzie 
znajduje swój istotny wyraz. 

w tyglu francuskim stopiły się tak 
różne nacje jak Bretończycy, owernia-
cy, Południowcy, włosi, Polacy, Hiszpa-
nie… Tego rodzaju uniformizacja była 
ułatwiona dzięki centralnej pozycji Paryża, 
w którym koncentrowały się organy ad-
ministracji, zbiegały sieci komunikacyj-
ne, zapadały decyzje i rozwijały kariery 
elit kraju. Potwierdza to a contrario sfor-
mułowanie „Paryż to nie Francja”, które 
służy zamanifestowaniu lokalnych czy re-
gionalnych tożsamości, niepoddających 
się odgórnej homogenizacji. Ta osobli-
wość wskazuje na to, że francuska tożsa-
mość definiowana jest nie przez złudną 
czystość filiacji, lecz przez utożsamienie 
się z określonym zestawem wartości. Jej 
najwięksi heroldzi sami byli zresztą czę-
sto obcego pochodzenia i z entuzjazmem 
przyjmowali francuski wzór obywatelski, 
społeczny i kulturowy. 

Francuska tożsamość, taka, jaką zna-
my obecnie, jest w większej części ideolo-
giczną konstrukcją powstałą pod koniec 
XiX wieku, aby podnieść morale narodu 
po bolesnej klęsce roku 1870. w dzieło 
wzniesienia narodowego panteonu bo-
haterów zaangażowali się historycy, ale 
także politycy Trzeciej republiki (1870–
1940). Ci ostatni zgromadzili w murach 
paryskiego Panteonu szczątki sławnych 
osobistości, w pierwszej kolejności te na-
leżące do wiktora Hugo. w ten sposób 
uświęcono związek między kulturą a Hi-
storią, zasługi na polach literatury i wal-
ki. znacznie później nastąpi powrót do 
dziedzictwa rewolucji Francuskiej, co do-
prowadzi do przewartościowania i rekon-
strukcji przestrzeni symbolicznej, lecz jej 

fundamentów należy szukać pod koniec 
XiX wieku. Są nimi szkolnictwo i wojsko. 
Szkolnictwo, ponieważ właśnie wtedy roz-
poczyna się epoka bezpłatnej, świeckiej 
i obowiązkowej edukacji, prowadzonej 
przez nauczycieli zwanych „czarnymi 
huzarami republiki”. wojsko zaś, bo-
wiem upowszechnienie służby wojsko-
wej wzmocniło patriotyzm całych rocz-
ników poborowych, stanowiąc uzupełnie-
nie szkolnego wykształcenia. Jednoczesne 
wprowadzenie podręczników do historii 
i historii literatury, wraz z towarzyszący-
mi im zbiorami tekstów do przepisywania, 
recytacji i opracowywania, zakotwicza 
francuską tożsamość w kanonie książek, 
haseł i legendarnych postaci, które wyku-
wają ideę wielkości narodu. Skądinąd jest 
to wszystko, co ii rzeczpospolita wpro-
wadziła w życie z podobnymi sukcesami. 

Ponadto awans społeczny zapewniony 
dzięki wojsku i szkolnictwu przyspiesza 
także powielanie tego modelu i jego upo-
wszechnianie się w całym społeczeństwie. 
Tym bardziej że tematem wielu powieści 
staje się zdobywanie wiedzy, której war-
tość zaczyna być postrzegana na równi 
z pieniądzem czy władzą. Fakt, że funkcję 
ministra informacji (czyli de facto propa-
gandy) pełnili zarówno Jean Giraudoux 
(w latach 1939–1940), jak i André Malraux 
(w latach 1945–1946, jeszcze przed obję-
ciem ministerstwa kultury w 1958), po-
kazuje, w jaki sposób uświęcone słowa 
wielkich ludzi literatury służyły rządom 
do uwiarygodnienia swoich działań. Do-
tyczy to również pisarzy frankofońskich, 
takich jak léopold Sédar Senghor, który 
w 1960 roku został prezydentem Senega-
lu. Jeśli więc Francuska Partia komuni-
styczna przymyka oko na homoseksualne 
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wybryki louisa Aragona i na jego kry-
tykę inwazji na Czechosłowację w roku 
1968, to czyni tak wyłącznie dlatego, że 
jest on jedynym ważnym pisarzem, który 
chce się jeszcze odwoływać do jej ideo-
logii. Jakikolwiek byłby poziom jego wy-
kształcenia, przeciętny obywatel Francji 
wkracza zatem w dorosłe życie z przeko-
naniem, że historia oraz literatura kieru-
ją losem jego kraju niczym dwie dobre 
wróżki, i że wzbudzają one podziw oraz 
zazdrość wszystkich pozostałych naro-
dów świata. zresztą faktycznie jest tak 
w przypadku dużej części narodów po-
zbawionych podstawowych praw i twór-
czości wielkich pisarzy, albo przynajmniej 
wielkich pisarzy tolerowanych przez cen-
zurę. nic dziwnego zatem, że ani powieść, 
ani esej nie podejmują kwestii francuskiej 
tożsamości, która rozumie się niejako sa-
ma przez się. 

Ten model tożsamości zaczął być kwe-
stionowany, z  początku od wewnątrz, 
przez niektórych jego spadkobierców. 
upowszechnienie nowych narzędzi komu-
nikacji, takich jak kolorowe czasopisma 
i rozwijające się media audiowizualne, któ-
re stopniowo przyćmiły tradycyjną prasę, 
a także edukację, pozwoliło dojść do głosu 
wielu „piszącym” (według definicji rolan-
da Barthes’a). nieczyste sumienie bogaczy 
i kolonizatorów pobudzało ich w pierwszej 
kolejności do zakwestionowania narodo-
wej historii. Tym samym zaproponowali 
oni jej nową interpretację, która podobnie 
jak w wypadku poprzedników nie dbała 
o niuanse, a koncentrowała się na, istot-
nie mało chwalebnych, „białych plamach” 
historii. Ponadto wspomniane tendencje 
rewizjonistyczne przyczyniły się do detro-
nizacji literatury francuskiej przez duże 

„l” na rzecz gamy różnorodnych tekstów, 
zakwalifikowanych zresztą przez niektó-
rych jako „produkcje” literackie. zmysł 
krytyki, dotychczasowy klejnot francu-
skiej tożsamości, który miał umożliwiać 
poszukiwanie mądrości i prawdy, zamie-
nił się w zmysł systematycznego odbrą-
zowiania i obalania uświęconych pomni-
ków. w wąskim kręgu estetów tendencja 
ta mogła uchodzić za radosną rozrywkę; 
dla szerokiej publiczności natomiast jej si-
ła rażenia była nieobliczalna. zjawisko to, 
często chwalebne, polegające na otwarciu 
się na świat zewnętrzny, lub przynajmniej 
na uświadomieniu sobie jego istnienia, na 
swoje nieszczęście zostało wykrzywione 
przez towarzyszący mu beztroski chaos 
pojęciowy. Metodyczność i chronologia 
musiały ustąpić miejsca kreatywności czy 
osobistej ekspresji zarówno w szkole, jak 
i w literaturze. w 1997 roku zrezygnowa-
no na dodatek z obowiązku powszech-
nej służby wojskowej, stawiając na armię 
zawodową i potencjał broni nuklearnej. 
Decyzja stanowiła konsekwencję utraty 
poparcia społecznego dla tego obowiązku, 
lecz spowodowała też, że wojsko przestało 
wypełniać funkcję ważnego czynnika uzu-
pełniającego szkolną edukację. Pomimo 
tego motywowanego politycznie i medial-
nie zwrotu osobiste i obywatelskie zaan-
gażowanie nauczycieli oraz wojskowych 
nie straciło na znaczeniu. 

należy podkreślić, że zwrotu tego 
dokonano z taką samą pewnością siebie 
i z takim samym poczuciem moralnej 
wyższości, jak stulecie wcześniej. zmo-
dyfikowano, a wręcz wywrócono na nice 
system wartości, lecz przekonanie „ar-
bitrów” o ich własnej nieomylności po-
zostało niewzruszone. Ten sam duch 
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odrzucenia hierarchii dał się zaobser-
wować w szkolnictwie. Celem edukacji, 
zamiast dążenia do wiedzy, stała się po-
goń za przyjemnościami i za dyploma-
mi, traktowanymi jako rodzaj nagrody 
normalnie odbieranej na koniec danego 
cyklu nauczania. To wszystko postawiło 
szkolnictwo przed koniecznością rywa-
lizowania z innymi zajęciami o bardziej 
rozrywkowym charakterze. zwłaszcza że 
ta coraz bardziej podatna na generalizację 
kultura (wszystko było równe wszystkie-
mu i liczyło się jednakowo) miała ambicje 
pokonania swojego odwiecznego wroga, 
a więc kultury amerykańskiej, diabolicz-
nego ucieleśnienia znienawidzonej kul-
tury masowej. A jednak różnice między 
nimi wydają się dziś znacznie mniej do-
strzegalne, co przynosi spore korzyści 
dla autorów, aspirujących do nakładów 
na miarę zglobalizowanego świata. Se-
kundują im w tym mroczne podszepty 
internetu, który w dziwny sposób cie-
szy się tym samym szacunkiem co słowo 
drukowane. Bożek wiedzy jest od tej po-
ry dostępny na końcu kabla. Pragnienie, 
by go posiąść, nie wymaga zatem żad-
nego wysiłku.

rezygnacja z kultury wysokiej zna-
lazła oddźwięk w pewnych kręgach spo-
łecznych, gdzie towarzyszy jej akt rezyg-
nacji z wolności. Charakterystyczne dla 
lat 70. i 80. sekciarskie grupy polityczne 
zostały przyćmione w radykalizmie przez 
sekty religijne. w ten sposób tak zwany 
kraj praw człowieka – a zatem mężczy-
zny i kobiety – zdaje się poświęcać naj-
bardziej podstawowe spośród wolności 
obywatelskich i tolerować obskurantyzm. 
nieumiejętność pisania i czytania po fran-
cusku nie uchodzi już za społeczną ułom-

ność, przeciwnie, staje się roszczeniem 
odrębnej tożsamości. Te sekty są oczy-
wiście zjawiskami marginalnymi, ale ich 
afiszowanie się w przestrzeni publicznej 
sprzyja prozelityzmowi. 

na skutek szerzenia się nihilizmu 
ukształtowało się coś, co można nazwać li-
teraturą reakcyjną, rozumianą w podwój-
nym znaczeniu tego słowa: po pierwsze, 
jako odpowiedź na daną akcję, po dru-
gie zaś, jako określenie stanowiska poli-
tycznego. literatura reakcyjna narodzi-
ła się z oburzenia, z przekory, z potrzeby 
przywrócenia wartości temu, co zostało 
zdewaluowane. rzecz jasna, kieruje się 
ona formułą „wcześniej było lepiej”, któ-
ra otacza wspomnienia z przeszłości aurą 
szczęśliwości. Mieni się ona również wy-
razem sprzeciwu wobec naiwności i bar-
barzyństwa ludzi bezmyślnie niszczących 
dorobek kultury. nosi w zarodku groźbę 
odwetu. Jej słabość tkwi w tym, że ogra-
nicza się do opisu zła, zamiast afirmować 
dobro i określone wartości. Siła wydane-
go w 1951 roku Człowieka zbuntowane-
go Alberta Camusa polegała na instynk-
townym przekonaniu o heroizmie czło-
wieka, sile jego sumienia i wolności. Do 
największych problemów współczesnej 
tożsamości francuskiej, obok aspektów 
demograficznych, politycznych, społecz-
nych itd., zalicza się również brak litera-
tury, która ucieleśniałaby tę tożsamość 
w równie entuzjastyczny i żywiołowy spo-
sób, jak czynili to humaniści poprzed-
nich epok. Pierre lepape zamyka swoją 
wydaną w 2003 roku historię literatury 
francuskiej, zatytułowaną Le pays de la 
littérature [kraj lite ratury] (a więc jed-
nak!), sceną uroczystości pogrzebowych 
Jean-Paula Sartre’a w roku 1980. nabiera 
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ona symbolicznego wydźwięku i sugeruje, 
że jeśli chodzi o lite raturę, to nic godnego 
uwagi nie wydarzyło się od tamtego czasu. 

To podsumowanie nie musi zasmucać, 
bowiem z negacji może się narodzić lite-
ratura pozytywna, której dzisiaj dotkliwie 
brakuje, lecz której tradycje niektórzy pi-
sarze frankofońscy starają się odnowić. 
w oczekiwaniu na tę zmianę trzeba oprzeć 
się na „kapitale symbolicznym” w rozu-
mieniu Pierre’a Bourdieu (1930–2002). Je-
go najcenniejszymi obserwatorami są ci 
obcokrajowcy, którzy dobrze znają Fran-
cję. zwłaszcza że ich wnioski są zadziwia-
jąco zbieżne, nawet jeśli ich własne geo-
graficzne i ustrojowe doświadczenie spra-
wia, że są oni bardziej lub mniej wrażliwi 
na pewne aspekty francuskiej tożsamości. 
ich uwagi obejmują trzy kategorie, któ-
re odnoszą się do wypowiedzi, wartości 
i zachowań charakterystycznych dla Fran-
cuzów. Francuzi zatem wypowiadają się 
w sposób jasny, uporządkowany i synte-
tyczny (bez gubienia się w detalach, co jest 
postrzegane jako atut), a także uprzejmy 
i dowcipny, co niekoniecznie wiąże się 
z grzecznością i szacunkiem dla innych. 
znaczenie historii w postaci silnego pań-
stwa, tradycji oświecenia, współistnienia 
burżuazji i rewolucjonistów daje się od-
czuć do dziś. Proklamowane wartości – 
wolność, kultura, laickość – idą w parze 
z zachowaniem często gwałtownym, ale 
i zarozumiałym czy nietolerancyjnym 
wobec „innych”. wyrazem prawdziwej 
wspólnoty dla Francuzów jest natomiast 
celebrowanie posiłków (nie tylko w ści-
słym znaczeniu kuchni lub odżywiania 
się), które na pierwszy rzut oka może się 
wydawać sztuczne. Satysfakcja z rzeczy 
pozornie błahych wynika prawdopodob-

nie z ich szczególnej predyspozycji do od-
czuwania szczęścia.

zmieniające się warunki wewnętrzne 
i zewnętrzne powinny, w powszechnej opi-
nii, doprowadzić do naruszenia głęboko 
zakorzenionego we Francji konserwaty-
zmu, który ukrywa się za hasłami często 
pozbawionymi znaczenia. Ale wyróżnia-
jącą cechą konserwatyzmu jest unikanie 
konfrontacji z zewnętrznymi wyzwania-
mi. występujące w publicznym dyskursie 
cnotliwe deklaracje powinny być postrze-
gane także jako ćwiczenia z dialektyki i re-
toryki, układane ku uciesze autochtonów 
i dla pouczenia reszty świata. Francuski 
przestał być językiem dyplomacji, jakim 
był w XViii i XiX wieku, ale cały czas 
pozostaje narzędziem uwodzenia i/lub 
dominacji. oczywiście, podanie w wątpli-
wość, roztrząsanie i odzyskiwanie francu-
skiej tożsamości są być może zwiastunami 
upadku imperium, ale i tak pozostawi ono 
swój ślad w historii świata (tak, megalo-
mania pozostała nietknięta!). w przeciw-
nym razie jest wysoce prawdopodobne, 
że ów dość ponury czas, w którym przy-
szło nam żyć, nie będzie niczym więcej, 
jak tylko jednym z wielu, wypełniających 
minione stulecia, jałowych, ukrytych i za-
pomnianych okresów. zostały one przy-
ćmione przez blask wielkich nazwisk pi-
sarzy i mężów stanu, którzy zapisali się 
w historii. otóż przede wszystkim boga-
ctwo francuskiej tożsamości postrzeganej 
w perspektywie długiego trwania – jest to 
dla niej prawdopodobnie jedyna właściwa 
miara – opiera się na milionach anonimo-
wych postaci, które ją uosobiały, i wszyst-
kich tych, które dopiero nadejdą.

Tłumaczenie Natalia chwaja, 
jakub kornhauser
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