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Jedną z głównych cech charakterystycznych dla rozpoczętego w 1989 roku 
złożonego procesu społecznej, ekonomicznej i politycznej transformacji Polski 
jest dekompozycja, konstrukcja i rekonstrukcja tożsamości zbiorowych. Tożsa-
mość jest jednym z tych wymiarów transformacji, który, mimo że stanowił już 
przedmiot wielu dyskusji, nadal wywołuje kontrowersje i musi być lepiej zrozu-
miany. W niniejszym rozdziale zamierzam omówić niektóre aspekty transforma-
cji tożsamości społecznej w Polsce w kontekście historii współczesnej, kładąc 
przy tym szczególny nacisk na przemiany najnowsze. Skoncentruję się na naro-
dowej, etnicznej i europejskiej tożsamości, chociaż w społeczeństwie polskim 
występują oczywiście inne istotne tożsamości zbiorowe, takie jak: gender, po-
koleniowa, klasowa, religijna i wiele innych, które zasługują na uważną analizę 
i opis. Podjęcie wszystkich wyżej wymienionych wątków wykracza jednak poza 
zakres, a przede wszystkim objętość niniejszej publikacji.

Polska tożsamość narodowa – konstrukcja jedności

Pomimo znacznej jednorodności etnicznej, Polska posiada długą tradycję 
multikulturalizmu. Obecny stan jest wynikiem czystek etnicznych, zmian granic, 
celowej inżynierii społecznej i ludobójstwa. Niemniej jednak aż do późnych lat 
czterdziestych XX wieku znaczny odsetek populacji ludności w Polsce był etnicz-
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nie, językowo i religijnie niepolski, a nawet niesłowiański. Państwo polskie przed 
dokonanymi w drugiej połowie XVIII wieku rozbiorami zwane było Rzeczy-
pospolitą Obojga Narodów. I choć nazwa ta odnosiła się do narodów polskiego 
i litewskiego, to pamiętać należy, że Rzeczpospolita Obojga Narodów zamiesz-
kiwana była m.in. przez ludność innych grup etnicznych, takich jak Ukraińcy, 
Niemcy oraz, rzecz jasna, Żydzi. Ponadto Rzeczpospolita Polska, powstała po 
1918 roku, była wielokulturowa, zaś etnicznie polska ludność stanowiła zale-
dwie 65% ogółu jej mieszkańców. Dwudziestolecie politycznej niepodległości 
w sposób symboliczny i ideologiczny naznaczone zostało przez slogan jedności 
– stanowił on polityczny imperatyw dla państwa, którego celem było zjednocze-
nie ludności zamieszkującej obszary trzech zaborów, znajdujących się przez 123 
lata pod kontrolą Austrii, Prus i Rosji. Jedność narodu stanowiła główny temat 
edukacji kontrolowanej przez państwo; temat ten wyraźnie obecny był również 
w literaturze, sztuce, rytuałach państwowych i symbolicznie konstruowanej prze-
strzeni (nazwy ulic i symbolika budynków użyteczności publicznej). Historyczne 
tło kampanii symbolicznej, która miała na celu stworzenie wizerunku jedności 
narodowej, stanowiły rozbiory Polski w XVIII wieku, kiedy naród polski był 
konstruowany przez intelektualną, artystyczną i „duchową” elitę w obliczu braku 
państwa narodowego, w opozycji do istniejących państw, które podzieliły histo-
ryczne i etniczne terytorium Polski (na temat historii Polski zobacz np. Davies 
1981; por. bibliografi a do rozdziału Polskie tożsamości – s. 339).

Konstrukcja polskiej tożsamości narodowej zdominowana była przez inter-
pretację historii jako procesu ciągłej walki z dwoma sąsiadami – Niemcami i Ro-
sjanami (pozostali sąsiedzi wymieniani byli jedynie marginalnie). Wydaje się, że 
to właśnie istota stosunków pomiędzy Polakami i tymi „znaczącymi innymi”, 
a także ich wizerunki w relacjach z Polakami zdominowały historię narodową 
i znalazły swoje odbicie w literaturze, sztuce i edukacji, a także w licznych mitach 
i elementach krajobrazu, takich jak budynki historyczne, pomniki czy nazwy ulic. 
Koncepcja historii skonstruowanej wokół dychotomicznego podziału na „nas” 
i „ich” nadała znaczenie rozwojowi narodu polskiego, uzasadniła przeszłe zwy-
cięstwa i dała nadzieję na przyszłość.

W obliczu braku państwa polskiego i jego instytucji, to właśnie tradycyjna 
„duchowa” elita przyjęła rolę konstruktora tożsamości narodowej. Polska szlach-
ta i Kościół rzymskokatolicki odegrały główną rolę w tym procesie. Szlachta, czy 
raczej klasa ziemiańska, liczniejsza niż gdziekolwiek indziej w Europie (ponad 
9% populacji – Davies 1981: 215), przed rozbiorami posiadała monopol władzy 
politycznej i ekonomicznej, stanowiąc jednocześnie jedyną warstwę polskiego 
społeczeństwa, która posiadała tożsamość narodową. Przejęła odpowiedzialność 
za szerzenie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i identyfi kacji na-
rodowej wśród pozostałej części polskiego społeczeństwa. Podstawowa edukacja, 
której elementem była historia i literatura narodowa stała się w tym zadaniu potęż-
nym narzędziem, podczas gdy kontrolujący większość historycznego terytorium 
Polski aparat państwowy Prus, Rosji, i w mniejszym stopniu również Austrii, po-
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dejmował wysiłki, by inkorporować Polaków do ich narodów poprzez asymilację 
do kultur narodowych za pomocą języka, ofi cjalnej edukacji i kariery w admi-
nistracji publicznej lub strukturach wojskowych. Polską elitę wspierał Kościół 
rzymskokatolicki, który utożsamiał katolicyzm z polskością, przeciwstawiając go 
rosyjskiemu prawosławiu i niemieckiemu protestantyzmowi. W XVI wieku pro-
testantyzm stawał się coraz bardziej popularny w Polsce, lecz wojny ze Szweda-
mi w połowie XVII wieku doprowadziły do stopniowego utożsamienia polskości 
z katolicyzmem w obrządku rzymskim, a także do przedstawiania niekatolickich 
religii jako nierozłącznie powiązanych z wrogami narodu polskiego. Skutkiem 
tego w okresie porozbiorowym połączony symbolizm katolicko-narodowy zdo-
minował polską kulturę narodową i wywarł przemożny wpływ na postrzeganie 
pozycji narodu polskiego w stosunku do sąsiadów. Ten symbolizm stanowił istotę 
przedstawienia Polskiej tożsamości narodowej i dominował w kulturze narodo-
wej. Tak znaczące pozycje literackie jak dzieła Henryka Sienkiewicza (laureata 
Nagrody Nobla), Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Adama Mickiewicza, Ju-
liusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, malarstwo (obrazy Jana Matej-
ki, Artura Grottgera i wielu innych), a także muzyka (Chopin) władają polską 
wyobraźnią narodową aż po dziś dzień (Mach 1994). Te dzieła wykorzystywały 
jako swój główny motyw wątek „my a oni”, podczas gdy interpretacja historii 
narodowej, jaką proponowała edukacja szkolna, opowiadała historię narodu po-
szukującego swojej tożsamości w skomplikowanym procesie stosunków z sąsia-
dami, zwłaszcza w stosunkach ze „znaczącymi innymi” – Niemcami i Rosjanami.

Idea jedności narodowej stanowiła potężne narzędzie w zmaganiach o rozwój 
i zachowanie tożsamości narodowej i wreszcie niepodległości narodu, którą uda-
ło się ostatecznie zdobyć w 1918 roku. Kultura narodowa była głównym punk-
tem odniesienia w procesie konstruowania tożsamości narodowej, szczególnie 
w obliczu braku państwa narodowego, jego instytucji, aparatu administracyjnego, 
waluty, armii narodowej i innych zasadniczych elementów, wokół których kon-
centruje się tożsamość narodowa w państwach narodowych. Polska w XIX wieku 
nie była państwem narodowym, była podzielona pomiędzy trzy mocarstwa, z któ-
rych żadne nie identyfi kowało się z polskim interesem narodowym, wobec czego 
polska literatura i sztuka narodowa, a także edukacja i religia zastąpiły państwo 
w roli budowniczego tożsamości narodowej. Istotne znaczenie posiadały dążenia, 
aby model tożsamości narodowej był przedstawiany jako dobrze zintegrowany, 
niekwestionowalny i będący w absolutnej zgodzie z „prawdą historyczną”, spo-
łeczną i moralną sprawiedliwością oraz wiarą. Jakakolwiek próba przedstawiania 
społeczeństwa polskiego jako rozbitego podziałami i konfl iktami lub jakakolwiek 
sugestia, że mogą istnieć inne interpretacje polskiej historii, tradycji i kultury, 
była uważana za antynarodową, nawet wywrotową, leżącą w interesie politycz-
nych wrogów Polski. Polacy powinni być zjednoczeni w swojej historii, kulturze 
i religii. Propozycje kwestionujące ofi cjalną narodową ortodoksję, próby zdekon-
struowania i przedyskutowania narodowej mitologii były atakowane jako anty-
polskie (Mach 1993).



Zdzisław Mach142

Ten model „jedności narodowej” postawił mniejszości w polskim społeczeń-
stwie w niezwykle trudnej sytuacji. Gdyby istniało państwo polskie, istniałaby 
również instytucja obywatelstwa polskiego jako podstawowa kategoria, na bazie 
której można budować poczucie przynależności i wspólnej tożsamości. Granice 
pomiędzy „nami” a „nimi” w sytuacji braku państwa polskiego były budowane za 
pomocą symboli kulturowych, oddzielających ludzi połączonych etnicznie rozu-
mianą „kulturą polską” od tych, którzy, znajdując się poza jej obszarem (różnice 
religijne i językowe), klasyfi kowani byli jako mniejszości kulturowe. Dlatego też 
np. żyjący w Polsce od wieków Żydzi stali się „innymi”, podobnie jak Ukra-
ińcy, Białorusini, a także wszyscy niekatolicy i niepolskojęzyczni mieszkańcy 
ziem, które etnicznie i politycznie były zdominowane przez Polaków. Podział 
społeczeństwa polskiego na etnicznych Polaków (polskojęzycznych katolików) 
i mniejszości, etnicznych innych – członków populacji, która nie przynależała do 
narodu, stał się fundamentem konstrukcji polskiej tożsamości narodowej i pol-
skiego nacjonalizmu. Stan ten był dalej pogłębiany przez niechęć wielu członków 
mniejszości do przyłączenia się do polskich ruchów oporu stawiających sobie za 
cel uzyskanie politycznej niepodległości. Ta tendencja była szczególnie widoczna 
w Cesarsko-Królewskiej części Polski, w której mniejszości cieszyły się stosun-
kowo wysokim stopniem niezależności w wielokulturowej monarchii Habsbur-
gów. Mniejszości miały wszelkie powody do obaw, że po uzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, powstanie państwo narodowe owładnięte nacjonalizmem, które 
będzie mniej tolerancyjne w stosunku do mniejszości niż Austria. Nie miały wielu 
powodów, by przyłączyć się do polskich ruchów wyzwoleńczych. Polacy jednak 
rozumieli tę niechęć jako brak solidarności, a nawet jako zdradę narodową. To 
uczucie było wyjątkowo silne w stosunku do Żydów, ponieważ nie posiadali oni 
własnego państwa ani terytorium narodowego w Europie, które mogłoby się stać 
ich państwem narodowym (jak to było w przypadku Ukraińców), żyli w diaspo-
rze i powinni, jak można było domniemywać, być lojalnymi członkami narodu 
polskiego. Stąd też koncepcja, według której Żydzi nie byli godni zaufania i nie 
wykazywali się lojalnością wobec polskiego interesu narodowego, stała się waż-
nym elementem polskiego nacjonalizmu.

Polska faktycznie odzyskała niepodległość w 1918 roku i kolejne dwadzieś-
cia lat upłynęło na konsolidacji polskiego terytorium, polskiej kultury narodowej 
i konstruowaniu polskiej tożsamości narodowej. Tradycja klasyfi kowania ludzi 
na „nas” i „ich” wzdłuż etnicznych granic była wciąż żywa. Według polskich na-
cjonalistów etniczni inni, pomimo bycia obywatelami nowego państwa polskie-
go, nie mieli prawa do polskiej tożsamości narodowej. Ta logika doprowadziła 
do zamordowania pierwszego polskiego prezydenta Gabriela Narutowicza, który 
został wybrany przez polski parlament (składający się, rzecz jasna, z posłów-oby-
wateli republiki polskiej). Zwyciężył on głównie dzięki poparciu posłów repre-
zentujących etniczne mniejszości, dlatego też polscy nacjonaliści nie uznali tego 
wyboru. Kiedy Narutowicz odmówił ustąpienia ze stanowiska, został zamordo-
wany przez radykalnego nacjonalistę. Oczywiście, nie wszyscy Polacy podzielali 
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tak radykalne poglądy, niemniej jednak państwo czyniło wysiłki na rzecz tworze-
nia jedności narodu poprzez edukację i upowszechnianie symboli narodowych, 
od militarnych, poprzez religijne, po artystyczne i literackie. Młode pokolenie 
Polaków było kształcone w patriotycznym duchu, chociaż proces ten obejmował 
jedynie wykształcone klasy polskiego społeczeństwa i tylko tych, którzy uczęsz-
czali do polskich szkół państwowych (włączając w to wielu członków mniejszo-
ści etnicznych). Ogromna większość klasy chłopskiej pozostała w dużej mierze 
poza wpływem kultury narodowej i ideologii patriotycznej (w 1921 roku ponad 
38% chłopów powyżej 10. roku życia była niepiśmienna), a ci członkowie mniej-
szości, którzy nie uczestniczyli w polskim systemie edukacji również pozostali 
poza symbolicznym systemem polskiego nacjonalizmu. Ponadto niektórzy inte-
lektualiści, zwłaszcza młodego pokolenia, buntowali się przeciw tej ortodoksyj-
nej wersji polskiej tożsamości narodowej i ich działalność literacka i artystyczna 
proponowała alternatywne, liberalne podejście, naznaczone multikulturalizmem 
i pluralizmem poglądów. Często wiązało się to z ideami socjalistycznymi, które 
zdobyły sobie niezwykłą popularność wśród młodych ludzi, intelektualistów, stu-
dentów i części robotników.

II wojna światowa oraz okupacja nazistowska i sowiecka w Polsce doprowa-
dziły do wzmocnienia polskiej tożsamości narodowej w jej tradycyjnym, dzie-
więtnastowiecznym wydaniu. Wizja świata, w którym Polska miała dwóch od-
wiecznych wrogów: Niemcy i Rosję, z którymi walka decydować miała o losie 
i tożsamości Polaków, znalazła swoje dramatyczne potwierdzenie. Komunizm, 
który został wprowadzony w Polsce przez Sowietów w 1945 roku, przyczynił się 
do dalszego umocnienia polskiej tożsamości narodowej i nacjonalizmu opartego 
na modelu „Polska przeciw swoim wrogom”. Stary slogan „jedności narodowej”, 
paradoksalnie, konstruowany był po obu stronach politycznej i ideologicznej ba-
riery dzielącej Polaków na zwolenników komunizmu i antykomunistyczną opo-
zycję. Dla komunistów jedność oznaczała wspólną, komunistyczną ideologię, 
lojalnie popieraną przez całe społeczeństwo, prowadzone przez partię komuni-
styczną ku „świetlanej przyszłości”. Opozycja rozumiała jedność jako solidar-
ność w sprzeciwie wobec państwa i w wierności wobec narodowej tradycji oraz 
(w niektórych interpretacjach) w wierze katolickiej. Jakakolwiek próba pokazania 
podziałów w społeczeństwie lub twierdzenie, że społeczeństwo nie jest zjedno-
czone, lecz podzielone na wielu płaszczyznach (np. religijnej, płciowej, etnicznej 
czy klasowej) była uważana za działanie przeciwko interesowi narodowemu i na 
korzyść „drugiej strony”, strony wroga. Zarówno państwo komunistyczne, jak 
i przywódcy antypaństwowej opozycji (w pierwszym rzędzie Kościół katolicki) 
konstruowali swój własny symboliczny model narodu polskiego, jego kultury 
i tożsamości, wykorzystując przy tym szeroką gamę symboli. Reżim próbował 
przedstawiać się jako prawdziwie narodowy rząd, który – choć w sojuszu ze 
Związkiem Radzieckim – reprezentuje interesy narodu. Stąd też państwo wyko-
rzystywało symbolikę narodową w ogromnym stopniu (Kubik 1994; Mach 1993) 
i próbowało powiązać ją z komunistycznymi symbolami klasy robotniczej i re-
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wolucji (takimi jak: czerwone fl agi, portrety Lenina, Marksa czy Engelsa, pieśni 
rewolucyjne). Lecz w trakcie wszelkich uroczystości państwowych przestrzeń 
publiczna wypełniona była symbolami narodowymi, od fl ag narodowych i god-
ła po narodową muzykę (np. Chopina), patriotycznymi pieśniami i symbolami 
związanymi z chlubną przeszłością, głównie zwycięstwami nad Niemcami (bitwa 
pod Grunwaldem w 1410 roku, kiedy Polacy pokonali Zakon Krzyżacki jest przy-
kładem nadzwyczaj popularnego symbolu historii narodowej, związanego z an-
tyniemiecką ideologią). Antykomunistyczna opozycja również wykorzystywała 
zasoby symboliki narodowej, lecz w połączeniu z symbolami religijnymi, takimi 
jak krzyż, a zwłaszcza obraz Matki Boskiej z narodowego sanktuarium w Często-
chowie (Mach 1992).

Tożsamość narodowa w postkomunistycznej Polsce

Upadek komunizmu w 1989 roku zapoczątkował koniec spolaryzowanego 
modelu, który był zrozumiały i łatwy do wykorzystania w konfl iktach politycz-
nych. Stopniowo stawało się jasne, że uprzednia ideologiczna i polityczna po-
laryzacja pokazywała uproszczony obraz społecznej rzeczywistości i ukrywała 
podziały i konfl ikty w społeczeństwie. Krok po kroku różne grupy zaczęły wy-
rażać swoje poglądy, które często stały w sprzeczności z tradycyjnymi narodo-
wymi ideami. Nade wszystko stało się oczywiste, że polska historia narodowa 
wymaga reinterpretacji. Niewystarczająca okazała się możliwość swobodnego 
dyskutowania na temat przeszłych i obecnych relacji polsko-rosyjskich, co było 
surowo zabronione w czasie komunizmu. Cała narodowa historia Polski musiała 
zostać opowiedziana na nowo, a stosunki z sąsiadami i innymi poddane ponownej 
ocenie. Nowe pokolenie uczniów i studentów domagało się mniej subiektywnej, 
bardziej wyważonej i wielowymiarowej historii swojego narodu i jego pozycji 
w odniesieniu do innych. Tradycyjnie większy nacisk był kładziony na relacje 
z Niemcami i Rosjanami, lecz upadek Związku Radzieckiego zaowocował poja-
wieniem się nowych sąsiadów Polski: Ukrainy, Białorusi i Litwy, których miejsce 
w historii Polski musiało zostać ponownie rozważone.

Prawdopodobnie najbardziej spektakularną zmianą był wzrost zainteresowa-
nia rolą Żydów w polskiej narodowej historii i kulturze. Ofi cjalny antysemityzm 
komunistyczny doprowadził do całkowitego wyeliminowania tej kwestii z dys-
kursu publicznego, edukacji i mediów. Teraz opinia publiczna, a przede wszyst-
kim pokolenie młodych Polaków, zażądała wiedzy: poszukiwano informacji na 
temat historii Żydów w Polsce najwyraźniej nie tylko po to, by zdobyć wiedzę 
o Żydach, ale również by lepiej zrozumieć swoją własną historię i tożsamość.

Niemniej jednak Polacy w dalszym ciągu myślą w kategoriach spolaryzowanej 
rzeczywistości i przejawiają nostalgię za starym światem, gdzie każdy wiedział, 
kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Pluralizm i niejednoznaczność nowej wizji 
świata, jaką przedstawiają liberalne media i zliberalizowana edukacja, są znacz-
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nie trudniejsze do zrozumienia i wymagają wiele wysiłku, by je pojąć. Dlatego 
też wielu ludzi nadal widzi świat w stary sposób, jako dychotomicznie podzielo-
ny na dobro i zło, i konstruuje system symboliczny praktycznie jako kontynuację 
dawnego, komunistycznego wzoru myślenia. Prawicowe, nacjonalistyczne partie 
polityczne, często katoliccy fundamentaliści, budują bardzo tradycyjny wizerunek 
polskiej historii, relacji z sąsiadami i tożsamości Polaków, którego esencję stanowi 
katolicyzm oraz moralny i polityczny konserwatyzm. Nowa, liberalna politycz-
nie i kulturowo rzeczywistość stanowi ich zdaniem główne zagrożenie dla dobrze 
ugruntowanego, prostego i łatwego do zrozumienia systemu norm i wartości. Pró-
bują oni bronić tradycyjnej interpretacji polskiej historii z dawnym wizerunkiem 
„odwiecznych wrogów Polski”. Otwartość nowej, postkomunistycznej Polski jest 
z tego punktu widzenia katastrofą, ponieważ poprzez nowo otwarte granice nowe 
idee, style życia, wartości i poglądy napływają w sposób niezakłócony i tym sa-
mym „infekują” umysły Polaków, polskość zaś znajduje się w niebezpieczeństwie, 
którego esencja zamyka się w liberalizmie; słowo liberalizm stało się zresztą samo 
w sobie symbolem nowej, złej i niebezpiecznej politycznej rzeczywistości. Esen-
cjalistyczna koncepcja tożsamości narodowej, etniczny nacjonalizm i bliskie po-
wiązanie polskości i katolicyzmu dominuje w tej radykalnej i krzykliwej opcji. 
Wielu, choć nie wszyscy, duchownych (w tym także biskupów) polskiego Kościo-
ła rzymskokatolickiego podziela ten pogląd i sympatyzuje z jego orędownikami. 
Najlepszym tego przykładem jest przypadek Radia Maryja, wpływowej i ekstre-
malnie konserwatywnej rozgłośni radiowej, należącej do katolickiego zakonu, 
która zaspokaja potrzeby tych członków polskiego społeczeństwa, którzy czują 
się zagrożeni przez polityczne, społeczne i ekonomiczne zmiany po 1989 roku, 
zagubieni w próbie adaptacji do nowej sytuacji, i wierzą, że powrót do przeszłej 
prostoty spolaryzowanego świata zwróciłby im ich bezpieczne życie.

Alternatywa jawi się w opcji liberalnej, wedle której przyszłość narodu pol-
skiego wymaga, by jego tożsamość została zrekonstruowana jako bardziej otwar-
ta, inkluzyjna i tolerancyjna, pozbawiona esencjonalizmu typowego dla jej trady-
cyjnej, nacjonalistycznej wersji. Ta opcja jest reprezentowana przede wszystkim 
przez intelektualistów i media liberalne, a także przez duży segment Kościoła 
katolickiego w jego liberalnym i intelektualnym wydaniu. Odrzucają oni stereo-
typowe poglądy na relacje Polaków z „innymi”, inicjują debaty na temat prze-
szłości Polski i uznają niejednoznaczność symboliki narodowej. Te dwie wizje 
świata ścierają się ze sobą w walce o serca i umysły Polaków, zwłaszcza młodych, 
z których wielu jest zagubionych i odrzuca takie tematy, jak historia narodowa, 
tożsamość narodowa i patriotyzm. Dyskurs publiczny naznaczony jest licznymi 
dyskusjami o symbolach i ideach narodowych, podczas gdy znaczna liczba Pola-
ków czuje się wyobcowana, rozczarowana i wycofuje się ze spraw publicznych. 
Wydaje się jednak, że dyskurs jest w dalszym ciągu zawładnięty przez dziewięt-
nastowieczny model myślowy „my” przeciwko „im”. Ten sposób myślenia jest 
często kwestionowany jako archaiczny i nieprzystający do rzeczywistości, ale 
też jako destrukcyjny wobec obecnych wysiłków zmierzających do zintegro-
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wania Polski z rodziną europejskich społeczeństw. Niestety, kwestionowanie to 
przyjmuje najczęściej styl negatywny, przez co rozumiem krytykę starego mo-
delu bez zaproponowania w zamian jakiegokolwiek nowego, który stanowiłby 
przekonującą alternatywę. Debata o polskiej tożsamości narodowej jest wciąż 
zawłaszczona przez starsze pokolenie polskich intelektualistów, ludzi wychowa-
nych i wykształconych w latach trzydziestych, których myślenie o miejscu Polski 
w Europie zbudowane jest na modelu „my i nasi wrogowie”. W takim modelu 
Polska postrzegana jest jako nieustannie zagrożona w swojej suwerenności przez 
wrogów, a jedyne otwarte pytanie, jakie się pojawia, dotyczy tego, czy zdołamy 
się obronić, czy znowu zostaniemy pokonani i pozbawieni naszej wolności. Nikt 
nie stawia pytań o to, co Polacy mogą osiągnąć wspólnie z innymi, czy jakie za-
grożenia Polska przynosi dla innych – jedyne stawiane pytanie to: „kto nas zaata-
kuje tym razem i jak możemy przetrwać”. Oczywiście, polska historia dostarcza 
wystarczająco dużo powodów do tego rodzaju myślenia i jest to też sposób, w jaki 
polska literatura i sztuka narodowa zbudowała wizerunek historycznej tożsamo-
ści Polaków. Lecz poważny problem stanowi brak lub słabość alternatywnego 
poglądu proponowanego przez młode pokolenie polskich intelektualistów, któ-
rzy wyrażają swoje zastrzeżenia wobec tradycyjnego modelu, lecz nie proponu-
ją w zamian modelu konkurencyjnego. Dlatego też szkolne programy naucza-
nia, podręczniki historii i literatury powielają ten sam stary wizerunek – Polacy 
przeciwko swoim wrogom. Rzecz jasna, po upadku komunizmu wrogowie się 
niejako zmienili – mieliśmy do czynienia z próbami wyeliminowania zajadłej 
antyniemieckiej propagandy, która zdominowała historyczny dyskurs przed 1989 
rokiem. Rosja również była przedstawiana jako wróg, co najmniej równie groźny 
jak Niemcy. Logika jednak pozostaje ta sama. Jest prosta i wygodna, zapewnia ła-
twą odpowiedź na pytanie „dlaczego nie udało nam się osiągnąć sukcesu, na który 
zasługiwaliśmy”, a także wskazuje kozła ofi arnego w razie potrzeby. Niemniej 
jednak wciąż brakuje nowego, świeżego spojrzenia na polską tożsamość w relacji 
z innymi europejskimi narodami; spojrzenia, które stanowiłoby solidną podstawę 
do budowania pozycji Polski w rozszerzonej Europie.

Tożsamości mniejszości etnicznych w Polsce

Polska tożsamość narodowa, zbudowana w XIX wieku i utrwalona jako po-
lityczna ideologia w okresie pomiędzy 1918 a 1939 rokiem, zdeterminowała 
pozycję, jaką w społeczeństwie polskim zajmowały etniczne i religijne mniej-
szości. Granica pomiędzy etnicznymi Polakami i „innymi”, zbudowana w XIX 
wieku z symboli językowych, religijnych i historycznych, zepchnęła na margi-
nes polskiego społeczeństwa narodowego wszystkich tych, którzy nie należeli do 
kulturowo zdefi niowanego narodu, nawet jeśli zamieszkiwali terytorium Polski, 
przyczynili się do społecznego i gospodarczego rozwoju i przyjęli obywatelstwo 
polskie po tym, jak w 1918 roku Polska odzyskała swoją państwowość. W Drugiej 
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Rzeczypospolitej (pomiędzy I i II wojną światową), sytuacja i prawa mniejszości 
stanowiły przedmiot politycznych sporów. Nacjonaliści opowiadali się za polity-
ką asymilacji, polskim państwem narodowym bez mniejszości, obejmującym et-
nicznie polskie terytorium i zdominowanym przez polski interes narodowy. Opcję 
tę w najbardziej wyrazisty sposób promowała Partia Narodowo-Demokratyczna. 
Przeciwne poglądy reprezentowali socjaliści, których liderem był Józef Piłsudski, 
bohater walk o niepodległość z bolszewikami. Proponował on utworzenie federa-
cji, w której etniczni Polacy żyliby wspólnie z innymi narodami i mniejszościami, 
przede wszystkim z Ukraińcami, Białorusinami i Litwinami.

Mniejszość żydowska stanowiła odrębny przypadek. Ta wielka grupa (ponad 
8% populacji) była bardzo heterogeniczna, obejmując zarówno ortodoksyjnych 
chasydów, jak i zasymilowanych Żydów. Jednakże, jak już krótko wspomnia-
łem wcześniej, społeczeństwo polskie nie żywiło zaufania do Żydów. W latach 
trzydziestych antysemityzm rósł w siłę, częściowo z powodu wewnętrznych 
konfl iktów, a częściowo w wyniku przenikania radykalnego nacjonalizmu z Nie-
miec. Niektórzy Polacy z radością przyjęliby rozwiązanie „kwestii żydowskiej”, 
chociaż nikt nie był w stanie przewidzieć, jaką formę miało to „rozwiązanie” 
przyjąć w okupowanej przez nazistowskie Niemcy Europie. Nacjonaliści polscy 
postrzegali Żydów jako konkurentów Polaków, głównie w ekonomicznym sensie, 
oskarżali ich o wspieranie się nawzajem na szkodę Polaków, o zachłanność i bez-
względność w interesach, a także (zgodnie z dziewiętnastowieczną koncepcją) 
o brak lojalności wobec polskiego interesu narodowego. Niemniej jednak wspól-
noty żydowskie stanowiły stały i silny element polskiego życia społecznego i go-
spodarczego, cieszyły się wystarczającą swobodą (pomimo wielu przypadków 
dyskryminacji czy nawet przemocy), by rozwijać się ekonomicznie i politycznie, 
zaś żydowska edukacja i kultura była istotnym elementem multikulturowej mo-
zaiki w międzywojennej Polsce. Główny problem stanowiło odizolowanie tych 
dwóch społeczności (polskiej i żydowskiej), które żyły obok siebie, ale ich wza-
jemne kontakty były ograniczone (oczywiście, poza zasymilowanymi Żydami), 
a wiedza przeciętnego Polaka na temat tradycyjnej kultury żydowskiej i religii 
była niezwykle skromna. Szczególnie wyraźne było to w miejscach, gdzie cha-
sydzkie wspólnoty żyły obok polskich wspólnot wiejskich. Badania przeprowa-
dzone w latach osiemdziesiątych wśród polskiej ludności wiejskiej na temat pa-
mięci o wspólnotach żydowskich, które z nimi sąsiadowały od pięćdziesięciu lat, 
ujawniło rażąco niski poziom wiedzy i zrozumienia kultury żydowskiej1.

Do najliczniejszych przed II wojną światową mniejszości w Polsce należa-
ły mniejszość ukraińska (14% całkowitej populacji), żydowska, białoruska (3%) 
i niemiecka (3%). Sytuacja Ukraińców i Białorusinów była ściśle powiązana 
z problemem wschodnich granic państwa polskiego, ponieważ zamieszkiwali oni 
wschodnie ziemie Polski, podczas gdy po drugiej stronie granicy znajdowały się 
ogromne terytoria zamieszkane przez ich rodaków – republiki sowieckie: ukra-

1 Projekt obejmował wywiady z polską ludnością wiejską i został przeprowadzony przez zespół 
badawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzony przez prof. Andrzeja Palucha.
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ińska i białoruska. Przebieg tych granic stanowił ciągłe źródło napięć pomiędzy 
Polską i Rosją Radziecką, podczas gdy stosunki między Polakami i Ukraińcami 
oraz Polakami i Białorusinami były zdominowane z jednej strony przez pamięć 
o okrucieństwach popełnionych w trakcie I wojny światowej, a z drugiej przez 
wieki kulturowej dominacji Polski.

Niemcy zamieszkiwali nie tylko zachodnie i północne terytorium Polski w po-
bliżu granicy z państwem niemieckim, ale także w dużych miastach. Obecność 
Niemców w Polsce sięga średniowiecza, kiedy osadnicy z ziem niemieckich zostali 
zaproszeni do Polski, by przynieść wiedzę i pomóc wprowadzić zachodnią cywili-
zację do Polski. Niemniej jednak tysiąc lat historii stosunków polsko-niemieckich 
zapisało się w pamięci również jako okres niemieckiej dominacji w sferze kultury, 
gospodarki, a często także polityki, co stało się (jak wspomniano wcześniej) głów-
nym motywem dla polskiej tożsamości narodowej. Niejednoznaczność relacji pol-
sko-niemieckich odzwierciedlona jest w polskich stereotypach o Niemcach, które 
łączą elementy pozytywne i pejoratywne: wydajność, dobra organizacja, wysoka 
kultura, techniczna wyższość, a z drugiej strony okrucieństwo, bezwzględność, 
tendencja do dominowania, a nawet agresja. Niemniej jednak z uwagi na wysoki 
status ekonomiczny i społeczny polscy Niemcy nie cierpieli z powodu dyskrymi-
nacji i byli dobrze zintegrowani z polskim społeczeństwem.

II wojna światowa całkowicie zmieniła multietniczny charakter polskiego 
społeczeństwa. Żydzi zostali wymordowani podczas holokaustu, Ukraińcy i Bia-
łorusini pozostali po wschodniej stronie granicy polsko-radzieckiej, która usta-
nowiona została głównie według linii podziałów etnicznych. Ci Ukraińcy, którzy 
zamieszkiwali etnicznie przeważająco polskie terytorium, zostali deportowani do 
Związku Radzieckiego lub na Ziemie Zachodnie, gdzie zostali rozsiani na ogrom-
nym terytorium, co miało im uniemożliwić zorganizowanie się jako mniejszości 
i sprzyjać ich asymilacji. Ostateczne zniszczenie ukraińskich wspólnot w Polsce 
było wynikiem zdławienia ukraińskiego wojskowego oporu w 1946 roku przez 
polską armię. Cała ludność niemiecka, która pozostała w Polsce po 1945 roku, zo-
stała wywieziona do Niemiec. Wszystko to stanowiło klasyczny przykład czystek 
etnicznych na dużą skalę, jak określilibyśmy je obecnie, chociaż w ówczesnej sy-
tuacji geopolitycznej zostały one przyjęte przez opinię międzynarodową z ogólną 
aprobatą, jako zrozumiałe zmiany w stosunkach etnicznych i w kształcie granic 
po skończonej wojnie.

Komunistyczna ideologia, która dominowała w polskiej polityce od 1945 roku, 
zbudowała wizerunek etnicznie jednorodnego narodu. Mniejszości były przedsta-
wiane jako relikt przedsocjalistycznych i historycznych czasów, które znikną wraz 
z wykształceniem się bezklasowego socjalistycznego społeczeństwa. Postrzegane 
jako relikt przeszłości, mniejszości nie miały być uznane za element nowoczesne-
go społeczeństwa. Były wyeliminowane z dyskursu publicznego, edukacja szkolna 
nie podejmowała tematu ich obecności, wkładu w kulturowe dziedzictwo polskie-
go społeczeństwa czy rozwój gospodarczy. Polska historia postrzegana była jako 
należąca w całości do Polaków. Jedynym wyrazem obecności mniejszości kulturo-
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wych w sferze publicznej był folklor, który był obecny, a nawet czasami celebro-
wany podczas uroczystości, w muzeach, na konkursach tańców i pieśni ludowych. 
Lecz polityczna reprezentacja i jakakolwiek demonstracja tożsamości mniejszości 
była wykluczona. Mniejszości miały się rozpuścić w społeczeństwie socjalistycz-
nym – jak głosiła ofi cjalna interpretacja marksizmu-leninizmu.

Mniejszość żydowska była szczególnie drażliwym przypadkiem w komuni-
stycznej Polsce. Niektórzy ocaleni z holokaustu Żydzi przyłączyli się do partii 
komunistycznej lub nawet tajnych służb i tym samym potwierdzili wizerunek, 
jaki mieli w oczach wielu Polaków – niegodnych zaufania, rzeczywistych wro-
gów Polski. Z jednej strony ocaleni z holokaustu, którzy powrócili po wojnie, 
na miejscu dowiadywali się, że ich domy zostały przejęte przez Polaków, którzy 
odmawiali im zwrotu ich prawowitego mienia. Wiele było przypadków pogro-
mów i przemocy (Gross 2006). Haniebny pogrom w Kielcach2 to zaledwie jeden 
tego typu przykład. Polacy musieli stawić czoła pytaniom o swoją moralną od-
powiedzialność za holokaust, a ich przedwojenny antysemityzm widziany był już 
w innym świetle po ludobójstwie popełnionym przez nazistów, ale przy biernej 
lub obojętnej postawie wielu Polaków. Pamięć o antysemityzmie i holokauście 
była niezwykle trudna i bolesna. Znacznie łatwiej było zapomnieć i podtrzy-
mywać stereotyp antypolskich Żydów. Partia komunistyczna wykorzystała ten 
sentyment w 1968 roku, po wojnie izraelsko-arabskiej, kiedy Związek Radziecki 
i jego sojusznicy poparli Arabów i potępili Izrael. Reżim w Polsce utrzymywał, 
że wszelkie polityczne i gospodarcze problemy kraju wynikały z wywrotowych 
działań Żydów mieszkających w Polsce, których w konsekwencji zmuszono do 
opuszczenia kraju. To co nastąpiło później, to absolutne milczenie o wszystkim, 
co wiązało się z żydowskim dziedzictwem kulturowym, a nawet o ich obecności 
w polskiej historii; pokolenia młodych Polaków dorastały i były kształcone w cał-
kowitej nieświadomości znaczenia Żydów dla historii Polski. Prywatne i rodzinne 
kontakty były jedynym źródłem informacji, lecz przesycone były stereotypowy-
mi poglądami. Niezależna publiczna komunikacja nie istniała, a jedyna instytu-
cja, która cieszyła się względną wolnością – Kościół katolicki, nie była zaintere-
sowana nauczaniem o Żydach i ich kulturze. Dla wielu przedstawicieli Kościoła, 
nawet wysoko postawionych w hierarchii, Żydzi byli źli i niegodni zaufania, a już 
na pewno nie zasługiwali na pamięć w katolickiej Polsce.

Mniejszość niemiecka ofi cjalnie nie istniała w komunistycznej Polsce. Ponie-
waż wszyscy Niemcy, którzy po II wojnie światowej zamieszkiwali terytorium 
Polski mieli opuścić kraj na mocy traktatu z Poczdamu, ofi cjalnie więc nie mogła 

2 4 lipca 1946 r. w Kielcach, prowincjonalnym mieście w Polsce centralnej, 40 Żydów z 200 
ocalałych z holokaustu zostało zamordowanych, a ponad 80 odniosło obrażenia. Wśród ofi ar byli także 
Polacy nieżydowskiego pochodzenia. Do pogromu doszło, kiedy rozniosły się pogłoski o tym, że Ży-
dzi porwali dziecko, by z jego krwi przygotować macę. Podczas gdy pogrom mógł być inspirowany 
przez komunistyczne tajne służby i to właśnie one zaczęły zabijać Żydów, tłum polski przyłączył się 
do nich, zabijając wielu Żydów i kilku Polaków, którzy próbowali im pomóc. Ten pogrom wyznaczył 
koniec nadziei na odbudowanie „żydowskiego życia” w Polsce po holokauście i stał się symbolem 
antysemityzmu w Polsce.
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istnieć żadna mniejszość niemiecka. Ktokolwiek przyznawał się do tożsamości 
niemieckiej, miał wyjechać z Polski. Niektórzy Niemcy, rzecz jasna, pozostali 
w Polsce, głównie na Śląsku, i podejmowali wysiłki, by zachować swoją tożsa-
mość kulturową w bliskich kręgach rodzinnych, lecz pozbawieni byli jakichkol-
wiek ram instytucjonalnych i możliwości publicznego zamanifestowania swojej 
tożsamości etnicznej.

Należy również wspomnieć, że w czasie komunizmu żadna lokalna wspólnota, 
czy była to mniejszość etniczna czy nie, nie miała prawa do samoorganizacji bądź 
jakiejkolwiek formy samorządu. Jedyną w pełni niezależną instytucją w państwie 
był Kościół rzymskokatolicki, ale był on ściśle powiązany z polską tożsamością 
narodową i wykorzystywał swoją władzę, by ją chronić i podtrzymywać. Jed-
nocześnie istniały także niekatolickie i niechrześcijańskie organizacje religijne 
aktywne w komunistycznej Polsce, lecz nie cieszyły się ani władzą, ani niezależ-
nością w stopniu przysługującym Kościołowi rzymskokatolickiemu. Odgrywały 
one jednakże ważną rolę dla tożsamości swoich wiernych i w niektórych przypad-
kach miały podstawowe znaczenie dla ich etnicznej czy regionalnej tożsamości. 
Znakomitym tego przykładem są polscy luteranie i polscy grekokatolicy (unici).

Luteranie żyli rozsiani w kilku dużych miastach, ale koncentrowali się w czę-
ści Śląska niedaleko Cieszyna, w pobliżu granicy czeskiej. Przez wieki utrzymy-
wali swoją wiarę jako główny symbol ich odrębnej tożsamości, w odróżnieniu od 
katolików czy Żydów. Zdominowani przez niemieckojęzyczną społeczność ka-
tolicką rozwijali na przestrzeni wieków pogląd, według którego bycie Polakiem 
utożsamiane było z luteranizmem. Po zjednoczeniu ziem polskich odkryli jednak, 
że większość Polaków utożsamia polskość z katolicyzmem. Luteranizm stał się 
więc głównym symbolem tożsamości regionalnej w zdominowanym przez kato-
licyzm kraju (Kubica 1996; Mach 1993).

Uniccy grekokatolicy byli Ukraińcami lub etnicznymi wspólnotami kultu-
rowo powiązanymi z Ukraińcami, jak np. Łemkowie. Ich religia rozwinęła się 
w XVI i XVII wieku, kiedy część Kościoła prawosławnego uznała zwierzchni-
ctwo papieża i przyjęła niektóre dogmaty Kościoła rzymskokatolickiego, zacho-
wując przy tym liturgię, symbolizm i rytualną strukturę prawosławia. W ten spo-
sób Kościół rzymskokatolicki poszerzył swoją władzę i duchowy wpływ o część 
dotychczasowej domeny Kościoła ortodoksyjnego. Nowa religia stała się ofi cjal-
nym Kościołem dla tych Ukraińców, którzy chcieli tworzyć granicę oddzielającą 
ich od Rosjan, a także Polaków wyznania rzymskokatolickiego. W komunistycz-
nej Polsce mniejszość ukraińska była przedmiotem represji ze strony partyzantki 
nacjonalistycznej, aktywnej zaraz po II wojnie światowej, i następujących depor-
tacji. Ci Ukraińcy, którzy pozostali na swoim etnicznym terytorium w południo-
wo-wschodniej Polsce mogli celebrować swoją etniczność tylko przez folklor, 
lecz bez żadnych perspektyw na zorganizowanie polityczne. Kościół unicki nie 
miał możliwości swobodnego funkcjonowania, chociaż nie został ofi cjalnie zde-
legalizowany, jak to stało się na terytorium Związku Radzieckiego. Nabożeństwa 
w obrządku grekokatolickim były organizowane przez Kościół rzymskokatolicki, 
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który zdecydował się pomóc unitom, by zapobiec przechodzeniu Ukraińców na 
prawosławie, a także by wyrazić swój sprzeciw wobec państwowej polityki wo-
bec społeczności ukraińskiej (Hann 1985).

Mniejszości etniczne po 1989 roku

Proces liberalizacji i demokratyzacji państwa polskiego i społeczeństwa, który 
rozpoczął się w 1989 roku, miał istotny wpływ na sytuację mniejszości etnicz-
nych. Przede wszystkim uzyskały one prawo do samodzielnego organizowania 
się w jakikolwiek, zgodny z prawem, sposób oraz do publicznego manifestowania 
swojego istnienia i tożsamości. Ponadto społeczeństwo zaczęło wykazywać zain-
teresowanie pluralizmem kulturowym w przeszłości i obecnie; zainteresowanie, 
które wynikało zarówno z ciekawości, jak i potrzeby lepszego zrozumienia pol-
skiej tożsamości społecznej i kulturowej w jej wielowymiarowym i historycznie 
konstruowanym charakterze.

Ta nowa otwartość względem problemu mniejszości była szczególnie widocz-
na w odniesieniu do obecności Żydów w społeczeństwie polskim. Począwszy 
od 1989 roku, doszło w Polsce do niezliczonej liczby wydarzeń poświęconych 
historii, kulturze i tożsamości Żydów, m.in. festiwali, koncertów, wystaw sztuki. 
Praktycznie wszystko, co jest publikowane na temat żydowskiej historii i kultury, 
spotyka się z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, 
które widocznie nie tylko pragnie zapełnić lukę w swojej wiedzy etnografi cznej, 
ale przede wszystkim przemyśleć swoją własną tożsamość, teraz widzianą w ra-
mach społeczeństwa multikulturowego. Niestety, obecnie mniejszość żydowska 
w Polsce jest bardzo niewielka, liczy nie więcej niż kilka tysięcy osób. Istnieje 
kilka czynnych synagog, w których garstka miejscowych miesza się z Żydami 
przybywającymi z całego świata, by zobaczyć kraj swoich przodków lub ożywić 
pamięć o swojej przeszłości. Pojawiło się kilka periodyków o tematyce żydow-
skiej, żydowskie restauracje i kawiarnie, choć, rzecz jasna, służą one nie tylko 
żydowskim klientom. Niemniej jednak najbardziej znaczącą zmianą w stosunku 
do okresu sprzed 1989 roku jest pojawienie się miejsc upamiętniających holo-
kaust. W miastach i wioskach, gdzie kiedyś mieszkały społeczności żydowskie 
i gdzie zostały one wymordowane przez nazistów, pojawiły się tablice i pomniki 
upamiętniające ofi ary i piętnujące zbrodniarzy. Odbyło się wiele debat na temat 
treści wyrytych na pomnikach inskrypcji, w których brali udział zarówno ocaleni 
z zagłady, jak i przedstawiciele różnych grup polskich intelektualistów i polity-
ków: nacjonalistów, liberałów, postkomunistów, Kościoła rzymskokatolickiego. 
Zapewne najbardziej znaczącym miejscem w tej debacie było Auschwitz, wokół 
którego zogniskowała się ideologiczna dyskusja i wiele emocji (Kapralski 2000). 
Niektóre z nich, jak np. spór o umiejscowienie klasztoru katolickiego w budyn-
ku sąsiadującym z byłym obozem koncentracyjnym czy walka aktywistów pol-
skiej radykalnej prawicy o wzniesienie krzyży na obrzeżach obozu, były szero-
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ko komentowane przez media na świecie. Jednym z wielu aspektów tych debat 
i konfl iktów była także kwestia prawa do posiadania i kontroli nad symbolami. 
Do kogo należą symbole, kto ma prawo wyznaczać ich obszar znaczeniowy −       to 
tylko niektóre z pytań, na które musiały odpowiedzieć sobie instytucje w Polsce, 
nieprzywykłe do tego typu publicznych dyskusji, m.in. Kościół rzymskokatolicki 
(Zubrzycki 2006). Ciekawa i często nieprzyjemna rywalizacja pomiędzy różnymi 
grupami, które zostały doświadczone przez nazistowską okupację i wojnę o to, 
kto „wycierpiał więcej”, tylko przyczyniła się do zaognienia i tak już gorącej 
atmosfery tych dyskusji. Nacjonaliści polscy i niektórzy żydowscy aktywiści 
brali czynny udział w tej rywalizacji, interpretując wszystkie aspekty przeszłości 
w sposób, który służył osiągnięciu ich politycznych celów. Jednym z ważnych 
wymiarów tej dyskusji była rola Polaków w holokauście, ich odpowiedzialność 
za los, jaki spotkał Żydów nie tylko podczas, ale przede wszystkim tuż po woj-
nie. Zarzucona pamięć o tych wstrząsających wydarzeniach powróciła w dyskur-
sie publicznym i wznieciła wiele emocji, zaś wśród młodych Polaków wywołała 
debatę na temat polskiej historii, mitów historycznych, relacji z innymi naroda-
mi i moralnego wymiaru przeszłych wydarzeń. Pamięć o pogromie w Kielcach 
i niedawne dyskusje o zbrodni na Żydach w Jedwabnem, dokonanych przez ich 
polskich sąsiadów, stały się symbolami polskiej tożsamości w całej swojej nie-
jednoznaczności, jeśli chodzi o relacje z Żydami – „znaczącymi innymi”, wobec 
których Polacy konstruowali swoją tożsamość przez wiele wieków.

Nowa, postkomunistyczna Polska stała się miejscem, gdzie wiele mniejszo-
ści ponownie odkrywa i rekonstruuje swoją tożsamość zbiorową. Niemcy zyskali 
wreszcie możliwość publicznego manifestowania swojej tożsamości, polityczne-
go organizowania się i rozpoczęcia dyskusji o tym, kim naprawdę są – zgerma-
nizowanymi Polakami, lokalnymi Ślązakami, Niemcami. Z czasem stali się oni 
najlepiej zorganizowaną mniejszością etniczną w Polsce, reprezentowaną w pol-
skim parlamencie, posiadającą znaczny wpływ na politykę regionu śląskiego, 
który zamieszkują (Rabagliati 2001). Cały region, miejsce ścierania się polskiego 
i niemieckiego nacjonalizmu, stał się sceną skomplikowanych procesów budowa-
nia tożsamości dla kilku pokoleń. Dodatkowy problem stanowiły fale imigrantów 
z centralnej i wschodniej Polski, które napłynęły na Śląsk w późnych latach czter-
dziestych i zapełniły lukę po deportowanych Niemcach (Mach 1998). Po okresie 
sztucznie narzuconego milczenia z czasów komunizmu, z nową siłą wybuchła 
debata o tożsamości i symbolach, takich jak język (lokalny niemiecki, standary-
zowany niemiecki, lokalny śląski słowiański dialekt, standaryzowany polski), re-
ligia (niektóre miejsca kultu, jak np. Góra Św. Anny, były uznawane przez więcej 
niż jedną grupę jako symbol tożsamości), historia (zwłaszcza pamięć o antynie-
mieckich powstaniach śląskich, które doprowadziły do podziału Śląska w latach 
dwudziestych XX wieku) (Szmeja 2000).

Odrodzenie etniczne dotyczyło także mniejszości ukraińskiej, która nie tylko 
organizuje się politycznie, ale również próbuje odzyskać swoją własność skonfi -
skowaną w latach czterdziestych, m.in. świątynie Kościoła unickiego. Wywołało 
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to wiele konfl iktów ze społecznością polską, która wykorzystywała te budyn-
ki i niejednokrotnie wprowadziła zmiany w ich wyglądzie na „bardziej polski” 
(m.in. kościół w Przemyślu, z którego usunięto kopułę tradycyjnie kojarzoną 
z obrządkiem wschodnim) (Nowak 2000, Hann i Stępień 2000).

Symboliczne aspekty przebudzenia etnicznego były niezwykle silne w każdym 
przypadku. Spory wokół symboli często są wynikiem świadomych prób zmono-
polizowania znaczenia lub zdominowania przestrzeni symbolicznej. Niejedno-
krotnie wynikają one z braku wiedzy lub wrażliwości. Pierwszy demokratycznie 
wybrany prezydent Polski po 1989 roku, Lech Wałęsa, zawsze nosił przypięty do 
klapy marynarki wizerunek Czarnej Madonny z Częstochowy – patronki Polski, 
narodowego symbolu polskich katolików i nie zdjął go również po wyborze na 
urząd prezydenta. Nie podobało się to polskim luteranom, którzy czuli się wyob-
cowani i wykluczeni z narodu polskiego przez fakt, że prezydent Rzeczypospoli-
tej publicznie demonstrował symbol podziału pomiędzy społecznościami prote-
stancką i katolicką (chodzi o rolę Maryi Dziewicy w wierzeniach tych wspólnot).

Konstrukcja tożsamości europejskiej 

Ważnym aspektem politycznej i społecznej transformacji polskiego społe-
czeństwa (a także innych społeczeństw środkowoeuropejskich) po 1989 roku 
była kwestia uczestnictwa w europejskich strukturach i tożsamości europejskiej. 
Otwarcie granic po upadku komunizmu zapoczątkowało długą debatę na temat 
miejsca Polski w Europie, polskiej tożsamości europejskiej i relacji Polaków z in-
nymi Europejczykami. 

Przez wieki Europa była obecna w polskiej mitologii narodowej. Historia kon-
fl iktów Polski ze wschodnimi sąsiadami, szczególnie z Rosjanami, Ukraińcami, 
a także z Turkami, była interpretowana przez pryzmat mitu Polski jako obrońcy 
granicy, którą nazywano w zależności od kontekstu – chrześcijaństwa, cywili-
zacji, Zachodu, Europy. Misja ochrony Europy przed barbarzyńskimi wrogami 
stała się centralnym elementem polskiej narodowej i katolickiej tożsamości wraz 
z mitem, który przedstawiał Polskę jako męczennika, który cierpiał i zginął, ale 
dzięki swojemu poświęceniu uratował świat przed złem. Ta mitologia przetrwała 
po dzień dzisiejszy i nadal jest żywa w poglądach nacjonalistycznych, prawico-
wych partii politycznych i mediach.

Dla wykształconych elit polskiej klasy wyższej i średniej Europa była marze-
niem i dziedzictwem przez wszystkie te lata, kiedy Polska nie istniała jako nie-
podległe państwo narodowe i kiedy Polacy nie mogli swobodnie budować swo-
jej tożsamości. Polska literatura XIX wieku jest prawdopodobnie zasadniczym 
elementem narodowego dziedzictwa i nośnikiem narodowej mitologii. Literatura 
polskiego romantyzmu (dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i in-
nych) i okresu Młodej Polski (przełom XIX i XX wieku, m.in. Stanisław Wy-
spiański) stworzyły wizerunek Polski, która straciła niepodległość, ale odrodzi 
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się dzięki duchowej i moralnej cnocie, aby zbawić inne narody. Najbardziej popu-
larne powieści XIX wieku, które ukształtowały poglądy wielu pokoleń Polaków 
(zwłaszcza dzieła Henryka Sienkiewicza) opisywały historię Polski jako heroicz-
ną walkę przeciwko barbarzyńcom ze Wschodu. Ukoronowaniem walki Polaków 
o ochronę chrześcijańskiej Europy była bitwa pod Wiedniem, w której król Polski 
Jan III Sobieski poprowadził polską armię, by uratować Wiedeń przed Turka-
mi. Polacy przykładają niezwykłą wagę do tego zwycięstwa, ostatniego w hi-
storii Polski i zawsze protestują, kiedy ktoś próbuje interpretować tę bitwę, nie 
przypisując Polakom pełni zasług. Po tej historycznej bitwie nie przyszły kolejne 
zwycięstwa i Polska mogła wypełniać swój obowiązek ochrony Europy jedynie 
duchowo, wykorzystując swoją wyższość moralną w walce z wrogimi siłami. Ko-
lejna szansa pojawiła się po 1918 roku, kiedy Polacy pokonali bolszewików na 
przedmieściach Warszawy. Ta bitwa przedstawiana jest przez polskich history-
ków i autorów szkolnych podręczników (z wyłączeniem tych napisanych w trak-
cie komunizmu) jako decydujące zwycięstwo, które zapobiegło rozprzestrzenie-
niu się rewolucji bolszewickiej w Europie Zachodniej i tym samym zniszczeniu 
europejskiej kultury i tożsamości.

Dla polskiej elity przynależność do Europy i kultury europejskiej była oczy-
wista. Jej członkowie wierzyli, że uczynili wystarczająco dużo dla Europy, by 
należeć do niej kulturowo, jako chrześcijanie, ludzie obeznani z kulturą łacińską, 
z tego też powodu sprzeciwiali się wszelkim próbom kwestionowania swojego 
statusu jako Europejczyków. Taki sentyment był nade wszystko silny w czasach 
komunizmu, kiedy Polska była w dużej mierze pozbawiona kontaktu z Zachodem 
i kiedy wyjątkowo trudno było wykształconym Polakom zaakceptować fakt, że 
nie mogli podróżować i nie mieli dostępu do zachodniej kultury. Prawo Polski do 
bycia częścią Europy i gotowość Polaków do integracji z Europą nigdy nie były 
podawane w wątpliwość. Równocześnie jednak większość Polaków pozostawała 
obojętna wobec tych kwestii. W XIX wieku wspólnoty wiejskie nie posiadały 
żadnej innej tożsamości prócz lokalnej, regionalnej czy religijnej. Nie liczyły się 
dla nich ani naród, ani Europa. Także w komunistycznej Polsce, gdzie zaledwie 
7% dorosłej populacji miało wyższe wykształcenie, elitarna koncepcja Europy 
i polsko-europejskiej tożsamości miała niewielkie znaczenie. Niemniej jednak 
w opanowanej przez komunizm Polsce „Zachód” reprezentował nie tylko wol-
ność i wysoką kulturę, ale także dobrobyt ekonomiczny, i ten aspekt był bardziej 
atrakcyjny dla tych Polaków, dla których dostęp do europejskiej kultury miał nie-
wielkie znaczenie.

Wizerunek wolnej, demokratycznej Europy Zachodniej i obraz zdomino-
wanego przez komunizm Wschodu były sobie przeciwstawiane. Był to model 
spolaryzowany: Europa versus komunizm. Europa stała się symbolem wolności 
i dobrobytu, wysokiej kultury i postępu, podczas gdy komunizm postrzegany był 
jako wsteczny i opresyjny. W tej wizji, propagowanej w Polsce przez antykomu-
nistyczną elitę i Kościół rzymskokatolicki, prawdziwe miejsce Polski było na Za-



155Polskie tożsamości

chodzie, w Europie, podczas gdy komunizm był tylko sztuczną, narzuconą i siłą 
utrzymywaną konstrukcją.

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie nowa, demokratyczna i polityczna elita 
w Polsce wykonała po zmianach w 1989 roku, była deklaracja „powrotu do Eu-
ropy”. Stało się to istotnym symbolem – Polska miała powrócić na swoje prawo-
wite miejsce, odzyskać status europejskiego narodu. Niemniej jednak wkrótce 
okazało się, że różne warstwy polskiego społeczeństwa różnie pojmowały ideę 
powrotu. Dla niektórych, przede wszystkim prawicowych, ortodoksyjnych i kon-
serwatywnych katolików i ich politycznych reprezentantów, Polska zawsze nale-
żała do Europy rozumianej jako moralna całość, której esencję stanowiły wartości 
chrześcijańskie i religia katolicka. Według tej wizji Polska nie tylko zawsze nale-
żała do Europy, ale wręcz stanowiła jądro Europy, będąc bardziej europejska niż 
inne kraje, gdzie dekadenckie społeczności zapomniały o chrześcijańskiej istocie 
swojego dziedzictwa. W tym rozumieniu współczesna zachodnia część Europy, 
wchodząca w skład Unii Europejskiej, znajduje się daleko od oryginalnej i auten-
tycznej europejskiej chrześcijańskiej cywilizacji. Jest ona, ich zdaniem, ogarnięta 
„kulturą śmierci”, rzekomo propagując eutanazję, aborcję, narkotyki i perwersyj-
ne zachowania seksualne. Ta „moralna zgnilizna”, jak twierdzą aktywiści polskiej 
prawicy, stanowi poważne zagrożenie dla Polaków, których integralność moralna 
i czystość kulturowa jest w niebezpieczeństwie i jedynie izolacja może ją urato-
wać. Dlatego też Polska nie powinna wchodzić w struktury Unii Europejskiej. 
Teraz, gdy już do tego doszło i Polska jest członkiem Unii Europejskiej, obowiąz-
kiem Polaków jest przywrócić chrześcijaństwo w Europie, ponownie odegrać rolę 
zbawiciela Europy i tym razem ochronić kontynent nie przed barbarzyńcami ze 
Wschodu, ale przed wewnętrznym zagrożeniem ze strony ateizmu i liberalizmu. 
Wśród symboli chętnie wykorzystywanych przez konserwatywną frakcję znajdu-
ją się, oczywiście, polskie symbole narodowe wraz z katolickimi i obrazy z pol-
skiej historii, pieczołowicie dobrane i interpretowane w jednoznaczny sposób. By 
wywołać negatywne uczucia wobec Europy Zachodniej, przywoływane są resen-
tymenty antyniemieckie, takie jak historyczne bitwy z Niemcami lub literackie 
i artystyczne symbole niemieckiej dominacji w Polsce.

Demokratyczna i liberalna frakcja, która również ma silną reprezentację 
w polskiej polityce i mediach, kreuje zupełnie odmienny wizerunek Europy i pol-
skiej europejskiej tożsamości. W jej koncepcji Polska tradycyjnie przynależy do 
Europy, do jej kultury łacińskiej, ale została odcięta od tego dziedzictwa przez 
niefortunne koleje losu. Liberałowie w swojej wizji Europy wskazują na takie 
tradycje, jak oświecenie, demokratyczna rewolucja, społeczeństwo obywatel-
skie, ale także państwo dobrobytu, wolność jednostki i prawa człowieka, wśród 
których centralne znaczenie przypisywane jest wolności wyboru. Liberalna kon-
strukcja nie stoi w opozycji do tradycji katolickiej, o ile jest ona postrzegana jako 
otwarta i inkluzyjna, reprezentowana przez liberalne, tolerancyjne i demokratycz-
nie zorientowane sfery w Kościele. Polska posiada takie liberalne katolickie kręgi 
w Kościele, które reprezentowane są przez szanowane pisma, takie jak „Znak” 
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czy „Tygodnik Powszechny”, a ich zwolennicy wśród duchownych to niejedno-
krotnie wpływowi i znani biskupi. W ten sposób Kościół rzymskokatolicki bierze 
udział w europejskiej debacie, a wśród duchowieństwa występuje cała gama po-
staw, od silnie proeuropejskich po silnie antyeuropejskie.

Opcja liberalna proponuje również odmienną interpretację polskiej historii, 
próbując zdekonstruować niektóre mity historyczne i burząc czarno-białe, spo-
laryzowane narracje. Jest też znacznie bardziej krytyczna wobec tradycyjnych 
polskich wartości i roli Polski w historii Europy, bardziej realistyczna w ocenie 
polskich szans w Europie i mniej arogancka w podejściu do Zachodu i jego współ-
czesnej kultury. Centralną wartością Europy w tym podejściu jest dialog, otwar-
tość i stopniowe budowanie wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy 
wszystkimi społeczeństwami w Europie, z poszanowaniem kulturowych różnic, 
ale w poszukiwaniu wspólnych fundamentów negocjowanych wartości. W takiej 
Europie Polska może nie tylko odkryć swoją tożsamość na nowo, ale także zbudo-
wać nowoczesne społeczeństwo obywatelskie (Millard 1996; Mach 1997).

Oczywiście obie te radykalnie przeciwstawne wizje są tylko dwoma końca-
mi na kontinuum wizerunków Europy i polskiej tożsamości europejskiej. Więk-
szość Polaków próbuje samodzielnie znaleźć swoje miejsce w nowej europejskiej 
tożsamości państwa polskiego. Ten proces naznaczony jest wieloma marzeniami 
i nadziejami, ale także strachem i niepokojem. Polacy mają świadomość, że na 
wiele sposobów różnią się od przeciętnego „Europejczyka z Zachodu” i że lata 
komunizmu pozostawiły swój ślad. Wątpią w swoje kompetencje, szanse w ry-
walizacji, powątpiewają w osiągnięcie sukcesu i odnalezienie swojego miejsca 
w Europie. Niemniej jednak Europa stopniowo staje się punktem odniesienia 
i kolejnym poziomem polskiej tożsamości zbiorowej, choć jeszcze nie jest so-
lidnie ugruntowana w umysłach i symbolicznym rozumieniu świata przez wielu 
Polaków. Chociaż naród nadal jest najbardziej oczywistą i „naturalną” podstawą 
tożsamości, to jednak pluralizm poglądów i symbolicznych wizerunków stał się 
rzeczywistością w polskiej kulturze.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


