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Wieczni poddani! Czyż jeszcze nie wiecie, 
Że wolność własną trzeba zdobyć siłą, 
Zwycięstwo własną swą wydrzeć prawicą? 
Czy Moskwa lub Gallijczyk da wam wolność? Nigdy! 
Chociaż pokona waszych gnębicieli - 
Nie dla was znicze wolności zapłoną! 
Cienie Helotów! Wystąpcie do boju! 
Choć zapomniane, Grecjo, dni twej chwały - 
Dni hańby twojej jeszcze nie minęły. 

G. G. Byron

Z
adaniem niniejszego tekstu jest przedstawienie podstawowych trudności 
w definiowaniu pojęcia liberalizmu przez historyków żyjących i tworzących 
po II wojnie światowej (H. Arendt, E. Gellner, J. Szacki, C. Taylor, A. Wa
licki). Propozycje przez nich składane będę starał się skonfrontować ze sposobem 

rozumienia nacjonalizmu przez myślicieli XIX i początku XX wieku (J. S. Mili, 
L. von Mises, B. Russell, demoliberałowie galicyjscy). 

Założeniem mego artykułu jest wskazanie na poważne nieścisłości i zbyt daleko 
idące uogólnienia zawierające się w definicjach nacjonalizmu, zarówno polskich 
jak i anglo-amerykańskich. Czymś koniecznym wydaje się zderzenie tych dwóch 
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sposobów myślenia o nacjonalizmie, bowiem tylko dzięki temu będziemy w stanie 
dotrzeć do różnic w sposobie definiowania nacjonalizmu1. 

1 Celowo pomijam problematykę „narodu”, zainteresowanych odsyłam do wielce cennej pracy 
prof. Antoniny Kłoskowskiej, Kultury narodowe u korzeni (Warszawa 1996). W pełni akceptuję 
jej stanowisko wskazujące uwarunkowania kulturowe jako zasadnicze dla wykształcenia się narodu 
jako specyficznej, wielkiej grupy społecznej.

2 Zob.: C. J. H. Hayes, The Historical Evolution of Modern Nationalism, New York 1931.

* * *

Jedną z bardziej znanych klasyfikacji definicji oraz sposobów pojmowania na
cjonalizmu jest formuła zastosowana przez Carltona J. H. Hayesa, dzięki której 
wyróżnia on dwa zasadnicze typy definicji: po pierwsze - nacjonalizm jako dok
trynę osadzoną w kontekście historycznym (wąskie rozumienie); po wtóre - nacjo
nalizm w szerokim rozumieniu tego słowa. Przyjmując założenia Hayesa, wyróżnić 
możemy: 

I.  Nacjonalizm jako: 
1.  Nacjonalizm humanistyczny H. St. J. Bolingbroke’a, J. J. Rousseau, J. G. Her

dera; 
2. Nacjonalizm jakobiński;
3. Nacjonalizm tradycjonalistyczny: E. Burke’a, F. von Schlegela, L. G. Am- 

broise’a;
4. Nacjonalizm liberalny J. Benthama, J. S. Milla;
5. Nacjonalizm integralny (Niemcy i Francja po roku 1871);
6. Nacjonalizm ekonomiczny (jego początki związane są z pojawieniem się 

merkantylizmu).
II. Nacjonalizm jako:

1. zjawisko społeczno-polityczne;
a) postawa społeczna;
b) typ upowszechnionego zachowania wynikającego ze specyficznych 

przesłanek;
2. doktryna zakładająca (postulująca) potrzebę wzmocnienia więzi;
3. hierarchiczny system wartości mogący występować w różnorakich odmia

nach doktryn np.: socjalistycznej, liberalnej, konserwatywnej2.

Przedstawienie propozycji Hayesa wydaje się być uzasadnione, bowiem jak się 
wydaje, odmienności w traktowaniu nacjonalizmu wynikają przede wszystkim 
z licznych nieporozumień, a jednym z głównych jest to, które dotyczy źródeł na
cjonalizmu.
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Źródła nacjonalizmu

W literaturze przedmiotu trudno odnaleźć jednoznaczne określenie źródeł czy 
przyczyn pojawienia się nacjonalizmu w kulturze europejskiej. Stosunkowo pełną 
analizę procesu wykształcania się nacjonalizm w kulturze politycznej Europy 
przedstawił Hans Kohn3. Śledząc historię cywilizacji europejskiej od czasów an
tycznej Grecji, aż po moment wybuchu rewolucji francuskiej, starał się wyłuskać 
wszystkie te zjawiska społeczne, których zanik lub pojawienie mogło mieć wpływ 
na wykształcenie się nowego sposobu myślenia o wspólnotach ponadlokalnych 
zorganizowanych w strukturze jednego państwa. Wedle niego „nacjonalizm we 
współczesnym tego słowa rozumieniu pojawił się nie wcześniej niż w drugiej po
łowie XVIII wieku”4. Podobnie jak większość zachodnioeuropejskich historyków 
idei lokuje on pojawienie się nacjonalizmu w czasach rewolucji angielskiej, ame
rykańskiej oraz francuskiej. Podobnie rzecz ujmuje C. Taylor, podkreślając zarazem 
wagę idei kontraktualizmu dla ukształtowania się nowoczesnej koncepcji samo- 
ustanowienia i samostanowienia narodów (samookreślenia narodów)5. W nieco 
wcześniejszym okresie pojawienie się nacjonalizmu lokuje B. Russell pisząc: „Na
cjonalizm, w jego nowoczesnej postaci, powstał w Anglii Tudorów: w dziedzinie 
religii odwoływał się doń Henryk VIII, w dziedzinie handlu - Elżbieta I. Uświęco
ny przez protestantyzm, a dobrym interesem stał się dzięki handlowi zamorskiemu 
i łupieniu galer hiszpańskich. Te trzy czynniki potężnego poczucia narodowego, 
rozłączone na pewien czas w okresie walki ze Stuartami [podkreśl. - W. B.], połą
czyły się znów w roku 1688 i doprowadziły w rezultacie do zwycięstw Marlbo
rough, Pitta starszego i Nelsona. Po Waterloo Anglicy pogrążyli się w spokojnym 
i wygodnym przeświadczeniu, że przewyższają inne narody inteligencją, cnotą, 
walecznością i zdolnościami handlowymi.”6 B. Russell w swej definicji nacjonali
zmu jest najbliższy naszemu, polskiemu rozumieniu tej definicji; definicji nie po
zwalającej objaśnić, ani do końca uznać, rewolucji oświeceniowych (burżuazyj- 
nych) za moment przełomowy w historii nacjonalizmu. Wszak mimo różnej legi
tymacji działań rewolucyjnych w Anglii, koloniach angielskich i Francji, wspólne 
im było uznanie suwerenności ludu (narodu) za podstawę, na której podjęto się 
dzieła budowy ustroju konstytucyjnego wynikającego z woli ludu/narodu.

3 H. Kohn, The Idea of Nationalism. A Study in its Origins and Background, New York 1967.
A Ibidem, s. 3.
5 C. Ta y 1 o r, Nacjonalizm i współczesność, „Transit” 1996, z. 1, s. 44.
6 B. R u s s e 11, Wiek dziewiętnasty, t. 2, Warszawa 1936, s. 185.

W literaturze polskiej korzenie nacjonalizmu najczęściej lokowane są w kontek
ście przemian, jakie miały miejsce na ziemiach polskich oraz w Zachodniej Euro
pie w pierwszej połowie XIX wieku. Dokonuje się tym samym symplifikacji, 
wskazując myśl romantyczną jako zasadniczy nurt intelektualny, na gruncie które
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go wzrosły doktryny o charakterze nacjonalistycznym7. Zaiste, romantyzm ze 
swym anty indywidualizmem w sferze refleksji społecznej stał się pomocny dla 
wykształcenia nowego pojmowania wspólnoty społecznej posiadającej świado
mość zbiorową. W romantycznej hierarchii wartości miejsce wyróżnione zajmo
wać będzie lud lub/i naród traktowany jako wspólnota zintegrowana. Naród, kultu
ra narodowa będą z czasem pełnić rolę z jednej strony haseł scalających i jedno
czących, z drugiej zaś zapomniana już antyczna zasada wiązania bytu z powinno
ścią zostanie wykorzystana dla ustalenia wzajemnych relacji między człowiekiem 
a wspólnotą narodową8.

7 Zob.: S. Ossowski, Przemiany wzorów we współczesnej ideologii narodowej, [w:] idem, 
Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967; zob. też: A. Walicki, Trzy patriotyzmy, War
szawa 1991.

8 S. Ossowski, op. cit., s. 243.
’ Zob.: E. G e 11 n e r, Narody i nacjonalizm. Warszawa 1993.

Wydaje się, że i jedno, i drugie stanowisko odgrywa istotną rolą w opisie nacjo
nalizmu, wszakże wielkim błędem metodologicznym jest upatrywanie korzeni 
jedynie w filozofii romantycznej jako najpełniej wyrażającej aspiracje narodowe 
lub też w oświeceniowej teorii umowy społecznej. Wspólnota społeczna przyjmu
jąca kształt narodu/ludu złączona być może nie tylko świadomością narodową 
w sensie etnicznym lub węzłem formalnym (umową). Nie wolno nam pominąć 
w naszych rozważaniach faz zarówno wcześniejszych jak i późniejszych - to jest 
reformacji oraz pozytywizmu. Reformację, a w następstwie wojny religijne, po
wszechnie uznaje się za punkt krytyczny w rozwoju cywilizacji europejskiej. To 
wtedy właśnie doszło do obalenia fundamentalnych zasad, na których wspierał się 
ówczesny porządek społeczny - uniwersalizm łaciński we wszystkich swych aspek
tach przestał być zasadą w znacznej części społeczeństw europejskich. Od czasów 
pokoju augsburskiego forma religijności stała się kryterium przynależności pań
stwowej. Rozpad tradycyjnych struktur społecznych (wspólnot miejskich i wiej
skich), gwarantujących dotychczas poczucie bezpieczeństwa, niejako zmusił ludzi 
do poszukiwania nowych form identyfikacji. W literaturze siedemnastowiecznej Od
najdziemy wyraźnie zarysowaną silną potrzebę poczucia bycia/istnienia we wspól
nocie przekraczającej poziom instytucjonalny.

Pozytywizm w sferze myśli politycznej dokonał przełomu w traktowaniu 
wspólnoty poddanych. Rozszerzenie praw wyborczych na szerokie rzesze wypeł
niło w istocie romantyczny postulat uznania ludu za część narodu: gwałtowny roz
wój oświaty (alfabetyzacja), przejęcie przez administrację państwową części funk
cji opiekuńczych i wreszcie popularyzacja teorii Darwina, wszystko to miało kolo
salny wpływ na przekształcenia dokonujące się w obrębie doktryn nacjonalizmu 
oraz ukształtowanie się zupełnie nowych rodzajów postaw nacjonalistycznych. To 
właśnie na tym okresie historycznym wsparł E. Gellner swą tezę, wedle której to 
właśnie nacjonalizm generuje powstanie nowoczesnego narodu9.
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Ograniczenie poszukiwań zjawisk generujących nacjonalizm do historii jednego 
tylko narodu prowadzi do zafałszowania obrazu nacjonalizmu przezeń wytworzo
nego oraz nacjonalizmu w ogóle. Popełniając tak poważny błąd metodologiczny, 
uznamy własną myśl nacjonalistyczną raczej za narodową, a jej przedstawicieli za 
patriotów. Samą zaś definicję sprowadzimy do wymiaru aksjologicznego. W defini
cji tak skonstruowanej ważnym elementem stanie się hierarchia wartości przypisa
na nacjonalizmowi. Głównym członem definicji stanie się relacja między jednostką 
a narodem/państwem. Czy aby definicja w takim kształcie nie staje się bliska defi
nicji statolatrii?

Bardzo często pojęciu nacjonalizmu nadaje się rozumienie właściwe dla defini
cji zaproponowanej przez H. Arendt, która w Korzeniach totalitaryzmu stwierdziła: 
„Nacjonalizm jest w istocie wyrazem tego wypaczenia państwa w narzędzie narodu 
i utożsamienia obywatela z członkiem narodu.”10 Prawomocnym wydaje się w tym 
miejscu zadanie pytania o wpływ wydarzeń z okresu II wojny światowej na współ
czesną recepcję dziewiętnastowiecznej myśli nacjonalistycznej. Na podstawie lite
ratury traktującej o nacjonalizmie można stwierdzić istnienie bardzo licznej grupy 
autorów, dla których kluczem dla zrozumienia i opisu zjawiska oraz doktryny na
cjonalizmu jest nazizm. Narodowy socjalizm stanowi dla nich punkt wyjścia do 
konstruowania postgnozy oraz prognoz dotyczących nacjonalizmu w ogóle11.

10 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1, Warszawa 1989, s. 182-183.
" Obok H. Arendt na podobnym stanowisku stoi również Erie Hobsbawm, zob.: The Invention of

Tradition, ed. E. H o b s b a w m, Cambridge 1992.
’’ J. S. Μ i 11, O rządzie reprezentatywnym, Kraków 1995, s. 246.
13 L. vonMises, Liberalizm w tradycji klasycznej, Wrocław 1990,s. 106.

Warto zatem w tym miejscu przytoczyć słowa J. S. Milla, który w 1861 roku 
pisał: „Jeśli gdzieś istnieje uczucie narodowości, istnieje tym samym powód prima 
facie do połączenia wszystkich członków narodowości pod jednym rządem, i to 
pod rządem ich własnym; czyli inaczej mówiąc: kwestię rządu powinni rozstrzygać 
rządzeni.”12 Podobne stanowisko prezentował Ludvig von Mises, jednoznacznie 
uznający liberalizm za doktrynę, której oddziaływanie na społeczności kontynentu 
europejskiego doprowadziło do pojawienia się po raz pierwszy w historii cywiliza
cji próby rozstrzygania przynależności państwowej ludu/narodu na drodze innej niż 
ta oparta na nagiej sile13. Odnosząc do stanowiska J. S. Milla i L. von Misesa defi
nicję E. Gelnera rozumiejącego przez nacjonalizm: „zasadę polityczną, która głosi, 
że jednostki polityczne powinny pokrywać się z jednostkami narodowościowymi”, 
zmuszeni jesteśmy uznać ich za przedstawicieli nacjonalizmu.

Koniecznością w tym kontekście staje się wprowadzenie do katalogu pojęć 
opisujących proces generowania się nacjonalizmu, pojęć właściwych dla liberali
zmu, takich jak choćby legitymacja władzy, demokracja, równość wobec prawa 
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czy wolność obywatelska14. Jak uzasadnionym jest spojrzenie przez pryzmat ustroju 
konstytucyjnego na kształtowanie się nacjonalizmów na ziemiach polskich w XIX 
wieku wskazuje przykład Królestwa Galicji i Lodomerii. Lata 1848-1914 naocznie 
udowadniają, jak proces demokratyzacji ustroju monarchii habsburskiej wpływał 
na narastanie i zarazem wewnętrzne transformacje nacjonalizmów: polskiego czy 
ukraińskiego. Daty takie jak 1848, 1861, 1867, 1896, 1906 odnoszące się do re
form ustrojowych, zmierzających do pełnej demokratyzacji ustroju wraz zaprowa
dzeniem powszechnego prawa głosowania, są zarazem datami oznaczającymi nara
stanie fal ostrych dyskusji i sporów pomiędzy przedstawicielami nacjonalistycz
nych ugrupowań polskich i ukraińskich. Spory polityków tych dwóch narodów 
o mandaty w Sejmie Krajowym i Radzie Państwa musiały prowadzić do wrogości 
między nimi, i to nie tylko na szczeblu elit politycznych. W tej konkretnej sytuacji 
historycznej antagonizm polsko-ukraiński zniwelował całkowicie poczucie obcości 
i wrogości wobec Wiednia, ba, władze zaborcze stały się pożądanym sojusznikiem 
zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Widzimy zatem, że poczucie wrogości 
między różnymi wspólnotami może być generowane nie tylko poprzez fakt pod
boju i sprawowanie władzy sposobami bliskimi despocji(?), wzajemna nienawiść 
wzbiera w sposób o wiele bardziej gwałtowny, gdy dotychczasowe władze zapro
wadzają system w pełni demokratyczny. Przykładów narastania fali nacjonalizmów 
w momencie reformowania ustrojów dostarcza wyjątkowo obficie współczesna 
nam rzeczywistość europejska.

N Na użycie takiej właśnie terminologii w odniesieniu do nacjonalizmu wskazują teksty A. W a - 
1 i c k i e g o, Czy możliwy jest nacjonalizm liberalny, M. Króla, Narodowy albo liberalny, pomiesz
czone w „Znaku” jako dyskusja wokół artykułu J. Szackiego o narodzie i nacjonalizmie („Znak” 
1997, nr 3).

15 H. Arendt, op. cit., s. 180.

Demokratyzacja, swobody polityczne, równouprawnienie, raczej wspierają niż 
generują zjawisko nacjonalizmu. Tym bardziej nacjonalizm nie musi być wznieca
ny przez żądzę pełni suwerenności narodowo-państwowej. Wśród nacjonalizmów 
możemy odnaleźć i takie, które pojawiały się w wyniku konfliktu interesów naro
dowych, lecz w ich horyzoncie doktrynalnym nie mieściło się dążenie li tylko do 
niepodległości. H. Arendt określała ten typ nacjonalizmu mianem nacjonalizmu 
plemiennego. Według niej „nacjonalizm plemienny zawsze obstaje przy tym, że 
jego własny naród jest otoczony przez świat wrogów, że jest jeden przeciw wszyst
kim, że istnieje zasadnicza różnica między nim a innymi narodami. Twierdzi, że 
jego naród jest wyjątkowy, jedyny, nieporównywalny z wszystkimi innymi...”15 
Bardzo ważnym zastrzeżeniem, którego dokonuje Arendt, jest odróżnienie nacjo
nalizmu plemiennego od szowinizmu; elementem dystynktywnym jest nastawienie 
do rzeczywistości społecznej; nacjonalizm plemienny jest introwertyczny, nato
miast szowinizm ekstrawertyczny. Podobnie rzecz ujmuje R. Wapiński, który prze
prowadził wyraźne rozróżnienie między nacjonalizmem konserwatywnym/pań
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stwowym a nacjonalizmem i szowinizmem. Pisząc o nacjonalizmie konserwatyw- 
nym/państwowym, Wapiński ma na myśli wszystkie te nurty, które „nie odmawia
jąc innym narodom prawa do utrzymywania, a nawet rozwijania swej odrębności, 
wymagały jedynie od nich lojalności politycznej, nie podejmowania działalności 
wymierzonej przeciwko interesom politycznym narodu panującego.”16

16 R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonali
stycznej, Warszawa 1980, s. 37.

'' Zob.: E. Gellner, op. cit.
18 C. Taylor, op. cit., s. 51.
19 Ibidem, s. 51.

Wśród większości opisów procesu tworzenia się nacjonalizmu uwzględniane są 
dwa typy zjawisk przyspieszających identyfikację narodową. Po pierwsze - jest to 
sytuacja podboju, najazdu obcych, oraz związana z tym odmowa udziału w spra
wowaniu władzy przez elity wspólnoty terytorialnej podbitej. Po drugie - sytuacja, 
w której dwa różne narody rywalizują w obrębie jednej wspólnoty terytorialnej 
o władzę nad całością terytorium. Biorąc uwarunkowania monarchii habsburskiej 
warto przyjąć możliwość równoczesnego zaistnienia tych dwóch typów sytua
cyjnych. Walka o władzę nad autonomicznym terytorium zaostrzała i wzmacniała 
wzajemną wrogość ze względu na świadomość połowiczności tej walki - wszak 
pozostawała władza centralna, obca, realnie wroga dla wszystkich stron konfliktu 
toczącego się na szczeblu lokalnym. Nacjonalizm konserwatystów wyrażał się 
w dążności do ograniczenia i hamowania rozszerzania praw politycznych na mniej
szość ukraińską, w takiej samej mierze do samorządów gminnych jak i do Sejmu 
Krajowego, nacjonalizm demoliberałów zaś w zdecydowanym parciu do niepodle
głego bytu państwowego, nie odrzucaniu drogi walki zbrojnej/powstańczej. Nato
miast nacjonalistyczny charakter endecji implikowany był przez wrogi stosunek do 
wszystkich innych nacji zamieszkujących byłe ziemie polskie.

Warto zatem w tym miejscu uznać wątpliwości C. Taylora co do definicji E. Gel- 
nera, wedle której dążenie do odrębności państwowej jest elementem konstytuty- 
wym nacjonalizmu17. Przykład galicyjski nazbyt jaskrawo udowadnia nam, że na
cjonalizm jako nurt doktrynalny i postawa wcale nie musi być implikowany przez 
dążenie do suwerenności narodowej.

Równie nietrafną w odniesieniu do Galicji jest koncepcja Taylora, upatrująca 
dla nacjonalizmu źródeł w odmowie włączenia się w kulturę metropolii.18 Dla na
rodów zamieszkujących CK Austro-Węgry kultura polityczna monarchii, wraz z jej 
osadzeniem w ustroju konstytucyjnym, była gwarancją kultywowania tradycji na- 
rodowej/nacjonalistycznej. Stwierdzenie C. Taylora wedle którego - „...pierwotna 
odmowa pochodzi od pewnych elit, zazwyczaj najlepiej zaznajomionych z kulturą 
odrzucanej metropolii. Później, gdy ruch nacjonalistyczny odnosi sukces, (pod
kreśl. - W. B.) masy ludowe zostają w jakiś sposób nakłonione do przyłączenia 
się”19 - wydaje się być zbyt daleko idącym uogólnieniem. Przykład dzierżących 
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przez wiele lat władzę konserwatystów daleko odbiega od propozycji Taylora, 
chyba że uzupełnić ją o wskazanie konieczności zaistnienia jakiegokolwiek pre
cedensu odmowy i jednocześnie wyłączyć z niej wymóg odniesienia przez elity 
stosujące „metodę odmowy” - sukcesu. W polskiej dziewiętnastowiecznej rzeczy
wistości politycznej klęska odgrywała o wiele istotniejszą rolę niż minione zwycię
stwa; klęska i mimo niej kolejne zrywy powstańcze stawały się dla nacjonalistów 
polskich przede wszystkim dowodami na rzecz istnienia „żywotnych sił narodo
wych”, a także stanowiły zbiorowe doświadczenie - uczyły jak w przyszłości 
uniknąć podobnych klęsk.

* * *

Dla historyka doktryn zajmującego się myślą polityczną XIX i XX w. szczegól
nie trudnym zadaniem jest posłużenie się pojęciem nacjonalizmu do opisu i obja
śnienia rodzimej twórczości politycznej. Termin ten zazwyczaj rezerwowany jest 
wyłącznie dla określenia myśli politycznej Narodowej Demokracji. W odniesieniu 
do innych nurtów myśli politycznej pojęcie nacjonalizmu stosowane jest z wyjąt
kową ostrożnością i z bardzo poważnymi zastrzeżeniami20. Stosunkowo powoli 
przyjmuje się na gruncie polskiej nauki stanowisko prof. J. Szackiego, postulujące
go stosowanie tegoż terminu w odniesieniu do „...wszelkich koncepcji, dobrych 
i złych, wspaniałych i złowrogich, których ośrodkiem jest pojęcie narodu jako 
wspólnoty bezwzględnie nadrzędnej tak w stosunku do jednostek, jak i w stosunku 
do wszelkich stowarzyszeń, wywodzących się z woli jednostek. W centrum zainte
resowania nacjonalistów, jacykolwiek by oni byli, znajdują się kolektywne upraw
nienia narodu, a nie uprawnienia jednostek. Tych ostatnich nie muszą oni wpraw
dzie negować, jak to niejednokrotnie bywało, ale są one dla nich czymś wtórnym: 
restytucja praw narodu niejako samoczynnie pociągnie za sobą afirmację praw 
jednostki, która jest zniewolona nade wszystko dlatego, że nie jest wolny naród, 
nie zaś odwrotnie.”21

20 A. Wa 1 i c k i, Trzy patriotyzmy, s. 42.
21 J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994, s. 67-68.
“ M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee, Warsza

wa 1992, s. 22.

Mimo niewątpliwej zalety, ujęcie prof. Szackiego ujmuje problematykę nacjo
nalizmu zbyt jednostronnie. Zaletą jest szerokie traktowanie pojęcia nacjonalizmu; 
wadą natomiast to, że nacjonalizm tak postrzegany jest w swej istocie sprowadzony 
jedynie do refleksji w płaszczyźnie aksjologicznej. Składając ową propozycję defi
nicyjną prof. Szacki zwraca przede wszystkim uwagę na antyindywidualistyczny 
charakter nacjonalizmu. Zbliżone podejście do nacjonalizmu prezentuje prof. 
M. Waldenberg, który w opublikowanej niedawno w Polsce, książce stwierdził 
m.in.: „...nacjonalizm zdecydowanie sprzeciwia się liberalizmowi...”22
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Czy aby na pewno nacjonalizm musi być antyindywidualistyczny? Wydaje się, 
że historia Galicji dostarcza argumentów falsyfilcujących tę tezę. Nurtem doktry
nalnym zaliczanym do nacjonalistycznych, który jednocześnie w sposób jedno
znaczny afirmował uprawnienia i wolności obywatelskie, był demoliberalizm gali
cyjski.

W 1903 roku ukazała się praca Romana Dmowskiego pod tytułem Myśli nowo
czesnego Polaka. Była to praca, która w zamierzeniu autora miała być jedynie 
„wyznaniem osobistej wiary”, a w rzeczywistości stała się sztandarem dla całego 
stronnictwa Narodowej Demokracji. Ugrupowanie, które pozbawiło demoliberałów 
tak chętnie używanego przez nich hasła „sztandaru narodowo-demokratycznego”, 
wykupiło z ich rąk „Słowo Polskie” - pierwszy wysokonakładowy dziennik w Ga
licji i wreszcie chciało pozbawić ich dobrego imienia - stawiając zarzut rezygnacji 
z „polityki narodowej”.

W obronie demoliberałów stanął Tadeusz Romanowicz, publikując w „Nowej 
Reformie” polemiczną recenzję Myśli nowoczesnego Polaka, tytułując ją Odpowiedź 
„starego” demokraty.23 Odpowiedź „starego” demokraty jest niewspółmiernie 
mało znana w stosunku do jej ważności, zwłaszcza w kontekście rozważań prof. 
Szackiego.

T. Romanowicz, Odpowiedź starego demokraty, „Nowa Reforma” 1903, nr 194-197.
24 R. D m o w s k i, Myśli nowoczesnego Polaka, Warszawa 1994, s. 93.
25 T. R o m a n o w i c z, op. cit.
26 Ibidem. Warto w tym miejscu przytoczyć o Romanowiczu opinie polityka będącego niejako 

symbolem walki o niepodległość Zygmunta Miłkowskiego (Teodora Tomasza Jeża). Wspominając 
swój pobyt w Galicji jesienią 1871 r., pisał: „Spośród tej ostatniej (młodzieży - przyp. W. B.) najbar
dziej zbliżyłem się z Tadeuszem Romanowiczem. [...] On i ja zadeklarowliśmy się dwiema osobami 
o jednej polskiej, demokratycznej, republikańskiej duszy. Dusza moja zmianom żadnym nie uległa; 
w duszy jego nastąpiło z czasem połączenie chemiczne pierwiastków polsko-demokratyczno-republi- 

Roman Dmowski zarzucił „starym” demokratom lansowanie patriotyzmu ne
gatywnego, który był „...raczej określeniem stanowiska względem obcych rządów, 
niż względem własnego społeczeństwa, raczej negacją obcego panowania, niż po
zytywną postacią przywiązania do własnego kraju czy narodu”24. Romanowicz 
zarzut braku programu pozytywnego uważał za absurdalny, świadczący o całko
witej nieznajomości historii oraz działalności demokratów, bowiem „...program 
uobywatelnienia ludu przez oświatę i uczestnictwo w duchowym dorobku polskim, 
był programem na wskroś pozytywnym...”25 Równie nieuczciwym, wedle Roma- 
nowicza, było oskarżenie o brak programu odbudowania państwowości polskiej, 
ponieważ celem zasadniczym, którego patrioci „starej daty” nigdy się nie wyzbyli 
i któremu wszystkie inne cele podporządkowywali, było dążenie do zmaterializo
wania się tego celu. „Był to zatem program - konkludował Romanowicz - w peł
nym znaczeniu pozytywny, był on afirmacją tego, co w rozbiorach znalazło swoją 
negację, niepodległego bytu narodu.”26 Romanowicz nie uznał zarzutów o brak 
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programu pozytywnego, godził się natomiast co do jednego, że skutki tych działań 
nie zawsze były takie, jak zamierzone, lecz jednocześnie zaznaczał, że liczba tych, 
którzy uczestniczyli świadomie na początku XX wieku w życiu politycznym kraju 
„...pomnożyła się w sposób nadspodziewany. To zaś nie mogło być dziełem nie
licznych tylko mózgów i nie mogło się pojawić inaczej, jak tylko jako owoc po
siewu rzucanego przez całe pokolenia”27. W opinii „starego demokraty” nie można 
mówić o starym-negatywnym i nowym-pozytywnym patriotyzmie, ponieważ pa
triotyzm jako postawa jest czymś stałym, natomiast „...jego temperatura zmienia 
się, jego środki zmieniają się, bo zmieniają się stosunki społeczne i polityczne, do 
których te środki stosować się muszą - intensywność działania wzmaga się w mia
rę, jak rosną zastępy obozu narodowego...”28

kańskich z pierwiastkami politycznymi austriackimi.” Z.Miłkowski, Skarb Narodowy Polski. Nie
co o Lidze Narodowej. Rozdział jeden z pamiętnika: Od kolebki przez życie, Lwów 1905, s. 49.

27 T. R o m a n o w i c z, op. cit.
28 Ibidem.
29 R. D m o w s k i, Myśli nowoczesnego Polaka..., s. 103; por. też J. Szacki, Liberalizm po komu

nizmie..., s. 67.
30 T. R o m a n o w i c z, op. cit.

Dmowski w swej pracy wyróżnił cztery zasadnicze typy doktryn i ugrupowań, 
wśród których wymienił: konserwatywne, liberalne, socjalistyczne oraz nacjonali
styczne. Dla Romanowicza najbardziej bulwersujące było przeciwstawienia sobie 
dwóch doktryn - liberalizmu i nacjonalizmu. Kryterium zastosowanym przez 
Dmowskiego było uznanie za podstawową cechę liberalizmu dążenia do maksy
malnego ograniczenia zobowiązań jednostki wobec państwa i narodu29. Według 
Romanowicza, sprowadzenie charakterystyki liberalizmu tylko do jednej jego ce
chy jest nieporozumieniem. „Tym, co jest znamieniem liberalizmu powszechnego, 
wspólnym liberalizmowi wszystkich narodów - jest wprowadzenie do życia pań
stwowego społeczeństw narodowych zasady równości wobec prawa, swobód oby
watelskich, więc swobody sumienia, prasy, stowarzyszeń i zgromadzeń, swobody 
wypowiadania opinii, swobody ruchu ekonomicznego, wreszcie systemu reprezen
tacyjnego i rządów parlamentarnych. To są funadamentalne zasady liberalizmu...”30 
Dla Romanowicza zakres zobowiązań jednostki wobec państwa, jeśli zastosować je 
jako kryterium, pozwoli jedynie wyraźnie odróżnić liberalizm od konserwatyzmu, 
nie zaś od nurtu narodowego. Poza tym klasyfikacja doktryn i ugrupowań na pod
stawie tego kryterium jest bardzo zawodna; Romanowicz, aby to uargumentować, 
podał wiele przykładów z historii dziewiętnastowiecznej Europy. Wskazał na po
wszechność zjawiska występowania w dziewiętnastowiecznym liberalizmie wy
raźnej akceptacji postulatu uzgadniania obciążeń obywateli na rzecz państwa z 
realiami, w których te zobowiązania miały być nakładane. Stanowisko Romanowi
cza w dyspucie z Dmowskim było w swej istocie powtórzeniem opinii J. S. Milla, 
który w eseju O wolności pisał: „...jednostka nie jest odpowiedzialna przed społe
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czeństwem za czyny, które wyłącznie jej dotyczą. Rady, pouczenia, przekonywanie 
i unikanie jej, jeśli inni ludzie uznają to za konieczne za względu na ich własne 
dobro, są jedynie środkami, za pomocą których społeczeństwo może całkiem słusz
nie wyrażać swoją ujemną opinię o jej postępowaniu. [...], jednostka jest odpowie
dzialna za czyny szkodzące interesom drugich i może ponieść społeczną lub praw
ną karę, jeśli społeczeństwo uzna, że jedna lub druga jest potrzebna dla jej ochro
ny”31·

31 J. S. M i 11, O wolności. Warszawa 1959, s. 253-254.
3‘ I. Berlin, Zlekceważona potęga nacjonalizmu, [w:] Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991, 

s. 215.
33 Ibidem, s. 210-211.

Warto w tym miejscu powrócić jeszcze na chwilę do definicji nacjonalizmu 
zaproponowanej przez prof. Szackiego. Jak się wydaje, zaszeregowanie doktryny 
demoliberałów galicyjskich (na podstawie definicji uznającej za główne kryterium 
nacjonalizmu antyindywidualizm) do nurtu nacjonalistycznego, może rodzić pewne 
problemy, bowiem wątek indywidualizmu był stale obecny w ich doktrynie. Jed
nakże biorąc pod uwagę definicje autorów wzmiankowanych w pierwszej części 
mego tekstu, zmuszeni jesteśmy uznać demoliberałów galicyjskich za ugrupowanie 
nacjonalistyczne.

Dwie wyżej wymienione postawy metodologiczne w pewien sposób godzi 
I. Berlin, który uważa że nacjonalizm: „...stanowi przede wszystkim reakcję na 
protekcjonalny czy lekceważący stosunek do tradycyjnych wartości danego społe
czeństwa, produkt doznanych przez najbardziej świadome społecznie jednostki 
uczuć zranionej dumy i upokorzenia”32. Jeśli odnieść propozycję I. Berlina do wa
runków polskich i do postawy demoliberałów toczących ciągłe boje ze stańczykami 
o znaczenie tradycji niepodległościowej, okaże się ona wyjątkowo trafna.

Wedle I. Berlina nacjonalizm posiada cztery zasadnicze cechy: po pierwsze - 
wiarę w nadrzędny charakter przynależności narodowej; po drugie - uznawanie 
narodu za specyficznego rodzaju organizm; po trzecie - stosunek do wartości na
rodowych; po czwarte - supremację wymagań stawianych przez naród. W tym 
miejscu czyni jednak Berlin bardzo poważną uwagę, że czwartą cechę nacjonalizm 
osiąga w swej rozwiniętej formie wtedy, gdy „...w razie niemożności pogodzenia 
potrzeb organizmu, którego oto ja jestem cząstką, z celami innych grup, dla mnie 
czy też dla społeczeństwa, do którego nieodłącznie należę, nie ma innego wyboru, 
jak zmusić, jeśli trzeba siłą, grupy te do ustąpienia”33.

Zaletą definicji I. Berlina jest nie przeciwstawianie sobie liberalizmu i nacjona
lizmu i co najbardziej istotne, nacjonalizm według tej definicji wcale nie musi być 
antyindywidualistyczny. Antyindywidualizm w nacjonalizmie, według autora, po
jawił się bardzo późno, bo dopiero w latach siedemdziesiątych XIX wieku, jako 
skutek „...zlania się (nacjonalizmu - przyp. W. B.) z etatyzmem, doktryną supre

-77-



Włodzimierz Bernacki

macji państwa, w szczególności państwa narodowego, we wszelkich jego dziedzi
nach...”34 Analogicznie do Berlina relację między nacjonalizmem a indywiduali
zmem ujmuje Taylor, stwierdzając: „Są nacjonalizmy, które do pożądanej współ
czesności zaliczają liberalny ustrój praw i równe obywatelstwo przysługujące 
wszystkim członkom podmiotu politycznego bez względu na różnice, nawet różni
ce przynależności etnicznej.”35 Nacjonalizmy tego rodzaju przyjęły, według Taylo
ra, zręby swego systemu wartości od „rewolucji założycielskich”, których celem 
było wyzwolenie narodów rozumianych jako ogół wolnych ludzi żyjących w da
nych historycznie określonych społeczeństwach.

34 Ibidem.
35 C. Taylor, op. cit., s. 62.
36 S. Ossowski, op. cit.. Warszawa 1967, s. 243.
37 Ibidem.
j8 Oryginalną koncepcję nacjonalizmu stworzył amerykański poeta i publicysta W. Whitman, który 

wyróżnił dwa rodzaje nacjonalizmu: pierwszy rodzaj, nazwany przezeń otwartym, to wedle niego 
forma nowoczesna bazująca na demokratycznej organizacji terytorialnej i politycznej społeczeństwa.

Podobne stanowisko badawcze wobec nacjonalizmu zajął Stanisław Ossowski, 
który pisząc o „nowoczesnym nacjonalizmie”, wyróżnił w jego obrębie „dwie kon
trastowe ideologie”36. Do „wyznawców” pierwszej zaliczył m.in: Mazziniego, Mic
kiewicza, Hercena i Micheleta. Ideologia ta była „produktem potężnych nurtów 
wolnościowych; była to przede wszystkim ideologia ludów uciskanych...”37 Nato
miast drugim typem ideologii nacjonalistycznej, wyróżnionej przez Ossowskiego, 
była ideologia, którą możemy utożsamić z agresywnym nacjonalizmem I. Berlina.

Odnosząc przemyślenia I. Berlina i S. Ossowskiego do dyskusji Romanowicza 
z Dmowskim, można stwierdzić, że w swej istocie była to dysputa między „starym” 
a „nowym” typem nacjonalizmu lub debata między ideologią narodową „Starego 
i Nowego Testamentu”.

* * *

Próby falsyfikacji zaprezentowanych definicji nacjonalizmu przymuszają nie
jako do pozytywnego zakreślenia znaczenia terminu nacjonalizm. Zgodnie z tym, 
co zostało powiedziane wcześniej, przez nacjonalizm należy rozumieć doktrynę 
polityczną zakładającą istnienie specyficznego rodzaju więzi społecznej, mającej 
charakter nieformalny, a zarazem fundamentalny dla prawidłowego funkcjonowa
nia społeczeństwa jak i jego członków. Nacjonalizm propagował będzie bądź jej 
stworzenie (upowszechnienie świadomości narodowej XIX w.), bądź wzmocnienie 
(stworzenie państwa narodowego XIX-XX w.), bądź podtrzymanie (XX w.). Nacjo
nalizm, uznając więź narodową za podstawową dla prawidłowego rozwoju jedno
stki i społeczeństwa/narodu, będzie tym samym zawierał w sobie system wartości, 
w obrębie którego naród będzie zajmował pozycję uprzywilejowaną, choć nie zaw
sze nadrzędną wobec innych podmiotów takich jak jednostka/osoba czy rodzina38.
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Jak się wydaje, związek tak rozumianego nacjonalizmu - doktryny, jest kom
plementarny wobec nacjonalizmu rozumianego jako zjawisko społeczne. W historii 
możemy odnaleźć przykłady potwierdzające wyprzedzenia zjawiska społecznego 
przez ideę (jak i przeciwne). Ów związek określić należy mianem sprzężenia 
zwrotnego, bowiem nasilenie się występowania czynników popularyzujących po
stawy nacjonalistyczne zazwyczaj generuje radykalizowanie się samej doktryny. 
Od afirmacji odmienności narodowej (filozofia narodowa, mesjanizm), poprzez 
nieufność wobec innych, do wrogości i nienawiści. Wewnętrzna tranzycja doko
nuje się w sposób całkowicie ewolucyjny i wewnętrznie niesprzeczny, co często 
wywołuje niemożność rozróżnienia w sferze postaw zachowań nacjonalistycznych 
od patriotycznych. Warto na zakończenie podkreślić, że wśród czynników sprzyja
jących wzrostowi nacjonalizmu (w sensie postawy i doktryny) wyróżnić należy 
zwłaszcza proces demokratyzacji oraz rozszerzania swobód politycznych, na co 
najlepszym dowodem jest przypadek galicyjski39.

Nacjonalizm tak wykształcony abstrahuje od etnicznych podziałów występujących pomiędzy oby
watelami zamieszkującymi obszar tego samego państwa, kładzie nacisk na wolność samorealizacji 
jednostki. Drugi typ to nacjonalizm zamknięty, odwołujący się do wspólnoty krwi, do tradycji histo
rycznej oraz zamieszkiwania ziemi przodków. Dla Whitmana nacjonalizm otwarty jest doktryną 
właściwą dla Stanów Zjednoczonych, zaś drugi dla Europy (słowianofilizm, germanofilizm). Przyj
mując odmienną perspektywę Liah Greenfeld jako współczesny historyk idei wskazała na możliwość 
istnienia nacjonalizmu liberalnego, zob.: eadem, Nationalism. Five Roads to Modernity, Cambridge 
1992.

39 Ewolucja nacjonalizmu polskiego i rusińskiego (ukraińskiego) na przełomie XIX i XX wieku.
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