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WSTĘP

W perspektywie europejskiej Szwajcaria wydaje się stanowić kraj pod wieloma 
względami wyjątkowy, co znajduje swój wyraz między innymi w stereotypowych 
opiniach, jakie często się o nim słyszy. Mówi się, że jest to kraj bogaty zarówno 
w sensie materialnym, jak i kulturowym, rozwinięty, zorganizowany; kraj wiel-
ce przywiązany do tradycji, czysty, uporządkowany, przyjazny dla przybyszów; 
kraj, w którym można się porozumiewać w kilku różnych językach, kraj nietypo-
wy pod względem składu narodowego.

Wielokulturowość nie jest jednak tylko szwajcarską specjalnością. Wręcz prze-
ciwnie, fenomen koegzystencji zróżnicowanych społeczności w granicach jednej 
struktury państwowej zdaje się dominować we współczesnym świecie, stanowi 
raczej normę niż wyjątek, ale też dostarcza wielu problemów do rozwiązania. Jak 
pisze Wolf Linder, wybitny znawca systemu politycznego tego alpejskiego kraju, 
„wielokulturowa koegzystencja, integracja i pokój to kwestie kluczowe, a prze-
cież wciąż oczekujące rozwiązania w wielu regionach świata. Konfl ikty między 
różnymi grupami etnicznymi, językowymi, religijnymi i kulturowymi stanowią 
główny powód niepowodzenia społecznej modernizacji Trzeciego Świata, woj-
ny na Bliskim Wschodzie i Bałkanach, jak również problemów w wielu innych 
państwach, gdzie współistnieją różne grupy etniczne. Trwający przez wiele dzie-
sięcioleci ucisk mniejszości narodowych odegrał główną rolę w upadku Związku 
Sowieckiego i stał się przyczyną wybuchu nowego nacjonalizmu w nowych nie-
podległych republikach”1.

Wielokulturowość Szwajcarii opiera się na dwóch fi larach2. Po pierwsze, jest 
to świadome wyrzeczenie się idei tworzenia monokulturowego, jednojęzycznego 
państwa narodowego. Szwajcaria jest w pewnym sensie narodem „sztucznym”, 
powstałym na skutek historycznych konieczności, a przede wszystkim z woli po-
litycznej jej mieszkańców. Po drugie, mamy w tym przypadku do czynienia ze 
szczególnym typem władzy demokratycznej, która faworyzuje i umacnia podział 
władzy politycznej między grupy wyznaniowe (protestantów i katolików), języ-
kowe (niemiecką, francuską, włoską i retoromańską) i zawodowe (pracodawcy 
i związki zawodowe).

Analiza procesu narodzin i trwania wielokulturowości w Szwajcarii została 
w niniejszej pracy poddana jednemu, ale istotnemu ograniczeniu. Przyjęto miano-
wicie perspektywę, którą można by nazwać „odgórną”, a która polega na patrze-
niu na przedmiot badania z punktu widzenia Konfederacji jako całości. Innymi 
słowy, przedmiotem analizy tego studium będą rozwój i przemiany wielokulturo-
wości Szwajcarii postrzegane w kategoriach państwa, jego struktur politycznych, 

1 Wolf Linder, Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfl iktów w społeczeństwie wielokul-
turowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996, s. 13.

2 Ibid., s. 14.
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wyznaniowych i społecznych, a nie w kategoriach poszczególnych kantonów czy 
prawie trzech tysięcy gmin. To w oczywisty sposób prowadzi do zubożenia pro-
cesu poznawczego, jako że kultura poszczególnych składników tej całości ma 
nade wszystko charakter lokalny, mikrospołeczny. Jednakże rozmiary pracy nie 
pozwalają na połączenie tych obydwu perspektyw, co nie oznacza, że wyzwanie 
takie nie jest w ogóle możliwe ani tym bardziej że nie jest potrzebne.

* * *
Prowadzone na kolejnych kartach tej książki rozważania o Szwajcarii z pew-
nością nie są wolne od potknięć. Jeśli jednak udało się zawrzeć na nich także 
pewne poznawcze wartości, to jest miłym obowiązkiem autora przypomnieć tych 
wszystkich, którzy do ich powstania się przyczynili. 

Przede wszystkim winien jestem wdzięczność moim pierwszym przełożonym 
i kolegom z Zakładu Socjologii Narodu i Stosunków Etnicznych w Instytucie Ba-
dań Polonijnych UJ. W pierwszym rzędzie pragnę wymienić prof. Hieronima Ku-
biaka, który towarzyszy socjologicznemu wątkowi w moim życiorysie od samego 
początku, tj. od pierwszego wykładu z Wprowadzenia do socjologii w Instytucie 
Socjologii UJ w październiku 1976 r., prof. Grzegorza Babińskiego, który w toku 
studiów uczył mnie zaufania do metodologii, prof. Halinę Florkowską-Frančić, 
która zaszczepiła we mnie ciekawość Szwajcarii, oraz przedwcześnie zmarłego 
śp. prof. Andrzeja Kapiszewskiego, dzięki któremu zachowałem podziw dla po-
łączenia rozmachu i ścisłości w humanistyce. Wdzięczność winien jestem także 
prof. Władysławowi Miodunce i prof. Tadeuszowi Palecznemu, którzy pomogli 
mi stworzyć przestrzeń miejsca i czasu do pisania tej pracy.

Bez wątpienia książka ta nie powstałaby bez ogromnej życzliwości i pomocy 
ze strony moich szwajcarskich Przyjaciół – śp. o. Flurina Maissena OSB z klasz-
toru w Disentis, Ramuna Berthera, Tresy Conrad-Maissen, Mariano Tschuora, 
Cornelii Lanicca, Giona-Giachena Furera, Herberta i Gertrudy Siegfried, i wie-
lu innych, którzy – prywatnie lub korzystając ze wsparcia Fundaziun Retoro-
mana „Placidus a Spescha” – uchylili dla mnie najmniejsze, ale piękne i frapu-
jące drzwi do szwajcarskiej kultury – retoromańszczyznę. Przy tej okazji chcę 
także z wdzięcznością wspomnieć Fundację im. Ks. Siemaszki z Krakowa z jej 
prezesem, ks. dr. Bronisławem Sieńczakiem, który umożliwił mi ostatni, bardzo 
owocny pobyt w Chur w styczniu 2008 r. i dokończenie gromadzenia materia-
łów do prezentowanej tutaj pracy. Nie sposób pominąć przy tym Fundację „Pro 
Helvetia”, której pomoc odczułem zwłaszcza na początkowym etapie zbierania 
materiałów.

Na koniec chcę podziękować mojej żonie, Marii, oraz dzieciom – Joasi, 
Weronice, Magdzie, Judycie, Michałowi, Jankowi, Oli, Pawłowi i Łukaszowi, 
za cierpliwość i wielokrotne przywracanie mi wiary w to, iż warto trudzić się 
do końca.

Kraków, grudzień 2008
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ROZDZIAŁ 1

GENEZA WIELOKULTUROWOŚCI 
SZWAJCARII

1.1.  KSZTAŁTOWANIE SIĘ PODŁOŻA DLA TRADYCYJNEJ 
WIELOKULTUROWOŚCI SZWAJCARII (DO 1291 ROKU)

1.1.1. Czasy prehistoryczne

Tereny dzisiejszej Szwajcarii już w zamierzchłej przeszłości były miejscem po-
jawiania się licznych fal ludnościowych. Ślady najwcześniejszego osadnictwa 
sięgają czasów bardzo odległych. Wykopaliska archeologiczne dowodzą obec-
ności na tym obszarze pierwotnych koczowników neandertalskich, formy zaś ży-
cia osiadłego sięgają czasów późnego paleolitu: „(…) wysokie, alpejskie doliny 
stwarzały świetne warunki do rozwoju wczesnego osadnictwa i prymitywnego 
rolnictwa. Obfi towały w słońce, słodką wodę, opał, materiały budowlane i – nade 
wszystko – zapewniały bezpieczeństwo”1. W. Meyer pisze o znaczącym rozwo-
ju ziem Szwajcarii w IV tysiącleciu p.n.e. – po koczowniczych grupach myśli-
wych i zbieraczy pojawiły się osiadłe społeczności rolników, hodowców i rze-
mieślników2. Grupy te poszerzały się o kolejne fale przybyszów z różnych stron. 
W III tysiącleciu p.n.e. ukształtowały się obszary osadnictwa rolnego, zwłaszcza 
nad brzegami jezior Szwajcarii Środkowej i przedgórza Alp, ale także w samych 
Alpach. Charakterystycznym zajęciem było także poszukiwanie w Alpach mine-
rałów potrzebnych w epoce kamiennej do wyrobu ozdób i urządzeń3.

1 Norman Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, 
s. 86; zob. także: Werner Meyer, Heinz Dieter Finck, Die Schweiz in der Geschichte 700–1700. 
Band 1 [Szwajcaria w dziejach 700–1700. Tom 1], Silva, Zürich 1995, s. 6; Pierre Ducrey, Vorzeit, 
Kelten und Römer (bis 401 n. Chr.) [Prehistoria, Celtowie i Rzymianie (do 401 r. n.e.)], w: Ge-
schichte der Schweiz und der Schweizer [Historia Szwajcarii i Szwajcarów], Helbing & Lich-
tenhahn, Basel–Frankfurt am Main 1986, s. 23, oraz Encyklopedia historyczna świata. Tom I. 
Prehistoria, opracowanie naukowe Janusz K. Kozłowski, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza 
Opres, Kraków 1999.

2 Werner Meyer, Heinz Dieter Finck, Die Schweiz in der Geschichte 700–1700..., s. 10.
3 Poszukiwanie górskich kryształów jest zresztą do dnia dzisiejszego rozpowszechnionym zaję-

ciem w górach Szwajcarii, a dla wielu zbieraczy źródłem dochodów. Literatura na temat kryształów 
górskich jest bardzo bogata, zob. np. Flurin Maissen OSB, Mineralklüfte und Strahler der Surselva. 
Fuorns e cavacristallas [Groty i strumienie kryształowe Surselwy], Desertina Verlag, Disentis 1974.
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1.1.2. Epoka celtycka

Od III w. p.n.e. Celtowie byli wypierani z Półwyspu Apenińskiego na północ. 
Wtedy też na terenach Szwajcarii powstały ich pierwsze ośrodki miejskie: Ber-
no, Genewa, Bazylea, w formie tzw. oppidum, czyli centrum pełniącego dla 
plemienia funkcję handlową, obronną i polityczną4. Od II w. p.n.e. inwazja ple-
mion celtyckich nabrała impetu. „Tereny Jury i środkową część Wyżyny Szwaj-
carskiej zajęło plemię zwane Helwetami, jedynie wschodnie Alpy uchroniły 
się od inwazji celtyckiej, gdyż Retowie, bitne plemię górskie, nie dopuszczali 
obcych”5. W roku 107 p.n.e. celtyckie plemię Helwetów pokonało pod Agen 
(południowo-zachodnia Francja) legiony rzymskie pod wodzą konsula Cassiusa 
Longinusa6.

W połowie I w. p.n.e. rozwinęła się tzw. kultura lateńska (od nazwy miej-
sca znaleziska – La Tène nad Jeziorem Neuchâtel), której twórcami były ple-
miona celtyckie. W drugiej połowie I w. p.n.e. tereny zachodniej Szwajcarii, za-
siedlone przez Celtów, znajdowały się pod wpływem kolonii greckiej Massilia 
(Marsylia)7.

Osadnictwo w okresie przedrzymskim nie ma jednak jeszcze bezpośrednie-
go związku z kształtem ludnościowym dzisiejszej Szwajcarii. Obszar ten nie 
wyodrębniał się jako samodzielna całość8. Do czasu okrzepnięcia pierwszej fe-
deracji (1350–1450) nie wyróżniał się spójnością czy to polityczną, językową, 
kulturową, czy gospodarczą9. Nie należy także traktować Helwetów jako odle-
głych przodków współczesnych Szwajcarów, a w konsekwencji słynnej próby 
przesiedlenia się Helwetów na zachód w 58 r. p.n.e. za wydarzenie ze szwajcar-
skiej historii10.

1.1.3. Wpływy rzymskie i germańskie

Począwszy od końca II w. p.n.e. plemiona helweckie oraz pozostali miesz-
kańcy terenów dzisiejszej Szwajcarii (czyli Retowie i Lepontyjczycy) dosta-
wali się najpierw w orbitę wpływów rzymskich (od południa), a potem ger-
mańskich (od północy). To właśnie napór Alemanów skłonił Helwetów do 
wspomnianego powyżej poszukiwania nowych terenów osadniczych w Ga-

4 Pierre Ducrey, Vorzeit…, s. 49; zob. także Jean-Baptiste Duroselle, Europa. Historia narodów, 
Wydawnictwo Horyzont, Warszawa 2002, s. 44.

5 Jerzy Wojtowicz, Historia Szwajcarii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 13.
6 Artur Baur, Szwajcarski fenomen, Wiedza Powszechna, Warszawa 1992, s. 14.
7 Werner Meyer, Heinz Dieter Finck, Die Schweiz…, s. 13.
8 W tej sprawie na inny aspekt kładzie nacisk Pierre Ducrey, pisząc o „dwóch stałych elemen-

tach” łączących czasy starożytne z dniem dzisiejszym Szwajcarii – spójności terytorialnej obszaru 
(naturalne granice, wyznaczone przez Ren, Jezioro Genewskie i Rodan) i jego znaczeniu gospodar-
czym jako kraju tranzytowego i miejsca spotkania, zob. Pierre Ducrey, Vorzeit…, s. 54–55.

9 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz [Historia Szwajcarii], Verlag W. Kohlhammer, Stutt-
gart–Berlin–Köln 1991, s. 11.

10 Werner Meyer, Heinz Dieter Finck, Die Schweiz…, s. 15.
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lii, czemu zbrojnie przeciwstawił się Juliusz Cezar. Pokonani pod Bibracte 
Helweci musieli powrócić do dawnych siedzib, by stanowić dla cesarstwa 
swoistą zaporę przed inwazją germańskich barbarzyńców. Przez ponad dwa 
kolejne wieki tereny Szwajcarii korzystały z cesarskiego pokoju (z pewnymi 
wyjątkami, jak chociażby krwawo stłumione powstanie przeciwko Rzymia-
nom w 69 r.) i przeżywały rozwój gospodarczy, ulegając zarazem powolnej 
latynizacji11.

1.1.4. Dominacja wpływów germańskich

Osłabienie potęgi Cesarstwa Rzymskiego w III w. spowodowało ponowny wzrost 
zagrożenia ze strony plemion germańskich. Kolejne ich ataki, zrazu odpierane 
przez rzymskie oddziały, doprowadziły najpierw do plądrowania Wyżyny Szwaj-
carskiej przez plemię Alemanów (najazdy w odstępach dziesięcioletnich – 260 r., 
270 r., 280 r.), a w końcu do jej opanowania (IV w.). Między innymi zniszczeniu 
uległo słynne miasto Aventicum (obecnie Avenches), będące wcześniej stolicą 
Helwetów i kwitnącym centrum handlowym i komunikacyjnym, liczącym w II 
i III w. około 20 tys. mieszkańców12.

W III i IV w. większość osad została opuszczona, porzucone zostały tak-
że liczne obozy wojskowe z czasów późnego cesarstwa. W wiekach IV i V 
liczba ludności ziem szwajcarskich uległa znacznemu obniżeniu na skutek 
emigracji13.

Symboliczną datę stanowi rok 401, kiedy to legiony rzymskie zostały wy-
cofane z limesu Renu. Epokowa zmiana na obszarze Szwajcarii nie dokonała 
się jednak z dnia na dzień, lecz rozciągnęła się na długie lata. Istotą tej zmiany 
było powolne rozluźnianie związków z obszarem śródziemnomorskim, a w to 
miejsce kształtowanie się nowej sieci powiązań14. Tereny Szwajcarii powoli 
wydostawały się spod wpływów rzymskich, biegnących z południa, a wcho-
dziły w nową orbitę wpływów – zachodnioeuropejską. Następujące dalej ty-
siąclecie (V–XV w.) stanowi, zdaniem G. Marchala, okres, w którym na ob-
szarze Szwajcarii doszło do ukształtowania się tak charakterystycznej po dziś 
dzień językowej i kulturowej wielości, a także do włączenia tego obszaru do 
świata chrześcijańskiego. Owa zmiana może być także opisana jako przejście 
Szwajcarii z „krańca świata” (rzymskiego) do jego „środka” (europejskiego), 
pod koniec środkowego średniowiecza bowiem nastąpiły przekształcenia, 
które pozwalają, w pewnym sensie, mówić o „Szwajcarii w sercu Europy”15.

11 Artur Baur, Viva la Grischa [Cześć, Gryzonio], Huber Verlag, Frauenfeld 1997, s. 15.
12 http://www.avenches.ch/ota/page.php?id=138&lang=de
13 Werner Meyer, Heinz Dieter Finck, Die Schweiz…, s. 15.
14 Pierre Guy Marchal, Die Ursprünge der Unabhängigkeit (401–1349) [Początki niezależności 

(401–1349)], Pierre Guy Marchal, w: Geschichte der Schweiz und der Schweizer (1986)…, s. 109.
15 Ibid., s. 129. 
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Pierwsze biskupstwa utworzone zostały jeszcze w okresie schyłkowym Cesar-
stwa Rzymskiego. Do najstarszych należą Chur16 i Genewa17. Były one związane 
z Rzymem. Pierwszym biskupstwem czysto germańskim było powstałe około 
600 r. biskupstwo w Konstancji. Chrystianizacja Szwajcarii na szeroką skalę stała 
się możliwa dopiero pod rządami Franków.

Jak wspomniano, na początku V w. zagrożeni przez Gotów Rzymianie nie 
byli w stanie skutecznie bronić umocnień na pograniczach cesarstwa. Ale-
manowie zajęli północną Szwajcarię. Później, tzn. w połowie V w. (443), 
natarli z zachodu germańscy Burgundowie18, sprzymierzeńcy cesarstwa. Bur-
gundowie utworzyli królestwo na terenach Sabaudii, nad Jeziorem Genew-
skim, w którym ujarzmili liczniejsze od nich, miejscowe plemiona gallo-ro-
mańskie, co wcale im nie przeszkodziło w asymilacji z tymi plemionami19. 
To burgundzkie królestwo obejmowało znaczną część dzisiejszej zachodniej 
Szwajcarii, kantonu Valais/Wallis oraz środkową dolinę Rodanu z Lyonem. 
Burgundowie, będąc chrześcijanami, szybko przejęli rzymską kulturę pro-
wincjalną20. W ten oto sposób Szwajcaria znalazła się pod panowaniem ple-
mion germańskich. 

1.1.5. Epoka frankijska

W pierwszej połowie VI w. Alemanowie i Burgundowie zaczęli ulegać domina-
cji Franków21. W 534 r. Burgundia dostała się pod panowanie Merowingów. Nie 
udało się jednak pozbawić Burgundów poczucia odrębności i pewnej autonomii. 
Jednakże „opór Burgundii przeciwko integracyjnej polityce Chlotara II, Ebro-
ina i Karola Młota nie wynikał ze świadomych uczuć narodowych czy wrogości 
wobec Franków (…) był to raczej separatyzm dzielnicowego możnowładztwa 
mieszanego rzymsko-burgundzko-frankijskiego pochodzenia, dla którego pod-
trzymywanie tradycji odrębności burgundzkiej było tylko środkiem do ochrony 
własnej pozycji”22.

16 Chur jest najstarszym biskupstwem prawobrzeżnego Renu na północ od Alp. Powstało nie 
później niż w połowie V w. i do dnia dzisiejszego rezydencja biskupia znajduje się nieprzerwanie na 
tym samym miejscu, zob. Hermann Schlapp, Die Kathedrale von Chur. Festschrift zur Wiedereröf-
fnung 2007 [Katedra w Chur. Uroczysta publikacja z okazji ponownego otwarcia, 2007], Casanova 
Druck und Verlag, Chur 2007, s. 14.

17 Pierre Guy Marchal, Die Ursprünge…, s. 123.
18 Plemiona Burgundów wywodziły się ze Skandynawii, skąd wywędrowały w I w. p.n.e., by 

przez Pomorze i Germanię dotrzeć w okolice Moguncji i Wormacji. Na przełomie 406/407 r. prze-
kroczyli Ren. Rozgromieni przez Hunów w 443 r., przesiedleni zostali do Sabaudii, gdzie umocnili 
swoją pozycję w stosunku do Rzymu. Stolicę mieli w Genewie, a od 470 r. w Lyonie (zob. Benedykt 
Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy 
pokarolińskiej, PIW, Warszawa 1985, s.106, oraz Guy P. Marchal, Die Ursprünge…, s. 114).

19 Jerzy Wojtowicz, Historia…, s. 24–25.
20 Werner Meyer, Heinz Dieter Finck, Die Schweiz…, s. 18.
21 Artur Baur, Szwajcarski fenomen, s. 15.
22 Benedykt Zientara, Świt narodów…, s. 106.
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Trzecim – po Alemanach i Burgundach – ludem germańskim, który pojawił się 
na terenach Szwajcarii, byli Longobardowie. Zajęli oni południowe ziemie szwaj-
carskie (doliny Tessynu), ale szybko ulegli asymilacji z miejscową ludnością23.

Dość znaczne zróżnicowanie etniczne ludności zamieszkującej w średniowie-
czu tereny Szwajcarii konfrontowane było z jednorodnością kulturową rzymskiej 
cywilizacji oraz chrześcijaństwa. Pod koniec epoki wielkiej wędrówki ludów ob-
szar Szwajcarii zamieszkany był wszak przez bardzo zróżnicowane społeczności, 
złożone z dawnych mieszkańców oraz z nowo przybyłych plemion, które to spo-
łeczności podlegały różnym ośrodkom władzy politycznej. Nie ma podstaw, by 
datować już na wczesne średniowiecze ukształtowanie się dzisiejszych czterech 
narodowych wspólnot językowych Szwajcarii. Sytuacja polityczna, językowa 
i osadnicza przełomu VI i VII w. zawierała w sobie potencjał bardzo różnorod-
nych procesów rozwojowych, ale realizacja żadnego z nich nie była wówczas 
ostatecznie przesądzona. Brak odgórnego autorytetu państwowego (widoczny 
już we wczesnym średniowieczu) był jeszcze przez długi czas po schyłku śre-
dniowiecza dominującym czynnikiem odciskającym się na szwajcarskiej histo-
rii. Współczesny federalizm szwajcarski to polityczny owoc wielości kulturowej 
i politycznej, widocznej już we wczesnym średniowieczu24. Jak bowiem podkre-
śla B. Zientara, do powstawania wspólnot narodowych w ramach poszczególnych 
królestw konieczne były dwa czynniki: trwałość tych tworów politycznych, pro-
wadząca do wytworzenia się wspólnej tradycji historycznej, i asymilacja obcych 
sobie i często wrogich elementów romańskiego i germańskiego: asymilacja języ-
kowa, kulturowa i religijna25.

W historii Europy odnaleźć można wiele prób pogodzenia z sobą zasadniczo 
odmiennych kultur romańskiej i germańskiej. Jednak nawet te bardziej udane nie 
doprowadziły szybko do wyłonienia się nowych wspólnot etnicznych. Pierwszy-
mi organizmami, które zdobyły polityczną niezależność od władzy rzymskiej, 
były państwa Wandalów i Ostrogotów. Ci pierwsi przywędrowali z terenów Pół-
wyspu Skandynawskiego i przez Pomorze Zachodnie i Śląsk dotarli do Hiszpa-
nii, a dalej do Afryki26. Wandalowie, będąc wyznawcami herezji Ariusza, zdołali 
utrzymać swą potęgę do czasu upadku arianizmu w VI w. Natomiast Ostrogoci, 
którzy wkroczyli w V w. na ziemie cesarstwa jako jego sprzymierzeńcy, osiedlili 
się w północnej i północno-wschodniej Italii i z czasem ulegli asymilacji.

Bardziej trwałe, choć też częściowe efekty syntezy żywiołów rzymskiego 
i germańskiego zaobserwować można u Wizygotów. Wizygoci dotarli w III w. 
do Dacji znad Morza Czarnego, a w V w. osiedlali się w Akwitanii. Wyznawany 
przez nich arianizm uniemożliwił im głębsze zjednoczenie z miejscową ludno-
ścią galijską, wyznającą katolicyzm, i powodował napięcia w stosunkach z Rzy-

23 Jerzy Wojtowicz, Historia…, s. 23.
24 Werner Meyer, Heinz Dieter Finck, Die Schweiz…, s. 19 i 22.
25 Benedykt Zientara, Świt narodów…, s. 45.
26 Podczas oblężenia Hippony przez Wandalów zmarł tamtejszy biskup, późniejszy święty, 

Augustyn (430 r.).
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mem27. Część Wizygotów przeprawiła się przez Pireneje i osiadła na południu, 
wiążąc się z nowym terytorium i powoli tworząc podstawę pod kształtowanie się 
narodu hiszpańskiego. Proces ten został na wiele lat przerwany i zniekształcony 
przez inwazję arabską na Półwysep Iberyjski, ale dziedzictwo wizygockie docze-
kało się kontynuacji w późniejszych procesach zjednoczeniowych, głównie na 
obszarze Asturii.

Wspomniane powyżej pojawienie się na obszarach Szwajcarii w III i IV w. 
ludów germańskich spowodowało zasadniczą zmianę sytuacji ludnościowej i go-
spodarczej tego regionu. Rzymskie dziedzictwo materialne uległo poważnemu 
osłabieniu. Plemiona alemańskie częściowo wyparły zromanizowanych Helwe-
tów z zachodnich i południowo-wschodnich połaci kraju w górzyste obszary Alp, 
a częściowo koegzystowały z nimi. Asymilacja ludności romańskiej przez żywioł 
germański wzmogła się od VI w., oszczędzając tylko mieszkańców trudno do-
stępnych alpejskich dolin. Na przełomie VI i VII w. Alemanowie zostali – przy-
najmniej w części – schrystianizowani.

Jak już wspomniano, do wymienionych wyżej plemion germańskich dołączyli 
w VI w. Longobardowie, którzy po podbiciu Italii zajęli południową część dzisiej-
szej Szwajcarii. Dzięki przejściu z arianizmu na katolicyzm łatwo asymilowali się 
z ludnością miejscową. Ich państwo, Lombardia, zostało wcielone do imperium 
Karola Wielkiego w 774 (772) r.28

„Epoka panowania plemion germańskich była dla dalszego rozwoju kraju nad-
zwyczaj ważna. Alemanowie, Burgundowie i Longobardowie, mimo osiągnięcia 
dość zaawansowanego rozwoju, nie byli w stanie stworzyć jednego ośrodka pań-
stwotwórczego i ulegli ostatecznie Frankom. Koegzystencja i ścieranie się różno-
rodnych elementów etnicznych, językowych i kulturowych stworzyły przesłanki 
późniejszego podziału językowo-kulturowego”29.

We wczesnym średniowieczu można zatem mówić o zarysowaniu się najważ-
niejszych podziałów etnicznych na obszarze Szwajcarii. Podstawowymi składni-
kami tej zróżnicowanej społeczności były wówczas:

1. niezasymilowane plemiona Alemanów,
2. zromanizowane plemiona Burgundów,
3. zromanizowane plemiona Longobardów,
4. zromanizowane plemiona retyckie.
Germańskie plemiona Alemanów i Burgundów walczyły z sobą do czasu 

podbicia ich przez Franków w drugiej połowie VIII w. Podział imperium Karola 
Wielkiego, przeprowadzony na mocy traktatu w Verdun (843), dotknął także ziem 
szwajcarskich, rozrywając ich administracyjną jedność. „Ziemie na wschód od 
rzeki Aare weszły w skład niemieckiej części, stając się później częścią Księstwa 

27 Jerzy Kłoczowski, Europa. Chrześcijańskie korzenie, STENTOR, Warszawa 2004, s. 26.
28 Jerzy Wojtowicz, Historia…, s. 26; 772 r. jako datę wcielenia południowej Szwajcarii do 

państwa Franków podaje ten sam w cytowanej pracy na s. 30.
29 Ibid., s. 26.
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Alemańskiego, zachodnia część aż do Bazylei włączona została w obręb pań-
stwa burgundzkiego, które oddzieliło się od Francji”30. Ponowne zjednoczenie 
nastąpiło dopiero w 1033 r., kiedy to cesarz Konrad II uznany został za króla 
burgundzkiego, a ziemie szwajcarskie w całości znalazły się w Cesarstwie Rzym-
skim Narodu Niemieckiego.

1.1.6. Rozdrobnienie feudalne

Na przełomie IX i X w. ukształtowała się nieliczna warstwa możnych, szlach-
ty, posiadaczy, którzy zapewnili sobie znaczne wpływy, takie jak np. nadzór nad 
szlakami komunikacyjnymi, wydawanie zezwoleń na polowanie czy połów, aż po 
prawo wypowiadania wojny, ludność zaś poddana otrzymywała w zamian gwa-
rancję bezpieczeństwa i patronat podczas kolonizacji. Często było to powodem 
niepokojów i walk, niemniej jednak można mówić o kształtowaniu się przestrzeni 
pewnego porządku prawnego.

Te właśnie możnowładcze rody (m.in. Lenzburgowie, Kyburgowie, Zähringo-
wie, hrabiowie sabaudzcy) odegrały, obok kleru i klasztorów benedyktyńskich, 
cysterskich, kluniackich i kartuskich, wielką rolę w kształtowaniu się kultury 
i społeczeństwa szwajcarskiego w okresie średniowiecza. Jednak największy 
wpływ na dzieje Szwajcarii wywarł ród Habsburgów.

Zainteresowanie europejskich potęg terenami Szwajcarii we wczesnym śre-
dniowieczu było małe lub żadne. Zaczęło ono rosnąć dopiero od przełomu X 
i XI w., a zwłaszcza w XII i XIII w. Obiektem tego zainteresowania były przede 
wszystkim przełęcze alpejskie, których roli w powstawaniu szlaków handlowych 
nie sposób przecenić.

Dystans między średniowiecznymi miastami, powiązanymi gospodarczo i kultu-
ralnie ze światem zewnętrznym, a małymi osadami, zagubionymi w alpejskich doli-
nach, był wielki, i doprowadził w późnym średniowieczu do zbrojnych konfl iktów.

To powszechne w średniowiecznej Szwajcarii powstawanie posiadłości ziem-
skich, mających duży stopień niezależności i znaczną siłę obronną, sprawiało, 
że perspektywy na tworzenie wielkich terytorialnych całości politycznych były 
raczej nikłe. Na przykład: panowie von Rocourt z Ajoie to symboliczny obraz tej 
grupy społecznej: odmówili hołdu biskupowi Bazylei, pyszniąc się, że są zależni 
tylko od Boga i swego miecza.

Jednak w XII i XIII w. wiele z tych potężnych rodów wymarło (Lenzbur-
gowie, Zähringowie, Kyburgowie). Korzystali na tym głównie Habsburgowie, 
ale ostatecznie, mimo że były ku temu perspektywy, nie stworzyli na obszarach 
Szwajcarii większej całości politycznej. Swoje interesy lokowali raczej w Dolnej 
Austrii, tereny zaś między Alpami, Jeziorem Bodeńskim i Alzacją pozostały „nie-
dokończonym projektem”, i Habsburgowie musieli się podzielić władzą nad tym 
obszarem z miastami, dynastiami i duchownymi feudałami.

30 Ibid., s. 31.
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Nieco inaczej było w Szwajcarii Zachodniej – hrabiowie sabaudzcy w Pays 
de Vaud (Waadt) zdołali w XII i XIII w. przełamać władzę szlachty i utworzyli 
państwo, sięgające od Jeziora Genewskiego do rzeki Aare. To sabaudzkie teryto-
rium dopiero pod koniec średniowiecza stanęło na drodze ekspansji Konfederacji 
Helweckiej.

Około 1300 r. owa polityczna równowaga na obszarze północnego Pogórza 
Alpejskiego (Alpenvorraum) aż po Jezioro Bodeńskie i Ren stanęła pod znakiem 
zapytania z powodu dążeń przywódczych Habsburgów oraz dążeń niepodległo-
ściowych miast i pomniejszych feudałów świeckich lub duchownych.

Wieki od IX do XIII to okres znacznego przyrostu ludnościowego na ob-
szarze dzisiejszej Szwajcarii (liczba ludności powiększyła się od 300 tys. do 
600 tys.)31. Największy wzrost odnotowano w XII i XIII w. dzięki sprzyjają-
cym warunkom klimatycznym, lepszym plonom i nowym technikom gospo-
darowania. Znaczący był wkład cystersów, którzy wprowadzali nawadnianie, 
meliorację i unowocześniali narzędzia. Ważne było także poszerzanie obsza-
rów rolnych poprzez karczowanie lasów i zakładanie nowych osad, wiosek, 
zamków, klasztorów. Nawet odległe doliny alpejskie były eksplorowane i za-
gospodarowywane, a następnie włączane w sieć powiązań gospodarczych 
z ośrodkami miejskimi. Średniowieczna kolonizacja koncentrowała się na 
obszarach Szwajcarii Środkowej, Jury oraz południowego i północnego Po-
górza Alpejskiego. Wyłączone z kolonizacji aż do przełomu XVIII i XIX w. 
pozostały tereny bagienne i zalewowe. Dopiero prowadzone wtedy na szeroką 
skalę wodne roboty inżynierskie pozwoliły zagospodarować także te nieprzy-
jazne tereny.

W procesie XII-, XIII- i XIV-wiecznej kolonizacji odznaczyli się Walserowie32.

1.1.7. Podsumowanie podrozdziału 1.1.

W czasach prehistorycznych przez tereny dzisiejszej Szwajcarii przewinęło 
się kilka fal osadniczych i związanych z nimi struktur politycznych. Ze względu 
na ich znaczenie dla kształtowania się współczesnego społeczeństwa szwajcar-
skiego, wyróżnić należy:

• osadnictwo retyckie na terenach wschodnich Alp, zapoczątkowane jeszcze 
w epoce brązu, tj. około 2,5 tys. lat p.n.e. Retowie byli plemionami nieindo-
europejskimi i wraz ze swymi zlatynizowanymi potomkami stanowią najstar-
szą grupę zamieszkującą nieprzerwanie na terenie Szwajcarii;

• osadnictwo celtyckie, datujące się od III w. p.n.e.;

31 Werner Meyer, Heinz Dieter Finck, Die Schweiz…, s. 29–31.
32 Walserowie (niem. Walliser, mieszkańcy kantonu Wallis/Valais), ludność pochodzenia 

alemańskiego, która wyemigrowała w VIII w. z obszaru dzisiejszego kantonu Berno do Wallis, a po-
tem w XIII i XIV w. dalej, do różnych obszarów Włoch, Szwajcarii (doliny na południe od Monte 
Rosa, Eschental, Berner Oberland, Recja), Lichtensteinu i Austrii, zob. Ulrich Im Hof, Geschichte 
der Schweiz..., s. 23.



 Geneza wielokulturowości Szwajcarii 23

• osadnictwo z okresu Cesarstwa Rzymskiego, zapoczątkowane w II w. p.n.e., 
powodujące czasowe przyłączenie Szwajcarii do łacińskiego centrum kultu-
rowego i politycznego;

• osadnictwo germańskie, zapoczątkowane w III i IV w. n.e. (plemiona Alema-
nów, Burgundów i Longobardów), które powoli doprowadziło do kulturowej 
i politycznej reorientacji ziem szwajcarskich z południa Europy na jej zachód.

Wspomniane powyżej procesy migracyjne i osiedleńcze wytworzyły już 
w pierwszych wiekach naszej ery istotne zróżnicowanie etniczne i polityczne na 
ziemiach szwajcarskich. Brak jednego, silnego, oddziaływającego przez dłuż-
szy okres ośrodka jednoczącego te ludy sprawił, że rozwijały one swoje kultury 
w znacznym stopniu autonomicznie, nie ulegając asymilacji. Dopiero w 1033 r. 
ziemie te znalazły się w całości w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego.

Rozdrobnienie feudalne, charakterystyczne dla wczesnego średniowiecza, 
zaowocowało w Szwajcarii umocnieniem się wielu rodów możnowładczych, 
wśród których na czoło wybili się z czasem Habsburgowie. Jednym ze znaczą-
cych celów ich politycznej ekspansji było opanowanie dróg tranzytowych przez 
przełęcze alpejskie, co umożliwiłoby ciągnięcie zysków z handlu między północą 
a południem Europy.

Ciągle jednak szwajcarskie ziemie pozostawały na obrzeżach głównych pro-
cesów narodo- i państwotwórczych ówczesnej Europy.

1.2.  NARODZINY I ROZWÓJ KONFEDERACJI 
SZWAJCARSKIEJ DO 1798 ROKU

1.2.1. Konfederacja niemieckojęzyczna 1291–1481

Źródła historyczne datują początki rodu Habsburgów na X w., wymieniając Gun-
trama der Reiche, czyli Bogatego33, jako jego protoplastę. Pierwotną siedzibą tego 
najpierw rycerskiego, a potem możnowładczego rodu był zamek w Habichtsbur-
gu (Habsburgu), na terenie Aargau w północnej Szwajcarii34. Właściciele zamku 
systematycznie powiększali swoje posiadłości ziemskie, jak również możliwości 
wpływania na bieg wypadków. W Szwajcarii Środkowej posiadali ziemie i miasta 
oraz liczne lenna. 

Dzięki przemyślanym małżeństwom i dziedziczeniu posiadłości po wymie-
rających rodach feudalnych Habsburgowie przejęli większość dóbr w tzw. kan-
tonach leśnych: Uri, Schwyz i Unterwalden. To z kolei nie było na rękę miesz-
kańcom owych kantonów, wolnym chłopom i pasterzom, którzy źle znosili rządy 
lokalnych przedstawicieli feudalnej władzy. 

33 Stanisław Grodziski, Habsburgowie, w: Dynastie Europy, pod red. Antoniego Mączaka, 
Ossolineum, Wrocław 1997, s. 102–136.

34 Słownik dynastii Europy, pod red. Józefa Dobosza i Macieja Serwańskiego, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 1999, s. 158.
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Mieszkańcy leśnych kantonów nie tworzyli w średniowieczu braterskiej, ega-
litarnej wspólnoty, jak chcieliby tego twórcy legend o tamtych czasach. Mimo to 
wolni chłopi stanowili w tych kantonach proporcjonalnie większą część populacji 
niż w innych krajach europejskich, jako że obszar Pogórza Alpejskiego (Voralp) 
został dość późno skolonizowany i nie wchodził w krąg zainteresowania szlachty 
feudalnej35. Ponadto od dawna w kantonach tych ukształtowały się elementy sys-
temu samorządności lokalnej, koniecznej ze względu na trudne warunki środo-
wiska naturalnego, które wymagały solidarnego współdziałania, a także ukształ-
towały się formy wspólnej własności ziemi (łąk i lasów). W pierwszej połowie 
XII w. mieszkańcy kantonu Uri zbudowali mosty nad wąwozem Schöllene, któ-
re stanowiły część drogi przez Przełęcz Św. Gotharda, co ożywiło gospodarczo 
okoliczne tereny, poprzez włączenie ich w europejską sieć wymiany handlowej. 
Mieszkańcy terenów górskich zaczęli się specjalizować w pracach hodowlanych 
i transportowych, gdyż inne wyroby mogli sprowadzać z południa lub północy. 
To z kolei doprowadziło do ukształtowania się swoistej wspólnoty, a dalej – do 
ruchu emancypacji społeczno-politycznej. Jednak nie chodziło zrazu o niezależ-
ność państwową, o wyrwanie się spod władzy króla i cesarza czy odłączenie się 
od Rzeszy Niemieckiej, ale o uniezależnienie się od lokalnych feudałów36. 

Podobne oddolne ruchy demokratyczne na poziomie lokalnym rozwijały się 
w XIV i XV w. w całej Europie, jednak na terenach kantonów leśnych pojawiły 
się wcześniej i uzyskały największe efekty. Społeczności poszczególnych dolin 
zarządzały wspólnie lasami, zbiornikami wody, pastwiskami. Mimo różnic mająt-
kowych wszyscy byli równi wobec prawa. Zgromadzenie wszystkich mieszkań-
ców, zwoływane co roku na wiosnę, było najwyższym organem władzy37.

Jeden z konfl iktów między Habsburgami a wolnymi chłopami przyjął for-
mę legendy o myśliwym z Uri, Wilhelmie Tellu, który odmówił upokorzenia się 
przed wójtowskim kapeluszem – symbolem habsburskiej zwierzchności. Ukara-
ny nakazem zestrzelenia jabłka, postawionego na głowie jego syna, stał się Tell 
przywódcą ludowego powstania przeciwko Habsburgom. Rozwój ekonomiczny 
szwajcarskiego mieszczaństwa i rosnące w ślad za tym jego aspiracje polityczne 
poczęły stawać się powodem konfl iktu z możnymi rodami feudalnymi, w tym 
także z Habsburgami. Najpierw mieszkańcy kilku kantonów uzyskali specjalne 
przywileje cesarskie, tzw. Freiheitsbriefe, które oddawały ich pod bezpośrednią 
władzę imperatora (Reichsunmittelbarkeit). Jako pierwszy przywileje takie uzy-
skał kanton Uri (1231), a potem Schwyz (1240), Obwalden i Nidwalden. W ten 
sposób powstały pierwsze wolne kantony, uniezależnione od władzy lokalnych 
suwerenów, ukonstytuowane jako gminy cesarskie, posiadające znaczny zakres 
autonomii. 

35 Christph Büchi, Röstigraben. Das Verhältnis zwischen deutscher und französischer Schweiz. 
Geschichte und Perspektiven [Röstigraben. Stosunki między Szwajcarią niemiecko- i francuskoję-
zyczną. Historia i perspektywy], NZZ Verlag, Zürich 2000, s. 28.

36 Ibid., s. 29.
37 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz…, s. 35. 
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W następnym okresie próby wewnętrznego porozumienia i powiększenia 
swoich wpływów wbrew możnowładcom podejmowały miasta: Berno, Fryburg 
i Morat (1243), do których dołączyły Avenches (dawne rzymskie Aventicum), 
Payerne, Bienne, Neuchâtel i Solura. Podobnie postąpiły miasta północne – Zurych, 
Konstancja i inne miasta nadreńskie. W walce wspierało je cesarstwo, które nie-
chętnie patrzyło na rosnącą potęgę Habsburgów, zagrażającą jego interesom go-
spodarczym – poprzez dysponowanie alpejskimi przełęczami, które umożliwiały 
handel z południem Europy – i politycznym.

Habsburgowie starali się odzyskać utraconą pozycję, wykorzystując osłabie-
nie cesarstwa na skutek klątwy, rzuconej przez papieża Innocentego IV na Fry-
deryka II (1245). Co więcej, po wygaśnięciu dynastii Hohenstaufów, która za-
siadała na cesarskim tronie przez ponad wiek (1138–1254), Habsburgowie stali 
się jednym z kandydatów do tegoż tronu. Walki między innymi, potencjalnie 
silniejszymi pretendentami, umożliwiły Rudolfowi z Habsburga zwycięstwo. 
Po okresie bezkrólewia (1256–1273), cechującego się osłabieniem porządku 
prawnego i wzmocnieniem dążeń autonomicznych, Rudolf został wybrany na 
tron cesarski w 1273 r. i koronował się w Rheinstadt na króla Niemiec. Pozycję 
tę wykorzystał do umocnienia swego rodu. Wykupił w Szwajcarii liczne dobra 
ziemskie i miasta, dzięki czemu wzmocnił kontrolę nad szlakami handlowymi. 
Szczególną wartość posiadała droga przez Przełęcz Św. Gotharda, łącząca pół-
noc z południem niemieckiego imperium, wraz z mostem zbudowanym w 1230 r. 
na bystrej rzece Reuss, który umożliwiał najkrótsze połączenie między Niem-
cami a Włochami. Panowanie nad tymi połączeniami komunikacyjnymi dawało 
wielkie możliwości. Dzięki swoim posunięciom Rudolf uzyskał kontrolę nad 
fragmentem trasy wiodącej do Przełęczy Św. Gotharda – pomiędzy Jurą a Je-
ziorem Czterech Kantonów38.

W tej sytuacji kantony leśne wzmocniły wzajemnie więzi. Zresztą nie tylko 
leśne kantony, jako że pragnący autonomii możnowładcy, ich miasta czy inne 
posiadłości, niechętnie patrzyły na poczynania cesarza. Umacnianie lokalnej sa-
morządności było w ówczesnej Europie częstym zjawiskiem (np. XII-wieczne 
związki miast w północnych Włoszech czy tzw. „konfederacja burgundzka” z po-
czątku XIII w., która uprzedziła nieco późniejszą Konfederację Szwajcarską – 
Eidgenossenschaft)39.

Wkrótce po śmierci cesarza Rudolfa (†15 VII 1291 r.) zawiązana została 
w Kerzers koalicja antyhabsburska, w której uczestniczyło wiele znamienitych 
rodów możnowładczych (Sabaudowie, Toggenburgowie, Nellenburgowie, a tak-
że niektóre linie habsburskie). Koalicja nie zdołała obalić potęgi Habsburgów, 
ukazała też, że dążenia centralistyczne w tej części Europy nie natrafi ają na po-
datny grunt40.

38 Jerzy Wojtowicz, Historia…, s. 38.
39 Christoph Büchi, Röstigraben..., s. 30.
40 Werner Meyer, Heinz Dieter Finck, Die Schweiz…, s. 56.
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W samej zaś Szwajcarii w dniu 1 sierpnia 1291 r. przedstawiciele trzech le-
śnych kantonów – Uri, Schwyz i Unterwalden (a dokładniej – część tego ostat-
niego, nazywana Nidwalden) – zawarli na łączce Rütli, nad Jeziorem Czterech 
Kantonów, wspólny traktat, mający umożliwić im obronę przed ekspansywny-
mi dążeniami Habsburgów41. Jako że zawarto go pod przysięgą, nazwany został 
Eidgenossenschaft, czyli „związek zawarty pod przysięgą”42. Akt ten nie miał 
bynajmniej patetycznego charakteru, lecz stanowił wyraz pragmatycznego poro-
zumienia między przedstawicielami zainteresowanych społeczności, reprezen-
towanych także przez chłopów43. Traktat zmierzał do zachowania ówczesnego 
status quo w stosunkach władzy, w tym także do zachowania autonomicznej po-
zycji wymienionych wyżej trzech kantonów. Jak wspomniano, w zawarciu trak-
tatu uczestniczyli dwaj przedstawiciele rycerstwa i trzej wolni chłopi44. Zawarcie 
traktatu uważane jest za narodziny Konfederacji Szwajcarskiej, a dzień 1 sierp-
nia obchodzony jest do dzisiaj – ale dopiero od 1891 r. – jako święto narodowe45. 
Nie jest jednak pewne, czy fakt zawarcia tego traktatu dotarł do świadomości 
szerszych kręgów społecznych w kantonach leśnych. Co więcej, sam dokument 
umowy zaginął był na wiele lat, i dopiero w 1760 r. jego odpis został odnalezio-
ny przez bazylejskiego prawnika, J.H. Glesera, w archiwum w Stans46.

„W umowie (sporządzonej po łacinie) ustanawiającej ten sojusz zagwarantowano:
1. pomoc pokrzywdzonym w razie gwałtu lub bezprawia, dokonanego 

na osobach lub rzeczach;

41 Sygnatariuszami umowy byli prawdopodobnie: szlachcic Werner II z Attinghausen, syn ryce-
rza z Uri Arnold de Solingen, Konrad Ablberg, Rudolf Staufl acher i Konrad Hunn – trzej wolni chło-
pi; zob. Jerzy Wojtowicz, Historia…, s. 40. W dołączonym do swojej pracy Wykazie najważniejszych 
polityków, działaczy i mężów stanu Szwajcarii Wojtowicz umieszcza jeszcze Burkarda Schupfera 
(s. 265). Należy jednak zaznaczyć, iż niektórzy autorzy powątpiewają w możliwość ustalenia zarów-
no danych personalnych sygnatariuszy, jak i miejsca zawarcia umowy, zob. np. Werner Meyer, 1291. 
Die Geschichte. Die Anfänge der Eidgenossenschaft [1291. Historia. Początki Konfederacji], Silva, 
Zürich 1991, s. 9.

42 Artur Baur, Szwajcarski fenomen…, s. 13.
43 Ten po części chłopski charakter Eidgenossen podkreślony został mocno chociażby w XVI-

-wiecznej kronice autorstwa Johannesa Stumpfa, zob. Pierre Guy Marchal, Die Ursprünge…, s. 163.
44 Historia Europy, pod red. Antoniego Mączaka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 

1997, s. 135.
45 Interesującego przeglądu historycznych form obchodzenia świąt narodowych przez Szwajca-

rów dokonuje Catherine Santschi w swojej pracy Schweizer Nationalfeste im Spiegel der Geschichte 
[Szwajcarskie święta narodowe w lustrze historii], Chronos Verlag, Zürich 1991. Tam również znaleźć 
można opis niezwykle uroczystych, centralnych obchodów 600-lecia Konfederacji w 1891 r., podczas 
których liczba samych tylko zaproszonych gości sięgnęła 11 tys. osób (s. 68–82). Sukces tego przedsię-
wzięcia dał impuls do corocznych obchodów święta narodowego Szwajcarii w dniu 1 sierpnia. Od 1899 
r. zgodnie wprowadzono w Szwajcarii zwyczaj bicia tego dnia w dzwony – przez kwadrans od godz. 8. 
Oprócz tego każdy kanton i gmina może dowolnie wzbogacać obchody elementami religijnymi, pocho-
dami, spotkaniami, przedstawieniami, a przede wszystkim wielkimi ogniskami, zapalanymi wieczorem 
tego dnia na terenie całego kraju. W ostatnich latach XX w. obchodom 1 sierpnia często towarzyszyła 
publiczna dyskusja nad sensownością ich kontynuowania (a konkretnie nad sensownością wydawania 
na uroczystości potężnych sum z publicznej kasy). Ideowość zdaje się odchodzić w cień.

46 Jerzy Wojtowicz, Historia…, s. 44.
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2. nieuznawanie sędziów, którzy by urząd swój kupili i nie należeli do oby-
wateli związkowych;

3. rozstrzyganie sporów co do casus foederis przez własnych rozjemców;
4. przepisy karne dotyczące zabójstwa, podpalenia, rabunku i kradzieży;
5. sankcje dotyczące egzekucji wyroków.
W owym czasie wspólne działanie było konieczne najpierw w celu rozluź-

nienia, a następnie w celu uwolnienia się od zależności od potęgi Habsburgów. 
W walce z Habsburgami «Związek Szwajcarski szukał początkowo oparcia we 
władzy cesarskiej, dla której istnienie wolnych kantonów było o tyle korzystne, że 
pozwalało utrzymywać bezpieczne przejście przez alpejską Przełęcz Św. Gothar-
da, na ważnej drodze prowadzącej z Niemiec i Francji do Włoch. Bezpośrednia za-
leżność od wielkiego Cesarstwa Rzymskiego, zarówno rozwijającym się miastom, 
jak i chłopom z górskich kantonów, zapewniała położenie znacznie korzystniejsze 
niż pod panowaniem Austrii. Dzięki umiejętnej polityce oraz walce zbrojnej, pro-
wadzonej zwycięsko przez skonfederowane kantony, udało się Szwajcarom wy-
przeć Habsburgów i zmusić ich do rezygnacji z utraconych ziem»”47.

Nawet te niewielkie obszarowo tereny, które dały początek dzisiejszej Szwaj-
carii, nie były ani kulturowo, ani społecznie, ani językowo jednorodne, jednakże 
w wiekach średnich znaczenie granic językowych było nieporównanie mniejsze 
i inne niż obecnie. Tworzenie się granic językowych nie miało wówczas tylko 
etnicznego podłoża i bynajmniej nie było zakończone. Granice polityczne prawie 
nigdzie nie nakładały się na językowe, np. państwowe idee von Zähringów obej-
mowały ludność języka tak niemieckiego, jak i francuskiego. Dopiero w XV w., 
w związku z wojnami burgundzkimi, rozróżnienie na Welschów (ludność franko-
prowansalska) i Tütschów (ludność niemieckojęzyczna) zaczęło być formułowa-
ne w kategoriach politycznych48.

Także pod względem organizacji kościelnej w XIII–XV w. Szwajcaria przed-
stawiała sporą różnorodność: Konstancja, a z czasem także Chur, podległe były 
stolicy arcybiskupiej w Moguncji, Bazylea i Lozanna należały do Besançon, Ge-
newa i Valais/Wallis – do Vienne i Tarentaise, zaś Como zależne było od Medio-
lanu i patriarchatu w Akwilei49.

Zróżnicowanie występowało również na płaszczyźnie społecznej i gospo-
darczej. Krzyżowały się tu przeróżne systemy prawne i formy własności50. Do-
minowała gospodarka rolna, na własne potrzeby, handel zaś był ograniczony do 
najbliższych okolic (nikły obieg pieniądza). Trzeba jednak odróżnić rozwiniętą 
w Alpach gospodarkę pasterską (Hirtenkultur) od gospodarki chłopskiej na nizi-

47 Marian Rybicki, Konstytucja Związkowa Konfederacji Szwajcarskiej, nadbitka z pracy zbio-
rowej: Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii, Wrocław 1970, 
s. 194, podaję za: Zbigniew Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa 2002, s. 5–6.

48 Pierre Guy Marchal, Die Ursprünge…, s. 144–145.
49 Ibid., s. 145.
50 Ibid., s. 146.
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nach. W tej pierwszej pasterze wyróżniali się np. umiejętnością posługiwania się 
bronią, i były to społeczności nad wyraz konserwatywne (chociaż bynajmniej nie 
zacofane) w kwestii ubioru, języka, wyposażenia gospodarstw domowych. Ta al-
pejska gospodarka pastersko-myśliwska była bardzo rozwinięta, choć odmienna 
od nizinnej, a na dodatek, dzięki handlowi i liniom komunikacyjnym – wciągnięta 
w obszar szerszej wymiany kulturowej51. 

Początki Szwajcarii, tego „narodu państwowego”, miały zatem przede wszyst-
kim polityczny charakter. Najdobitniej ukazuje to przyłączenie się Zurychu i Ba-
zylei, w których to kantonach ów krok sprzeciwiał się ich dotychczasowym inte-
resom gospodarczym i kulturowym52.

Traktat z 1291 r. został sześć lat później potwierdzony przez hrabiego Adolfa 
z Nassau, kandydata na tron niemiecki, a potem także odnowiony i poszerzony 
w Brunnen, w grudniu 1315 r., w następstwie starcia z armią Habsburgów (o czym 
będzie jeszcze mowa poniżej). W odnowionym traktacie związkowym z 1315 r. 
po raz pierwszy użyto określenia Eidgenossen, jako wspólnej nazwy dla człon-
ków związku, które dopiero w XV w. zostało zastąpione określeniem Schwyzer, 
a później Schweizer, Szwajcarzy53. Niemniej jednak skonfederowane kantony 
pozostawały nadal częścią Rzeszy Niemieckiej, korzystając tylko z konfl iktów 
wielkich stronnictw i przy tej okazji powiększając swoją lokalną samorządność. 

Podobnych traktatów, choć najczęściej z określonym, kilkuletnim okresem 
obowiązywania, zawierano wówczas (XII–XIII w.) w niemieckim obszarze połu-
dniowo-zachodnim bardzo dużo. Trzy z nich okazały się bardzo trwałe: Oberrhein 
(obszary Górnego Renu), Bodenseegebiet (obszary nad Jeziorem Bodeńskim) 
i burgundzki Aareraum (obszary nad rzeką Aare). Natomiast na obszarze Alp ta 
tendencja ujawniła się nieco później.

Dynastia Habsburgów chciała opanować drogę przez Przełęcz Św. Gotharda, 
a wobec oporu mieszkańców wolnych kantonów próbowano dokonać tego siłą. 
Jednakże w 1315 r. armia Habsburgów poniosła druzgocącą klęskę w bitwie 
na wzgórzu Morgarten, a związek trzech kantonów leśnych stał się ośrodkiem 
skupiającym wokół siebie inne okręgi, niezadowolone z habsburskiej domi-
nacji. Wygrana pod Morgarten wpłynęła więc nie tylko na sytuację zewnętrz-
ną, ale też znacząco wzmocniła wewnętrzną świadomość polityczną połączo-
nych kantonów. Pierwszym z nowych członków Konfederacji została Lucerna 
(7 XI 1332 r.), silnie powiązana gospodarczo z kantonami leśnymi, dla których 
pełniła funkcję portu, targu i placu przeładunkowego, a której akces oznaczał 
utworzenie Vierwaldstätte, czyli związku „czterech leśnych kantonów”. Po-
tem dołączyło się cesarskie miasto Zurych (1 V 1351 r.), Glarus (4 VI 1352 r.), 
a w drodze podboju także Zug (27 VI 1352 r.), i wreszcie potężne miasto-państwo 
Berno (1353). Te kolejne akcesy do związku kantonów układały się w zgodzie 

51 Ibid., s. 157–158.
52 Ibid., s. 166.
53 Christoph Büchi, Röstigraben..., s. 36.



 Geneza wielokulturowości Szwajcarii 29

z logiką osłabiania potęgi habsburskiej oraz opanowywania istotnych ogniw han-
dlu transalpejskiego przez Przełęcz Św. Gotharda.

Na przełomie XIII i XIV w. rozpoczął się dynamiczny rozwój miast. Wpraw-
dzie wiele z nich nie wyrastało ponad lokalne centra rolnicze, ale też sporo było 
silnych ośrodków handlowych i produkcyjnych, odgrywających znaczącą rolę 
dla gospodarki. Niektóre miasta, jak np. Zurych, Lucerna, Fryburg, Berno czy 
Bazylea, utrzymywały szerokie stosunki z sąsiednimi, a nawet bardzo odległymi 
krajami. Uwalnianie się miast spod władzy feudalnej i poszerzanie ich terytoriów 
trwało długo. Dokonywało się to różnymi drogami, poprzez wykup ziemi, zmia-
nę obywatelstwa (Ausburgerpolitik), przejmowanie uprawnień sądowniczych 
przez mieszczan lub przez spektakularne, chociaż niezbyt częste podboje. Jako 
siła społeczna szlachta traciła na znaczeniu. W zarządach miast coraz większą 
rolę odgrywali rzemieślnicy i kupcy, zorganizowani w cechach, a coraz bardziej 
marginalizowani byli rycerze i szlachta. Powoli kształtowało się kolektywne po-
czucie współodpowiedzialności za sprawowanie rządów na obszarach należących 
do miasta. Wolni mieszkańcy terenów wiejskich oraz wolni obywatele miast czuli 
się równi wobec prawa i wspólnie prowadzili politykę „federacji miast i wsi”, 
składających się na małe republiki kantonalne54.

Współdziałanie miast i przyjaznych nowościom obszarów wiejskich doprowa-
dziło do wzrostu dobrobytu i relatywnego pokoju społecznego55. Znacząco wzro-
sła też liczba ludności; szacunkowo – około 1400 r. obszar dzisiejszej Szwajcarii 
zamieszkiwało blisko 600–650 tys. osób, a około 1500 r. – już 900 tys. osób56. 
Nastąpiło także unowocześnienie rolnictwa, zwiększenie jego produktywności 
oraz powiększenie areału uprawnego.

Na koniec warto dodać, że oddolny ruch społeczny, zmierzający do ukrócenia 
wszechwładzy szlacheckich rodów, przejawił się także na obszarach dzisiejszej 
Gryzonii. W 1367 r. kapituła katedralna w Chur, miasto Chur i gminy biskupstwa 
utworzyły związek o nazwie Ligia della Casa da Dieus (niem. Gotteshausbund, 
Liga Domu Bożego), mający na celu zachowanie niezależności tego biskupstwa, 
jako że od 1360 r. zarządzał nim biskup oddany Austrii. Inicjatorami Ligi Domu 
Bożego były wolne gminy retoromańskie, włoskie i niemieckojęzyczne – walser-
skie, cechowe miasto Chur oraz opactwo Disentis. Później powstała Szara Liga 
(Ligia Grischa, Grauer Bund), jako wynik podziałów między lokalną szlachtą 
a opactwem Disentis na obszarach Dolnego i Górnego Renu. Wreszcie w 1436 r. 
zawiązana została Liga Dziesięciu Jurysdykcji (Ligia dallas 10 dertgiras, Zehn-
gerichtenbund), utworzona z obszarów należących do wymarłego hrabiowskiego 
rodu Toggenburgów w Prätigau, Davos i Albulatal57.

54 Zob. Jerzy Wojtowicz, Historia…, s. 53–55, a także Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz…, 
1991, s. 21–28

55 Nicolas Morard, Auf der Höhe der Macht (1394–1536) [U szczytu potęgi (1394–1536)], 
w: Geschichte der Schweiz…, s. 215.

56 Ibid., s. 217.
57 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz…, s. 38.



30 Część pierwsza: Historyczny rys formowania się wielokulturowego narodu...

1.2.2. Ekspansja na zachód i południe: początki wielojęzyczności

Należy podkreślić, że spory między pierwszymi kantonami-członkami Kon-
federacji a Habsburgami, które leżą u zarania szwajcarskiej historii, były wy-
łącznie regionalnym konfl iktem wewnątrzniemieckim. Chociaż już na począt-
kowym etapie formowania się Konfederacji kształtowała się tradycja układania 
stosunków z sąsiadami romańskojęzycznymi, to nie od razu były to stosunki 
partnerskie. Gdy ci pierwotni Szwajcarzy po raz pierwszy kierowali się na 
południe, na obszary łacińsko-romańskie, uczynili zastane tam ludy swoimi 
poddanymi. Dzisiejszy obszar kantonu Tessyn (Ticino) oraz tzw. Romandii 
(Szwajcarii francuskojęzycznej) były najpierw terenami uzależnionymi, a nie 
równoprawnymi, np. gdy w 1481 r. dwujęzyczny Fryburg przystępował do 
Konfederacji, członkowie górnych warstw społecznych pospiesznie zniemcza-
li swoje nazwiska58.

Jednakże przystąpienie Berna do Konfederacji (1353) było w tej perspekty-
wie krokiem bardzo ważnym. O ile bowiem miasto znajdowało się na obsza-
rze języka niemieckiego, o tyle od dawna powiązane było z burgundzką prze-
strzenią kulturową, leżąc w pasie granicznym wpływów zwaśnionych rodów 
– Habsburgów i Sabaudczyków. Tak więc akces Berna oznaczał otwarcie bram 
Konfederacji na zachód.

Kolejna klęska Habsburgów w bitwie pod Sempach (1386), gdzie szwajcarscy 
halabardnicy posiekali na drobne kawałki ściągniętych z koni rycerzy, przypieczę-
towała praktyczną niezależność kantonów59. Co więcej, bitwa pod Sempach stano-
wiła swoisty punkt zwrotny w historii wojen oraz wywołała sensację na skalę eu-
ropejską. Doborowa szlachecka jazda Habsburgów pod wodzą Leopolda III uległa 
pieszym oddziałom chłopskim i mieszczańskim. Pamięć o zwycięstwie pod Sem-
pach i o legendarnym bohaterze tej bitwy, rycerzu Arnoldzie von Winkelriedzie, 
który rzucił się na ostrza lanc przeciwnika i tym heroicznym czynem umożliwił 
Szwajcarom wygraną, od wielu lat znajduje wyraz w obchodach rocznicowych60.

W 1393 r. Zurych, Lucerna, Berno, Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus i Zug 
podpisały tzw. Sempacher Brief, który zawierał postanowienia dotyczące zasad 
prowadzenia wojen, kładł kres ekspedycjom prywatnym, określał sposób brania 
i podziału łupów, zakazywał rabunku na terenach wchodzących w skład Związ-
ku, wyłączał klasztory, kobiety i dzieci z działań represyjnych oraz wprowadzał 
dyscyplinę wojskową61.

58 Urs Dürmüller, Mehrsprachigkeit im Wandel. Von der viersprachigen zur vielsprachigen 
Schweiz [Wielojęzyczność w procesie zmiany. Od Szwajcarii cztero- do wielojęzycznej], Pro Helvetia, 
Zürich 1996, s. 11.

59 Norman Davies, Europa…, s. 441.
60 Szczególnie uroczyście świętowano 500-lecie bitwy (1886), zaś obchody 550. rocznicy 

w 1936 r., które przypadły na trudny okres zagrożenia niepodległości kraju ze strony faszystowskich 
Niemiec i Włoch, zostały wykorzystane jako okazja do zademonstrowania woli zachowania jedności 
państwa, zob. Catherine Santschi, Schweizer Nationalfeste…, s. 26.

61 Jerzy Wojtowicz, Historia…, s. 51.
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Nie należy jednak mniemać, że przystępowanie do Konfederacji kolejnych 
kantonów było równoznaczne z ich całkowitą niezależnością od Austrii Habs-
burgów. Nawet bowiem nieudana próba reakcji ze strony Habsburgów w postaci 
ekspedycji hrabiego von Sargansa i stoczonej bitwy pod Näfels (9 IV 1388 r.), 
która zakończyła się wielką wygraną konfederatów, nie zmusiła Habsburgów do 
wyrzeczenia się swoich szwajcarskich ambicji. W ich rękach pozostawała jesz-
cze Argowia (Aargau), Turgowia (Thurgau) i znaczna część dzisiejszego kantonu 
Zurych.

Pod koniec XIV w. pojawiła się w Konfederacji pierwsza instytucja quasi-
-państwowa – Tagsatzung, czyli swoisty kongres delegatów poszczególnych kan-
tonów-członków Związku. Początkowo spotykali się oni w pustelnianej kaplicy 
Kinholz, a od 1415 r. w mieście Baden w podbitej Argowii. Decyzje mogły być 
podejmowane tylko jednomyślnie, nie obowiązywała zasada większości. Między 
kantonami pojawiały się napięcia, ale starano się je rozwiązywać na drodze ar-
bitrażu i kompromisów. Nie było żadnej centralnej władzy wykonawczej, każdy 
kanton wprowadzał w życie ustalenia kongresu delegatów za pomocą własnych 
środków. Głównym zadaniem tego kongresu była obrona przed zagrożeniem ze-
wnętrznym – ze strony Habsburgów.

Podsumowując sytuację Szwajcarii w XIV w., G.P. Marchal stwierdza, iż 
żaden z wielkich rodów możnowładczych nie uzyskał kontroli nad Przełęczą 
Św. Gotharda. Uzyskały ją natomiast związki miast i kantonów. Nie miały one 
jednak żadnej struktury centralnej, poza Tagsatzung, czyli sejmem (kongresem) 
związkowym. Mimo to pod koniec XIV w. Eidgenossenschaft była na drodze do 
stania się realnym bytem politycznym i kulturowym, a nie tylko tworem złączo-
nym przez zewnętrzne zagrożenie ze strony Habsburgów. Już pod koniec XVI w. 
Szwajcarię można opisać jako historyczną wspólnotę dziejową, utworzoną 
przede wszystkim na mocy wspólnej woli politycznej, a także przez wspólne 
interesy gospodarcze i coraz silniejsze wzajemne powiązania ekonomiczne po-
szczególnych jej członków. Wprawdzie owa wspólnota nosiła w sobie od same-
go początku zarodki napięć czy nawet rozpadu, takie jak sprzeczności między 
obszarami miejskimi i wiejskimi (na początku miasta czerpały większe korzy-
ści z pozostawania w federacji), słaba integracja, brak centrum politycznego, 
ale XIV w. przyniósł, zdaniem G.P. Marchala, „wstępną decyzję” o powstaniu 
Szwajcarii, i otworzył szansę na dalszy jej rozwój. To, że owa możliwość sta-
ła się rzeczywistością, pomimo wszystkich wewnętrznych napięć, jest wielkim 
osiągnięciem szwajcarskiego XV w.62

W 1403 r. doszło do zbrojnej wyprawy konfederatów na południe. Już od 
dawna chcieli oni opanować także południowe dojście do szlaku przez Przełęcz 
Św. Gotharda, co dałoby im znaczące korzyści ekonomiczne. Okazja nadarzyła 
się w okresie walk o władzę pomiędzy stronnictwami partyjnymi księstwa me-
diolańskiego. Bez walki poddała się Leventina, już od XII w. ogarnięta ideami 

62 Guy P. Marchal, Die Ursprünge…, s. 209–212.
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samorządowymi i chęcią uniezależnienia się od Mediolanu. Ten krok oznaczał 
pierwsze zdobycze konfederatów dokonane na obszarze nieniemieckojęzycznym. 
Jednak nie było jeszcze mowy o przyjęciu tych terenów do Związku. Leventina 
traktowana była jak obszar podbity i wykorzystywana. Główną rolę odgrywał tu 
kanton Uri, pozostali członkowie Związku brali udział w tym podboju w ograni-
czonym zakresie. Zresztą panowanie Uri w Leventinie nie trwało długo; zbrojne 
i pokojowe formy zabiegania o ten południowy dostęp do Przełęczy Św. Gotharda 
ciągnęły się jeszcze długo, bo około 50 lat.

Rok 1436 przyniósł pierwszy poważny kryzys w Związku – kanton Zurych 
rozpoczął z Konfederacją spór o terytoria po zmarłym bezpotomnie grafi e Tog-
genburgu, uciekając się nawet do sojuszu z Habsburgami. Po 10 latach tzw. wojny 
zuryskiej, podczas której pojawiła się groźba secesji Zurychu, w końcu zbunto-
wany kanton musiał ustąpić. To pokazało, że członkowie Konfederacji traktują 
umowę już nie tylko jako system czasowych przymierzy, które można dowolnie 
zmieniać, ale jako podstawę pewnej trwałej całości, jako fundament państwa63.

Pomimo wewnętrznych napięć w Konfederacji XV w. przyniósł wyraźne 
umocnienie i rozwój jej potęgi. W 1453 r. Konfederacja zawarła pierwsze przy-
mierze z Francją, którego efektem był m.in., trwający trzysta lat, zaciąg Szwajca-
rów do francuskiej armii. W latach 1451–1454 zawiązany został sojusz z miastem 
i opactwem Sankt Gallen, silnym ośrodkiem lniarstwa, a sześć lat później (1460) 
uzależniona została Turgowia. Dwadzieścia lat później (1474) Konfederacja po-
parła, datujące się już od ponad wieku, dążenia kantonu Berno do ekspansji na 
zachód. Dzięki systemowi przymierzy lub protektoratów Berno związało się z ta-
kimi miastami, jak Biel, Solura (Solothurn), Fryburg (Freiburg) i Neuchâtel. Am-
bicje arystokracji berneńskiej sięgały dalej – aż do Jeziora Lemańskiego i Jury. 
Na tym obszarze zderzały się one jednak z ambicjami hrabiów sabaudzkich, któ-
rzy z kolei pragnęli opanować drogi prowadzące ku Alpom z zachodu. Starcie 
nastąpiło w 1474 r. Berneńczycy zdobyli wiele miast, wygrali także kolejne walki 
(szczególnie zapisała się w historii wygrana pod Murten w 1476 r.), a w 1477 r. 
ostatecznie pokonali Burgundów. Wojna burgundzka przeszła do historii jako jed-
na z najbardziej brutalnych, krwawych walk toczonych przez konfederatów. Rada 
miasta Berno wyraziła otwarcie swój sprzeciw wobec nieludzkiego traktowania 
przeciwników. Ponadto propaganda wojenna ukształtowała niekorzystny obraz 
Welschów, czyli ludności frankoprowansalskiej, jako ludzi fałszywych, tchórz-
liwych i wiarołomnych. Z kolei Burgundowie nie pozostawali dłużni, określa-
jąc Szwajcarów jako głupich, nieokrzesanych wieśniaków, jako niemieckie psy. 
W każdym razie wojna burgundzka uświadomiła konfederatom odmienność ję-
zykową wroga. Po raz pierwszy był to wróg mówiący zasadniczo odmiennym 
językiem. Ale najważniejsze było to, iż zdobyte obszary położyły fundament pod 
późniejszą Szwajcarię francuskojęzyczną64.

63 Artur Baur, Szwajcarski fenomen…, s. 20.
64 Christoph Büchi, Röstigraben..., s. 49.
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Pamiętać jednak należy, że francuskojęzyczne obszary, które weszły w skład 
federacji (lub zostały od niej uzależnione), nie były terenami rdzennie francu-
skimi. U ich początków bowiem tkwi Lotaryngia (utworzona na mocy traktatu 
w Verdun, przy podziale imperium Karola Wielkiego), czyli obszar przejściowy 
między kulturą niemiecką a francuską, obszar wiodący po części samodzielny 
żywot polityczny, a po części rozrywany między Niemcy a Francję. W 1032 r. 
królestwo burgundzkie zostało wcielone do Rzeszy, a więc związki z obszarami 
niemieckojęzycznymi pojawiły się dosyć wcześnie. Ponadto na tych terenach nie 
mówiono czystą francuszczyzną, lecz dialektami frankoprowansalskimi. Dopiero 
później, w związku z reformacją, dialekty te były stopniowo wypierane przez 
ofi cjalny język francuski, français de France.

W 1481 r. konfederaci zawarli umowę na sejmie w Stans, której celem było 
załagodzenie sporów wewnętrznych między członkami federacji, ustalenie zasad 
współżycia i podziału łupów wojennych. Umożliwiło to wzmocnienie federacji. 
Sztuka zawierania kompromisów stała się ważną cechą narodowej tożsamości 
Szwajcarów. Solidarność związkowa zwyciężyła nad partykularyzmami. Ten kie-
runek rozwoju tradycyjnie wiązany jest z osobą pustelnika z Ranft, Niklasa von 
Flüe (†1487 r.) i jego radą, udzieloną przedstawicielom zwaśnionych kantonów, 
by zgodę przedkładać ponad kłótnie. Notabene, inne słowa, przypisywane temu 
pustelnikowi: „nie mieszajcie się w sprawy innych”, uważane są za prawzór póź-
niejszej szwajcarskiej neutralności. Wtedy też (1481) przyjęto do Konfederacji 
Solurę i dwujęzyczny Fryburg. 

Po przyłączeniu tych dwóch kantonów „regiony miejskie zyskały liczebną 
przewagę w Związku nad regionami wiejskimi. To, co pierwotnie było wynikiem 
chłopskiej rewolucji, przekształciło się w ustrój feudalnych przywilejów, w ra-
mach którego stare kantony eksploatowały zasoby i mieszkańców nowo przyłą-
czonych obszarów. Faktyczna władza Związku znalazła się w rękach bogatego 
patrycjatu miejskiego i szlachty”65. Ludność chłopska buntowała się przeciwko 
temu stanowi rzeczy. Bunty te były tłumione, i to nawet krwawo.

Pod koniec XV w. Konfederacja umocniła swoją pozycję na obszarach połu-
dniowo-wschodnich. Istniejące tam od prawie wieku retoromańskie ligi (quasi-
-państewka feudalne) – Liga Domu Bożego, Szara Liga oraz, od 1436 r., Liga 
Dziesięciu Jurysdykcji, zagrożone ekspansją Habsburgów, zbliżyły się do sie-
bie w 1471 r., tworząc związek państw, który przyjął nazwę jednego ze swoich 
członków – Grauerbund (Szara Liga), i szukały wsparcia u konfederatów. Ce-
sarz Maksymilian I chciał bowiem przywrócić siłę słabnącemu cesarstwu i wpro-
wadził w całym cesarstwie podatek i jednolity sąd (Wormacja, 1495 r.). Nadto 
chcieli Habsburgowie poszerzyć swe posiadłości w Tyrolu, czym także weszli 
w drogę wspomnianym ligom. W 1496 r. oddzielnie Szara Liga, a w 1498 r. 

65 Zdzisław Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny…, s. 7–8; por. Wolf Linder, Demokra-
cja szwajcarska. Rozwiązywanie konfl iktów w społeczeństwie wielokulturowym, Wydawnictwo WSP, 
Rzeszów 1996, s. 26–27.
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Liga Domu Bożego oraz miasto Chur zawarły przymierze ze wschodnimi kanto-
nami Konfederacji. W 1499 r. wybuchła o to tzw. wojna szwabska. Po pierwszej 
klęsce wojsk austriackich sam cesarz zawziął się, by wysprzątać „konfederacką 
oborę”. W wyniku zwycięstwa Szwajcarów nad armią cesarską pod Dornbach 
(Dornach), latem 1499 r., zawarty został pokój w Bazylei; cesarz Maksymilian I 
uznał niezależność Szwajcarii, tzn. zwolnił Konfederację od podległości wspól-
nemu opodatkowaniu i jednolitemu sądowi. Otwarcie potwierdzono to w trakta-
cie pokojowym z Osnabrück w 1648 r., czyli tzw. pokoju westfalskim, zawar-
tym po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Jednak już wcześniej Szwajcarzy 
traktowali swoje więzy z Rzeszą dość luźno. Unikali płacenia podatków, a za 
udział w wojnach oczekiwali zapłaty lub też bronili w nich głównie własnych 
interesów.

W 1501 r. do Konfederacji przystąpiły kolejne dwa kantony: Bazylea i Szafu-
za, zaś w 1513 r. Appenzell. Od tego momentu aż do czasów napoleońskich Kon-
federacja liczyła już 13 członków. Ponadto po upadku Księstwa Mediolańskiego 
w 1501 r. ziemie włoskojęzycznego Tessynu (Ticino) utraciły dotychczasową au-
tonomię i dostały się pod wojskową i gospodarczą władzę Szwajcarów. Spowo-
dowało to m.in. znaczącą utratę wpływów fi nansowych tego regionu. Tessyn stał 
się pasywnym „korytarzem” transportowym, bez możliwości pełnienia aktywnej 
roli gospodarczej. Zarazem stan ten pozbawił mieszkańców możliwości uformo-
wania odrębnej świadomości państwowej. Tessyn jest istotnie związany z kulturą 
włoską, ale też od początku obszar ten pełnił funkcję otwarcia i pośredniczenia 
między południem a północą, między Europą śródziemnomorską a Europą nor-
dycką i atlantycką66.

Podkreślić należy, że obok swoistego pęknięcia między niemieckojęzyczną 
Szwajcarią a Niemcami wojna szwabska przyczyniła się także do pobudzenia 
prenacjonalizmu szwajcarskiego. W 1510 r. konfederaci postanowili pisać do 
obcych władców już tylko w „dobrej, związkowej mowie (guter, eidgenössischer 
Sprach)”, a nie po łacinie67. Kilkanaście lat później (1521 r.) po raz pierwszy 
przedstawiciel papieża użył zwrotu „naród związkowy” (eidgenössische Na-
tion). Notabene: od 1505 r. gwardia szwajcarska zaczęła pełnić służbę w Pań-
stwie Kościelnym.

Na początku XVI w. dała o sobie znać sprzeczność interesów Szwajcarii 
i Francji w kwestii Przełęczy Św. Gotharda. W 1513 r. Szwajcarzy odnieśli zwy-
cięstwo pod Novarrą, ale brak zgody między kantonami spowodował katastrofę. 
Król francuski wkroczył do Lombardii (1515). Część kantonów (Berno, Fryburg, 
Solura i Valais) zgodziła się na opuszczenie Lombardii w zamian za wypłacenie 
im sporych sum, inne wdały się w bitwę pod Marignano, którą przegrały. Zawarto 
ugodę, „wieczysty pokój” (1516), który na blisko 300 lat stał się podstawą, na 

66 B.M. Biucchi, La storia del Cantone Ticino come problema essistenziale [Historia kanto-
nu Tessyn jako problem egzystencjalny], w: Per conoscere la Svizzera italiana [Poznać Szwajcarię 
włoskojęzyczną], Edizioni Fondazione Pellegrini-Canevascini, Lugano 1985, s. 25.

67 Christoph Büchi, Röstigraben…, s. 62. 
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której oparte zostały wzajemne stosunki między Francją a Konfederacją. Szwaj-
carzy (a ściślej – gryzońskie Ligi) utrzymali panowanie nad trzema włoskoję-
zycznymi dolinami: Valtelin, Bormio i Chiavenną, ale zrezygnowali z Mediolanu 
i zapłacili odszkodowania.

W 1521 r. zawarto z Francją kolejną umowę dotyczącą werbunku żołnierzy 
szwajcarskich, podpisaną przez wszystkie kantony, z wyjątkiem opanowanego 
przez Zwingliego Zurychu. Za 3 tys. franków, płaconych corocznie każdemu 
z kantonów, król francuski miał prawo do werbunku 16 tys. żołnierzy. Podob-
ne zasady, choć w bardziej ograniczonym zakresie, funkcjonowały w stosunkach 
z Austrią. Umowa z Francją była odnawiana co roku, aż do 1777 r.

Przegrana bitwa pod Marignano oznaczała koniec mocarstwowej polityki 
Szwajcarów, a zarazem początek ich polityki neutralności. Efekt starć z Fran-
cją był wszelako taki, że Konfederacja zachowała kontrolę nad południową 
bramą do Przełęczy Św. Gotharda. Jednak status poszczególnych terytoriów 
zależnych był zróżnicowany, np. Tessyn podlegał całej Konfederacji, a Leven-
tina pozostawała we władaniu Uri. „Konfederacka zupa została przyprawiona 
szczyptą «włoskości», ale tylko niemieckojęzyczni Szwajcarzy mieli tu cokol-
wiek do powiedzenia. To samo zjawisko będziemy potem obserwować przy 
ekspansji Konfederacji na obszary francuskojęzyczne – kraj stawał się [coraz 
bardziej] wielojęzyczny, ale państwo pozostawało niemieckie”68. Fryburg na 
przełomie XV i XVI w. był zdominowany językowo przez ludność niemiec-
kojęzyczną, język francuski rugowano siłą. Znaczące rody fryburskie zniem-
czały swoje nazwiska. W 1583 r. patrolowano Fryburg dniem i nocą i karano 
tych, którzy się odważyli mówić lub śpiewać po francusku. Ale to oznacza, 
że ówczesna germanizacyjna polityka językowa musiała być mało skuteczna. 
Germanizacja, albo raczej „szwajcarogermanizacja” była w modzie, granica 
językowa niemiecko-francuska w Dolinie Rodanu przesunęła się na zachód, 
aż do miasta Sion. 

Język niemiecki parł również na obszarach retoromańskich. Gdy w kwietniu 
1464 r. spłonęło w pożarze miasto Chur, polityczne i kulturalne centrum Retoro-
manów, do jego odbudowy sprowadzono rzemieślników niemieckich. W efekcie 
Chur na całe wieki stało się niemieckojęzyczną enklawą pośrodku obszaru reto-
romańskiego. Retoromanie stracili swój miejski ośrodek69.

Podsumowując, pierwsza połowa XVI w. (1512–1564) to okres największego 
rozwoju terytorialnego Konfederacji. Rozwój ten miał nie tylko aspekt ilościowy 
(kolejne podbijane terytoria), ale także jakościowy (w orbicie wpływów Konfede-
racji znalazły się społeczności nieniemieckojęzyczne). Na południu Szwajcarzy 
podbili część Włoch Północnych (obszar dzisiejszego kantonu Tessyn, Eschental, 
Domodossola), związek lig retoromańskich przyłączył włoskie gminy Bormio, 
Veltlin i Chiavenna), a na zachodzie Berno podporządkowało sobie tereny dzisiej-

68 Ibid., s. 45.
69 Rätormanisch Facts & Figures, Lia Rumantscha, Chur 1996, s. 15–16.
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szego kantonu Vaud z silnym ośrodkiem miejskim i stolicą biskupią – Lozanną 
(członkiem Konfederacji stał się Vaud dopiero w 1803 r.)70. Wielokulturowość 
i wielojęzyczność Szwajcarii nabierała coraz mocniejszego wyrazu. Zdobyte te-
reny na południe od Lemanu musiały zostać zwrócone Sabaudii w 1564 r. i już 
nigdy nie powróciły do Konfederacji.

Struktura Konfederacji była tworem dosyć skomplikowanym. Składały się na 
nią: kantony (tzw. Orte), jednostki sprzymierzone (zugewandte Orte) oraz teryto-
ria zależne od jednego bądź kilku kantonów (Untertanenländer).

1.2.3. Reformacja: religijne zróżnicowanie Konfederacji Szwajcarskiej

Ruch reformacyjny w Szwajcarii wyrósł na podobnej podstawie jak w innych kra-
jach europejskich – niemoralny styl życia kleru, handel odpustami czy uwikłanie 
Kościoła w polityczne układy z możnymi rodami. W odniesieniu do Szwajcarii 
chodziło, rzecz jasna, o Habsburgów, a ponadto znaczny sprzeciw w społeczeń-
stwie wzbudzała powszechna praktyka najemnej żołnierki, demoralizująca mło-
dych ludzi i osłabiająca rodziny.

W pierwszej połowie XVI w. reformacja doprowadziła w Szwajcarii do za-
mieszek i wojen na tle religijnym. Na czele zwolenników reformacji stanął Zu-
rych. W ogóle w miastach dominowali protestanci, w kantonach wiejskich – ka-
tolicy. Nastąpiła polaryzacja polityczna społeczeństwa na obóz konserwatystów 
i radykałów.

W 1519 r. do Zurychu przybył Huldrych Zwingli. Niezależnie od Lutra i na 
innej niż on podstawie teologicznej głosił treści niezgodne z nauczaniem Ko-
ścioła katolickiego71. Zwingli krytykował m.in. zaciąganie się młodych ludzi 
do obcych armii i korupcję. Był zresztą Zwingli głęboko poróżniony z Lutrem, 
zwolennicy obydwu reformatorów obrzucali się nawzajem niewyszukanymi 
wyzwiskami. 

Popularność w Zurychu zapewnił Zwingliemu jego śmiały program odnowy 
społecznej, propagowany w formie debaty publicznej. Miasto odmówiło wer-
bunku żołnierzy do armii francuskiej. Sporo uwagi poświęcono pomocy naj-
uboższej ludności. Temu wszystkiemu towarzyszyło jednak radykalne zerwanie 
jedności z Rzymem. Zniesiono celibat duchowieństwa, z kościołów usunięto 
organy, wizerunki i fi gury świętych, zaś majątek klasztorów przejęło miasto. 
W ślad za Zurychem podążyły inne miasta – Szafuza, Konstancja, Bazylea, 
Sankt Gallen i Berno.

Reformacja przyjęta została w Szwajcarii przede wszystkim przez duże 
ośrodki, natomiast kantony wiejskie, a zwłaszcza stare kantony leśne, były jej 
przeciwne. Nie chodziło tylko o przywiązanie do tradycyjnych obrzędów, lecz 

70 Hans-Peter Treichler, Abenteuer Schweiz. Geschichte in Jahrhundertschriften [Szwajcarska 
przygoda. Historia w odcinkach stuletnich]. Mit Essays von Georges-André Chevallaz und Beiträgen 
von Sebastian Speich und Peter Ziegler, Migros-Presse, 1991, s. 139.

71 Geschichte der Schweiz und der Schweizer (1986)…, s. 33.



 Geneza wielokulturowości Szwajcarii 37

także o kwestie ekonomiczne, jako że dla ludności ubogich kantonów wiejskich 
tak krytykowana przez reformatorów służba w obcych armiach była ważnym 
źródłem utrzymania. 

Do przeciwników reformacji należały także niektóre kantony miejskie Szwaj-
carii Środkowej, głównie Lucerna – ośrodek katolickiego oporu. Podobnie sy-
tuacja rozwijała się na południu, na terenach retoromańskich oraz w Tessynie. 
Część tamtejszej ludności opowiedziała się za nową wiarą, a część została przy 
starej. Reformacja doprowadziła zatem w Szwajcarii do powstania poważnych 
podziałów społecznych na tle wyznaniowym.

Dla przyszłości Szwajcarii ogromną rolę odegrał, obok podziału konfesyjne-
go szwajcarskiego społeczeństwa, także konfl ikt między czołowymi reformatora-
mi ówczesnych Niemiec i Konfederacji. Próba pojednania Zwingliego z Lutrem, 
podjęta w 1529 r. z inicjatywy książąt heskich, nie przyniosła oczekiwanego re-
zultatu. „W końcu Luter wykrzyknął: «Wy, Szwajcarzy, macie innego ducha niż 
my». I miał rację”72. Rozłam w obozie reformacyjnym miał poważne konsekwencje 
w obszarze politycznym i kulturowym – Niemcy i Szwajcarzy znowu podążali od-
dzielnymi drogami. Niemieckojęzycznym zwinglistom bliżej było do francusko-
języcznych kalwinistów niż do niemieckojęzycznych luteran. W 1566 r. powstał 
swoisty szwajcarski teologiczny front jedności – Helvetische Konfession. Solidar-
ność konfederacka okazała się silniejsza niż językowa. Religijne różnice między 
katolikami a protestantami paradoksalnie przyczyniły się do zbliżenia między 
Szwajcarami niemiecko- i francuskojęzycznymi. Niektórzy badacze wręcz uważają 
reformację za decydujący czynnik w integracji wówczas jeszcze dwujęzycznego 
społeczeństwa szwajcarskiego. Francuskojęzyczni Szwajcarzy, którzy przyjęli re-
formację (Genewa, Vaud, Neuchâtel, Jura Południowa), zbliżyli się do protestantów 
niemieckojęzycznych, a zarazem oddalili od katolickiej Francji73.

Reformacja doprowadziła więc do tego, że różnice językowe między poszczegól-
nymi kantonami straciły na znaczeniu w porównaniu z różnicami wyznaniowymi.

Konfl ikt między przywódcami reformacji na obszarach niemieckojęzycznych 
miał jeszcze jedną, niezwykle ważną dla Szwajcarów i ich języków konsekwen-
cję. Otóż Marcin Luter, używając w swoim tłumaczeniu Nowego Testamentu 
(tzw. Septembertestament) najczęściej spotykanych w dialekcie miśnieńskim 
form i leksemów, umożliwił temu dialektowi wyparcie innych odmian dialek-
talnych i przyczynił się w ten sposób do powstania ogólnoniemieckiego języka 
ponaddialektalnego, najpierw pisanego, a później (tj. od końca XIX w.) także 
mówionego. Tymczasem na terenach ówczesnej Konfederacji Szwajcarskiej roz-
wijał się już od VIII w. inny język pisany, tzw. alemański (nazywany obecnie tak-
że helwetoniemieckim). To w tym języku reformatorzy zuryscy wydawali swoje 
pisma i przekłady Biblii. Wprawdzie pisany język alemański ulegał wpływowi 

72 Christoph Büchi, Röstigraben…, s. 76.
73 To dodatkowo tłumaczy, dlaczego dzisiejsza Szwajcaria francuskojęzyczna nie myśli o po-

łączeniu z Francją.
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pisanego języka niemieckiego (Hochdeutsch) – do czego przyczynił się niemało 
interes handlowy drukarzy szwajcarskich, zorientowanych w dużej mierze na ry-
nek niemiecki – i ostatecznie został przezeń zastąpiony około 1800 r., ale wersje 
mówione zachowały swoją odrębność i stanowią do dnia dzisiejszego podstawo-
wy środek komunikacji ustnej w Szwajcarii niemieckojęzycznej74. 

Notabene: jeszcze inaczej procesy językowe potoczyły się w Holandii, która 
w tym samym czasie, tj. w XVI w., odseparowała się od Niemiec, ale przy tym 
ukształtowała własny język pisany, odrębny od niemieckiego.

Do sprawy zróżnicowania językowego Szwajcarii powrócimy jeszcze w dal-
szych partiach tej pracy.

Wspomniane wyżej reformacyjne podziały religijne wśród Szwajcarów do-
prowadziły do polaryzacji społeczeństwa. Protestanci skupili się wokół Zurychu 
i w 1527 r. zawarli porozumienie, które oprócz tego miasta objęło m.in. Kon-
stancję, Berno, Bazyleę, Szafuzę i Sankt Gallen. Dwa lata później analogiczne 
przymierze zawiązały kantony katolickie – Lucerna, Schwyz, Uri, Unterwalden 
i Zug. Nie oznacza to, że wszystkie te kantony były wyznaniowo homogeniczne 
– protestanckie lub katolickie. Wiele z nich zamieszkiwała ludność mieszana pod 
względem wyznaniowym, co prowadziło do znaczących ruchów migracyjnych 
i wywoływało konfl ikty75. 

W czerwcu 1529 r. między protestantami a katolikami wybuchła pierwsza 
wojna, którą zakończono zawarciem ugody (słynna „zupa mleczna z Kappel”, 
czyli akt zbratania się żołnierzy zwaśnionych armii). Dwa lata później, 
w 1531 r., wybuchł nowy konfl ikt, czyli tzw. druga wojna kappelska. Zasko-
czeni protestanci doznali w niej klęski, a w czasie działań wojennych zginął 
sam Huldrych Zwingli. Ale bardziej jeszcze niż klęska militarna do wyha-
mowania reformacji przyczyniła się kontrreformacja, w której zaznaczyły się 
takie osobistości jak Karol Boromeusz czy Franciszek Salezy. Wskutek tego 
Szwajcaria jest do dziś w połowie katolicka, a w połowie protestancka. Po-
szczególne kantony uzyskały prawo wyboru swojej religii. Większość kanto-
nów (w liczbie siedmiu) pozostała katolicka, ale były one słabsze pod wzglę-
dem demografi cznym i ekonomicznym76. 

74 Aleksander Szulc, Niemczyzna Szwajcarów – dyglosja czy dwujęzyczność?, PAU, Kraków 
2005, s. 10–14.

75 Na przykład w 1597 r. kanton Appenzell uległ podziałowi wg kryteriów wyznaniowych na 
dwa półkantony: Appenzell Innerrhoden (katolicki) i Appenzell Ausserrhoden (reformowany), zob. 
Martin Körner, Glaubensspaltung und Wirtschaftssolidarität (1515–1648) [Podziały wyznaniowe 
i solidarność gospodarcza (1515–1648)], w: Geschichte der Schweiz und der Schweizer…, s. 428.

76 Konfl ikt wyznaniowy między katolikami a protestantami przyjął ponownie formę zbrojną po 
ponad stu latach. Protestanci z Zurychu i Berna, niezadowoleni z panującego układu sił, doprowa-
dzili do tzw. wojen willgmerskich, z których pierwszą (1656 r.) przegrali, ale w drugiej (1712 r.) od-
nieśli zwycięstwo. W wojnach tych uczestniczyły niektóre tylko kantony; Solura, Fryburg, Bazylea
i St. Gallen pozostały neutralne. W wyniku wojen willgmerskich strona protestancka zyskała 
przewagę, zaś pozycja Zurychu i Berna wzrosła w kontekście całej Konfederacji, zob. François 
de Capitani, Beharren und Umsturz (1648–1815) [Trwanie i przewrót (1648–1815)], w: Geschichte 
der Schweiz und der Schweizer…, s. 477.
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Obok Zurychu znaczącym ośrodkiem protestantyzmu stała się Genewa, a to 
głównie dzięki Janowi Kalwinowi. Kalwin przybył do Genewy w 1536 r. Wytężo-
ną pracą i zdecydowaniem udało mu się tam stworzyć w kilkadziesiąt lat rozległy 
system teologiczny, ale także założyć podstawy pod nowy typ społeczeństwa, 
w którym wszelkie obszary ludzkiej aktywności sprzęgnięte zostały z wiarą reli-
gijną. Struktury kościelne i państwowe uległy zjednoczeniu (teokracja).

Z punktu widzenia wielokulturowości okres reformacji przyczynił się zdecy-
dowanie do powiększenia kulturowej różnorodności Konfederacji, i to nie tylko 
pod względem religijnym. Na skutek prowadzonych różnorakich walk granice 
Konfederacji znacząco przesunęły się na zachód. Wyparto Sabaudczyków, którzy 
skierowali swe ambicje na południe, i z czasem, tj. w XIX w., stanęli na czele wło-
skiego ruchu narodowego, obejmując także tron włoski. Genewa sprzymierzyła 
się z reformowaną Konfederacją, Vaud stał się krajem podległym Berna, Dolina 
Rodanu (Rhonetal) – z księstwa biskupiego biskupa Sionu przekształciła się w fe-
derację siedmiu, tzw. Zenden, sprzymierzoną z Konfederacją, zaś miasto Biel oraz 
reformowane doliny Jury Południowej znalazły się w strefi e wpływów Berna.

Zdaniem niektórych historyków77 to uczynienie z Konfederacji kraju wielo-
języcznego w istocie uratowało ją przed wchłonięciem przez Niemcy w czasie 
konsolidowania się narodu niemieckiego.

1.2.4. Rozwój Szwajcarii francuskojęzycznej

W Szwajcarii francuskojęzycznej sprawy potoczyły się odwrotnie. Tamtejsze dia-
lekty, należące prawie bez wyjątku do rodziny frankoprowansalskiej, i pozostające 
w wyłącznym użyciu aż do późnego średniowiecza, próbowały przeciwstawiać się 
importowanej z Francji standardowej francuszczyźnie, ale zasadniczo jej ulegały, 
jakkolwiek powoli i stopniowo, ostatecznie dopiero na przełomie XIX i XX w.

Kalwin, Francuz z pochodzenia, nie znał dialektów sabaudzkich i przyczyniał 
się do promowania francuszczyzny. Ponadto zamierzano uczynić z Genewy ba-
stion reformacji, a do tego potrzeba było języka uznanego w Europie. Odwołanie 
przez Ludwika XIV w 1685 r. edyktu nantejskiego (z 1598 r.) spowodowało na-
pływ kolejnych fal78 hugenotów do Szwajcarii, tym razem w liczbie około 60 tys. 
osób. Genewa przyjęła w krótkim czasie 8 tys. uciekinierów, Lozanna – 17 tys., 
a była to zamożna elita przemysłowa ówczesnej Francji, która wielce się przyczy-
niła do rozwoju w Szwajcarii takich gałęzi gospodarki, jak bankowość, produkcja 
zegarków, przemysł tekstylny, hodowla jedwabników. Ponadto, co ważne, huge-
noci przywieźli z sobą francuski język, zakładali francuskie szkoły i czasopisma. 
Nawet jeśli wielu z nich nie znało francuskiego, a np. dialekty okcytańskie, to aby 
porozumieć się z frankoprowansalskimi Szwajcarami jako środka komunikacji 
używano standardowego języka francuskiego.

77 Zob. np. William Martin, Historie de la Suisse [Historia Szwajcarii], Payot, Lausanne 1980.
78 Pierwsza fala uchodźców hugenockich dotarła do Szwajcarii w połowie XVI w., a następna 

po nocy św. Bartłomieja w 1572 r.
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W 1668 r. wydano zakaz nauczania religii w dialekcie sabaudzkim. Na począt-
ku XVIII w. francuski stał się ofi cjalnym językiem Genewy, choć jeszcze w XVI w. 
był tam wyłącznie językiem kancelaryjnym. 

Warto zauważyć, że we francuskiej przestrzeni językowej dialekty (patois) uwa-
żane są za coś mniej godnego niż język standardowy, za chłopskie idiomy o niższej 
wartości79. Najpierw elity, a potem cała ludność, porzuciły dialekty i przejęły fran-
cuski język standardowy. Ostatecznie to rewolucja francuska ze swoim uznaniem 
francuskiego za język całego narodu, dialektów zaś za feudalny przeżytek, a dalej 
– powszechny obowiązek szkolny z XIX w., doprowadziły do wymarcia dialektów 
we Francji i francuskojęzycznej Szwajcarii. Tymczasem fakt istnienia silnej dyglo-
sji w Szwajcarii Alemańskiej obciąża stosunki między nią a Szwajcarią Romańską, 
o czym jeszcze będzie mowa w dalszych partiach tej pracy.

Trzeba też ponownie podkreślić, że w okresie reformacji, obok opisanych wy-
żej procesów zbliżania się reformowanych grup francuskojęzycznej i niemiecko-
języcznej, a oddalania Szwajcarów francusko- i niemieckojęzycznych od Francu-
zów i Niemców, doszło także do istotnego rozszerzenia Konfederacji na zachód.

Przyłączenie do Konfederacji obszarów frankofońskich zainicjowało proces 
stawania się Konfederacji społeczeństwem wielojęzycznym. Pytanie o to, jak 
radzono sobie w Bernie i Fryburgu z wielojęzycznością, jest jedną z najciekaw-
szych kwestii tamtego okresu80. Otóż podległy Bernu Vaud w zasadzie stanowił 
odrębną całość i kontakty były znikome, dlatego też mieszkańcy tego kanto-
nu zachowali język francuski, także w sądownictwie. Ale stosunki z berneń-
czykami nie zawsze były dobre, choć generalnie „frankofońskie obszary żyły 
pod berneńskim panowaniem od 1536 do 1798 r. w relatywnym dobrobycie, 
odróżniającym się pozytywnie od ubogich warunków panujących w sąsiedniej 
Sabaudii”81. Podobnie nie narzekały na dyskryminację obszary podległe Frybur-
gowi. Francuski był tam językiem sądów. Sam Fryburg zachował niemieckoję-
zyczność, ale tereny poza miastem były dwujęzyczne. Oligarchowie fryburscy 
skłaniali się jednak ku francuszczyźnie. W XVIII w. miasto stało się faktycznie 
dwujęzyczne.

Jednym z istotnych powodów takiego rozwoju sytuacji był fakt, iż w XVII w. 
Francja wyrosła na europejską potęgę gospodarczą, militarną i kulturalną. 
Wszystkie oczy były zapatrzone w Paryż i Wersal. Język francuski stał się naj-
bardziej rozpowszechnionym językiem w Europie. Dla Szwajcarii oznaczało to 
zagrożenie jej pozycji. Faktycznie, Francja rozszerzała swoje panowanie na po-
łudnie i wschód. W 1601 r. nastąpiło przesunięcie jej granic kosztem Sabaudii 
aż do Rodanu obok Genewy, w 1648 r. nastąpił podbój Górnej Alzacji, w 1674 r. 
zajęcie Burgundii82, a w 1681 r. – Strasburga. Konfederacja stała się protekto-

79 Christoph Büchi, Röstigraben…, s. 83.
80 Ibid., s. 89.
81 Ibid., s. 91.
82 W tym samym roku Szwajcaria ponownie zadeklarowała swą neutralność, przy okazji wojny 

holenderskiej; zob. Hans-Peter Treichler, Abenteuer Schweiz…, s. 196.
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ratem królów francuskich, kontrolowanym bastionem antyhabsburskim. Zresztą 
temu protektoratowi Francji zawdzięcza Konfederacja swoje sukcesy w pokoju 
westfalskim – uwolnienie od Rzeszy i uznanie swej neutralności.

We wzajemnych stosunkach między dwoma krajami język niemiecki był stop-
niowo wypierany przez język francuski. Na przykład: corocznie odnawiane traktaty 
z Francją spisywane były najpierw po niemiecku, ale pod koniec XVIII w. już wy-
łącznie po francusku. Podobnie było w życiu codziennym nawet niemieckojęzycz-
nej części Szwajcarii: modne były meble, stroje, tańce i język francuski, choć naśla-
downictwo nie zaszło tam tak daleko, jak w części zachodniej. Zdobycie Vaud przez 
Berno w XVI w. wzmogło romanizację górnych warstw społecznych Berna. Jed-
nak w powstałej mieszance niemieckiej kultury chłopskiej i cywilizacji francuskiej 
Berno zachowało też element niemiecki. Natomiast patrycjat Fryburga całkowicie 
poddał się naporowi francuszczyzny. Wcześniejsze tendencje zniemczania nazwisk 
zostały porzucone, czy wręcz odwrócone przez dodawanie „de”. Podobnie w Solu-
rze czy Bazylei – język francuski stał się powszechnie znany (w Solurze rezydował 
ambasador francuski, zajmujący się m.in. werbunkiem żołnierzy, Bazylea zaś leżała 
blisko granicy i była silnie powiązana z Francją więzami gospodarczymi). Wszyst-
ko to doprowadziło do przesunięcia się językowej granicy francusko-niemieckiej na 
wschód, lecz granica ta nie sięgnęła linii sprzed 1500 r.

Trzeba także pamiętać, że tysiące młodych Szwajcarów, służących we francu-
skim wojsku, przyłożyło swoją rękę do romanizacji Konfederacji, i to w niższych 
warstwach społecznych. Wielu z nich zostawało zresztą we Francji po odbyciu 
służby jako ochrona majątków, portierzy, halabardnicy. Natomiast ci, którzy wra-
cali, upowszechniali wiele francuskich słów w swoich środowiskach.

Ta frankomania krytykowana była w Szwajcarii wówczas, ale także i póź-
niej, choćby przez Jana Jakuba Rousseau. Tymczasem w XVIII w. szwajcarskie 
rody rządzące mówiły po francusku i były zapatrzone w absolutyzm francuskich 
królów z Wersalu, natomiast elity intelektualne – w idee oświeceniowe. Jednak 
te możnowładcze rody nie uległy naciskom, by przeprowadzić niezbędne dla 
kraju reformy, pomimo licznych w XVIII w. wybuchów społecznego niezado-
wolenia. Dopiero rewolucja francuska przepełniła czarę goryczy. Pod wpływem 
rewolucyjnych haseł wzburzyła się uciskana przez władze Berna ludność kan-
tonu Vaud i zwróciła się o pomoc do Francji. Oddziały francuskie wkroczyły do 
Szwajcarii w styczniu 1798 r. Powołano efemeryczną Republikę Lemańską. Na-
tomiast klęska zadana w marcu 1798 r. przez armie francuskie wojskom Solury, 
Fryburga i Berna doprowadziła do obalenia ancien régime’u i powstania Repu-
bliki Helweckiej, czyli jednolitego, scentralizowanego państwa narodowego83, 
uznającego jednak wielojęzyczność społeczeństwa. W szwajcarskiej historio-
grafi i interpretuje się ten przewrót najczęściej jako upadek starej Konfederacji, 

83 Tobias Kästli, Die Schweiz – eine Republik in Europa. Geschichte des Nationalstaats seit 
1798 [Szwajcaria – republika w Europie. Historia państwa narodowego od 1798 r.], Verlag Neue 
Zürcher Zeitung, Zürich 1998, s. 21.
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jako koniec pewnej epoki, jako okres wstydliwy, będący wynikiem zmowy po-
wiązanych z Francją elit intelektualnych, które nie przekonały większości naro-
du do swoich celów, jako okres stacjonowania w Szwajcarii francuskich wojsk, 
rabunku, domowej wojny, nie zaś jako początek czegoś nowego. Tymczasem, 
zdaniem Tobiasa Kästli, właśnie perspektywa „początku” pozwala dostrzec 
w rewolucji helweckiej okres bardzo ważny dla późniejszego kształtowania się 
państwa narodowego, okres publicznej dyskusji nad państwem, narodem, kon-
stytucją, republiką, demokracją, suwerennością i federalizmem84.

Zanim jednak przejdziemy do bardziej szczegółowej analizy Republiki Hel-
weckiej w kontekście wielokulturowości Szwajcarii, wypada jeszcze uzupełnić 
dotychczasowe rozważania o wątek społeczny. W tym obszarze wieki XVII 
i XVIII nie cieszą się w Szwajcarii dobrą sławą. Kraj zatrzymał się w rozwoju na 
etapie dotychczas osiągniętym. Składał się z trzynastu pełnoprawnych członków 
– kantonów, terenów sprzymierzonych oraz terenów podbitych, pozostających we 
wspólnym władaniu. Tereny sprzymierzone i podbite, w odróżnieniu od człon-
ków, nie posiadały pełnych praw. W kantonach umacniał się oligarchiczny system 
rządów. Chłopi pozostawali na marginesie, ich powstanie w Bernie i Lucernie 
w 1653 r. zostało bezlitośnie stłumione85.

Na przykład: od XIV do XVIII w. wiele gmin wiejskich i dolin w kantonie 
Berno, najbardziej rozwiniętym w XVII w., starało się uzyskać tzw. wolności 
(Freiheiten) od miast (które następowały jako podmioty władzy po zwyciężo-
nych bądź wymarłych szlachcicach), na drodze walki zbrojnej lub kupna, zazwy-
czaj skutecznie. Ale były to wolności kolektywne, nie indywidualne. Dotyczyły 
kwestii podatkowych lub sądowniczych. Natomiast brak wolności indywidualnej 
i nierówność wobec prawa stały się w XVIII w. problemem społecznym i gospo-
darczym, który dotykał nie tylko chłopów, ale także rzemieślników i zatrudnio-
nych w przemyśle. Brakowało im poczucia bezpieczeństwa prawnego i stałości 
oraz jednolitości ram prawnych. Tymczasem technika, zwłaszcza w przemyśle 
tekstylnym, rozwijała się, handel się intensyfi kował, sieć dróg stawała się coraz 
gęstsza i lepsza. Tak więc system prawny stanowił coraz bardziej dokuczliwą 
zaporę między rozwijającymi się podmiotami – miastem i wsią, a także między 
Bernem a innymi kantonami (różne miary, waluty itd.). Łatwiej było handlować 
z Francją niż z innymi miastami Konfederacji86.

Lista społecznych nierówności w XVIII-wiecznej Konfederacji była jednak 
znacznie dłuższa. Dwa najbardziej znaczące punkty tej listy to problem statusu 
ludności żydowskiej oraz kobiet. Kobiety były pozbawione jakichkolwiek praw 
politycznych, i o ich pozyskanie musiały walczyć jeszcze długo, bo do 1971 r. 
o prawo głosu, a do 1981 r. o konstytucyjną równość prawną, społeczną i go-
spodarczą. Natomiast Żydzi w dawnych kantonach, podobnie jak w innych pań-

84 Ibid., s. 22.
85 Artur Baur, Szwajcarski fenomen…, s. 27.
86 Tobias Kästli, Die Schweiz…, s. 26–27.
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stwach Europy, rządzących się prawem nierówności, byli w większości margina-
lizowani, a tylko nieliczni z nich zajmowali znaczące pozycje w społeczeństwie. 
W 1776 r. parlament związkowy ograniczył Żydom prawo do zamieszkania tylko 
do kantonu Argowii, w gminach Lengnau i Oberendingen87.

To wszystko doprowadziło do powstania opozycyjnych ruchów, zmierzają-
cych ku politycznej wolności, zwłaszcza wśród młodych intelektualistów, wyzna-
jących fi lozofi czne idee oświeceniowe, przede wszystkim ideę wolności osoby 
ludzkiej. Nazywali siebie patriotami, jako że chcieli przywrócić stare wolności 
swojej ojczyzny. Ruch, który współtworzyli, określany bywa mianem „helwety-
zmu”. Ten ruch przechodził zmienne koleje losu, odradzając się w różnych for-
mach także w późniejszych wiekach. 

Korzeni idei wolności poszukiwali szwajcarscy patrioci w legendach o Wilhelmie 
Tellu i rycerzu Winkelriedzie. O tę wolność zabiegały zarówno środowiska wiejskie, 
jak i miejskie, czyli burżuazja. Zresztą podobną drogę przechodziły w tym okresie 
także inne kraje – północne Włochy, Anglia, Szkocja, a przede wszystkim angielskie 
kolonie w Ameryce Północnej, które w 1776 r. uniezależniły się od Korony.

Jak wspomniano, patrioci szwajcarscy zapatrzeni byli w prastare idee wol-
nościowe, zwłaszcza w przeszłość Helwetów, którzy ogromną ceną okupili pod 
Bibracte swój zryw wolnościowy (58 r. p.n.e.). Główne postacie szwajcarskiego 
oświecenia to mieszkańcy Zurychu: Johann Jakob Bodmer (1698–1783) i Johann 
Jakob Breitinger (1701–1776). Obydwaj byli teologami, wykładowcami Caro-
linum, czyli zuryskiej szkoły dla protestanckich duchownych. Stworzyli środo-
wisko, w którym dyskutowano o historii, polityce i fi lozofi i, i które wydało póź-
niejszych luminarzy: Johanna Kaspara Lavatera (1741–1801), Johanna Heinricha 
Füssliego (1742–1825) i Johanna Heinricha Pestalozziego (1746–1827)88.

Głównymi „odnowicielami” Konfederacji byli: Frédéric-César Laharpe 
(1754–1838) w kantonie Vaud (Waadt) i Peter Ochs (1752–1821) w Bazylei.

W 1761 r. powstało Stowarzyszenie Helweckie. Założyli je intelektualiści za-
troskani o ducha patriotycznego i odnowę. Ich działalność miała charakter kul-
turalny, intelektualny, a nie polityczny. Impulsu do zmiany dostarczyła z czasem 
rewolucja francuska.

W styczniu 1798 r. wojska francuskie wkroczyły do kantonu Vaud (Waadt), 
witane tam jako wyzwoliciele. Dwa miesiące później wkroczyły do Berna. Dnia 
12 kwietnia 1798 r. w Aarau (Argowia) proklamowano powstanie jednej, nie-
podzielnej Republiki Helweckiej, która zastąpiła konfederację trzynastu małych 
kantonów-państw. Wszelkie dotychczasowe lokalne prawa utraciły ważność, 
obowiązywać zaczęła jednolita dla wszystkich konstytucja, wzorowana na fran-
cuskiej. Nowe państwo nie opierało się na władzy uwiarygodnionych bosko „ła-
skawych panów”, lecz na woli ogółu obywateli89. Zaczęły obowiązywać zasady 

87 Hans-Peter Treichler, Abenteuer Schweiz…, s. 232.
88 Tobias Kästli, Die Schweiz…, s. 31.
89 Ibid., s. 74.
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rewolucyjnej, francuskiej teorii państwa. Podjęta w kantonie Nidwalden próba 
oporu przeciwko nowej władzy została stłumiona siłą.

1.2.5. Podsumowanie podrozdziału 1.2.

Uciążliwości systemu feudalnych zależności poważnie doskwierały ludności 
zamieszkującej posiadłości habsburskie. Począwszy od XIII w., dążono do uzy-
skania pewnego stopnia autonomii, najpierw w formie uwolnienia od lokalnych 
feudałów i bezpośredniej zależności od cesarstwa, a potem także poprzez zawią-
zywanie samorządowych porozumień między oddzielnymi całościami politycz-
nymi, np. kantonami. Pierwsze takie porozumienie objęło trzy kantony leśne, 
później podobne procesy obserwować można było na terenach retoromańskich. 

Z czasem do skonfederowanych kantonów przyłączały się kolejne. Niezależnie 
od tej drogi rozwojowej, ważną rolę pełniły także podboje, prowadzące do posze-
rzania się na południe i na zachód granic ziem kontrolowanych przez Konfedera-
cję. Przystąpienie Berna (1353) oznaczało wejście także ziem francuskojęzycznych 
(a dokładniej: frankoprowansalskich) w orbitę zainteresowań niemieckojęzycznej 
dotychczas Konfederacji. Na początku XV w. w ramach Konfederacji znalazły się 
– zrazu przejściowo, ale później już na trwałe – także tereny włoskojęzyczne.

Struktura wewnętrzna Konfederacji od początku nie była silna. Członkowie 
związku (kantony) cieszyły się daleko posuniętą autonomią. W XIV w. pojawiło 
się ciało quasi-polityczne, w formie sejmu związkowego (Tagsatzung), które od-
grywało rolę koordynatora i organizatora poczynań całości, jednak nie dyspono-
wało atrybutami silnej władzy centralnej.

Powoli rodziło się poczucie wspólnoty ponadlokalnej, mocniejszej od konfl ik-
tów między członkami Konfederacji.

Konfl ikt z Francją o dostęp do Przełęczy Św. Gotharda i przegrana Szwajca-
rów (1516) zmusiły ich do zakończenia polityki ekspansji i przejścia na pozycję 
kraju neutralnego.

Drugi, obok językowego, znaczący obszar zróżnicowania wewnętrznego 
Szwajcarii ukształtowany został przy okazji ruchów reformacyjnych. Z kraju 
katolickiego Konfederacja stała się najpierw krajem katolicko-protestanckim, 
a w XX w., po stuleciach koegzystencji tych dwóch denominacji, także krajem 
wielowyznaniowym. Co więcej, procesy językowe związane z reformacją dodat-
kowo przyczyniły się do osłabienia związków Szwajcarii z Francuzami i Niem-
cami, a wzmogły rozwój tożsamości wewnątrzszwajcarskiej.

Wkroczenie wojsk francuskich do liczącej już 13 kantonów Szwajcarii (1798) 
zakończyło wstępny etap tworzenia się tego kraju jako kraju wielokulturowego 
i rozpoczęło długotrwały, i nierzadko bolesny proces instytucjonalizacji różnych 
wymiarów owej wielokulturowości.



ROZDZIAŁ 2

PIERWSZE PRÓBY 
INSTYTUCJONALIZACJI 

WIELOKULTUROWOŚCI SZWAJCARII. 
OD REPUBLIKI HELWECKIEJ DO 

PAŃSTWA ZWIĄZKOWEGO 

Początkowe etapy kształtowania się Szwajcarii jako kraju wielokulturowego mia-
ły charakter spontaniczny, niesformalizowany. Jednak włączenie się Konfederacji 
w szersze procesy modernizacyjne wymogło na rządzących podjęcie prób zinsty-
tucjonalizowania tego, co dotychczas przebiegało w formie żywiołowej.

Wkrótce po proklamowaniu w mieście Aarau Republiki Helweckiej, czyli 
jednolitego, scentralizowanego państwa szwajcarskiego, zaczęły obowiązywać 
nowe regulacje, wzorowane na modelu francuskim. W kwietniu 1798 r. uchwa-
lono w Aarau nową konstytucję. Zniesiono przywileje stanowe1. Wprowadzo-
no dwuizbowy parlament, złożony z Wielkiej Rady i Senatu, oraz organ wyko-
nawczy – pięcioosobowy Dyrektoriat, posiadający rozległe kompetencje. Silna, 
centralna władza ustawodawcza i wykonawcza była zupełnie obca lokalnym 
samorządowym tradycjom szwajcarskim. Pojawiło się obywatelstwo państwo-
we2, które zastąpiło tradycyjne obywatelstwo gminne. Szwajcarzy, których toż-
samość polityczna kształtowała się dotychczas w odniesieniu do gminy pocho-
dzenia (która zresztą nie musiała być wcale identyczna z miejscem urodzenia) 
i kantonu, zostali nagle postawieni wobec zupełnie nowego punktu odniesienia, 
a mianowicie wobec unitarnego państwa. 

Nowe obywatelstwo wiązało się z przyznaniem wolności i równości osobistej. 
To z kolei spowodowało zrodzenie się nowych problemów o charakterze naro-
dowościowym i religijnym, zresztą często powiązanych ze sobą nawzajem. Nie 
wchodząc szczegółowo w obszerną, pełną bolesnych wydarzeń historię kształto-
wania się Republiki Helweckiej, która to historia nosiła wiele cech bezlitosnego 
podboju i grabieży przez Francję, wypada zwrócić uwagę na nowe wątki, jakie 
pojawiły się w tamtym okresie w procesie kształtowania się szwajcarskiej wielo-
kulturowości.

1 Zob. Zdzisław Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Wydawnictwo Sejmo-
we, Warszawa 2002, s. 9.

2 Obywatelstwo państwowe przysługiwało w Republice Helweckiej tylko dorosłym mężczy-
znom, kobiety uzyskały je znacznie później.
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2.1. PROBLEM JĘZYKA

W nowo powstałej Republice Helweckiej została uznana równość języków. 
Wprawdzie początkowo F. Laharpe zamierzał ustanowić językiem urzędowym 
wyłącznie francuski, ale opinia społeczna była temu zdecydowanie przeciwna3. 
W kwietniu 1798 r. obydwie izby parlamentarne uchwaliły, że ustawy i dekrety 
będą ogłaszane w dwóch językach – niemieckim i francuskim. W praktyce życia 
politycznego wielojęzyczność powodowała na początku spore problemy w ko-
munikacji. Szybko okazało się, że – z wyjątkiem wykształconych elit – znajo-
mość niemieckiego wśród ludności francuskojęzycznej była znikoma, podobnie 
jak francuskiego wśród niemieckojęzycznej. Dołączenie do Republiki Helwec-
kiej w lipcu 1798 r. obszarów włoskojęzycznych (Lugano i Bellinzona) spotęgo-
wało jeszcze trudności, mimo to wielojęzyczność kraju została uszanowana i za-
gwarantowana ustawowo. Bieżące problemy, jak np. tłumaczenie dokumentów 
państwowych, starano się rozwiązywać kompromisowo. W tym samym 1798 r. 
po raz pierwszy sformułowana została przez ówczesnego ministra edukacji, 
Philippa Alberta Stapfera, idea utworzenia uniwersytetu federalnego, który po-
mógłby budować jedność między trzema grupami językowymi państwa (reto-
romański nie był jeszcze wówczas przedmiotem dyskursu społecznego). Idea ta 
wracała jeszcze później na forum publiczne, ale nigdy nie została urzeczywistnio-
na. Do chwili obecnej Szwajcaria ma uniwersytety wyłącznie kantonalne4. 

2.2. PROBLEM LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ

Żydzi, z uwagi na różnice religijne, już w epoce średniowiecza napotykali trud-
ności w integracji ze społeczeństwami, w których żyli. Marginalizacja religijna 
wiązała się często z rozwarstwieniem społecznym i gospodarczym. Kościelny 
zakaz lichwy zamykał chrześcijanom drogę do niektórych zawodów. W kon-
sekwencji Żydzi, nie objęci tym zakazem, opanowali np. zawód bankiera czy 
handlowca. Dodatkowo do kupiectwa i fi nansów skłaniała Żydów niemożność 
posiadania przez nich ziemi na własność. U progu ery nowożytnej, gdy zakaz 
lichwy zaniknął, pojawili się także chrześcijańscy bankierzy. Ale już wcześniej, 
w XVII, a zwłaszcza w XVIII w., europejscy książęta i szlachta chętnie zatrud-
niali Żydów do prowadzenia swoich spraw fi nansowych, wojskowych i handlo-
wych, co wielokrotnie dawało tym tzw. Hofjuden szansę poważnego wzbogace-
nia się. Ich pozycja nabierała z czasem wręcz państwowego znaczenia, stawali 
się prawie że ministrami fi nansów, których koneksje zawodowe wykraczały da-

3 Christph Büchi, Röstigraben. Das Verhältnis zwischen deutscher und französischer Schweiz. 
Geschichte und Perspektiven [Röstigraben. Stosunki między Szwajcarią niemiecko- i francuskoję-
zyczną. Historia i perspektywy], NZZ Verlag, Zürich 2000, s. 121.

4 Istnieją natomiast dwie federalne politechniki, w Zurychu i w Lozannie.
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leko poza granice państwowe. Nie we wszystkich kantonach starej Konfederacji 
sytuacja wyglądała tak samo. W niektórych Żydzi byli całkowicie zmarginalizo-
wani, a w innych udało się im zdobyć wysokie pozycje w sferach fi nansowych. 
Ogólnie rzecz biorąc, Żydzi ściągali jednak na siebie niezadowolenie czy wręcz 
nienawiść szerokich kręgów społecznych, nie wyłączając nawet ludzi wykształ-
conych. W wyniku tego w okresie ancien régime’u w Szwajcarii Żydzi podle-
gali ograniczeniom w przemieszczaniu się, byli zepchnięci do określonych gmin 
i musieli płacić specjalny podatek. 

Po nastaniu Republiki Helweckiej Żydzi zwrócili się do Dyrektoriatu o zli-
kwidowanie obciążającego ich podatku, jako przeczącemu idei równości. W maju 
1798 r. problemem zajęły się obydwie izby parlamentu – Wielka Rada i Senat. 
Po gorącej dyskusji opowiedziano się za zniesieniem podatku. Pojawiło się też 
kolejne pytanie – czy Żydzi są obywatelami republiki, czy obcokrajowcami? Pro-
blem nie był łatwy do rozwiązania, jako że bycie Żydem posiada zarówno wymiar 
religijny, jak narodowy i społeczny. Niektórzy sądzili wręcz, że Żydzi są w istocie 
członkami swoistej korporacji i nie są zdolni stać się członkami społeczeństwa 
obywatelskiego, w którym obowiązują np. zawarte umowy cywilne. Żydowski 
rok szabatowy wiąże się wszak z darowaniem długów (Pwt 15, 1), zaś rok jubi-
leuszowy – ingeruje w treść zawieranych umów handlowych (Kpł 25, 14–16). 
W końcu specjalna komisja parlamentarna ds. Żydów zasugerowała, że Żydzi są 
w Szwajcarii obcokrajowcami oraz że wyjątkowo można by dopuścić do złożenia 
przysięgi obywatelskiej tych Żydów, którzy mieszkali w Szwajcarii przez co naj-
mniej 20 lat, uzyskają pozytywną opinię swojej gminy i podpiszą deklarację lo-
jalności. Ostatecznie jednak parlament nie przyjął tych sugestii i żadnym Żydom 
nie przyznał prawa obywatelstwa. Jedyne, co Żydzi uzyskali w Republice Hel-
weckiej, to status obcokrajowców, który umożliwiał im osiedlanie się w dowol-
nym miejscu, gwarantował wolność w uprawianiu handlu i rzemiosła oraz moż-
liwość nabywania na własność ziemi5. Później, kiedy już Szwajcaria powróciła 
do struktury federacji kantonów, niektóre z nich regulowały położenie ludności 
żydowskiej według własnych zasad. Na przykład: w 1809 r. Argowia, wzorując 
się na napoleońskim Décret Infâme, potraktowała Żydów jako członków korpo-
racji i ustanowiła nad nimi straż kantonu. Żydzi mieli te same obowiązki co inni 
obywatele, ale już nie te same prawa. Dotykało ich wiele ograniczeń, np. zabro-
niono im uprawiania handlu obwoźnego czy handlu bydłem. Stanowiło to silny 
nacisk asymilacyjny. Zarazem jednak asymilacja ułatwiła emancypację. Rabini 
przestawali pełnić funkcję sędziów i notariuszy, a stawali się bardziej duchowny-
mi według modelu chrześcijańskiego.

Problem statusu ludności żydowskiej w Szwajcarii powrócił przy okazji 
uchwalenia nowej konstytucji w 1848 r., o czym będzie jeszcze dalej mowa.

5 Tobias Kästli, Die Schweiz – eine Republik in Europa. Geschichte des Nationalstaats seit 1798 
[Szwajcaria – republika w Europie. Historia państwa narodowego od 1798 r.], Verlag Neue Zürcher 
Zeitung, Zürich 1998, s. 95–97.
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2.3. PROBLEM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Republika Helwecka przejęła z Francji nie tylko pewne symboliczne atrybuty re-
wolucji, jak np. nowy kalendarz (który jednakże został przez społeczeństwo odrzu-
cony, używano go tylko w urzędowej korespondencji z Paryżem) czy likwidację 
tytułu „pan” (Herr), w miejsce którego wprowadzono „piękny i prosty tytuł «oby-
watela»”6. Próbowano także odgórnie sekularyzować państwo, co jednak spotkało 
się ze zdecydowanym oporem tzw. starych kantonów. Pomiędzy kantonami Re-
publiki Helweckiej było wiele istotnych różnic na płaszczyźnie religijnej. Stare 
kantony były w przeważającej mierze katolickie, przeciwne Republice, a z drugiej 
strony istniały protestanckie kantony miejskie, popierające nowy porządek, gdyż 
sądziły, że Republika umożliwi im poprawę stosunków gospodarczych z Francją. 
Ale ta linia konfl iktu nie była jedyną. Widoczne były także podziały między ary-
stokracją a ludem, między chłopami, mającymi nadzieję na uwolnienie od dziesię-
ciny, a Kościołem, dla którego stanowiła ona istotne źródło przychodów. 

Najpoważniejszą sprzecznością był jednak problem stosunku państwa do Ko-
ścioła. Wcześniej, w kantonach starej Konfederacji, ukształtował się był stan rów-
nowagi. Nowe, republikańskie państwo chciało jednakże zlikwidować obszary 
nakładania się na siebie porządku kościelnego i politycznego. Szczególnie do-
tyczyło to Kościoła katolickiego, z istoty swej scentralizowanego i podległego 
Rzymowi. Kościoły protestanckie przywykły już bowiem do harmonizowania 
swej działalności z państwem. Doszło więc do konfrontacji wyznania wiary kato-
lickiej z przysięgą obywatelską, cnót chrześcijańskich z cnotami obywatelskimi. 
Solą w oku rządzących były zakony, uważane – zwłaszcza przez protestanckich 
chłopów – za instytucje niepotrzebne, wręcz pasożytnicze. 

8 maja 1798 r. parlament uchwalił sekwestr, a potem przejęcie dóbr klasztor-
nych na rzecz skarbu państwa. Dotknięte tym zostały 133 klasztory. Uzasadniano 
ten krok obawą przed przejęciem dóbr klasztornych przez Francuzów lub Austria-
ków, choć prawda była zapewne bardziej prozaiczna.

W lipcu 1798 r. Dyrektoriat wprowadził obowiązek składania przysięgi obywa-
telskiej przez wszystkich obywateli, w tym także przez osoby duchowne. Wywołało 
to gwałtowny opór, a w niektórych miejscach wręcz otwarty bunt. 9 września tegoż 
roku doszło do starcia oddziałów zbrojnych kantonu Nidwalden z armią francuską. 
Zginęło wiele osób, w tym kobiety i dzieci. Spalono kilkaset domów. Z Austrii nie 
nadeszła oczekiwana przez powstańców pomoc. Ale pomimo poniesionej klęski, 
przez wielu bój ten jest uważany za wyraz determinacji starych konfederatów w opo-
rze przeciw obcemu panowaniu oraz wyraz wierności idei wolności, która to idea 
– w optyce wewnątrzszwajcarskiej – jest szczególnie droga najstarszym członkom 
Konfederacji, w odróżnieniu od nowszych kantonów, takich jak Vaud, Argowia czy 
Tessyn. Chociaż, zdaniem Tobiasa Kästli, było to nie tyle romantyczne starcie mi-
łujących wolność Szwajcarów z francuskim najeźdźcą, co starcie partykularyzmu 

6 Ibid., s. 111.
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ludności starych kantonów (przywykłych do lokalnej, gminnej samorządności, do 
wolności kolektywnej) z nowoczesną ideą wolności indywidualnej, gwarantowanej 
i ograniczanej tylko przez narodowe państwo7. Innymi słowy, próba wprowadzenia 
Szwajcarów w nowy etap ich grupowej historii, a mianowicie w etap nowoczesne-
go narodu, posiadającego ukształtowaną świadomość odrębności od innych, a zara-
zem narodu świadomie przezwyciężającego własne wewnętrzne podziały, kończyła 
się niepowodzeniem. Dawne kantony ze swoją tradycyjną autonomią zredukowane 
zostały do roli zwykłych departamentów. Skorzystały na tym tylko dotychczasowe 
tzw. obszary sojusznicze i podbite (Zugewandte Orte i Untertanenländer), a kon-
kretnie Vaud, Argowia, Gryzonia, Tessyn, Turgowia i Sankt Gallen, które zrównano 
w prawach z ich dotychczasowymi sojusznikami czy władcami (1803).

2.4.  UNITARYZM CZY FEDERALIZM? SYTUACJA 
WEWNĘTRZNA SZWAJCARII DO 1815 ROKU

Konfl ikt nowej republiki z Kościołem stanowił pierwszy, bolesny krok na drodze 
do instytucjonalnego unormowania wielości wyznaniowej Szwajcarii. Należy jed-
nak zauważyć, że owe pierwsze próby nakierowane były bardziej na likwidowanie 
bądź ograniczanie różnorodności niż na jej wspieranie czy ochronę. Pół wieku 
szwajcarskiej historii, rozpoczęte interwencją Francji, a zamknięte uchwaleniem 
nowej konstytucji w 1848 r., to okres tarć pomiędzy zwolennikami tradycyjnej 
niezależności kantonów i związanej z nią różnorodności z jednej strony a sympa-
tykami republiki, czyli scentralizowanego państwa narodowego, z drugiej strony.

W 1800 r. przygotowano nowelizację konstytucji Republiki Helweckiej, ale 
Dyrektoriat, za cichą zgodą Francji, rozwiązał 7 sierpnia 1800 r. parlament. Repu-
blikanie po raz drugi dokonali zamachu stanu. Między unitarystami a federalista-
mi wywiązała się walka o kształt nowej konstytucji. Doszło do kolejnego, trzecie-
go zamachu stanu – 28 października 1801 r. federaliści rozpędzili zgromadzenie 
ustawodawcze, Dyrektoriat zaś został rozwiązany. Jednolite państwo helweckie 
przestało istnieć.

2 lipca 1802 r. przyjęto nową konstytucję, tzw. Notabelverfassung, która okre-
ślała Szwajcarię jako państwo jednolite, ale już nie jako niepodzielne. Stanowiło 
to próbę pojednania między unitarystami a federalistami. Bonaparte, prawdopo-
dobnie z wyrachowania, wycofał swoje wojska. W Szwajcarii ponownie nastał 
chaos i walki wewnętrzne. Wtedy na scenę polityczną powrócił w roli media-
tora sam Bonaparte. 19 lutego 1803 r. przekazał on szwajcarskim wysłannikom 
Akt Mediacyjny, konstytucję nowo utworzonego państwa o nazwie Helwecja, 
z czasem przemianowanego na Konfederację Szwajcarską. Chociaż Akt określał 
Szwajcarię jako państwo niezależne, to w istocie była ona uzależniona od Francji. 
Dobitnie ukazuje to zawarte z Francją przymierze wojskowe.

7 Ibid., s. 116.



50 Część pierwsza: Historyczny rys formowania się wielokulturowego narodu...

Akt Mediacyjny likwidował jednolite państwo szwajcarskie i przywracał kan-
tonom ich stare granice oraz pewną niezależność. Z punktu widzenia budowy 
nowoczesnego państwa narodowego był to raczej przejaw regresu. Każdy kan-
ton musiał uchwalić własną konstytucję. Akt obowiązywał do 1813 r. Miał dla 
Szwajcarii konsekwencje tak negatywne, jak i pozytywne. Utrwalał stan zależno-
ści kraju od Francji. Dolina Rodanu została wcielona do Francji jako departament 
Simplon (1810). Armia francuska wkroczyła do kantonu Tessyn. Wielu młodych 
Szwajcarów, werbowanych do armii francuskiej, straciło życie, walcząc w jej sze-
regach. Liczbę ofi ar wśród szwajcarskich żołnierzy podczas odwrotu spod Mo-
skwy w 1812 r. szacuje się na około 8 tys. Z drugiej jednak strony powiązania 
z Francją sprawiły, iż Szwajcaria wiele zyskała dzięki blokadzie gospodarczej 
Anglii zorganizowanej przez Paryż, ponieważ blokada, przynajmniej w począt-
kowym okresie, przyczyniła się do rozwoju gospodarczego alpejskiego kraju, 
zwłaszcza przemysłu tekstylnego oraz maszynowego. Później jednak doprowa-
dziła ona do gospodarczej katastrofy. Dekada 1803–1813 uważana jest mimo 
wszystko za okres wewnętrznego spokoju i konsolidacji. W krótkim też czasie 
Szwajcaria stała się jednym z najlepiej rozwiniętych krajów Europy.

W październiku 1813 r. rozegrała się pod Lipskiem „bitwa narodów”. Do-
wodzona przez Napoleona 160-tysięczna armia stanęła przeciwko 255-tysięcznej 
armii koalicji antyfrancuskiej. Napoleon poniósł klęskę. 15 listopada 1813 r. 
w Zurychu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Związkowego 
(Tagsatzung), które potwierdziło neutralność Szwajcarii. Chodziło o to, by woj-
ska sprzymierzonych, ścigające przegranych pod Lipskiem Francuzów, nie wkro-
czyły do Szwajcarii. Jednak takie stanowisko Szwajcarii nie było przyjęte ocho-
czo, uważano bowiem kraj za wasala Francji. Niemcy chcieli widzieć Szwajcarię 
w obozie niemieckim, kierując się romantyczną wizją narodu jako wspólnoty kul-
tury, zwłaszcza języka. W samej Szwajcarii opinie były bardzo silnie podzielone. 
Brakowało zgodnej diagnozy stanu obecnego i wspólnej wizji przyszłości. Zgro-
madzenie Związkowe zdecydowało się bronić 10-tysięczną armią granic Szwaj-
carii przed 100-tysięczną armią sprzymierzonych, która zamierzała przez Bazyleę 
i Genewę iść ku Francji. Wojska sprzymierzonych weszły na teren Szwajcarii 
21 grudnia 1813 r. W Szwajcarii starły się dwie koncepcje – opracowania nowej 
formuły dla konfederacji, która to formuła nie odrzucałaby tego, co wydarzyło się 
po 1798 r., głównie zaś zasady równości (uchwała Tagsaztung z 29 grudnia 1813 r.),
albo restauracji starego porządku sprzed 1798 r. Reakcyjna arystokracja, skupio-
na w tzw. Landshuterkomittee, była przeciwko neutralności, sądziła bowiem, że 
obecność wojsk sprzymierzonych osłabi ich przeciwników i umożliwi powrót do 
czasów sprzed rewolucji.

W lutym 1814 r. sporządzono projekt nowego traktatu związkowego i dysku-
towano nad nim, ale kilka kantonów (Bern, Solura, Fryburg, Lucerna, Zug, Uri, 
Schwyz, Unterwalden) nie chciało żadnych zmian, lecz raczej przywrócenia sta-
rego porządku. Tych jednakże sprzymierzeni zmusili do uczestnictwa w obradach 
Tagsatzung, które trwały nieprzerwanie od 6 kwietnia 1814 r. do 31 sierpnia 1815 r. 
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W tym czasie, w marcu 1814 r., sprzymierzeni zdobyli Paryż, w osobie Ludwika 
XVIII przywrócili Burbonów na tronie francuskim, a 30 maja podpisany został 
pokój paryski. Problem z granicami Francji miał być rozstrzygnięty na kon-
gresie pokojowym w Wiedniu, który obradował od listopada 1814 r. do czerw-
ca 1815 r. Oczekiwano, że do tego czasu Szwajcarzy wypracują nowy traktat 
związkowy.

Po epizodzie „100 dni Napoleona” i klęsce imperatora pod Waterloo (18 czerw-
ca 1815 r.), kantony szwajcarskie w końcu poszły na ugodę. 7 sierpnia 1815 r. 
podpisano traktat związkowy, czyli nową konstytucję. 22 autonomiczne kantony, 
z własnymi rządami, uwolnione zostały od zależności francuskiej, ale zarazem 
zdane na dobrą wolę potęg europejskich – Austrii, Rosji, Francji, Prus i Anglii. Po 
żmudnych negocjacjach prowadzonych podczas obrad kongresu wiedeńskiego, 
i później jesienią 1815 r. w Paryżu, neutralność Szwajcarii została uznana przez 
mocarstwa, jako potrzebna dla stabilizacji Europy.

2.5.  W DRODZE KU NOWEJ KONSTYTUCJI. POLARYZACJA 
SPOŁECZEŃSTWA SZWAJCARSKIEGO W LATACH 
1815–1848

We wrześniu 1815 r. w Paryżu zawarte zostało tzw. Święte Przymierze – związek 
Austrii, Rosji, Prus oraz Anglii i Francji. Szwajcaria przystąpiła doń w 1817 r. 
Istotą Przymierza było odrzucenie rewolucyjnej zasady suwerenności narodów. 
Naród to nie ogół obywateli czy kulturowa wspólnota, lecz zjednoczone pań-
stwa chrześcijańskie, objęte troską swoich władców. Mocarstwom europejskim 
zależało przy tym, aby Szwajcaria nie stała się przyczółkiem dla uciekinierów 
i uchodźców z napoleońskiej Francji. Faktycznie bowiem, wielu zwolenników 
i członków rodziny byłego cesarza schroniło się w Vaud/Waadt, a potem także 
w innych kantonach. Tych poszukiwano i denuncjowano.

Kantony stały na stanowisku, że są niezawisłe i przyznają azyl polityczny, 
komu chcą. Potęgi europejskie negowały to prawo i żądały wydawania azylan-
tów. W 1821 r., po stłumieniu powstania w Piemoncie i Neapolu, wielu powstań-
ców schroniło się w Genewie, Vaud/Waadt, Valais/Wallis, Tessynie i Gryzonii. 
Naciskano na Szwajcarię, aby zaostrzyła prawo azylowe, ograniczyła wolność 
prasy i wzmocniła działania policyjne w stosunku do przybyszów. Temu miała 
służyć m.in. specjalnie utworzona formacja policyjna, tzw. Fremdepolizei.

Pod koniec lat 20. XIX w. Święte Przymierze załamało się. Zahamowanie 
narastających dążeń narodowych i liberalnych w wielu europejskich krajach oka-
zało się niemożliwe. Reakcyjne posunięcia monarchów francuskich, zwłaszcza 
Karola X, doprowadziły do wybuchu rewolucji lipcowej (1830). W tym samym 
1830 r. (18 listopada) powstała też Belgia, uznana międzynarodowo w styczniu 
1831 r. W lutym Belgia uchwaliła swoją wzorcowo liberalną konstytucję. Był 
to kraj neutralny, ponieważ Anglia i Prusy chciały zapobiec jej wcieleniu przez 
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Francję. Neutralność może więc być wyrazem woli całego społeczeństwa, ale 
może być także wypadkową sił zewnętrznych.

Szwajcaria w tym czasie (grudzień 1830 r.) potwierdziła swą neutralność 
i wolę zbrojnej ochrony granic. Przyjęła też falę uchodźców z krajów, w których 
rewolucje zostały stłumione, co przyczyniło się do znaczącego rozwoju poli-
tycznego alpejskiego kraju. Na przełomie 1830/31 r. 11 kantonów usunęło swoje 
rządy i uchwaliło nowe, liberalne konstytucje. Następnie podjęto próbę rewizji 
traktatu związkowego z 1815 r., ale powołana do tego komisja parlamentarna 
nie zdołała pokonać oporu kantonów konserwatywnych. Jednak powolna praca 
elit, skupionych np. w Stowarzyszeniu Szwajcarskim (Schweizerische gemein-
nützig Gesellschaft) czy Stowarzyszeniu Helweckim (Helvetische Gesellschaft), 
drążyła powoli konserwatywny grunt. Rosła świadomość tego, że konfederacja 
w obecnym kształcie jest powolna i bezbronna wobec zewnętrznych wyzwań 
gospodarczych i politycznych.

Ważną postacią tego okresu był Guillaume Henri Dufour, genewczyk, które-
mu Szwajcaria zawdzięcza wprowadzenie narodowej fl agi – białego krzyża na 
czerwonym tle. Biały krzyż był już dawno temu używany przez Eidgenossen. Du-
four uważał, że krajowi potrzebny jest symbol jedności. Otwarcie zaproponował 
to podczas obrad parlamentu w Bernie w 1830 r., najpierw jako symbol jedności 
armii, którą już wówczas – przed powstaniem narodowego państwa – postrzegał 
jako szkołę uczuć narodowych. Nie od razu przyjęto jego propozycję, dopiero 
w 1840 r. znak ten począł obowiązywać we wszystkich oddziałach konfederacyj-
nych, by następnie stać się ofi cjalną fl agą narodową.

Ruch narodowy i liberalny w Szwajcarii miał dwa cele: ustanowić w możliwie 
wielu kantonach liberalne demokracje, a potem zrewidować traktat związkowy 
z 1815 r. i przekształcić konfederację w państwo narodowe. Przeciwnikiem tych 
dążeń były środowiska konserwatywne i katolickie, dysponujące władzą w nie-
których kantonach. To było powodem, dla którego ruch narodowy w Szwajcarii 
nabrał mocnego odcienia antyklerykalnego. Kościół bowiem – po okresie ucisku 
w czasach Republiki Helweckiej, kiedy to zlikwidowano klasztory i utrudniano 
katolikom kontakty z tymi ich biskupami, których siedziby znajdowały się poza 
granicami Szwajcarii – odzyskał swoje dawne wpływy. Nuncjusz papieski zo-
stał akredytowany przy konfederacji, przywrócono klasztory, władze kantonów 
katolickich i mieszanych starały się o taki podział diecezji i erygowanie nowych 
biskupstw, aby wierni mieli swoich pasterzy u siebie. Wprawdzie idea jednego 
biskupstwa narodowego dla całej Szwajcarii nie powiodła się, ale np. Genewa zo-
stała włączona do biskupstwa lozańskiego, w Sankt Gallen, Bazylei i Solurze usta-
nowiono nowe biskupstwa, a tylko Tessyn pozostał przy Mediolanie (do 1888 r.). 
Bazylea, Lozanna i Chur zostały podporządkowane bezpośrednio papieżowi. Pa-
pież Grzegorz XVI w encyklice Mirare vos potępił ducha liberalizmu i wezwał 
do walki ze sceptycyzmem i religijnym indyferentyzmem. To odbudowywanie 
wpływów przez Kościół było nie w smak liberałom. Pytanie o stosunek państwa 
do Kościoła pozostawało więc bardzo istotne dla dalszego rozwoju sytuacji.
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W 1834 r. w Baden doszło do spotkania przedstawicieli kantonów liberalnych: 
Bazylei-Wsi (Basel-Land), Solury, Sankt Gallen, Berna, Lucerny, Argowii i Turgo-
wii. Szukano środków do zapewnienia państwu supremacji, ale takich, które Kościół 
mógłby zaakceptować. W rezultacie przyjęto tzw. Artykuł Badeński, który ustanawiał: 
wprowadzenie synodów, przyznanie państwu prawa do ratyfi kacji lub odrzucania 
kościelnych zarządzeń, dopuszczenie małżeństw mieszanych wyznaniowo, zmniej-
szenie liczby świąt kościelnych, wprowadzenie nadzoru kantonów nad seminariami 
i zakonnikami, opodatkowanie klasztorów, założenie nowej, czysto szwajcarskiej 
metropolii. Nie wszystkie kantony przyjęły u siebie Artykuł Badeński, niektóre spo-
łeczności były temu zdecydowanie przeciwne, np. katolicka ludność części Berna. 
W tej sytuacji Wiedeń i Paryż uznały Artykuł za niewskazany. Jednak liberałowie nie 
poddawali się. Fakt przywrócenia w Szwajcarii w 1814 r. jezuitów (rozwiązanych 
w 1773 r.) ukazali jako śmiertelne zagrożenie dla kraju. Gdy we Fryburgu chciano 
jezuitom powierzyć na nowo kierowanie Kolegium Św. Michała, wywołało to trwa-
jący cztery lata spór kościelno-polityczny. Jeszcze dalej sprawy zaszły w Lucernie, 
gdzie dopuszczono jezuitów do wysokich stanowisk. 

Tak więc w latach 1830–1840 wzniesione zostały w Szwajcarii fundamenty 
późniejszego bloku katolickiego. Powstawały sieci stowarzyszeń politycznych 
i kościelnych, których najsilniejszą emanacją był Sonderbund8. Tym samym po-
głębiał się podział społeczeństwa na dwa przeciwstawne obozy – liberałów i ra-
dykałów z jednej, a konserwatystów z drugiej strony.

11 grudnia 1845 r. katolickie kantony: Lucerna, Schwyz, Uri, Unterwal-
den, Zug, Fryburg i Valais/Wallis zjednoczyły się w tzw. związku obronnym 
(Sonderbund)9, szukając też pomocy za granicą – w Paryżu, Turynie i Wiedniu. 
Ludność kantonów zrzeszonych w Sonderbundzie liczyła około 415 tys. osób, 
kantonów liberalnych zaś – prawie 2 miliony. Liberałowie stanowili wyraźną 
większość. Próba szukania przez Sonderbund pomocy za granicą wywołała re-
akcję kantonów liberalnych, które starały się, zrazu bezskutecznie, uznać wspo-
mniany związek obronny za niezgodny z konstytucją. Przymusowe rozwiązanie 
Sonderbundu udało się uchwalić dopiero 20 lipca 1847 r. 3 września 1847 r. 
parlament (Tagsatzung) zażądał wydalenia jezuitów z całej Szwajcarii, co kan-
tony katolickie uznały za mieszanie się w ich sprawy wewnętrzne oraz za atak 
na Kościół katolicki. Szykowano się do wojny domowej. Doszło do starć zbroj-
nych. Wojska konfederacji miały przewagę nad wojskami Sonderbundu. Ge-
nerał Guillaume Henri Dufour, genewczyk, dowodzący wojskami liberalnych 
kantonów protestanckich, wykazał się wielkimi umiejętnościami przywódczy-
mi, ale też świadomie nie chciał przedłużać wojny, by nie pogłębiać przepaści 
między kantonami katolickimi a protestanckimi. Siedem kantonów katolickich 

8 Urs Altermatt, Katholische Subgesellschaft [Katolickie subspołeczeństwo], w: Karl Gabriel und 
Franz-Xaver Kaufmann, Zur Soziologie des Katholizismus [Przyczynek do socjologii katolicyzmu], 
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1980, s. 145–165.

9 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz [Historia Szwajcarii], Verlag W. Kohlhammer, Stutt-
gart–Berlin–Köln 1991, s. 111.
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zostało szybko opanowanych, co umożliwiło radykałom przejmowanie w nich 
władzy. Dzięki temu można było rozpocząć budowanie nowoczesnego państwa 
związkowego. Przegrana walka pozostawiła jednak u katolików poważny uraz 
na całe dziesięciolecia.

Rok 1848 przyniósł szereg ważnych wydarzeń. Powstanie w Palermo w stycz-
niu, rewolucja lutowa w Paryżu i marcowe powstanie w Wiedniu sprawiły, że 
ingerencja obcych mocarstw w Szwajcarii była niemożliwa. Tendencja do prze-
kształcania konfederacyjnego związku kantonów-państw w szwajcarskie narodo-
we państwo związkowe mogła zwyciężyć. 

27 czerwca 1848 r. uchwalono nową konstytucję związkową i przekazano ją 
kantonom do ratyfi kacji. 12 września, po pomyślnym przebiegu referendum, trak-
tat wszedł w życie, choć niektóre kantony były mu przeciwne. 6 listopada zebrał 
się w Bernie nowo wybrany parlament. 

2.6. KONSTYTUCJA Z 1848 ROKU

Zwycięstwo obozu liberalnego i uchwalenie nowego traktatu związkowego 
w 1848 r. dało początek nowoczesnemu państwu szwajcarskiemu i zainicjowało 
działalność wielu nowych instytucji, które do dzisiaj regulują życie polityczne 
tego kraju. Co najważniejsze, nowa konstytucja regulowała także podstawowe 
kwestie wynikające z faktu wielokulturowości Szwajcarii.

Punkt ciężkości władzy przeniesiony został z kantonów na federację. Prawo 
suwerennych kantonów zostało ograniczone prawem federalnym10. Powołane 
zostały do życia podstawowe instytucje polityczne na poziomie federalnym11. 
Ciało ustawodawcze przyjęło postać dwuizbowego parlamentu – Zgromadze-
nia Związkowego (Bundesversammlung), na które składają się: Rada Narodowa 
(Nationalrat) i Rada Stanów (czyli kantonów, Ständerat), wybieranych co trzy 
lata. Liczba posłów do Rady Narodowej określana była proporcjonalnie do licz-
by ludności w kantonach. Natomiast do Rady Stanów każdy kanton wybierać 
miał po dwóch przedstawicieli, z wyjątkiem tzw. półkantonów, które miały po 
jednym przedstawicielu w tym ciele ustawodawczym. Każda decyzja podej-
mowana przez parlament wymagała zgody obydwu izb. Żadna z izb nie uzy-
skała pierwszeństwa. Wybory do Zgromadzenia Związkowego są powszechne 
i odbywają się w ustanawianych przez Radę Narodową okręgach wyborczych. 
Istotną charakterystyką szwajcarskiej władzy ustawodawczej, wprowadzoną 
przez konstytucję z 1848 r., jest instytucja tzw. referendum konstytucyjnego. 

10 19 z 25 kantonów stosowało system demokracji pośredniej, a pozostałe sześć – demokracji 
bezpośredniej (Obwalden i Nidwalden, Glarus, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, 
Uri); zob. Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz…, s. 117.

11 Zob. Oswald Sigg, Instytucje polityczne Szwajcarii, Pro Helvetia, EUROPA, Warszawa 1990, 
s. 37n.
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Każda zmiana konstytucji wymaga jej zatwierdzenia w obowiązkowym głoso-
waniu powszechnym.

Władza wykonawcza powierzona została Radzie Związkowej (Bundesrat), 
wybieranej przez parlament także na trzyletnie kadencje i składającej się z sied-
miu członków. Rady Związkowej nie można odwołać przed upływem kadencji. 
Kolejni członkowie Rady Związkowej pełnią przez rok funkcję prezydenta kraju. 
Stanowisko to, poza przewodniczeniem obradom Rady oraz funkcjami reprezen-
tacyjnymi, nie posiada żadnych dodatkowych prerogatyw. Głowa państwa szwaj-
carskiego ma zatem charakter grupowy.

Władza sądownicza sprawowana jest przez Sąd Związkowy (Bundesgericht), 
działający najpierw doraźnie, a od 1874 r. permanentnie, ze stałą siedzibą w Lo-
zannie. W jego skład wchodzi 30 sędziów i 30 sędziów zastępczych, wybieranych 
przez parlament na sześcioletnie kadencje.

Stolicą federacji zostało miasto Berno. Ostatecznie określone zostały także 
symbole narodowe Szwajcarii – fl aga i godło (biały krzyż na czerwonym tle), 
które podczas ofi cjalnych uroczystości poprzedzają symbole poszczególnych 
kantonów.

Należy pamiętać, że w latach 30. XIX w. wiele kantonów szwajcarskich przy-
jęło własne konstytucje, zawierając w nich szereg praw obywatelskich. Stąd też 
konstytucja z 1848 r. zawiera tylko najbardziej podstawowe uregulowania, takie 
jak gwarancja wolności prasy, swoboda stowarzyszania się, prawo do wnoszenia 
petycji, równość wobec prawa (art. 4.), wolność wyznania oraz wolność osie-
dlania się (art. 41.), ale te trzy ostatnie ograniczone były tylko do członków Ko-
ściołów chrześcijańskich. Dopiero w 1866 r. szwajcarscy Żydzi uzyskali prawo 
osiedlania się, a wolność sprawowania liturgii dla wszystkich wyznań zawarta 
została w konstytucji z 1874 r.

Kantony zachowały bardzo szerokie kompetencje w zarządzaniu swoimi we-
wnętrznymi sprawami. Władzom kantonalnym podlega policja, drogi, podatki, 
wymiar sprawiedliwości, opieka zdrowotna, szkolnictwo i kościoły.

Jak wspomniano wyżej, konstytucja z 1848 r. zawiera także istotne regu-
lacje dotyczące wielokulturowości. Przede wszystkim przyjęto w niej zasadę 
trójjęzyczności państwa, co w epoce wzbierających nacjonalizmów, optują-
cych za językową uniformizacją narodów, stanowiło chlubny wyjątek. In-
stytucje federalne zobowiązane zostały do komunikowania się z kantonami 
w językach tychże kantonów. Wszystkie ofi cjalne dokumenty musiały być 
tłumaczone na trzy języki urzędowe. To równouprawnienie nie zawsze było 
respektowane w praktyce. Język niemiecki, używany przez prawie 70% spo-
łeczeństwa, zajmował często uprzywilejowaną pozycję. Najsłabsze miejsce 
przypadło włoskiemu.

Zróżnicowanie religijne kraju także zyskało konstytucyjną sankcję, jakkol-
wiek obejmującą tylko dwie denominacje chrześcijańskie – katolicyzm i prote-
stantyzm.
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W 1848 r. powstało zatem narodowe państwo szwajcarskie12. Luźny związek 
kantonów, będących dotychczas praktycznie suwerennymi państewkami, prze-
kształcił się w państwo federalne.

Zdaniem W. Lindera na powstanie związkowego państwa szwajcarskiego zło-
żyło się sześć zasadniczych czynników13.

Po pierwsze, do głosu doszły nowe siły gospodarcze, oparte na bogactwie i kapita-
le, a nie na związkach rodzinnych. Siły te dążyły do decentralizacji przemysłu, rozbu-
dowy sieci komunikacyjnych oraz do obniżenia barier handlowych istniejących w po-
staci granic kantonalnych czy ceł. Dzięki konstytucji z 1848 r. nowoczesny przemysł 
zyskał niezbędną dla swego rozwoju przestrzeń wolności i ujednolicone warunki.

Po drugie, swoistą rolę odegrał lęk przed wchłonięciem niektórych kantonów 
przez potężnych sąsiadów – Francję, Włochy, Niemcy, oraz uznanie deklarowanej 
od XVII w. neutralności Szwajcarii14 przez mocarstwa europejskie w 1815 r. Neu-
tralność wzmacniała m.in. wewnętrzną integrację i zewnętrzną niezależność15.

Po trzecie, ważną funkcję pełniły stare tradycje i przywiązanie do demokra-
cji, kultywowanie ducha wspólnotowości, realnie przejawiającego się w pracach 
wykonywanych np. przez mieszkańców alpejskich gmin, bez zbędnej biurokracji 
i formalizmu.

Po czwarte, nastąpiło połączenie demokracji z federalizmem, podział władzy 
między centrum a kantony. 

Po piąte, udało się, przynajmniej częściowo, rozwiązać problem grup mniejszo-
ściowych, zwłaszcza mniejszości religijnych (katolicy stanowili 40% społeczeń-
stwa) i językowych. Mimo korzystnych ram konstytucyjnych, w kantonach katolic-
kich doszło jednak do segregacji wyznaniowej w szkołach publicznych (trwającej 
aż do połowy XX w.), z tym że wielojęzyczność nie była w Szwajcarii problemem 
tak istotnym jak zróżnicowanie religijne (z wyjątkiem kantonu Jury). 

Po szóste wreszcie, podziały językowe, religijne i społeczno-ekonomiczne nie 
nakładały się na siebie czy na granice kantonów, lecz przecinały16. 

Kształtowanie się Konfederacji Szwajcarskiej nie było jednak wolne od we-
wnętrznych i zewnętrznych napięć, co wydatnie ukazały kolejne dekady XIX w. 

12 Maciej Starzewski, Ustrój Szwajcarii, wykonano w Powielarni T-wa Biblj. Słuch. Prawa U.J., 
Kraków 1936, podaję za: Zdzisław Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny…, s. 12.

13 Wolf Linder, Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfl iktów w społeczeństwie wielo-
kulturowym, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1996, s. 36–44.

14 Neutralność Szwajcarii posiada rys swoisty, polegający na połączeniu trzech cech: wielo-
wiekowej tradycji neutralności, samodzielnym wyborze polityki neutralności przez Szwajcarię oraz 
ustawiczności neutralności; zob. Stanisław Bańbuła, O Szwajcarii prawie wszystko, Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa 1998, s. 38.

15 Zob. Alois Riklin, Funktionen der schweizerischen Neutralität [Funkcje szwajcarskiej 
neutralności], Institut für Politikwissenschaft der Hochschule St. Gallen, St. Gallen 1991.

16 Jeden wyjątek od tej reguły to kanton Jura, utworzony w 1978 r. z części kantonu Berno. 
Region Jury był słabiej rozwinięty gospodarczo i był też – w odróżnieniu od części południowej kan-
tonu Berno – bardziej katolicki i bardziej frankofoński. Podział nie zlikwidował jednak wszystkich 
problemów, gdyż po oddzieleniu się Jury w kantonie Berno pozostała jeszcze niewielka mniejszość 
katolicka i francuskojęzyczna.
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2.7. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 2

Pół wieku istnienia różnych form szwajcarskiej państwowości (1798–1848), przy-
niosło – po licznych perturbacjach i walkach wewnętrznych – ukształtowanie się 
nowoczesnego, federalistycznego organizmu politycznego, w którym wykrystali-
zowały się zasady istnienia społeczeństwa wielokulturowego. W pierwszej części 
tego okresu doszły bardziej do głosu tendencje uniformistyczne i centralistyczne, 
zmierzające do wykluczenia mniejszości (przyznanie Żydom w 1798 r. statusu 
obcokrajowców, sekwestr dóbr kościelnych, jednolita przysięga obywatelska, po-
wołanie policji ds. obcokrajowców). Z czasem jednak powołane zostały do ży-
cia lub odzyskane instytucje federalne, które starały się uchronić i zabezpieczyć 
wewnętrzne zróżnicowanie społeczeństwa szwajcarskiego. Konstytucja z 1848 r. 
stanowi wyraz tych właśnie dążeń, gwarantując obywatelom (ale tylko katoli-
kom i protestantom) równość wobec prawa, wolność wyznania i osiedlania się, 
ustanawiając trzy urzędowe języki oraz sankcjonując dwa wymienione wyznania 
chrześcijańskie. Te konstytucyjne fundamenty szwajcarskiej wielokulturowości 
ulegały jeszcze w późniejszych latach i nadal ulegają zmianom, niemniej jednak 
kierunek jej rozwoju został wyznaczony właśnie w połowie XIX w.



ROZDZIAŁ 3

PROCESY GOSPODARCZE 
I SPOŁECZNE W SZWAJCARII 

W DRUGIEJ POŁOWIE XIX 
I NA POCZĄTKU XX WIEKU

Lata, które upłynęły od przyjęcia przez Szwajcarów konstytucji w 1848 r. do 
I wojny światowej, to okres bardzo bogaty w wydarzenia o charakterze społecz-
nym, politycznym i kulturalnym. Polityka wewnętrzna i problemy gospodarcze 
wyraźnie dominowały w tym czasie.

3.1.  SFERA POLITYCZNA. REWIZJA KONSTYTUCJI 
W 1874 ROKU

W drugiej połowie XIX w. wyłoniły się w życiu politycznym Szwajcarii trzy 
główne nurty: liberalizm, konserwatyzm i socjalizm, które z czasem uległy kry-
stalizacji w postaci partii politycznych: radykałów (zwanych też wolnomyślicie-
lami, Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz, FDP, założona w dworco-
wym bufecie miasta Olten w 1894 r.), chrześcijańskich demokratów (Katholisch-
Konservative Partei der Schweiz, powstała w 1912 r., przemianowana w 1957 r. 
na Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei, a w 1970 r. na Christlichdemokra-
tische Volkspartei, CVP) i socjaldemokratów (Sozialdemokratische Partei der 
Schweiz, SP, założona w 1888 r.). 

Liberałowie, którzy opanowali młode państwo związkowe, chcieli państwa la-
ickiego. Religia miała być sprawą prywatną. Katoliccy konserwatyści przeciwnie, 
pragnęli państwa silnie powiązanego przynajmniej z chrześcijaństwem, jeśli nie 
z katolicyzmem. Indyferentyzm religijny, liberalizm, wolnomularstwo i judaizm 
tworzyły dla nich powiązany pakiet, stanowiący niebezpieczeństwo dla chrześci-
jańskiej, zachodniej tradycji.

Władzę w drugiej połowie XIX w. sprawowała faktycznie koalicja radykal-
no-liberalna. W wyborach parlamentarnych w 1848 r. zdobyli oni bezwzględ-
ną większość mandatów i utrzymali ją, z niewielkimi zmianami proporcji, 
aż do 1919 r. Ich poglądy polityczne zasadzały się m.in. na ideałach patrio-
tyczno-narodowych, centralizmie, wolności, demokracji i antyklerykalizmie. 
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Jądro tego ugrupowania stanowili wolnomularze i studenckie stowarzyszenie 
„Helvetia”1. 

W tej sytuacji logiczną opozycję tworzyli konserwatyści, optujący za federali-
zmem, wolnością dla Kościołów i szkół, utrzymaniem starego porządku patriarchal-
nego i wrogo nastawieni do postępującego uprzemysłowienia. Główną siłę w obozie 
konserwatywnym stanowili katolicy, którzy zamieszkiwali kantony jeszcze nie tak 
dawno skupione w związku obronnym Sonderbund, i w których do 1871 r. udało im 
się odzyskać władzę. Próbowali oni odbudowywać powoli utraconą pozycję w oby-
dwu izbach parlamentarnych, ale jeśli odnosili jakieś sukcesy, to raczej pojedyncze 
i o charakterze restryktywnym. Równolegle starali się tworzyć i rozwijać organizacje 
katolickie. W 1857 r. jako pierwsze powstało Stowarzyszenie Piusa IX (Piusverein).

W 1891 r. katolicy po raz pierwszy weszli do rządu. Wobec rosnącego zagro-
żenia socjalizmem, zbliżyli się do liberałów i w rejonach uprzemysłowionych 
próbowali tworzyć organizacje (lata 80. i 90.), które połączyły się ze stowarzysze-
niami z okresu Kulturkampfu (1887/88) jako Zjednoczenie Stowarzyszeń Męskich 
i Robotniczych (Verband der Männer- und Arbeitervereine). Współpracowali 
z socjaldemokratycznym ruchem związkowym. Na przełomie 1904/1905 r. do-
szło do połączenia istniejących różnych związków w Ludowe Szwajcarskie Sto-
warzyszenie Katolickie (Schweizerischen Katholischen Volksverein). W 1912 r. 
powstała Szwajcarska Konserwatywna Partia Ludowa.

Urs Altermatt określa ten proces jako tworzenie w Szwajcarii katolickiego sub-
społeczeństwa2. Proces ten rozpoczął się już w latach 30. XIX w. Jego pierwsza faza 
doprowadziła do utworzenia Sonderbundu. Subspołeczeństwo to część lub odłam 
społeczeństwa, który w pewnych przypadkach może przyjąć charakter antyspołe-
czeństwa lub społeczeństwa alternatywnego. Członków subspołeczeństwa łączą dwie 
rzeczy: wspólna subkultura (wartości, odczucia i wzory zachowań) oraz wspólna sub-
struktura (zespół stosunków społecznych i organizacji). Stąd też subspołeczeństwo 
musi mieć podstawę światopoglądową z jednej strony i organizację społeczną z dru-
giej (ideologizacja relacji społecznych i organizacja pozycji ideologicznych).

Pomiędzy wymienionymi dwoma antagonistycznymi obozami politycznymi do-
chodziło do konfl iktów, zwłaszcza na tle dążeń Kościoła katolickiego do umacniania 
swej pozycji w świecie. Dogmat o nieomylności papieża w sprawach doktrynalnych, 
ogłoszony przez Piusa IX w 1870 r., spotkał się nie tylko z negatywną reakcją kręgów 
liberalnych, ale doprowadził także do rozłamu w szwajcarskim katolicyzmie. Utwo-
rzone zostało biskupstwo Kościoła chrześcijańskokatolickiego (Christlichkatholische 
Kirche), pozostającego w nurcie starokatolickim. Dla rzymskich katolików oznaczało 
to odpływ sporej części elity intelektualnej, zwłaszcza spośród duchowieństwa. Ka-
tolicyzm coraz bardziej zamykał się w swoistym getcie. Ale nie tylko dogmat o nie-

1 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz [Historia Szwajcarii], Verlag W. Kohlhammer, Stutt-
gart–Berlin–Köln 1991 s. 120.

2 Urs Altermatt, Katholische Subgesellschaft [Katolickie subspołeczeństwo], w: Karl Gabriel und 
Franz-Xaver Kaufmann, Zur Soziologie des Katholizismus [Przyczynek do socjologii katolicyzmu], 
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1980, s. 145–165.
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omylności papieża był powodem konfl iktu między liberałami a konserwatystami. Po-
zostając w nurcie Kulturkampfu, także w Szwajcarii opanowane przez radykałów i li-
berałów państwo chciało uzyskać większy wpływ na szkolnictwo i duchowieństwo. 
Udało się to przeprowadzić na drodze rewizji konstytucji. Nowy zapis ustawy zasad-
niczej przyjęty został w referendum powszechnym w kwietniu 1874 r. Jej ducha od-
daje popularny wówczas slogan: „jeden naród – jedno prawo – jedna armia”. Najistot-
niejsze zmiany polegały na przejęciu przez federację szkolenia i uzbrojenia armii, na 
ujednoliceniu prawa, przekształceniu Sądu Związkowego w stały organ sądowniczy, 
mający siedzibę w Lozannie, poszerzeniu kompetencji federacji w ustawodawstwie 
cywilnym (z czasem rozciągniętym także na karne)3, całkowitym zakazie działalno-
ści zakonu jezuitów i zakładania nowych klasztorów, oraz na zagwarantowaniu wol-
ności wyznania i sumienia. Erygowanie nowych biskupstw wymagało zgody władz 
federalnych. Kantony musiały utrzymywać obowiązkowe, niewyznaniowe szkoły 
podstawowe. Federacja uzyskała także większe wpływy w sferze gospodarczej. To 
ona miała ustalać warunki prawne odnoszące się do budowy i utrzymania sieci kole-
jowej, odpowiadać za prawodawstwo pracownicze, a z czasem także za emisję pie-
niądza. Konstytucja wprowadzała instytucję referendum fakultatywnego, czyli prawa 
do poddawania pod referendum wszystkich ustaw federalnych, pod warunkiem że 
zebranych zostanie w tej sprawie przynajmniej 30 tys. podpisów bądź pragnąć tego 
będzie co najmniej 8 kantonów. W 1891 r. dołączyło do tego jeszcze prawo inicjatywy 
narodowej w kwestii częściowej rewizji konstytucji. Posunięcia te znacząco wpłynęły 
na poszerzenie funkcjonowania szwajcarskiej demokracji.

3.2. ROZWÓJ GOSPODARCZY

W drugiej połowie XIX w. Szwajcarii udało się utworzyć jednolitą przestrzeń dla 
gospodarki, z ujednoliconymi cłami i prawem gospodarczym. W 1852 r. ujedno-
licono system monetarny i wprowadzono do obiegu szwajcarskiego franka4. Rolę 
przodujących gałęzi odgrywały: przemysł tekstylny, zegarmistrzowski i maszy-
nowy, a także spożywczy i chemiczny. Rozwijała się też turystyka, otwierająca 
szanse przed rejonami górskimi. Malutkie wioski alpejskie, jak np. St. Moritz czy 
Davos, w krótkim czasie stały się znanymi w całej Europie kurortami. W 1894 r. 
odwiedziło Szwajcarię prawie 3 miliony turystów. 

Powstało wiele nowych ośrodków przemysłowych, takich jak Winterthur, 
Schaffhausen, Oerlikon, Baden, Biel, Grenchen czy Olten. Szybko rozbudowa-
na sieć połączeń kolejowych znacząco przyczyniła się do dynamicznego rozwo-

3 Ogólnoszwajcarski kodeks prawa cywilnego wydany został w 1912 r., zaś kodeks prawa 
karnego w 1942 r.; zob. Peter Stadler, Die Schweiz von der Varfassungsrevision 1874 bis zum Ersten
Weltkrieg (1874–1919) [Szwajcaria od rewizji konstytucji 1874 do pierwszej wojny światowej 
(1874–1919)], w: Geschichte der Schweiz [Historia Szwajcarii], von Hans von Greyerz, Erich Gru-
ner, Guy P. Marchal, Peter Stadler und Andreas Staehelin, Klett-Cotta im Deutschen Taschenbuch 
Verlag, München 1991…, s. 138.

4 Hans-Peter Treichler, Abenteuer Schweiz…, s. 268.
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ju produkcji i handlu, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 
Symbolem osiągnięć tego okresu jest zbudowana w latach 1872–1882 trasa kole-
jowa przez Przełęcz Św. Gotharda, na którą składa się m.in. 15-kilometrowy tunel 
wydrążony w masywie górskim5.

W 1898 r. federacja zdecydowała się wykupić linie kolejowe od prywatnych 
inwestorów krajowych i zagranicznych oraz utworzyć Szwajcarskie Koleje 
Związkowe (Schweizerische Bundesbahnen, SBB).

Dynamiczny rozwój gospodarczy pociągnął za sobą nasilenie ruchów migracyj-
nych, początkowo wewnętrznych, a następnie spowodował wyhamowanie tradycyj-
nej, odwiecznej emigracji zarobkowej Szwajcarów oraz otwarcie wrót kraju dla imi-
gracji, która w ciągu nieco ponad jednego wieku radykalnie zmieniła obraz Szwajcarii. 
Migracje wewnętrzne ukierunkowane były głównie z alpejskich terenów wiejskich 
ku miastom Szwajcarii Środkowej (Mittelland). Doprowadziły one do zauważalnego 
mieszania się ludności zróżnicowanej pod względem językowym i konfesyjnym. Te-
rytorialny charakter szwajcarskiej wielokulturowości zaczął ulegać osłabieniu.

Mówiąc o rozwoju gospodarczym, należy także wspomnieć o narodzinach no-
woczesnego ustawodawstwa pracowniczego. Prekursorem w tej dziedzinie oka-
zał się malutki kanton Glarus, który wprowadził u siebie w 1864 r. dwunastogo-
dzinny dzień pracy, ochronę kobiet ciężarnych i starszych uczniów, zakaz pracy 
nocnej, przerwy na wypoczynek, przepisy bezpieczeństwa pracy oraz inspekcję 
pracy. Federacja przyjęła podobne regulacje kilkanaście lat później (1877).

3.3. ARMIA I SZKOLNICTWO

Przed 1874 r. armia szwajcarska nie istniała jako ujednolicona struktura hierar-
chiczna. Każdy z kantonów był zobowiązany dostarczać w razie potrzeby kon-
tyngent wojska. W roku rewizji konstytucji (1874) zajęto się także organizacją 
wojska, powołując do życia armię federalną, którą w kolejnych latach scentrali-
zowano i unowocześniono.

Działania centralizacyjne zamierzano podjąć także w obszarze edukacji, ale 
społeczeństwo sprzeciwiło się temu w referendum w 1882 r., odrzucając projekt 
ustanowienia ogólnopaństwowego sekretariatu do spraw edukacji. Szkolnictwo 
pozostało w kompetencji kantonów, tworząc mozaikę 25 odmiennych systemów, 
z własnymi podręcznikami, programami nauczania i własną organizacją. Duch fe-
deralizmu nie wszędzie ponosił porażki w starciu z dążeniami centralistycznymi.

5 Tunel drążono z dwóch stron masywu górskiego przez 7 lat i 5 miesięcy. Gdy ekipy pracujące 
z przeciwnych kierunków spotkały się, okazało się, że wzajemne odchylenie dwóch części tunelu 
wyniosło 33 cm w poziomie i 5 cm w pionie. Średnio dziennie posuwano się o 4,47 m. Dziś prace 
przy najnowszym tunelu alpejskim, tzw. Basistunel, o planowanej długości 57 km, posuwają się 
czterokrotnie szybciej. Zakończenie prac planowane jest na 2016 r. Budowa tunelu św. Gotharda 
pochłonęła 177 ofi ar wśród robotników. Zob. http://de.wikipedia.org/wiki/Gotthardtunnel oraz http://
www.alptransit.ch/pages/d/projekt/index.php 



62 Część pierwsza: Historyczny rys formowania się wielokulturowego narodu...

Osobną kwestię stanowi szkolnictwo wyższe. O to, by stać się siedzibą 
uniwersytetu federalnego, zapowiadanego już w konstytucji z 1798 r., ubiegał 
się – bezskutecznie – Zurych. Uniwersytet kantonalny powstał tam w 1833 r. 
Miasto posiada także słynną politechnikę (założoną w 1854 r., Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich, ETHZ, która jest dziś uważana za jedną z naj-
lepszych wyższych szkół technicznych na świecie). W 1889 r. założono uniwer-
sytet o charakterze katolickim we Fryburgu. Społeczność katolicka oraz fran-
cuskojęzyczni Szwajcarzy przeciwni byli ujednolicaniu szkolnictwa. Należy 
jednak zauważyć, że uniwersytety w Szwajcarii niemieckojęzycznej były silnie 
powiązane strukturalnie z uniwersytetami niemieckimi. Dość powiedzieć, że 
pod koniec XIX w. 30–50% profesorów na szwajcarskich uniwersytetach było 
Niemcami6. Niemiecki wpływ na szwajcarską kulturę (literaturę, teatr, sztukę 
i publicystykę) w okresie przełomu wieków oceniany jest jako znaczący. Po-
dobnie wyglądała sytuacja na uniwersytetach w reformowanych środowiskach 
Szwajcarii francuskojęzycznej7.

3.4. IMIGRACJA

Jednym z najistotniejszych czynników zmian, jakie zachodziły w szwajcarskim 
społeczeństwie w drugiej połowie XIX w., były ruchy migracyjne. O migracjach 
wewnętrznych, wywołanych rozwojem gospodarczym, wspomniano już wcze-
śniej. Natomiast w XIX w. pojawiły się całkowicie nowe zjawiska na obszarze 
migracji zewnętrznych, zjawiska tak ważne, że wpłynęły na obraz Szwajcarii na 
całe kolejne dziesięciolecia.

W okresie 1815–1848 napłynęły do Szwajcarii liczne fale uciekinierów z pra-
wie wszystkich krajów z nią sąsiadujących. O zasadach przyjmowania decydo-
wały suwerennie kantony. Jednak rozwój sytuacji politycznej w kierunku libera-
lizmu i demokracji sprzyjał imigrantom; wielu z nich otrzymywało obywatelstwo 
szwajcarskie. Warto dodać, że uciekinierzy z przełomu XIX i XX w. stanowili 
dodatkowy, znaczący czynnik rozwoju szwajcarskiej wielokulturowości. Ponadto 
odegrali wielką rolę w zawodowym i wyższym szkolnictwie szwajcarskim8. 

Kolejną znaczącą datą w historii imigracji politycznej do Szwajcarii jest rok 
1848. Uciekinierów w Europie po 1848 r. było wielu9. Do Szwajcarii przybyło 
ich 12 tys., co stanowiło 0,5% ówczesnej ludności kraju. Pochodzili z Lombardii, 

6 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz…, s. 130.
7 Aktualnie w Szwajcarii działa 10 uniwersytetów kantonalnych. Pięć z nich ulokowanych jest 

w kantonach niemieckojęzycznych (Bazylea, Bern, Lucerna, Sankt Gallen, Zurych), trzy – w kanto-
nach francuskojęzycznych (Genewa, Lozanna, Neuchâtel), jeden – we włoskojęzycznym kantonie 
Tessyn, i jeden w dwujęzycznym kantonie Fryburg, zob. www.educa.ch

8 Między innymi na akademii w Lozannie w 1839/1840 r. wykładał Adam Mickiewicz.
9 Marc Vuilleumier, Flüchtlinge und Immigranten in der Schweiz. Ein historisches Überblick 

[Uciekinierzy i imigranci w Szwajcarii. Przegląd historyczny], Pro Helvetia, Zürich 1987, s. 26.
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Wenecji, Rzymu i całego Półwyspu Apenińskiego; dalej – żołnierze węgierscy, 
francuscy socjalistyczni demokraci… Państwo wspomagało kantony w ich utrzy-
maniu. Jednak nacisk mocarstw ościennych poprzez szpiclowanie czy domaganie 
się ekstradycji liberalnych, lewicowych czy anarchistycznych działaczy zmuszał 
Szwajcarię, jako jedyne liberalne państwo europejskie po rewolucjach z 1848 r., 
do ostrożności i do liczenia się ze swymi sąsiadami. Szwajcarzy wystarali się 
dla uciekinierów o możliwość emigracji do Anglii i do Ameryki; wielu wyjecha-
ło dobrowolnie lub nakłoniono ich do wyjazdu. W latach 60. XIX w. sytuacja 
się zmieniła. Zjednoczenie Włoch i amnestia we Francji spowodowały, że wielu 
uciekinierów mogło powrócić do swoich krajów.

Należy przypomnieć, że jeszcze w XVIII w. była Szwajcaria krajem emigracji 
zarobkowej. Wiek XIX przyniósł istotną zmianę tej sytuacji. Rozwój gospodar-
czy kraju umożliwił powolne zmniejszanie liczby emigrantów wyjeżdżających 
z kraju w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo pojawiła się i zaczęła w widoczny 
sposób rosnąć imigracja ekonomiczna. W pierwszej połowie XIX w. Szwajca-
ria stała się jednym z najsilniej uprzemysłowionych krajów europejskich. Na 
początku przybywali do Szwajcarii głównie kwalifi kowani rzemieślnicy z tere-
nów pogranicza z Francją, Niemcami i Austrią. Od 1885 r. dołączyli robotnicy 
z Włoch. W 1890 r. po raz pierwszy odnotowano dodatnie saldo migracji10. Trze-
ba jednak podkreślić, że do 1914 r. 95% cudzoziemców w Szwajcarii pochodziło 
z krajów z nią sąsiadujących, a więc z krajów, których języki ofi cjalne nie były 
dla Szwajcarów obce.

Pod koniec XIX w. przybywało do Szwajcarii wielu robotników, a także ist-
niał niewielki, ale stały dopływ uciekinierów politycznych (socjaldemokraci nie-
mieccy, prześladowani przez policję z powodu obowiązującego od 1878 r. zakazu 
działalności socjalistycznej; z Rosji, Polski i Ukrainy, wśród nich wielu Żydów). 
Żydzi wyjeżdżali z Rosji po zamachu na cara, do jakiego doszło w 1881 r., gdyż 
wielu z nich należało do Narodnej Woli – organizacji podejrzanej o przygotowa-
nie tego zamachu. Najczęściej jechali do Austrii lub Niemiec, a jeszcze chętniej 
do Szwajcarii, gdyż mogły tu studiować nawet kobiety (od 1867 r. w Zurychu, 
od 1872 r. w Genewie, od 1874 r. w Bernie, od 1886 r. w Lozannie, od 1890 r. 
w Bazylei, a od 1905 r. we Fryburgu). Jednak tzw. zuryska afera bombowa
z 6 marca 1889 r. sprawiła, że zaczęto na nich patrzeć jako na ludzi niebezpiecz-
nych, terrorystów, wzbudzających niepokój. Zaczęła się publiczna dyskusja o za-
lewie obcymi (tzw. Überfremdung). Zwłaszcza dotyczyło to Żydów, jako z trudem 
poddających się asymilacji czy naturalizacji. Rozróżniano „Żydów chałatowych” 
od „Żydów krawatowych”. Na przełomie XIX i XX w. praktyka naturalizacyjna 
była zabarwiona antysemityzmem, choć formalne przepisy tego nie przewidywa-
ły. Na podaniach Żydów o naturalizację stawiano specjalne znaki „J” lub gwiazdę 

10 Etienne Piguet, Einwanderungsland Schweiz. Fünf Jahrzehnte halb geöffnete Grenzen 
[Szwajcaria jako kraj imigracji. Pięć dekad na poły otwartych granic], Haupt Verlag, Bern–Stut-
tgart–Wien 2006, s. 13.
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Dawida. W kantonie Zurych już w 1912 r. wprowadzono formalne obostrzenia 
przy naturalizacji Żydów ze Wschodu11.

Połączenie imigracji politycznej i ekonomicznej sprawiło, że odsetek cudzo-
ziemców w Szwajcarii w drugiej połowie XIX w. wzrastał bardzo szybko: w 1850 r. 
stanowili oni 3% społeczeństwa szwajcarskiego, w 1860 r. – 4,6%, w 1870 r. 
już 5,7%, a w 1914 r. – 16%12. Imigracja koncentrowała się przede wszystkim 
w dużych miastach. Przed wybuchem I wojny światowej imigranci stanowili 34% 
mieszkańców Zurychu, 38% mieszkańców Bazylei, 42% mieszkańców Genewy 
i 51% mieszkańców Lugano13.

Napływ imigrantów na niespotykaną dotychczas skalę wywołał dwojakiego 
rodzaju skutki. Z jednej strony władze próbowały opanować to zjawisko poprzez 
zawieranie umów z krajami, z których imigranci przybywali, a później także po-
przez działania restrykcyjne. W 1917 r. wydłużono z 2 do 4 lat okres pobytu 
w Szwajcarii wymagany do wszczęcia procedur naturalizacyjnych, a wkrótce po-
tem dodano jeszcze kolejne 2 lata. W tym samym roku powołano specjalny organ, 
mający za zadanie kontrolować napływ cudzoziemców, a mianowicie Związkową 
Centralę Policji ds. Cudzoziemców (Fremdepolizei), której zadaniem była kon-
trola wjazdów i osiedlania się imigrantów. W 1921 r. ofi cjalnie zlecono tej po-
licji „zapobieganie zjawisku zalewu cudzoziemców”, czyli tzw. Überfremdung. 
Z drugiej strony, w świadomości społecznej pojawił się problem obcokrajowców. 
Zaczęto zauważać to zjawisko i dyskutować nad nim. 

Pierwszą ze wspomnianych umów Szwajcaria zawarła z Włochami 22 lipca 1868 r. 
Na mocy tego dokumentu obywatele Federacji Szwajcarskiej i Królestwa Włoch 
mogli korzystać w drugim kraju z większości praw na równi z ludnością miejscową 
(osiedlanie się wraz z rodzinami, prawo do własności, do prowadzenia działalności 
handlowej), z wyjątkiem praw politycznych. Dlatego też tę fazę polityki imigracyj-
nej władz szwajcarskich określa się jako liberalną. Jednak, mimo istnienia umowy 
międzyrządowej, niektóre grupy społeczeństwa szwajcarskiego wyrażały niezado-
wolenie z powodu rosnącej liczby imigrantów. W 1896 r. w Zurychu wybuchły za-
mieszki na tym tle. Wznoszono antywłoskie okrzyki, niszczono prowadzone przez 
Włochów restauracje i hotele. Porządek przywróciło dopiero wkroczenie wojska.

Począwszy od lat 90. XIX w., zaczęto coraz częściej publicznie mówić o imi-
gracji i imigrantach, po przełomie wieków pojawiło się hasło: „Problem cudzo-
ziemców to problem narodowy”14. Ujawniła się – po raz pierwszy – potrzeba spój-
nej polityki imigracyjnej. W pierwszej swej fazie polityka ta była nakierowana na 

11 Tobias Kästli, Die Schweiz – eine Republik in Europa. Geschichte des Nationalstaats seit 
1798 [Szwajcaria – republika w Europie. Historia państwa narodowego od 1798 r.], Verlag Neue 
Zürcher Zeitung, Zürich 1998, s. 446n.

12 Marc Vuilleumier, Flüchtlinge und Immigranten…, s. 38.
13 Etienne Piguet, Einwanderungsland Schweiz…, s. 14.
14 Hans-Rudolf Wicker, Migration, Migrationspolitik und Migrationsforschung [Migracja, po-

lityka migracyjna i badanie migracji], w: Hans-Rudolf Wicker, Rosita Fibbi, W. Hag (Hsgb.), Migra-
tion und die Schweiz [Migracje i Szwajcaria], Seismo Verlag 2004, s. 25.
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naturalizację imigrantów. W 1898 r. w rządzie dyskutowano o dalszym ułatwieniu 
procedur naturalizacyjnych, choć wówczas już po 2 latach pobytu można było 
wszczynać starania o uzyskanie obywatelstwa. Niektóre kantony postulowały na-
wet wprowadzenie ius soli. Naturalizację postrzegano wówczas nie jako nagrodę 
za asymilację, lecz jako nacisk na poddanie się jej15.

Można zatem skonstatować, że do wybuchu I wojny światowej Szwajcaria 
prowadziła liberalną politykę imigracyjną16. Panowała idea swobody (Freizügig-
keit) przemieszczania się ludzi i towarów, jednak wraz z rozwojem nacjonalizmu 
w Europie pod koniec XIX w. nastawienie liberalno-demokratyczne stawało się 
coraz słabsze. Coraz większego znaczenia nabierała tożsamość kantonalna i fede-
ralizm, jak również patrzenie na historyczną przeszłość, na mity historyczne. Temu 
towarzyszyła istotna zmiana społeczna w ostatnim trzydziestoleciu XIX w. – silne 
uprzemysłowienie zmieniło charakter kraju z rolnego na przemysłowy, zaś inno-
wacje techniczne w przemyśle tekstylnym zachwiały podstawą egzystencji wielu 
rolników. Spora ich liczba wyemigrowała za ocean, chcąc tam kontynuować swój 
zawód. Kompensację ubytku ludności stanowiła imigracja z krajów sąsiadujących. 
Postępowała urbanizacja kraju. Elita konserwatywna kraju śledziła te wydarzenia 
z troską. Niepokoiło ich osłabienie tradycji społeczeństwa chłopskiego, które gwa-
rantowało dotychczas istnienie tożsamości helweckiej, napływ „obcych”, zepchnię-
cie miejscowej ludności na margines. Różnie te lęki były adresowane, np. miejscowi 
robotnicy bali się silnie zintegrowanych wewnętrznie grup robotników z Włoch.

Z drugiej strony elita liberalna bała się uzależnienia od Niemiec. Jednak 
dynamika gospodarki szwajcarskiej i układ stosunków międzynarodowych nie 
pozwalały na drastyczne kroki wobec robotników-obcokrajowców. Pozostawa-
ła tylko polityka aktywnej, szybkiej naturalizacji. W 1898 r. rząd zasugerował 
parlamentowi wprowadzenie ułatwień do procedur naturalizacyjnych, jednak 
konserwatywne środowisko kantonów odrzuciło tę propozycję. W 1903 r. wy-
szła ustawa związkowa, która dawała prawo (lecz nie obowiązek) stosowania 
ius soli dla dzieci, których matka była Szwajcarką, oraz dla dzieci, których obo-
je rodzice zamieszkiwali w danym kantonie od ponad pięciu lat. Poza Genewą 
i Tessynem żaden inny kanton nie dostosował swojego prawa do tej ustawy 
związkowej17. Liczba naturalizacji nie zwiększała się. W tej sytuacji w kanto-
nach o dużym odsetku imigrantów uformowała się tzw. „Komisja dziewięciu”, 
która wystosowała petycję wzywającą do rewizji konstytucji związkowej. 

15 Ibid., s. 25–29.
16 Gianni D’Amato, unter Mitarbeit von Brigitta Gerber, Integration: eine Herausforderung für 

die Städte in der Schweiz? [Integracja: wyzwanie dla miast w Szwajcarii?], w: Gianni D’Amato, Bri-
gitta Gerber (Hsgb.), Herauforderung Integration. Städtische Migrationspolitik in der Schweiz und 
in Europa [Integracja jako wyzwanie. Polityka migracyjna miast w Szwajcarii i w Europie], Seismo 
Verlag, Zürich 2005, s. 16–23.

17 Gianni D’Amato, Vom Ausländer zum Bürger. Der Streit um die politische Integration von 
Einwanderern in Deutschland, Frankreich und der Schweiz [Od obcokrajowca do obywatela. Spór 
o integrację polityczną imigrantów w Niemczech, Francji i Szwajcarii], LIT Verlag, Münster–Ham-
burg–London 1998, s. 201.
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Dążeniem komisji było, aby „helwecki indygenat” oraz zasada ius soli pozostawa-
ły w kompetencjach Związku, co pozwoliłoby uzyskać obywatelstwo wszystkim 
obcokrajowcom, spełniającym określone warunki18. Naturalizacja postrzegana 
była jako warunek wstępny do asymilacji. Problem obcych można było rozwiązać 
poprzez zmniejszenie liczby obcokrajowców na drodze naturalizacji i ich wagi na 
drodze asymilacji. Tej wierze w asymilacyjną siłę społeczeństwa szwajcarskiego 
przeciwstawiały się dwie opcje: tradycyjno-konserwatywna (przeciwna osłabie-
niu prerogatyw kantonalnych) oraz nowa, nacjonalistyczno-ksenofobiczna (prze-
ciwna obniżaniu kryteriów naturalizacyjnych i domagająca się pełnej asymilacji 
jako warunku naturalizacji; ta opcja wysunęła się powoli na czoło po I wojnie). 

3.5. ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA

Przełom XIX i XX w. był ważny dla Szwajcarów także z punktu widzenia dojrzewa-
nia ich narodowej świadomości. W dobie kształtujących się nacjonalizmów europej-
skich, szczególnie wyrazistych w krajach sąsiadujących ze Szwajcarią – Niemczech, 
Francji, Austrii i Włoszech, proces ten miał w Szwajcarii niezwykle ważne znacze-
nie. Należy wszak pamiętać, że przebiegał on w kraju, w którym koegzystowały ze 
sobą cztery grupy językowe – niemiecka, francuska, włoska i retoromańska19.

W Szwajcarii niemieckojęzycznej, poddawanej przecież silnym wpływom 
kulturowym z Niemiec, nie doszło do wyparcia dialektów przez standardową 
formę języka niemieckiego (Hochdeutsch). Dialekty zachowały swą powszechną 
użyteczność, ustępując standardowemu niemieckiemu jedynie podczas ofi cjal-
nych wystąpień, w szkole oraz w piśmie.

Obszary francuskojęzyczne reformowane, jakkolwiek także pozostające pod 
wpływem wzorców płynących z Niemiec lub Szwajcarii niemieckojęzycznej, za-
chowały silne poczucie kantonalnej odrębności i bardzo selektywnie odnosiły się 
do wpływów pochodzących z Francji.

Ludność włoskojęzyczna, skupiona w kantonie Tessyn, podzielona politycz-
nie między walczące ze sobą bloki liberałów i konserwatystów, kulturowo czuła 
się związana z Włochami i była otwarta na ich kulturę, jednak zdecydowanie 
sprzeciwiała się ideom irredentystycznym.

Czwarta narodowa grupa szwajcarska, Retoromanie, kontynuowali swo-
ją walkę o uznanie wewnętrzne i zewnętrzne. Od momentu przekształcenia 
Gryzonii w pełnoprawny kanton konfederacji (1803), język retoromański był 
– obok niemieckiego i włoskiego – ofi cjalnym językiem tego kantonu. Jed-
nak rozwój gospodarczy kraju, nasilone migracje, rozbudowa sieci komuni-
kacyjnych (zwłaszcza kolejowych) nieustannie zwiększały zagrożenie języka 
retoromańskiego przez język niemiecki, wdzierający się do szkół, kościołów 

18 Ibid.
19 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz…, s. 130–131.
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i biur. W tej sytuacji zainicjowany został proces renesansu języka i kultury re-
toromańskiej, wkomponowany w szerszy ruch odrodzenia narodowego małych 
narodów20. Jednak ruch ten nie miał w przypadku Retoromanów wymiaru po-
litycznego. W 1885 r., po dwóch wcześniejszych nieudanych próbach, udało 
się wpisać na stałe w szwajcarski pejzaż Società Retorumantscha, organizację 
broniącą kultury retoromańskiej.

W 1913 r. Paider Lansel opublikował książkę pod znamiennym tytułem: Ni 
Taglians, ni Tudais-chs! Romanschs vulains restar! (Ani Włochami, ani Niemca-
mi! Chcemy pozostać Retoromanami). Był to przejaw istniejącej – pomimo po-
działów wyznaniowych i językowych – tożsamości narodowej Retoromanów (nb. 
tytuł książki określił granice zewnętrzne, ale nie odniósł się do granic wewnętrz-
nych, interretoromańskich, ani też do słabego poczucia wspólnoty mieszkańców 
poszczególnych dolin z innymi grupami retoromańskimi)21.

Tak więc próba określenia treści pojęcia „naród szwajcarski” przebiegała z ko-
nieczności jednocześnie kilkoma torami. Ta kolejna odsłona wspomnianego wcze-
śniej, XVIII-wiecznego „helwetyzmu”, od pierwszych lat XX w. zaczęła nabierać 
charakteru obronnego, z jednoczesnym odwoływaniem się do odległych czasów.

Także pod względem wyznaniowym pozostawała Szwajcaria tego okresu 
przykładem – zmieniającej się co prawda, ale niewątpliwej – żywotności. Szwaj-
carscy protestanci, którzy przodowali w rozwoju liberalnej teologii, wydali sze-
reg znamienitych osobowości, wśród których na czoło wysuwa się Karl Barth.

Katolicy, skupieni głównie w środkowej i wschodniej części kraju, zachowali 
wprawdzie tradycyjną rezerwę, ale też uzyskali znaczące wsparcie swej pozycji 
dzięki powstaniu i działalności uniwersytetu we Fryburgu, który umożliwił im 
łączność ze światową czołówką katolickiej inteligencji.

XIX-wieczny „helwetyzm”, podobnie jak jego poprzednik w XVIII w., na-
cechowany był także obecnością mitu alpejskiego, czyli idei wolnego, proste-
go, wspólnego świata chłopów i mieszczan, który kultywuje odwieczną wolność 
w formie demokracji, realizowanej zarówno w systemie partyjno-politycznym, 
jak i w systemie edukacyjnym22.

Widzimy więc, że budowanie szwajcarskiej tożsamości narodowej nie było 
wolne od trudności. Przede wszystkim polegała ona na tym, że „nie było łatwo być 
politycznie Szwajcarem, a kulturowo «Niemcem», «Francuzem» czy «Włochem» 
w epoce, w której tak wielką wagę przywiązywano do tego, co narodowe. W Szwaj-
carii oznaczało to uczenie się współżycia z innojęzycznymi członkami tego samego 
narodu”23. Przede wszystkim (ale nie tylko) problem ten ujawniał się w stosunkach 

20 O tym ruchu pisze m.in. Mirosław Hroch, Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, 
Wrocław 2003, choć w swojej pracy pomija Retoromanów; zob. Halina Florkowska-Frančić, Reto-
romanie. Trudny sukces małej grupy: perspektywa historyczna i stan obecny, „Przegląd Polonijny” 
2004 – z. 4 (114), s. 23.

21 Halina Florkowska-Frančić, Retoromanie…, s. 25.
22 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz…, s. 132–133.
23 Ibid., s. 133.
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między bardzo świadomą językowo mniejszością francuskojęzyczną a mniej wy-
czuloną w tej materii większością niemieckojęzyczną. Ów długotrwały proces wza-
jemnego dostosowywania się przyniósł jednak z czasem konkretne owoce.

3.6. SZWAJCARIA W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Wybuch I wojny światowej wzbudził w Szwajcarii powszechną chęć do obrony 
neutralności i niepodległości kraju. Zarządzono mobilizację, a głównodowodzą-
cym armii (generałem) został Ulrich Wille.

Początkowa jedność społeczeństwa szwajcarskiego zaczęła wkrótce ustę-
pować napięciom. Sympatie okazywane walczącym przeciwko sobie potęgom 
europejskim – Niemcom (a od maja 1915 r. także Włochom) z jednej, a Francji 
i aliantom z drugiej strony, pokrywały się z podziałami wewnętrznymi Szwaj-
carii na różne grupy językowe. Przysłowiowa „fosa” (Graben)24, dzieląca 
Szwajcarię na część niemiecko- i francuskojęzyczną, uległa silnemu pogłę-
bieniu. Oliwy do ognia dolewał fakt nieskrywanych proniemieckich sympatii 
generała Willego, które spotkały się ze sprzeciwem w kantonach francusko-
języcznych. Kryzys jeszcze się zaostrzył, gdy Niemcy pogwałcili neutralność 
Belgii. Doszło wtedy do praktycznego zerwania kontaktów między ludnością 
kantonów francusko- i niemieckojęzycznych25. Wewnętrzny pokój zdawał się 
zagrożony. W tej sytuacji szwajcarska elita intelektualna zaczęła kierować do 
społeczeństwa apele o jedność, m.in. znany szwajcarski poeta, Carl Spitteler, 
późniejszy laureat Nagrody Nobla, wystąpił ze słynną mową – Nasz szwajcar-
ski punkt widzenia (Unser Schweizer Standpunkt), w której wezwał ludność 
niemieckojęzyczną kraju do zachowania umiaru, skupienia i respektu wobec 
bezmiaru cierpienia, jaki niesie wojna, a także do zaniechania stronniczych 
działań26. Spitteler apelował o państwowopolityczną neutralność społeczeń-
stwa szwajcarskiego i prosił, aby swoje przeciwstawne sympatie z walczącymi 
w I wojnie sąsiednimi narodami zastąpili Szwajcarzy spojrzeniem na wspólną 
historię i obywatelstwo27.

24 Szerzej o tym problemie w rozdziale 8 niniejszej pracy.
25 Jerzy Wojtowicz, Historia Szwajcarii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, 

s. 206.
26 Geschichte der Schweiz [Historia Szwajcarii], Von Hans von Greyerz, Erich Gruner, Guy 

P. Marchal, Peter Stadler und Andreas Staehelin, Klett-Cotta im Deutschen Taschenbuch Verlag, 
München 1991, s. 145.

27 Urs Altermatt, Sprachregionalismus in der Schweiz im Vormarsch [Regionalizm języ-
kowy w Szwajcarii w zwycięskim pochodzie], w: Die multikulturelle Schweiz [Wielokulturowa 
Szwajcaria], Markus Escher (Red.), Neue Helvetische Gesellschaft (Hrsg.) 2002/2003, Verlag 
Rüegger, Zürich/Chur 2003, s. 40; a także: Carl Spitteler, Unser Schweizer Standpunkt. Vortrag 
gehalten in der Neuen Helvetischen Gesellschaft, Gruppe Zurich, am 14. Dezember 1914 [Nasz 
szwajcarski punkt widzenia. Wykład wygłoszony w Neue Helvetische Gesellschaft, grupa Zurych, 
14 grudnia 1914 r.], Zürich 1915.
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Do uratowania spójności społecznej znacząco przyczyniła się też działalność 
specjalnie założonego w tym celu w 1914 r. Nowego Stowarzyszenia Helwec-
kiego (Neue Helvetische Gesellschaft), spadkobiercy Stowarzyszenia Helweckie-
go, czynnego w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX w., czyli także 
w okresie walki o nowoczesne, jednolite państwo szwajcarskie. Głównym celem 
statutowym tej aktywnej do dziś organizacji jest „umacnianie wewnętrznej jedno-
ści kraju poprzez popieranie dialogu między różnymi grupami narodowymi, które 
składają się na społeczeństwo Szwajcarii”28.

Pod koniec wojny społeczeństwo szwajcarskie było także naznaczone ostrym 
konfl iktem o charakterze społeczno-ekonomicznym. Rosnące koszty utrzymania 
i niskie płace w zawodach robotniczych, urzędniczych i nauczycielskich, kon-
frontowane z pokaźnymi dochodami producentów korzystających z koniunktury 
wojennej oraz niezłymi dochodami rolników, spowodowały w Zurychu wybuchy 
niepokoju, które w listopadzie 1918 r. – być może także nie bez wpływu komu-
nistycznych idei i sowieckich agitatorów – przerodziły się w strajk generalny. 
Został on jednak szybko zgaszony. Jednak kwestia społecznych nierówności stała 
się bogatym w następstwa składnikiem dyskursu społecznego.

Przeprowadzone wkrótce po zakończeniu wojny wybory parlamentarne (po 
raz pierwszy według ordynacji proporcjonalnej) okazały się dla Szwajcarii swo-
istym trzęsieniem ziemi. Rządzący od 70 lat wolnomyśliciele-liberałowie (Frei-
sinnige) stracili większość w Radzie Narodowej (z dotychczas posiadanych 105 
mandatów utrzymali zaledwie 60), zaś zwycięzcami wyborów okazały się partie: 
chłopsko-mieszczańska (Bürgerpartei – uzyskała 29 mandatów) i socjaldemo-
kratyczna (zwiększyła stan posiadania z 22 na 41 mandatów). Konserwatywni 
katolicy praktycznie zachowali swój stan posiadania w Radzie Narodowej (z 42 
mandatów zachowali 41), ale zyskali drugi fotel w siedmioosobowym rządzie, 
mogli ponownie nawiązać zerwane w 1873 r. stosunki ze Stolicą Świętą oraz stali 
się najsilniejszym stronnictwem w Radzie Kantonów29. Wspomniany wcześniej 
proces budowania subspołeczeństwa katolickiego w Szwajcarii wchodził w fazę 
największego rozkwitu30.

Humanitarne akcje w ramach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża pod-
czas walk oraz udzielanie azylu potrzebującym wpłynęły na wyraźne podniesie-
nie międzynarodowej pozycji Szwajcarii. Jej przystąpienie do Ligi Narodów stało 
się możliwe dzięki determinacji mieszkańców kantonów francuskojęzycznych. 
Ulokowanie siedziby Ligi w Genewie umożliwiło temu miastu, jak również i kra-
jowi, zyskanie przychylności na całym świecie oraz umocnienie swego wizerun-
ku jako miejsca dialogu, wzorca demokracji i językowego pokoju. Członkostwo 
w Lidze Narodów oznaczało jednak dla Szwajcarii pewne ograniczenie ich trady-
cyjnej neutralności. Nastąpiło mianowicie przejście od „neutralności integralnej” 

28 Die multikulturelle Schweiz... 
29 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz…, s. 135–136.
30 Urs Altermatt, Katholische Subgesellschaft… 
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do „neutralności zróżnicowanej”, polegającej na tym, że Szwajcaria zachowywała 
solidarność z innymi członkami Ligi przy stosowaniu przez nie sankcji w stosun-
ku do innych krajów, ale tylko wówczas, gdy miały one charakter niemilitarny31.

Z punktu widzenia wielokulturowości Szwajcarii w okresie I wojny dokonał 
się jeszcze jeden ważny zwrot, to jest odejście od liberalnej polityki imigracyjnej 
i przejście do fazy konserwatywnej. Choć tuż przed wojną, a zwłaszcza podczas 
jej trwania i po zakończeniu, odsetek obcokrajowców w społeczeństwie szwajcar-
skim bardzo znacząco zmalał (w latach 1914–1920 o około 60%, zob. Tabela 1), 
to wyznacznikiem polityki wobec obcych przestała być ich asymilacja, a stała się 
obrona przed nimi. 

Tabela 1. Cudzoziemcy w Szwajcarii do 1920 r.

Rok 1837 1850 1860 1870 1910 1914 1920

% 2,6 3,0 4,6 5,7 14,7 16,0 10,4

Źródło: Marc Vuilleumier, Flüchtlinge und Immigranten in der Schweiz. Ein historisches Überblick 
[Uciekinierzy i imigranci w Szwajcarii. Przegląd historyczny], Pro Helvetia, Zürich 1987.

Polityka wobec uciekinierów i azylantów była po I wojnie coraz bardziej pod-
dawana regulacji: zewnętrznie – poprzez rozwój prawa w ramach Ligi Narodów, 
a wewnętrznie – poprzez ustawy i zarządzenia tak związkowe, jak i kantonalne.

3.7. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 3

Druga połowa XIX w. i lata poprzedzające wybuch I wojny światowej przy-
niosły dalszy rozwój wielokulturowości Szwajcarii. Przede wszystkim był on 
wynikiem nasilających się procesów migracyjnych, zarówno zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych. Szwajcaria przekształciła się z kraju emigracyjnego w kraj imi-
gracyjny, z dodatnim i prawie stale rosnącym saldem. Ciągle jednak imigranci 
wywodzili się głównie z krajów sąsiednich, a więc kulturowo bliskich. Migracje 
wewnętrzne osłabiły terytorialny charakter wielokulturowości. Ludność z obsza-
rów wiejskich, która stanowiła swoisty humus tradycyjnego helwetyzmu, zasila-
ła szeregi robotników w tworzących się ośrodkach przemysłowych i miejskich. 
Dodatkowo tereny wiejskie w Alpach zaczęły przyjmować liczne fale zagranicz-
nych i krajowych turystów. 

W Szwajcarii dały o sobie znać także rozwijające się nacjonalizmy europej-
skie, które doprowadziły do pojawienia się pytania o istnienie szwajcarskiej świa-
domości narodowej, jak również do aktywnych działań na rzecz jej konsolidacji. 

31 Peter Stadler, Die Schweiz seit 1919 [Szwajcaria od 1919 r.], w: Geschichte der Schweiz 
und der Schweizer [Historia Szwajcarii i Szwajcarów], Helbing & Lichtenhahn, Basel-Frankfurt am 
Main 1986, s. 153–154.
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Szczególnie widoczne były te procesy w okresie I wojny światowej, kiedy to kra-
jowi zagroził rozłam wzdłuż francusko-niemieckiej linii językowej.

Rozwój wielokulturowości zaznaczył się także na płaszczyźnie wyznaniowej, 
poprzez fakt powstania Kościoła chrześcijańskokatolickiego, który na trwałe 
wpisał się w panoramę religijną Szwajcarii, zyskując ofi cjalne uznanie na równi 
z katolicyzmem rzymskim i protestantyzmem. 



ROZDZIAŁ 4

SZWAJCARIA W OKRESIE 
MIĘDZYWOJENNYM I W LATACH 

II WOJNY ŚWIATOWEJ

4.1. SYTUACJA GOSPODARCZA

Pierwsze lata po zakończeniu I wojny światowej były dla gospodarki szwajcar-
skiej z kilku powodów trudne. Kraj zmagał się z ogromnym długiem państwo-
wym, powstałym w wyniku kilkuletniego utrzymywania armii w gotowości bo-
jowej, a wynoszącym prawie 3 miliardy franków. Wysokie bezrobocie oraz brak 
stabilności pieniądza dopełniały niepomyślnego obrazu całości. Sytuacja uległa 
wyraźnej poprawie dopiero w 1924 r., jednakże kilka lat później Szwajcaria do-
świadczyła także na sobie skutków ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego 
(1929–1933).

Jak już wspomniano, odsetek obcokrajowców nadal wyraźnie się zmniej-
szał: w 1920 r. stanowili oni już tylko 10,4% ludności. Ten rodzaj rozwoju 
ekonomicznego, jak się okazało, nie wymagał napływu nowej siły roboczej 
z zewnątrz. Postęp dokonywał się na drodze racjonalizacji i rozwoju techno-
logii. Na przykład: zakończono budowę sieci kolejowej, a przystąpiono do jej 
elektryfi kacji, co nie wymagało już tylu niewykwalifi kowanych rąk do pra-
cy. Radykalnie zmniejszył się napływ robotników sezonowych z zagranicy. 
W 1921 r. po raz pierwszy powiązano formalnie uzyskanie pozwolenia na 
osiedlenie się z uzyskaniem pozwolenia na pracę. Cztery lata później kwestie 
prawnej regulacji imigracji, pobytu i osiedlania się weszły w skład kompe-
tencji Federacji, a nie poszczególnych kantonów. Ustawa z 1931 r. obligowa-
ła rząd, by uwzględniał przy tym religijny i gospodarczy interes kraju oraz 
odsetek obcokrajowców w społeczeństwie (tzw. Überfremdung). Zastosowa-
nie tego pojęcia prowadziło do podziału obcokrajowców na różne kategorie, 
wśród których niektóre były kwalifi kowane jako niezdolne do asymilacji (np. 
przybysze z Bałkanów lub wschodnioeuropejscy Żydzi)1. Około 1930 r. 90% 

1 Marc Vuilleumier, Ausländer. Der 1. Weltkrieg als Zäsur [Obcokrajowcy. Pierwsza wojna 
światowa jako cezura], w internetowym wydaniu Historisches Lexikon der Schweiz: http://www.
hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13805.php
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obcokrajowców w Szwajcarii pochodziło z krajów sąsiednich, zaś 2/3 z nich 
mieszkało tutaj od ponad 20 lat2.

W przededniu wybuchu II wojny światowej gospodarka szwajcarska na-
leżała do najlepiej rozwiniętych gospodarek europejskich. Obok tradycyjnie 
przodujących gałęzi, takich jak budowa maszyn, produkcja żywności czy 
zegarmistrzostwo, wyraźnie rozwinęła się turystyka i bankowość. Rozwój 
ekonomiczny nie postępował jednak równomiernie we wszystkich częściach 
kraju. Obszary górskie były znacznie zapóźnione w stosunku do wielkich 
aglomeracji miejskich.

Warto także wspomnieć o zawartym w 1937 r. „pokoju społecznym” (Frie-
densabkommen) między pracodawcami a związkami zawodowymi przemysłu 
metalowego i zegarmistrzowskiego, na mocy którego zobowiązywano się do 
rozstrzygania wszelkich sporów pracowniczych na drodze negocjacji, bez ucie-
kania się do jednostronnych rozwiązań ekstremalnych, np. do strajku. Pakt ten 
stał się modelowym rozwiązaniem dla budowania społecznego pokoju, ukazując 
faktyczną równość partnerów dialogu społecznego. Ideologia permanentnej walki 
klasowej straciła pole.

4.2. SYTUACJA SPOŁECZNA I POLITYCZNA

W okresie międzywojennym najpoważniejsze zagrożenie dla jedności narodowej 
Szwajcarów i ich państwowej niepodległości pojawiło się ze strony faszyzmu 
i nazizmu. Te totalitarne ideologie, które urosły do roli ofi cjalnych ideologii pań-
stwowych najpierw w latach 20. we Włoszech (faszyzm), a w latach 30. w hi-
tlerowskich Niemczech (nazizm), nie pozostały bez wpływu na rozwój sytuacji 
w Szwajcarii. 

W perspektywie wewnętrznej, zwłaszcza w latach 1933–1935, czyli w okresie 
kulminacji kryzysu gospodarczego, dała się odczuć działalność tzw. Frontów – 
rodzimych organizacji faszystowskich, wykorzystujących społeczne niezadowo-
lenie i aspirujących do roli prawicowej opozycji dla rządów liberalnych. Jednak 
ruchy te nie znalazły szerszego oparcia w społeczeństwie.

W perspektywie zewnętrznej zarówno Niemcy, jak i Włochy wykorzystywały 
środki propagandowe do upowszechniania swoich ideologii, ale także nie skry-
wały pretensji do obszarów stanowiących integralne części Federacji. Hitlerow-
skie hasło „Heim ins Reich” (Swoi do Rzeszy) oznaczało m.in. sugestię wchłonię-
cia przez Rzeszę kantonów niemieckojęzycznych. Z kolei faszystowskie Włochy 
pożądliwym okiem patrzyły na włoskojęzyczny kanton Tessyn oraz na Gryzonię, 
w której ludność retoromańska stanowiła nieco ponad 30%3. W okresie między-

2 Ibid. 
3 Die viersprächige Schweiz [Czterojęzyczna Szwajcaria], hrsg. Hans Bickel und Robert 

Schläpfer, Aarau, Frankfurt a. Main, Salzburg 2000, s. 293.



74 Część pierwsza: Historyczny rys formowania się wielokulturowego narodu...

wojennym pozostający na usługach rządu pseudonaukowcy włoscy (np. senator 
Ettore Talomei, etnograf z Trydentu), usiłowali dowodzić, że dialekty retoromań-
skie należą do języka włoskiego.

W tej sytuacji, pamiętając o niedawnym zagrożeniu jedności narodowej Szwaj-
carów w okresie I wojny, intelektualiści i politycy szwajcarscy wystąpili ponow-
nie z programem obrony przed groźbą podziału społeczeństwa. Z czasem program 
ten został nazwany „duchową obroną kraju” (geistige Landesverteidigung)4, 
zjednoczył zwaśnione stronnictwa polityczne i nawet podniesiony został do rangi 
polityki państwowej poprzez rządowy projekt zgłoszony w parlamencie w 1938 r. 
Jego oddziaływanie zaczęło się jednak znacznie wcześniej. Już w 1933 r. pisarz 
Leonhard Ragaz opublikował książkę pod wymownym tytułem Erneuerung der 
Schweiz (Odnowa Szwajcarii). Jego wezwanie do moralnej odnowy społeczeń-
stwa podjęte zostało m.in. przez Nowe Stowarzyszenie Helweckie i redakcje wie-
lu czasopism, a zaowocowało wkrótce powstaniem „Forum Helveticum”, czyli 
organizacji skupiającej rozliczne środowiska zaniepokojone rozwojem sytuacji 
wewnętrznej i zewnętrznej.

Program „duchowej obrony kraju” podążał wieloma drogami. Z punktu wi-
dzenia wielokulturowości Szwajcarii najważniejsze wątki tego programu pole-
gały na odwołaniu się do tradycyjnych, wspólnych wartości narodowych Szwaj-
carów, takich jak wolność, równość i braterstwo, które mogą być realizowane 
z zachowaniem zróżnicowania etniczno-językowego i religijnego. Stąd też w la-
tach 30. przywiązywano ogromną wagę do obchodów rocznicowych, takich jak 
jubileusz 600-lecia przystąpienia Lucerny do Konfederacji (1332–1932), 550. 
rocznica bitwy pod Sempach (1386–1936) czy święto narodowe 1 sierpnia, jako 
wspomnienie zawiązania Konfederacji w 1291 r. Obchody 1 sierpnia, zapocząt-
kowane w 1891 r.5, uzyskały w ramach „duchowej obrony kraju” jeszcze bar-
dziej uroczystą oprawę, a przede wszystkim nabrały regularności i charakteru 
ogólnopaństwowego.

Z innych ważnych elementów „duchowej obrony kraju” wymienić należy 
budowę Archiwum Paktu Federalnego w Schwyz, którą sfi nansowały władze 
związkowe wraz z kantonalnymi. Dekoracja Archiwum eksponowała historyczne 
wydarzenia i postacie, składające się na wspólną tożsamość Szwajcarów. Także 
inne przedsięwzięcie – renowacja tzw. „Hohle Gasse”, czyli drogi, na której we-
dług legendy Wilhelm Tell miał zabić habsburskiego wójta Gesslera, posłużyło 
integracji społeczeństwa. Środki na sfi nansowanie robót zbierała młodzież w ca-
łym kraju, przy pracach zaś zaangażowano także bezrobotnych.

4 Wyczerpująco pisze o tych procesach Halina Florkowska-Frančić, „Obrona duchowa kra-
ju” w Szwajcarii przed II wojną światową. Między kulturą a polityką, w: Wokół historii i polityki. 
Studia z dziejów XIX i XX w. dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdzie-
siątą rocznicę urodzin, pod red. S. Ciesielskiego i in., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, 
s. 173–184; z tego źródła pochodzi większość informacji na temat „obrony duchowej” w niniejszym 
opracowaniu.

5 Zob. przypis 45 w rozdziale 1.
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Nie sposób przecenić wagi dwóch innych wydarzeń, pozostających w nurcie 
„duchowej obrony”, a mianowicie uznania języka retoromańskiego za czwarty ję-
zyk narodowy Szwajcarii oraz swoistej instytucjonalizacji uznania dla szwajcar-
skich dialektów niemieckich, tzw. Schwyzertütsch. Pierwsze z nich wiązało się ze 
wspomnianymi zakusami faszystowskich Włoch, aby oderwać od Szwajcarii wło-
sko- i retoromańskojęzyczne obszary kantonu Tessyn i Gryzonia. Retoromanie, 
którzy od lat walczyli o uznanie swej tożsamości i odrębności6, zwrócili się za po-
średnictwem władz kantonu Gryzonii do władz federalnych o uznanie ich języka 
za czwarty język narodowy Szwajcarii. Dotychczas, na mocy konstytucji z 1848 r., 
językami ofi cjalnymi Federacji był niemiecki, francuski i włoski. Retoromański 
uznawany był tylko na obszarze kantonu Gryzonia. Parlament wykazał daleko idące 
zrozumienie dla wniosku Retoromanów i wprowadził zmianę do art. 116 konsty-
tucji. Fakt ten uzyskał akceptację społeczną również w referendum powszechnym, 
przeprowadzonym 20 lutego 1938 r., w rzadko spotykanej w referendach proporcji: 
92% uczestników opowiedziało się za uznaniem retoromańskiego za czwarty język 
narodowy. Nie było to równoznaczne z podniesieniem retoromańskiego do rangi 
języka urzędowego całej Federacji (co dokonało się kilkadziesiąt lat później). Całe 
przedsięwzięcie miało raczej charakter symbolicznego gestu, ale mimo to nie należy 
go lekceważyć. Warto przy tym zauważyć, że w tamtym okresie nie istniała jeszcze 
zunifi kowana forma języka retoromańskiego, lecz funkcjonował on wyłącznie w po-
staci wielu dialektów lokalnych, niekiedy dość znacznie różniących się między sobą. 
O sukcesie zdecydowała zatem wola ukazania nie tyle uniformizacji, co odrębności 
i różnorodności tradycji językowych jako czynnika współprzynależności narodowej. 
W tej samej linii postrzegać należy powstanie w 1938 r. stowarzyszenia o nazwie 
Bund Schwyzertütsch, które zabiegało o uznanie i respektowanie odrębności tego 
języka od wystandaryzowanego języka niemieckiego, czyli tzw. Hochdeutsch.

Do realizacji celów programu „duchowej obrony kraju” przyczyniła się w po-
ważnym stopniu Wystawa Krajowa (tzw. „Landi”), zorganizowana w Zurychu 
w 1939 r. W odróżnieniu od wcześniejszej wystawy tego typu w Zurychu (1883) nie 
miała ona charakteru głównie technicznego, lecz – podobnie jak wystawy w Gene-
wie (1896) i Bernie (1914), równie silnie jak osiągnięcia gospodarcze i techniczne 
akcentowała aspekt narodowej tożsamości Szwajcarów i jej obrony przed rosnącym 
lawinowo zagrożeniem ekspansją hitlerowskich Niemiec, przed którą już w marcu 
1938 r. upadła Austria, a we wrześniu 1938 r. Czechosłowacja. Wystawa w Zurychu 
niezwykle sugestywnie broniła tezy o Szwajcarii jako kraju, który posiada własną, 
odrębną od innych tożsamość i który stanowi „jedność w różnorodności”. Na wysta-
wie były symbolicznie reprezentowane wszystkie gminy Federacji w liczbie około 
3 tysięcy, wszystkie kantony i wszystkie cztery wspólnoty językowe, z wyraźnym 
zaakcentowaniem odrębności niemieckojęzycznych Szwajcarów od Niemców.

6 Zob. np. Halina Florkowska-Frančić, Retoromanie. Trudny sukces małej grupy: perspektywa 
historyczna i stan obecny, „Przegląd Polonijny” 2004 – z. 4 (114); Andrzej Porębski, Europejskie 
mniejszości etniczne. Geneza i kierunki i przemian, Kraków 1991.
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W kwietniu 1939 r. powołano do życia fundację „Pro Helvetia”, drugą po No-
wym Stowarzyszeniu Helweckim ogólnoszwajcarską organizację, mającą na celu 
ochronę i rozwój zróżnicowanej kultury narodowej tego kraju.

Swoiste „zwieranie szyków” przez Szwajcarię w obliczu zagrożenia wojen-
nego spowodowało także zmiany w niektórych liniach polityki zagranicznej. 
W maju 1938 r. parlament podjął decyzję o odejściu Szwajcarii od „neutralności 
zróżnicowanej” i powrocie do „neutralności integralnej”. Tym samym Szwajca-
ria wstrzymywała się od udziału w jakichkolwiek sankcjach międzynarodowych, 
podejmowanych przez członków Ligi Narodów w stosunku do państw łamiących 
ogólnie przyjęte zasady.

W okresie ekspansji niemieckiego faszyzmu pojawiła się w Szwajcarii kolejna 
fala imigrantów – najpierw z Niemiec, potem także z Austrii. Władze Szwajcarii 
broniły się przed tymi uciekinierami, chciały, aby Szwajcaria była dla nich krajem 
tranzytowym, a nie krajem azylu. Obowiązywał ich zakaz pracy i podejmowa-
nia jakiejkolwiek działalności politycznej. Żydów, mimo czyhających na nich 
w Niemczech zagrożeń, nie uznano za uciekinierów politycznych. Wprowadzono 
nakaz wizowy, a od 29 września 1938 r. wymóg stemplowania literą „J” paszpor-
tów należących do niemieckich Żydów. Ci, którzy nielegalnie przekroczyli gra-
nicę, byli przymusowo odstawiani do Niemiec. Faktyczny antysemityzm władz 
absurdalnie usprawiedliwiano obawą o wybuch antysemityzmu wśród społeczeń-
stwa. Przyczyny takiej linii postępowania władz były dwojakie: kryzys gospodar-
czy (w 1936 r. bezrobocie w Szwajcarii osiągnęło najwyższy poziom) i polityka 
społeczna (obawiano się zbyt wysokiego wzrostu liczby cudzoziemców, zwłasz-
cza słabo asymilujących się wyznawców religii mojżeszowej, a w konsekwencji 
zagrożenia tożsamości kulturowej kraju). Tej polityce rządu sprzeciwiała się opo-
zycja, głównie Kościoły i kręgi lewicowe.

Należy jednak podkreślić, że opisane wyżej działania władz nie miały cha-
rakteru doraźnego, lecz były wkomponowane w całościową, realizowaną od lat 
wizję polityczną. Przypomnijmy, że od 1917 r. działała specjalna policja ds. obco-
krajowców (Fremdepolizei). W 1921 r. ofi cjalnie zlecono tej policji zapobieganie 
zjawisku zalewu przez cudzoziemców, czyli tzw. Überfremdung. Położono na-
cisk na bezwzględną asymilację obcokrajowców, którzy przecież nie przejawiali 
gotowości w tym kierunku. Co jednak ważniejsze, pojawiło się rozróżnienie na 
obcokrajowców „chcianych” i „niechcianych” (w tym przypadku chodziło o tych, 
którzy znaleźli się w Szwajcarii w latach I wojny), zaś do praktyk naturaliza-
cyjnych i publicznego dyskursu wkradła się optyka rasistowska. Prawo do na-
turalizacji miałoby przysługiwać tylko przedstawicielom rasy indogermańskiej. 
„Zdrowie narodu” i „dobro kraju” wykluczały z naturalizacji Żydów z powodu 
ich „niskiej kondycji kulturalnej” i „niewysłowionej obcości”7. Wiele miast re-

7 Gianni D’Amato, Vom Ausländer zum Bürger. Der Streit um die politische Integration von 
Einwanderern in Deutschland, Frankreich und der Schweiz [Od obcokrajowca do obywatela. Spór 
o integrację polityczną imigrantów w Niemczech, Francji i Szwajcarii], LIT Verlag, Münster–Ham-
burg–London 1998, s. 203.
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alizowało taką właśnie politykę, np. Zurych na długo przed wybuchem II wojny 
jako warunek naturalizacji Żydów z Europy Wschodniej stawiał 15-letni okres 
ich zamieszkiwania, zamiast 10-letni. Siły liberalne, patriotyczne i konserwatyw-
ne przemawiały w tej materii jednym głosem. Debata nad obcokrajowcami prze-
kształciła się w debatę nad tożsamością Szwajcarów. W resorcie spraw wewnętrz-
nych zwyciężył pogląd, że naturalizacji może podlegać tylko taka osoba, której 
mentalność odpowiada „duchowi szwajcarskiemu” i która od dawna zamieszkuje 
w tym kraju. Prawo o nabywaniu obywatelstwa z 26 czerwca 1922 r. podwyższy-
ło wymagany czas zamieszkiwania do 6 lat. Nie przyjęto natomiast w referendum 
propozycji kantonu Argowia, aby tę granicę podnieść do lat 12 oraz aby odma-
wiać naturalizacji wszystkim, którzy nie spędzili swej młodości w Szwajcarii8. 
W 1921 r. Rada Kantonów odrzuciła wprowadzenie ius soli, jednak w referendum 
z 20 maja 1928 r. wprowadzenie tego prawa przekazano do kompetencji ustawy 
związkowej. W 1924 r. rząd wystąpił z inicjatywą ustawy związkowej, czyli re-
gulującej odgórnie napływ obcokrajowców do Szwajcarii w sposób całościowy 
i jednakowy dla wszystkich kantonów. Po siedmiu latach dyskusji ustawa została 
przyjęta (1931), a od 1934 r. zaczęła obowiązywać. Chodzi tutaj o tzw. Federalną 
Ustawę o Pobycie i Osiedlaniu się Cudzoziemców (Bundesgesetz über Aufenthalt 
und Niederlassung für Ausländer, w skrócie ANAG)9. Ten akt prawny, wielo-
krotnie zresztą nowelizowany, wyznaczał zasady polityki wobec obcokrajowców 
przez 77 lat, a konkretnie do 2008 r., kiedy to weszła w życie zupełnie nowa usta-
wa regulująca kwestie obcokrajowców (Ausländergesetz – AuG). 

Rekrutację i pobyt imigrantów zarobkowych regulowały w okresie mię-
dzywojennym umowy dwustronne, natomiast dla pobytów długoterminowych 
kompetentną stała się wspomniana ustawa z 1931 r. Swój kształt uzyskała ona 
w wyniku długoletniej konfrontacji poglądów liberalnej i konserwatywnej wizji 
narodu. Pozwolenie na pobyt dopuszczalne było tylko wówczas, gdy nie sprze-
ciwiał się temu duchowy i gospodarczy interes kraju, odsetek przebywających 
w nim cudzoziemców i sytuacja na rynku pracy. Pozwolenie mogło być ograni-
czone czasowo i geografi cznie. Status robotników sezonowych był bardzo niski 
– nie mogli oni sprowadzać rodzin, zmieniać miejsca ani rodzaju pracy i nie byli 
wspierani w razie utraty pracy. ANAG określała także punkt czasowy, od którego 
pozwolenia traciły ważność i skutkowały wydaleniem obcokrajowca. Powodem 
wydalenia mogło być też dopuszczenie się przestępstwa, choroba, a nawet ewen-
tualność, że „obcokrajowiec (…) nie będzie chciał lub mógł zastosować się do 
obowiązującego porządku w kraju goszczącym” (art. 10). Działalność polityczna 
czy przemówienia publiczne były zakazane obcokrajowcom do lat 80. XX w. 
Gwarantowane konstytucyjnie prawo do stowarzyszania się, wolność prasy i zgro-
madzeń mogły być ograniczone w odniesieniu do obcokrajowców, gdy wymagało 
tego bezpieczeństwo narodowe.

8 Ibid., s. 204.
9 Ibid., s. 212–214.
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4.3. SZWAJCARIA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wobec bezpośredniego zagrożenia wojennego w dniu 31 sierpnia 1939 r. władze 
Szwajcarii mianowały głównodowodzącym armii (generałem) Henriego Guisana, 
pochodzącego z francuskojęzycznego kantonu Vaud. Dzień później zarządzono 
powszechną mobilizację. Wola walki o zachowanie suwerenności kraju była po-
czątkowo silna i powszechna. Zmieniała się ona jednak w miarę rozwoju sytuacji 
na frontach.

Z punktu widzenia wojskowego sytuacja Szwajcarii uległa drastycznemu po-
gorszeniu po przystąpieniu do wojny Włoch i po upadku Francji. Kraj znalazł 
się w otoczeniu państw Osi. Początkowa strategia obrony, zakładająca odparcie 
ewentualnej agresji Niemiec już na północnej linii granicznej, zastąpiona została 
planem umocnienia tzw. reduty alpejskiej, czyli cofnięcia się w wysokie partie 
Alp. Nie brakowało jednak zwolenników opowiedzenia się Szwajcarii po stro-
nie Niemiec. Przywódcy szwajcarskiego nurtu narodowego socjalizmu zaczęli 
nawet prowadzić w tej sprawie rozmowy z ofi cjalnymi władzami kraju10. Posta-
wy rezygnacji z obrony udało się przezwyciężyć, m.in. dzięki zdecydowanej, pa-
triotycznej postawie gen. Guisana, który w lipcu 1940 r. zgromadził na łączce 
Rütli (słynnej z faktu zawarcia na niej w 1291 r. traktatu zapoczątkowującego 
związek pierwszych kantonów leśnych) i moralnie wzmocnił korpus ofi cerski. 
Korzystając z autorytetu i wsparcia Guisana, ważną rolę odegrały tzw. Grupy 
Oporu Narodowego, umacniające w społeczeństwie wolę walki. Do końca woj-
ny udało się zachować gotowość armii, ale też poza pojedynczymi przypadkami 
walk powietrznych nad obszarem Jury, stoczonych z niemieckimi samolotami 
w początkowym okresie wojny, wojsko szwajcarskie uniknęło zaangażowania 
w bezpośrednie starcia zbrojne. Neutralność kraju została zachowana.

Wojna stanowiła także poważne wyzwanie dla szwajcarskiej gospodarki. 
Podstawowym problemem było zapewnienie dostaw surowców dla przemysłu 
oraz artykułów konsumpcyjnych dla ludności. Osiągnięto to za cenę trudnych 
rokowań prowadzonych zarówno z Niemcami, jak i aliantami. Sięgnięto także do 
zasobów wewnętrznych, zwiększając obszar ziem uprawnych oraz wykorzystu-
jąc do maksimum alternatywne źródła energii. Nie należy jednak zapominać, że 
w istocie rzeczy szwajcarska gospodarka została wprzęgnięta w interesy państw 
Osi. Przemysł zbrojeniowy wielokrotnie zwiększył swoją produkcję. Szacuje się, 
że 40% przemysłu maszynowego, 60% przemysłu zbrojeniowego i 50% prze-
mysłu optycznego pracowało dla Trzeciej Rzeszy11. Linie kolejowe, biegnące 
przez Szwajcarię z północy na południe, obsługiwały wymianę towarową między 
Niemcami a Włochami.

10 Geschichte der Schweiz [Historia Szwajcarii], von Hans von Greyerz, Erich Gruner, Guy 
P. Marchal, Peter Stadler und Andreas Staehelin, Klett-Cotta im Deutschen Taschenbuch Verlag, 
München 1991, s. 159.

11 Jerzy Wojtowicz, Historia Szwajcarii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, 
s. 242.
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Okres trudności wywołanych przez wojnę odegrał także wielką rolę w umoc-
nieniu narodowej spójności Szwajcarów, dając okazję do praktykowania auten-
tycznego solidaryzmu. Władze prowadziły zdecydowaną, scentralizowaną poli-
tykę społeczną. Utrzymano stałe ceny na podstawowe produkty żywnościowe, 
a nawet okresowo racjonowano żywność, aby uniknąć konfl iktów. Rozbudowany 
został system pomocy społecznej. Wprowadzono powszechny podatek obronny. 
Znaczące sumy na ten cel pochodziły także z dobrowolnych ofi ar obywateli. Wy-
dano zakaz prowadzenia działalności przez ekstremalne ugrupowania polityczne 
– narodowo-socjalistyczne i komunistyczne. Kontrolowano prasę.

Odrębnym, bolesnym zagadnieniem związanym z okresem II wojny świato-
wej, jest polityka i praktyka azylowa Szwajcarii. Gotowość do udzielania azylu 
osobom zagrożonym represjami należy do istotnych, tradycyjnych składników 
neutralności. Jak już wcześniej wspomniano, Szwajcaria przyjęła znaczne grupy 
uciekinierów z państw faszystowskich w latach poprzedzających II wojnę. W mo-
mencie jej wybuchu już znajdowało się w Szwajcarii około 7–8 tys. uciekinierów 
politycznych, w tym 5 tys. Żydów. Wybuch wojny spowodował zacieśnienie re-
strykcji w tej materii, co wynikało zarówno z lęku przed Niemcami, jak też z ego-
izmu samych Szwajcarów12. Granice kraju zostały zamknięte. Wprowadzono 
obowiązek posiadania wizy przez wszystkich obcokrajowców. Podjęto decyzję 
o deportacji uchodźców, z wyjątkiem dzieci, kobiet i osób w podeszłym wieku. 
Władze uzasadniały ten krok wyczerpaniem się możliwości zaopatrzenia licz-
nych uciekinierów. „Łódź jest pełna” (Das Bott ist voll) – jak tłumaczono. Dziś 
uważa się, że decyzja o zamknięciu granic była przedwczesna i wysoce niehuma-
nitarna. To jeden z wyrzutów sumienia dla wojennego pokolenia Szwajcarów13, 
wiele bowiem osób deportowanych lub zawróconych na granicy trafi ło wprost do 
hitlerowskich obozów i straciło życie. Na granicach dochodziło do drastycznych 
scen. Kontrola prasy przez władze wojskowe sprawiła, że opinia publiczna nie 
była o tym informowana. Wojnę w Szwajcarii przeżyło około 30 tys. Żydów.

Osobnym problemem było internowanie do sierpnia 1940 r. prawie 53 tys. żoł-
nierzy, głównie francuskich i polskich, którzy przekroczyli granice Szwajcarii po 
klęsce w walkach z Niemcami. Francuzi zostali zwolnieni wcześniej, Polacy zaś 
przebywali w Szwajcarii do końca wojny, a wielu z nich pozostało tam na stałe.

Z punktu widzenia narodowej tożsamości Szwajcarów „II woja światowa 
stała się szczytowym punktem narodowo-państwowego istnienia naszego kraju 
(…) szwajcarska armia nie była w stanie dorównać w otwartej walce armii nie-
mieckiej. Nie sztywny opór, lecz elastyczne dopasowanie się do nowych ukła-

12 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz…, s. 140.
13 Z tymi bolesnymi wydarzeniami Szwajcarzy próbowali się zmierzyć 50 lat po zakończeniu 

wojny. 7. maja 1995 r., podczas specjalnych obchodów przygotowanych przez chrześcijan i wy-
znawców judaizmu, prezydent Konfederacji Szwajcarskiej uznał moralną winę swego narodu i prosił 
o wybaczenie; zob. Tobias Kästli, Die Schweiz – eine Republik in Europa. Geschichte des Natio-
nalstaats seit 1798 [Szwajcaria – republika w Europie. Historia państwa narodowego od 1798 r.], 
Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 1998, s. 446n.
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dów sił w Europie były wówczas pożądane. Szwajcaria przeżyła jako państwo 
dzięki temu, że swą siłę gospodarczą i potencjał fi nasowo-techniczny postawiła 
w służbie Trzeciej Rzeszy, a przy tym nie pozwoliła sobie na całkowite zerwanie 
stosunków z aliantami”14. W świetle dyskusji, jakie toczono po ujawnieniu przed 
kilkunastoma laty nowych faktów dotyczących stanowiska Szwajcarii w czasie 
II wojny światowej, ta interpretacja dokonana przez T. Kästli wydaje się dosyć 
oględna, podobnie jak sformułowana przez U. Im Hofa opinia, iż „było cudem, 
że ten mały kraj przetrwał wojnę bez poniesienia szkód”15. Wiele wskazuje na 
to, że ów cud kosztował życie licznych ofi ar, zaś gra o zachowanie równowagi 
między agresywną Trzecią Rzeszą a aliantami była nie tylko trudną konsekwen-
cją polityki neutralności, ale zawierała także element chłodnej kalkulacji fi nan-
sowej. W 1996 r. ponownie postawiono pytania o rolę Szwajcarii w II wojnie 
światowej, o znaczenie jej gospodarki, o losy zrabowanego przez nazistów złota 
i pieniędzy, które zostały zdeponowane w szwajcarskich bankach, nie da się już 
bowiem utrzymać przekonania, że przetrwanie i powodzenie Szwajcarii było 
możliwe dzięki neutralności kraju, trosce o samych siebie i odwadze szwajcar-
skiej armii. W szerokich kręgach społecznych dokonały się zmiany w świado-
mości. Mitologiczne przekonania chwieją się coraz wyraźniej, stając się prze-
szkodą dla nowego pokolenia Szwajcarów w odnalezieniu swego miejsca we 
współczesnej Europie i świecie.

4.4. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 4

Agresywne ideologie lat międzywojennych, faszyzm i nazizm, panujące we 
Włoszech i w Niemczech, a więc w krajach sąsiadujących ze Szwajcarią, sta-
nowiły dla niej poważne zagrożenie. W konsekwencji elity społeczne kontynu-
owały świadome rozbudzanie tożsamości narodowej Szwajcarów jako jednego 
narodu, choć zróżnicowanego pod względem kulturowym i językowym. Zostały 
powołane do życia organizacje mające na celu promowanie jedności narodowej, 
upowszechnianie znajomości historii, umacnianie solidarności społecznej. W ob-
liczu zagrożenia oderwaniem kantonów włosko- i niemieckojęzycznych doszło 
do uznania języka retoromańskiego za czwarty język narodowy Szwajcarii oraz 
do powstania instytucji chroniących szwajcarskie dialekty języka niemieckiego. 
Można zatem mówić o postępującej instytucjonalizacji wielokulturowości Szwaj-
carii w odniesieniu do jej tradycyjnego dziedzictwa.

14 Tobias Kästli, Die Schweiz…, s. 356–357.
15 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz…, s. 141.
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ROZDZIAŁ 5

SZWAJCARIA W PIERWSZYCH 
DEKADACH PO II WOJNIE 

ŚWIATOWEJ (DO LAT 70. XX WIEKU)

5.1. ZEWNĘTRZNA SYTUACJA POLITYCZNA

Po zakończeniu wojny Szwajcaria musiała się zmierzyć na arenie międzynarodo-
wej z osądami o kolaborowanie z Niemcami, z żądaniami aliantów wydania zra-
bowanych przez Niemców dóbr i zdeponowanych w bankach pieniędzy, i mimo 
oporów w 1946 r. podpisała układ w Waszyngtonie, w którym zobowiązywała się 
do zwrotu sporych sum.

W pierwszych latach powojennych Szwajcaria zabiegała o odzyskanie zna-
czącego miejsca wśród państw europejskich. Jej polityka zagraniczna, którą od 
1944 r. kierował liberalny minister Max Petitpierre, opierała się na dwóch podsta-
wowych zasadach: neutralności i solidarności. Neutralność została poparta przez 
naród szwajcarski w referendum przeprowadzonym w sierpniu 1945 r. Prawie 
60% uczestników opowiedziało się za takim statusem ich państwa, nieco ponad 
8% – przeciwko, a prawie 32% było niezdecydowanych1. Taka decyzja wyklu-
czyła wprawdzie Szwajcarię z grona członków-założycieli Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (1945), ale nie zamknęła jej drogi do odgrywania bardzo waż-
nej roli na arenie międzynarodowej, jako członka bądź współpracownika wielu 
organizacji humanitarnych, edukacyjnych i gospodarczych, niezaangażowanych 
w politykę. 

We wrześniu 1946 r. Szwajcarię odwiedził Winston Churchill i stamtąd skie-
rował swój apel o zjednoczenie powojennej Europy. W 1946 r. Szwajcaria przy-
stąpiła do współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, głównie w ramach 
Organizacji do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), w 1948 r. – Organizacji 
Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), w 1949 r. – Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), w 1960 r. 
– Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Ponadto od 1958 r. 
Szwajcaria jest członkiem stowarzyszonym Układu Ogólnego w Sprawie Taryf 
Celnych i Handlu (GATT), od 1963 r. członkiem Rady Europy. Genewa, będąca 

1 Jerzy Wojtowicz, Historia Szwajcarii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, s. 245.
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siedzibą Ligi Narodów aż do jej likwidacji w 1946 r., udostępniła swoje podwoje 
dla licznych agend ONZ i stała się miejscem wielu międzynarodowych konferen-
cji i spotkań. Szwajcaria angażowała się także w pośrednictwo przy rozwiązywa-
niu kilku poważnych, zbrojnych konfl iktów o zasięgu międzynarodowym, jak np. 
wojna w Korei, wojna sueska czy konfl ikt francusko-algierski. 

5.2. SYTUACJA GOSPODARCZA I POLITYKA WEWNĘTRZNA

Obawy o powtórzenie się gospodarczego scenariusza z okresu po I wojnie 
światowej, kiedy to Szwajcaria przechodziła poważne trudności, nie spraw-
dziły się. Fakt, iż przemysł szwajcarski nie doświadczył podczas II wojny żad-
nych zniszczeń, większość zaś krajów europejskich zmuszona była do odbudo-
wy swoich gospodarek i zgłaszała zapotrzebowanie na produkty przemysłowe, 
doprowadził do wieloletniej (trwającej aż do lat 70.) koniunktury gospodarczej 
w Szwajcarii. W krótkim czasie kraj ten ponownie znalazł się w czołówce do-
brze prosperujących państw naszego kontynentu. Zawarty jeszcze w okresie 
międzywojennym „pokój społeczny” między pracodawcami a pracownikami 
funkcjonował nadal we wszystkich branżach, chroniąc system ekonomiczny 
przed wyniszczającymi konfl iktami. Stabilna waluta zachęcała kapitał zagra-
niczny do lokowania środków fi nansowych w bankach i towarzystwach ubez-
pieczeniowych. Szwajcaria stała się siedzibą wielu wielkich fi rm o zasięgu 
międzynarodowym.

Państwo kontynuowało politykę społeczną zapoczątkowaną jeszcze w czasach 
wojny, a zmierzającą do niwelowania zbyt drastycznych różnic międzywarstwo-
wych oraz obejmowania ubezpieczeniem najsłabszych grup społecznych – star-
ców, sierot i inwalidów. W dniu 6 lipca 1947 r. społeczeństwo przyjęło w referen-
dum tzw. artykuł gospodarczy w konstytucji, który, respektując zasadniczą regułę 
wolności w handlu i wytwórczości, umożliwiał zarazem władzom centralnym 
stosowanie polityki interwencjonizmu2.

Cała gospodarka szwajcarska, a zwłaszcza jej tradycyjnie przodujące gałę-
zie – przemysł chemiczny, spożywczy i maszynowy, rozwijała się w tych latach 
bardzo dynamicznie. Zbudowano sieć nowoczesnych autostrad. Postępowała 
urbanizacja, a niektóre miasta zyskały status światowych metropolii. Opieka pań-
stwa w postaci specjalnych subwencji umożliwiła także utrzymanie się silnych 
obszarów rolniczych. W 1952 r. uchwalono protekcjonistyczną ustawę rolną, któ-
ra chroniła obszary uprawne, gwarantowała odbudowywanie środków produk-

2 Zob. Yvo Hangartner, hasło: „Wirtschaftsartikel” w internetowym wydaniu Historisches 
Lexikon der Schweiz: „Art. 31 konstytucji chronił wolność handlu i drobnej wytwórczości, z zastrze-
żeniem zawartych w konstytucji środków sterujących. W szczególności Federacja była uprawniona 
do stosowania środków przeciwdziałających gospodarczym i socjalnym wpływom karteli, w celu 
‘utrzymania zdrowego stanu chłopskiego’ jak również dla ochrony zagrożonych gospodarczo części 
kraju (Art. 31bis)”, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13805.php; tłumaczenie moje – AP.
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cji oraz ceny i skup krajowych produktów rolnych. W konsekwencji tradycyj-
ne regiony rolnicze zachowały swój potencjał produkcyjny, stanowiąc zarazem 
zaplecze dla konserwatywnych sił politycznych. Nie oznacza to, że szwajcarską 
wieś ominęły procesy depopulacji. Od 1940 do 1985 r. odsetek ludności wiejskiej 
w społeczeństwie zmniejszył się z 20% do 5%3.

5.2.1. Powstanie kantonu Jura

Cała dekada lat 70. została naznaczona jeszcze jednym wewnętrznym procesem 
politycznym, bardzo ważnym dla tradycyjnej wielokulturowości Szwajcarii, 
a mianowicie powstaniem nowego, dwudziestego szóstego kantonu – Jura4. Było 
to ważne wydarzenie w historii kraju. 

Obszar zajmowany dzisiaj przez kanton Jura to dawne księstwo biskupów Ba-
zylei, które od VII do XVIII w. było samodzielnym organizmem politycznym. 
W 1792 r. ziemie te zostały zajęte przez Francuzów. W czasie kongresu wiedeń-
skiego w 1815 r., wbrew woli jej mieszkańców, Jura została wcielona do kantonu 
Berno, który był kantonem w przeważającej mierze protestanckim i niemieckoję-
zycznym, gdy tymczasem Jurę zamieszkiwała głównie ludność katolicka i franko-
fońska. Mieszkańcy Jury chcieli już wówczas utworzyć samodzielny kanton. Przez 
lata narastało w Jurze poczucie dyskryminacji gospodarczej, politycznej i wyzna-
niowej. Po II wojnie światowej zrodził się ruch separatystyczny. Przewodził mu 
Roland Béguelin, lider ruchu „Rassemblement jurassien”. Rozwinięto strategię 
tzw. etnicznego federalizmu, próbując wyrazić dotychczasowe konfl ikty gospo-
darcze i wyznaniowe w kategoriach etnicznych. Jednak tezy Béguelina nie zostały 
wówczas dobrze przyjęte w Zachodniej Szwajcarii5. Zresztą sama Jura też była 
wewnętrznie podzielona – trzy okręgi na południu były od XVI w. protestanckie 
i nie chciały uczestniczyć w procesie odłączania się od Berna (tzw. lojaliści).

Po przyjęciu zasad postępowania (1970) i przeprowadzeniu serii kaskadowych 
głosowań w latach 1974 i 1975, okazało się, że większość mieszkańców Jury jest 
za oddzieleniem się od Berna i utworzeniem nowego kantonu. Kolejne głosowania 
pozwoliły na określenie, które gminy chcą separacji, a które nie. Trzy południowe 
okręgi pozostały przy Bernie. W ten sposób zakreślone zostały granice nowej jed-
nostki terytorialnej. W 1977 r. opracowano konstytucję dla kantonu Jury. Ogólno-
szwajcarskie referendum, przeprowadzone w 1978 r., wykazało znaczące poparcie 
ludności kraju i kantonów dla problemu Jury. Zdaniem U. Altermatta, język francu-
ski okazał się niewystarczający do ukonstytuowania nowego kantonu, wzniesiona 
została na nowo także stara granica wyznaniowa6. Wolf Linder uważa cały proces 

3 Ulrich Im Hof, Geschichte der Schweiz [Historia Szwajcarii], Verlag W. Kohlhammer, Stutt-
gart–Berlin–Köln 1991, s. 142.

4 Wolf Linder, Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfl iktów w społeczeństwie wielokul-
turowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996, s. 108–112.

5 Urs Altermatt, Sprachregionalismus in der Schweiz im Vormarsch [Regionalizm językowy 
w Szwajcarii w zwycięskim pochodzie], s. 43.

6 Ibid., s. 43.
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separacji Jury za rozwiązanie nowoczesne, a mianowicie za rezygnację z nacjonali-
stycznej zasady „jeden naród, jedno państwo, jeden język”7. Z zasady kaskadowych 
głosowań skorzystał kilka lat później (1993) niemieckojęzyczny, katolicki okręg 
Laufenthal, aby przyłączyć się do protestanckiego kantonu Bazylea-Wieś.

5.3. PROBLEM OBCOKRAJOWCÓW

5.3.1. Meandry polityki „otwartych drzwi”

Długotrwała koniunktura w powojennej Szwajcarii doprowadziła do tego, że we-
wnętrzne rezerwy siły roboczej zostały całkowicie wykorzystane. Potrzeby roz-
wijającej się dynamicznie gospodarki musiały zostać zaspokojone importem siły 
roboczej. Zapoczątkowany w okresie międzywojennym spadek odsetka cudzo-
ziemców w Szwajcarii został wyhamowany i w latach 50. rozpoczął się – trwający 
do dnia dzisiejszego – proces jego wzrostu. Obiektywne zapotrzebowanie na ro-
botników i wywołana nim imigracja ekonomiczna są podstawowymi, chociaż nie 
jedynymi, przyczynami współczesnych problemów społecznych i kulturowych 
Szwajcarii. Niektórzy autorzy zwracają także uwagę na przyczyny o charakterze 
mentalnym. Otóż Szwajcarzy, którzy zakosztowali życia w dobrobycie w pierw-
szej powojennej dekadzie, nie chcieli podejmować się prostych, „brudnych”, ni-
sko kwalifi kowanych prac w przemyśle ciężkim i budownictwie, a z czasem także 
w usługach, lecz chcieli pozostać „narodem panów”, którzy co cięższe prace zle-
cają przyjezdnym. Te postawy spotkały się zresztą z krytyką wśród szwajcarskiej 
inteligencji (R. Walser, M. Frisch, F. Dürrenmatt)8.

W ten oto sposób w Szwajcarii pojawiła się nowa fala imigracyjna i towarzy-
sząca jej, choć z pewnym opóźnieniem, nowa faza polityki imigracyjnej rządu, 
zwana fazą „otwartych drzwi” (1948–1962)9. Początkowo zamierzano sięgać – 
jak dawniej – po robotników niemieckich i austriackich, lecz przeciwna temu była 
Francja, mając na uwadze potrzebę odbudowy tamtejszych zniszczonych gospo-
darek, jak i ze względu na własne – konkurencyjne w stosunku do Szwajcarii – 
potrzeby siły roboczej. W tej sytuacji Szwajcaria zwróciła się ku Włochom. 

Z początku Szwajcaria nie chciała negocjować umowy państwowej, lecz zle-
cić poszukiwanie siły roboczej we Włoszech indywidualnym przedsiębiorcom, 
jednak pod naciskiem Włoch układ taki podpisano w 1948 r. Wywołał on z kolei 
głosy sprzeciwu wśród szwajcarskich organizacji związkowych, obawiających 
się konkurencji i obniżenia zarobków. 

7 Wolf Linder, Demokracja szwajcarska..., s. 111.
8 Geschichte der Schweiz [Historia Szwajcarii], von Hans von Greyerz, Erich Gruner, Guy P. 

Marchal, Peter Stadler und Andreas Staehelin, Klett-Cotta im Deutschen Taschenbuch Verlag, Mün-
chen 1991, s. 169–171.

9 Etienne Piguet, Einwanderungsland Schweiz. Fünf Jahrzehnte halb geöffnete Grenzen [Szwaj-
caria jako kraj imigracji. Pięć dekad na poły otwartych granic], Haupt Verlag, Bern–Stuttgart–Wien 
2006, s. 13–22.
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Dodać należy, że Włochy były zainteresowane eksportem swej siły roboczej, 
a to z uwagi na wysokie bezrobocie i spowodowane tym zagrożenie propagandą 
ze strony partii komunistycznej, o czym zresztą w Szwajcarii otwarcie mówiono. 
Spodziewano się, że pobyt w Szwajcarii wywrze pozytywny wpływ na postawy 
polityczne włoskich robotników, że nauczą się tam cenić stabilizację i porządek, 
a oduczą radykalizmu. Aby możliwie w pełni wykorzystać ów wychowawczy 
efekt pracy w Szwajcarii, w okresach wyborów we Włoszech zestawiane były 
specjalne, darmowe pociągi, tak aby włoscy gastarbeiterzy mogli bez przeszkód 
dotrzeć do swoich domów i poprawnie zagłosować. W 1953 r. zorganizowano 31 
takich pociągów. W 1958 r. przyjechało w ten sposób ze Szwajcarii do Włoch 90 
tys. wyborców, a w 1963 r. 180 tys. wyborców, czyli blisko 40% spośród przeby-
wających w Szwajcarii Włochów uprawnionych do głosowania10.

Wspomniana umowa rozpoczęła okres masowego napływu do Szwajcarii 
robotników włoskich. Kontrolę nad ich rekrutacją sprawowały władze włoskie. 
Szwajcarscy pracodawcy mieli zwracać się ze swoim zapotrzebowaniem do wło-
skich konsulatów. Natomiast władze szwajcarskie dbały o trzymanie imigrantów 
z dala od życia politycznego (np. w 1955 r. wydalono dwudziestu Włochów za-
trudnionych w fi rmie Sulzer i działających w Partii Pracy). 

Mniej więcej połowa imigrantów posiadała pozwolenie na pracę sezonową 
(typ A, dopuszczał pobyt w Szwajcarii przez 9 kolejnych miesięcy), a reszta – 
pozwolenia roczne (typ B) lub na osiedlenie się (typ C).

Od 1949 r. do fali imigrantów włoskich dołączyły kobiety z Niemiec i Austrii. 
Francja nie protestowała, ponieważ posiadała spore rezerwy rąk do pracy w tej 
kategorii. Liczba imigrujących kobiet przekroczyła do 1959 r. o ponad 20% licz-
bę imigrantów-mężczyzn (450 tys. : 370 tys.). Zatrudniane były one w gospodar-
stwach domowych, przemyśle tekstylnym i spożywczym.

W 1950 r. w Szwajcarii było już 271 tys. obcokrajowców z prawem do osie-
dlenia się, co stanowiło 5,8% społeczeństwa. Dziesięć lat później liczba ta urosła 
do 476 tys. (9,1%). Obcokrajowcy zajmowali miejsca pracy głównie w przemyśle 
i budownictwie, Szwajcarzy zaś przenosili się do lepiej płatnych gałęzi gospodar-
ki. W miarę rozwoju sektora usługowego, zwłaszcza turystycznego (hotelarstwo, 
gastronomia), on także stawał się domeną pracowników przyjezdnych. Mało ob-
cokrajowców było natomiast zatrudnionych w rolnictwie, przemysłach grafi cz-
nym, chemicznym, zegarmistrzowskim, w handlu, bankowości, ubezpieczeniach, 
transporcie, zarządzaniu, ochronie zdrowia i edukacji.

Głównym celem polityki migracyjnej w tym okresie było nadanie migracji 
charakteru odwracalnego, prowizorycznego. „Idealny imigrant nie ociąga się, 
lecz po zarobieniu pieniędzy wraca do swego kraju”11. Zakładano, że pod tym 
względem Włosi będą bardziej podatni na wpływ niż Niemcy, jako że są mocniej 
związani ze swoją ojczyzną.

10 Ibid., s. 17.
11 Ibid., s. 20.
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I tak, umowa z Włochami z 1948 r. przewidywała, że przez pierwsze 10 lat 
robotnicy będą otrzymywali tylko roczne pozwolenia na pracę, a dopiero potem 
będą mogli ewentualnie ubiegać się o pozwolenie na pobyt stały. Ponadto umowa 
ta zrównywała imigrantów i miejscowych w kwestii warunków pracy i płacy oraz 
zezwalała Włochom na przesyłanie oszczędności do ojczyzny12. Kilka lat później 
te same zasady przyjęto w odniesieniu do robotników z Niemiec i Austrii. Fede-
ralny Urząd ds. Przemysłu, Rzemiosła i Siły Roboczej (Bundesamt für Industrie, 
Gewerbe und Arbeitskräfte – BIGA) na bieżąco monitorował liczbę gastarbe-
iterów i czas ich pobytu w Szwajcarii. Ponadto skłaniano przedsiębiorców, by 
w miarę możliwości starali się dla swych pracowników o pozwolenia sezonowe, 
a nie roczne, gdyż te pierwsze nie stwarzały zagrożenia ewentualnym staraniem 
się o prawo do osiedlenia. Przedłużenie pozwolenia rocznego było możliwe tylko 
wtedy, gdy pracownik miał gwarancję pozostania na tym samym stanowisku.

Kryterium tymczasowości pobytu było zatem głównym regulatorem imigracji 
zarobkowej do Szwajcarii; oprócz tego nie było istotnych barier wjazdowych. 
W tej sytuacji coraz więcej Hiszpanów przyjeżdżało „turystycznie” do Szwajcarii 
w poszukiwaniu pracy i zazwyczaj ją znajdowali. W 1961 r. rząd hiszpański pod-
pisał ze Szwajcarią analogiczną umowę jak rząd włoski przed 13 laty. Umożliwiło 
to Szwajcarom różnicowanie pochodzenia imigrantów oraz przytłumienie żądań 
płacowych Włochów, którzy musieli liczyć się z hiszpańską konkurencją.

Ideą wspomnianych umów była kontrola strumienia imigracji, nie zaś inte-
gracja przybyszów. Imigranci mieli odgrywać rolę bufora rozwoju gospodarcze-
go. Obok potrzeb ekonomicznych, działanie tego mechanizmu było wyznaczane 
przez ugrupowania ksenofobiczne, jak również przez liberalno-demokratyczne 
i humanitarne wartości społeczeństwa szwajcarskiego. Starano się unikać osiedla-
nia się przybyszów. Preferowano zasadę rotacji. Polityka ta nie przyniosła jednak 
oczekiwanego skutku. Do 1950 r. pozwolenie na osiedlenie się uzyskało 270 tys. 
obcokrajowców, do 1960 r. – 476 tys.13 

Liberalna polityka imigracyjna prowadziła do coraz większych napięć w go-
spodarce i w życiu społecznym, takich jak przegrzanie koniunktury, wzrost wro-
gości w stosunku do cudzoziemców czy wreszcie nacisk ze strony rządu włoskie-
go w kierunku poprawy położenia obywateli tego państwa w Szwajcarii. Wło-
chom chodziło głównie o skrócenie czasu pobytu w Szwajcarii, wymaganego do 
wniosku o osiedlenie się, oraz o ułatwienia w łączeniu rodzin. Należy podkreślić, 
że począwszy od 1964 r., atrakcyjność Szwajcarii jako miejsca pracy dla robotni-
ków włoskich zaczęła maleć z powodu wprowadzenia swobody w przekraczaniu 
granic między krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

12 Gianni D’Amato, Vom Ausländer zum Bürger. Der Streit um die politische Integration von Ein-
wanderern in Deutschland, Frankreich und der Schweiz [Od obcokrajowca do obywatela. Spór o integra-
cję polityczną imigrantów w Niemczech, Francji i Szwajcarii], LIT Verlag, Münster–Hamburg–London 
1998, s. 204–212.

13 Ibid., s. 208.
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Władze szwajcarskie sądziły, że sprawy zostaną rozwiązane przez sam wolny 
rynek. Gdy tak się nie stało, interweniowało państwo, podejmując w dniu 1 marca 
1963 r. decyzję o ograniczeniu wydawania zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców. 
Ten krok również nie przyniósł oczekiwanych skutków, podobnie zresztą jak kolejna 
decyzja rządowa z dnia 21 lutego 1964 r. o redukcji personelu w zakładach pracy 
o 3%. Dla władz Szwajcarii stawało się jasne, że w sytuacji utrzymującego się zapo-
trzebowania na obcą siłę roboczą stosowanie na dłuższą metę restryktywnych zasad 
polityki imigracyjnej nie będzie możliwe. Importowana siła robocza stała się elemen-
tem strukturalnym gospodarki szwajcarskiej i nie można jej już było traktować jako 
chwilowego bufora. To stanowisko rządu zostało po raz pierwszy ofi cjalnie wyrażone 
w Biuletynie Rządowym (Bundesblatt) z 1964 r. Polityka imigracyjna musi zdecydo-
wanie opierać się na założeniu stałego pobytu i asymilacji dotychczas przybyłych pra-
cowników. Traktowanie imigracji wyłącznie w kategoriach ekonomicznych zaczęło 
ustępować miejsca podejściu bardziej ludzkiemu, humanitarnemu.

10 sierpnia 1964 r. Szwajcaria podpisała z Włochami nową umowę o werbunku 
siły roboczej. Ustawa ta liberalizowała nieco zasady pobytu, dopuszczając zmianę 
zawodu i miejsca pracy po 5 latach, sprowadzenie żony i nieletnich dzieci już po 18 
miesiącach pobytu, a nie 3 latach – jak wcześniej, zaś pracownikom sezonowym, 
którzy w ciągu 5 lat przepracowali co najmniej 45 miesięcy, zezwalając na ubieganie 
się o pobyt całoroczny. Liczba pracowników-obcokrajowców wyniosła w tym cza-
sie 721 tys. (wobec 365 tys. w 1959 r.). Włosi stanowili odpowiednio 66% i 65,8% 
tej liczby. W marcu 1965 r. parlament zaakceptował tę umowę z Włochami. Miesiąc 
wcześniej (9 lutego 1965 r.) rząd zaostrzył warunki zatrudniania cudzoziemców: 
nakazał zmniejszyć liczbę zatrudnionych o 5% we wszystkich zakładach pracy, za-
kazał też jednocześnie jakiegokolwiek zwiększania stanu zatrudnienia, stawiając 
wymóg posiadania pozwolenia na pracę przed wjazdem do Szwajcarii oraz zaka-
zując wydawania pozwoleń osobom nielegalnie przebywającym w kraju lub łamią-
cym prawo. Zdarzały się nawet przymusowe deportacje tych, którzy lekceważyli 
obowiązujące przepisy. To poprawiło wizerunek rządu w oczach społeczeństwa.

Od października 1965 r. rządowa grupa ekspertów rozpoczęła prace nad ogól-
noszwajcarskim ograniczeniem imigracji przy jednoczesnym zwiększeniu mobil-
ności pracowników. Udało się, co prawda, ograniczyć liczbę nowo przybywa-
jących, ale odsetek obcokrajowców w społeczeństwie rósł nadal, gdyż działało 
prawo do łączenia rodzin.

Podpisanie liberalnej umowy z Włochami wywołało burzę w mediach i nie-
zadowolenie w społeczeństwie. Wobec narastającej fali przybyszów wzmocni-
ły się w społeczeństwie lęki. Max Frisch wypowiedział słynne zdanie: „Wołano 
o siłę roboczą, a przyjechali ludzie”14. Obawiano się lewicowych nastrojów wśród 
robotników-obcokrajowców, obawiano się ich konkurencyjności wobec robotni-
ków szwajcarskich. Sporo dyskutowano o problemie na forum publicznym. Ro-

14 Christoph Dejung, Schweizer Geschichte seit 1945 [Hitoria Szwajcarii od 1945 r.], Verlag 
Huber, Frauenfeld 1984, s. 165.
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snący odsetek cudzoziemców w społeczeństwie szwajcarskim spowodował, że 
zaczęły się także pojawiać inicjatywy i partie, odwołujące się do postaw ksenofo-
bicznych, do lęku wywołanego „zalewem obcych” (Überfremdung), i dążące do 
zmuszenia władz, by ograniczyły okres pobytu obcokrajowców. Hasła „duchowej 
obrony kraju”, które tak pięknie wpisały się w historię konfederacji w okresie 
walki z zagrożeniem nazistowskim, teraz zostały odgrzebane i zaangażowane po 
stronie neokonserwatywnej ideologii narodowej, która wprawdzie służyła do wal-
ki z hasłami komunistycznymi, ale także używana była do uzasadniania posunięć 
ksenofobicznych, a nawet rasistowskich15. Władzom natomiast bardzo zależało 
na tym, aby problemy wynikające z obecności obcokrajowców nie prowadziły do 
niepokojów społecznych, lecz były rozwiązywane na drodze instytucjonalnej.

30 czerwca 1965 r. wpłynął do kancelarii rządu pierwszy obywatelski wnio-
sek przeciwko nadmiernej obecności obcokrajowców w Szwajcarii. Inicjatorem 
wniosku była Demokratyczna Partia Kantonu Zurych. Autorzy wniosku domaga-
li się ustalenia na 10% maksymalnego poziomu udziału obcokrajowców w spo-
łeczeństwie. Rząd podzielał wprawdzie obawy przed sporym odsetkiem obco-
krajowców, ale zarówno proponowany dziesięcioprocentowy pułap, jak i środki 
prowadzące do jego osiągnięcia, a mianowicie coroczne zmniejszanie odsetka 
obcokrajowców o 5% (co w liczbach bezwzględnych oznaczałoby ekstradycję 
260 tys. osób, w tym 200 tys. pracowników), uznał za realne zagrożenie dla szwaj-
carskiej gospodarki. 28 lutego 1968 r. rząd wydał dekret o redukcji odsetka ob-
cokrajowców o 3% do końca 1968 r. i o 2% w roku następnym. Zaraz potem, bo 
w marcu, wspomniana inicjatywa obywatelska, idąca wszak o wiele dalej, została 
przez społeczeństwo odrzucona w referendum. Jednak podjęte przez rząd kroki 
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Odsetek cudzoziemców rósł nadal. Na 
koniec 1968 r. stanowili oni już 16% społeczeństwa Szwajcarii. 

W maju 1969 r. zgłoszona została kolejna inicjatywa obywatelska przeciwko ob-
cokrajowcom, zwana od nazwiska jej twórcy inicjatywą Schwarzenbacha16 (Schwa-
rzenbach-Initiative). Była ona bardziej rygorystyczna niż poprzednia. W żadnym 
kantonie, z wyjątkiem Genewy, odsetek cudzoziemców miał nie przekroczyć 10%, 
a w Genewie 25%. Rząd był przeciwny tej inicjatywie, zarówno ze względów eko-
nomicznych, jak i politycznych. Obcokrajowcy byli przecież niezbędni dla gospo-
darki, a ponadto inicjatywa pozostawała w konfl ikcie z podpisanymi przez Szwaj-
carię umowami o osiedlaniu się cudzoziemców oraz z Europejską Konwencją Praw 
Człowieka w obszarze prawa do łączenia rodzin. Aby uspokoić nastroje społeczne 

15 Gianni D’Amato unter Mitarbeit von Brigitta Gerber, Integration: eine Herausforderung für 
die Städte in der Schweiz? [Integracja: wyzwanie dla miast w Szwajcarii?], w: Gianni D’Amato, Bri-
gitta Gerber (Hsgb.), Herauforderung Integration. Städtische Migrationspolitik in der Schweiz und 
in Europa [Integracja jako wyzwanie. Polityka migracyjna miast w Szwajcarii i w Europie], Seismo 
Verlag, Zürich 2005, s. 16–23.

16 James Schwarzenbach, skrajny antykomunista, ale i przeciwnik Ameryki, twórca ruchu spo-
łecznego starszego pokolenia, założyciel Narodowej Akcji przeciwko Zalewowi Narodu i Ojczyzny 
przez Obcokrajowców (Nationale Aktion gegen Überfremdung von Volk und Heimat), oraz Partii 
Republikanów. Retoryka Akcji opierała się zwłaszcza na zarzutach w stosunku do obcokrajowców 
z Południa, jakoby byli brudni, leniwi i skłonni do popełniania przestępstw.
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i zapobiec przyjęciu inicjatywy w referendum, rząd zdecydował się na rygorystycz-
ne egzekwowanie przepisów imigracyjnych. W referendum z 7 czerwca 1970 r. 
społeczeństwo odrzuciło inicjatywę Schwarzenbacha, ale tylko niewielką większo-
ścią głosów17. O tym, że temat obcokrajowców był społecznie bardzo „gorący”, 
świadczy rekordowy udział w referendum – 74% uprawnionych. Okres kampanii 
przed referendum był jednym z bardziej bolesnych w najnowszej historii Szwajca-
rii. W spór zaangażowane były wszystkie partie, wiele organizacji i media. „Przed 
społeczeństwem stanęła ogromna pokusa zaakceptowania tych [antyimigranckich] 
zamierzeń. Okres gospodarczej prosperity skończył się, a Szwajcaria wydawała się 
krajem przeludnionym, nękanym ostrym kryzysem mieszkaniowym i nadmiernym 
ruchem drogowym na autostradach. Oczywiście, wszystkie większe partie politycz-
ne i grupy interesów specjalnych zalecały odrzucenie «antyzagranicznych» popra-
wek konstytucyjnych, ponieważ uważały je za moralnie krzywdzące dla bezbronnej 
obcej mniejszości. Ale istniało realne niebezpieczeństwo, że sfrustrowani Szwajca-
rzy dadzą upust swoim antyzagranicznym uprzedzeniom”18. 

Późniejsze inicjatywy, zmierzające w tym samym kierunku, już nie miały 
tak silnego poparcia, jakkolwiek jądro owego protestu przeciwko „zalewowi ob-
cych” pozostało i jest aktywne do dziś. Pomimo odrzucenia projektu, sam fakt 
jego wniesienia i dyskusji spowodował zmianę polityki imigracyjnej kraju. Za-
częto mianowicie odchodzić od zasady rotacji i kształtować politykę imigracyjną 
z uwzględnieniem zasady asymilacji i integracji przybyszów19. Było to koniecz-
ne, jako że w latach 1950–1970, czyli w okresie stosowania liberalnej polity-
ki imigracyjnej, ludność Szwajcarii wzrosła z 4,71 mln do 6,27 mln osób. Spis 
powszechny w 1970 r., czyli w okresie debaty nad inicjatywą Schwarzenbacha, 
wykazał, że liczba obcokrajowców w Szwajcarii przekroczyła po raz pierwszy 
1 milion osób. Połowę z nich stanowili Włosi, po około 11% Niemcy i Hiszpanie, 
a dalej Francuzi, Austriacy, Jugosłowianie, Turcy, Grecy, Węgrzy i Czesi. Prawie 
połowa gastarbeiterów pracowała w przemyśle, a prawie 20% w budownictwie.

Warto przy tym zauważyć, że począwszy od lat 60. XX w., coraz wyraźniej rozsze-
rzał się krąg krajów pochodzenia imigrantów. Jeszcze w latach 30. XX w. blisko 90% 
obcokrajowców pochodziło z krajów sąsiadujących ze Szwajcarią, w 1970 r. odsetek 
ten zmalał do 74%, by w 1995 r. wynosić już tylko 39,2%, a w 1999 r. – 37,1%20. 

W latach 70. XX w. ujawnił się jeszcze jeden ważny aspekt obecności ob-
cokrajowców w Szwajcarii, a mianowicie znaczący wzrost liczebności drugie-
go pokolenia imigrantów. Odsetek dzieci w wieku 0–4 lat w tej społeczności 
przewyższył nawet analogiczny wskaźnik dla rodzimych Szwajcarów. Ponieważ 
w Szwajcarii obowiązuje zasada ius sanguinis, osoby urodzone w tym kraju z ro-

17 Za oddaleniem projektu opowiedziało się 54% uprawnionych do głosowania oraz 13 kan-
tonów i 2 półkantony; zob. Gianni D’Amato, Vom Ausländer…, s. 211. Warto dodać, że w latach 
1970–1994 w Szwajcarii przeprowadzono 14 referendów, które dotyczyły kwestii obcokrajowców.

18 Jürg Steiner, Demokracje europejskie, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1993, s. 242.
19 Marc Vuilleumier, Die Wende in den 1960er Jahren [Przewrót w latach 60.], w internetowym 

wydaniu Historisches Lexikon der Schweiz: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13805.php
20 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10384.php
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dziców-obcokrajowców powiększają statystyki obcokrajowców. Drugie pokole-
nie imigrantów zaczęło przeradzać się nieuchronnie w dodatkowy, poważny pro-
blem społeczny i stało się przedmiotem debaty publicznej w kolejnych latach.

5.3.2. Polityka kwot imigracyjnych

Tymczasem niepowodzenia dotychczasowej, liberalnej polityki imigracyjnej pań-
stwa, negatywnie weryfi kowanej zarówno obywatelskimi inicjatywami przeciw-
ko zalewowi obcych, jak również naciskami związków pracodawców w kierunku 
nieograniczonego dopływu nowych gastarbeiterów, skłoniły rząd do zapropono-
wania nowego rozwiązania w postaci systemu kwotowego21.

Wprowadzenie zasady kwotowej oznaczało próbę świadomego kształtowania 
proporcji między obywatelami a obcokrajowcami, czyli zamknięcie okresu libe-
ralnej polityki migracyjnej. Powołany został Centralny Rejestr Obcokrajowców 
(Zentrale Ausländerregister, ZAR), którego zadaniem było drobiazgowe monito-
rowanie wskaźników demografi cznych w społeczności obcokrajowców, takich 
jak wjazdy, wyjazdy, zmiany stanu cywilnego, zmiany stanowisk pracy, zmiany 
miejsca zamieszkania, zgony czy naturalizacje. Chodziło o to, aby corocznie rząd 
mógł precyzyjnie określać kwoty imigracyjne. Potrzebnych danych do rejestru 
miały dostarczać kantony, gminy i urzędy federalne. ZAR był niezwykle rozbu-
dowanym i kosztownym instrumentem statystycznym rządu.

Popyt na siłę roboczą przekraczał podaż. W systemie kwotowym o dystrybucji tej 
siły decydować miały już nie mechanizmy rynkowe, lecz biurokracja rządowa w kon-
sultacjach z kantonami, przedsiębiorcami i partnerami społecznymi. Proces ustalania 
kwot przebiegał przez trzy fazy: (1) przygotowanie propozycji rządowej, (2) opinio-
wanie propozycji przez partie i inne instancje; w praktyce przedstawiciele kantonów 
i organizacji pracodawców dysponowali tu silniejszą pozycją niż związki zawodowe, 
(3) rewizja propozycji i ogłoszenie decyzji rządu w dniu 1 listopada każdego roku. 
Realizacja decyzji przebiegała dalej na trzech poziomach: rządowym, kantonalnym 
i gminnym. Najpierw rząd przydzielał bezpośrednio zainteresowanym przedsiębior-
stwom i kantonom część kontyngentu rocznego. Kolejną część rozdysponowywano 
pomiędzy kantony, proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców, a kantony dzieliły ją 
dalej między swoich przedsiębiorców. Zazwyczaj dokonywały tego trójstronne komi-
sje kantonalne, złożone z przedstawicieli władz, związków zawodowych i organizacji 
przedsiębiorców. I wreszcie, kantony przekazywały część swego kontyngentu gmi-
nom, zwłaszcza wielkomiejskim. System był więc nader skomplikowany.

Aby chronić mało atrakcyjne gałęzie gospodarki oraz regiony peryferyjne 
przed odpływem siły roboczej, dodatkowo rząd zakazał obcokrajowcom zmieniać 
stanowisko pracy wcześniej niż po upływie roku od zatrudnienia, a także zmie-
niać kanton lub zawód wcześniej niż po trzech latach od zatrudnienia. Wolne od 
systemu kwotowego było do 1974 r. rolnictwo, służba zdrowia i edukacja.

21 Etienne Piguet, Einwanderungsland Schweiz..., s. 37–41.
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System kwotowy doprowadził wprawdzie do zmniejszenia rocznego napły-
wu nowych imigrantów (z 70 tys. w 1970 r. do 50 tys. w latach 1971–1973), ale 
zwiększyła się liczba robotników sezonowych do ponad 200 tys., pomimo ustale-
nia granicy ich liczebności na 152 tys., a to z powodu słabej kontroli w kantonach. 
Ponadto na mocy umowy z Włochami spora liczba pracowników sezonowych, po 
przepracowaniu pięciu kolejnych sezonów, mogła z mocy prawa przekształcać 
pozwolenia sezonowe na roczne. I wreszcie, możliwość sprowadzania rodzin poza 
systemem kwotowym, a także wysoka rozrodczość rodzin imigrantów dopełniały 
falę imigracyjną. O ile w 1970 r. obcokrajowcy liczyli nieco ponad 1 mln osób 
(17% mieszkańców Szwajcarii), o tyle w 1973 r. już 1,17 mln (18,4%). W tej sy-
tuacji nacisk na rząd wzrastał. W listopadzie 1972 r. zgłoszono trzecią inicjatywę 
przeciwko nadmiernej obecności cudzoziemców w społeczeństwie, której auto-
rzy domagali się zmniejszenia do końca 1977 r. liczby cudzoziemców do 500 tys. 
Rząd, podobnie jak w poprzednich wypadkach, wskazywał na potrzeby gospo-
darki oraz na skuteczność swojej polityki stabilizacyjnej. W referendum w dniu 
20 października 1974 r. społeczeństwo zdecydowało o odrzuceniu tej inicjatywy 
(65,8% głosów przeciwko inicjatywie, przy udziale 70% uprawnionych).

5.3.3. Problem azylantów

Omawiane dotychczas kwestie wielokulturowości społeczeństwa szwajcarskiego 
wynikały z przebiegu procesów migracyjnych o podłożu gospodarczym. Zwa-
żywszy na aspekt ilościowy tego typu ruchów migracyjnych, bez wątpienia miały 
one – i nadal mają – znaczenie pierwszorzędne dla kształtowania się zróżnico-
wanego obrazu szwajcarskiego społeczeństwa. Jednak migracje pracownicze nie 
wyczerpują tego zagadnienia. Od stuleci Szwajcaria jest przecież docelowym 
miejscem migracji dla uciekinierów religijnych i politycznych z wielu krajów, 
najpierw europejskich, a ostatnio także pozaeuropejskich. Wspominano już 
wcześniej o masowym napływie z Francji hugenotów (przełom XVI i XVII w.), 
zwolenników Napoleona oraz uczestników powstań narodowych (druga i trzecia 
dekada XIX w.), socjaldemokratów niemieckich, rosyjskich i polskich z końca 
XIX w., Żydów z Rosji po nieudanym zamachu na cara w 1881 r., uciekinierów 
z opanowanych przez faszystów Włoch, Niemiec i Austrii (lata 20. i 30. XX w.), 
uciekinierów wojennych w latach I i II wojny światowej. Można zasadnie mówić 
o ukształtowaniu się tradycji Szwajcarii jako kraju azylowego.

Szwajcaria ratyfi kowała Konwencję ONZ o Uciekinierach w 1954 r. Konwencja 
ta defi niuje uchodźców jako osoby dotknięte uzasadnionym lękiem przed prześla-
dowaniem z uwagi na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy 
społecznej lub przekonania polityczne. Wynika stąd zakaz deportacji uciekinierów 
przez kraje-sygnatariusze Konwencji. W 1967 r. Konwencja nabrała charakteru 
globalnego, wcześniej odnosiła się tylko do obszaru Europy. Sposób realizacji zo-
bowiązań płynących z podpisania Konwencji pozostaje w gestii każdego państwa-
sygnatariusza. Komisarz ONZ nie może narzucać państwom żadnych decyzji.
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Wkroczenie Armii Czerwonej na Węgry w dniu 4 listopada 1956 r. wywołało 
masową falę ucieczkową z tego kraju, utrzymującą się aż do momentu zamknię-
cia w styczniu 1957 r. granic przez rząd J. Kadara. Szwajcarzy solidaryzowali się 
z narodem węgierskim do tego stopnia, że zbojkotowali olimpiadę w Melbourne. 
35 krajów z całego świata przyjęło 200 tys. uciekinierów z Węgier, z czego Szwaj-
caria – 13,7 tys. Wszyscy oni otrzymali stałe pozwolenie na pobyt. Kryzys węgier-
ski pokazał funkcjonowanie i rolę wielostronnego systemu pomocy uciekinierom, 
ustanowionego w 1951 r., ale także jego niedoskonałość, jako że – literalnie rzecz 
biorąc – Węgrzy nie spełniali kryteriów uciekiniera ustalonych w Konwencji. Jed-
nak szczodrość społeczeństwa była wtedy wielka, nie tylko zresztą szwajcarskiego. 
W każdym razie w społeczeństwie szwajcarskim zrodziło się wtedy oczekiwanie, 
by władze przyjmowały w przyszłości tylu uciekinierów, ile to będzie możliwe, nie 
określając żadnej górnej granicy. Węgrzy szybko dostali też mieszkania, byli do-
brze wykształceni i bez trudu zintegrowali się ze społeczeństwem szwajcarskim.

W 1963 r. Szwajcaria przyjęła około tysiąca Tybetańczyków, w kolejnych 
latach drugie tyle. Trzy lata później wybuchła „praska wiosna”. Znowu bardzo 
spontanicznie przyjęto 14 tys. uciekinierów z Czechosłowacji.

W latach 70. XX w. w ramach ONZ wypracowane zostały zasady rozwiązywa-
nia problemów uciekinierów. Pojawiła się kategoria tzw. uciekinierów kontyngento-
wych, czyli rozdzielanych przez ONZ do poszczególnych krajów przyjmujących.

W 1972 r. Szwajcaria przyjęła dwustu Hindusów zamieszkujących – zwykle od 
wielu pokoleń – Ugandę, w rękach których znajdowała się większość tamtejszej go-
spodarki. Zostali oni wygnani z kraju w liczbie prawie 70 tys. przez ówczesnego pre-
zydenta, Idi Amina Dada. W latach 1978–1981 przyjęto 7,5 tys. „Boat People” z Kam-
bodży, Laosu, Wietnamu i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej (w połowie 
lat 90. XX w. dołączył jeszcze kolejny tysiąc). W 1973 r., po zamachu stanu w Chile, 
pojawiły się kontrowersje co do przyjęcia uciekinierów z tego kraju. W końcu przyję-
to 200 osób, a po zaangażowaniu się środowisk lewicowych i Kościoła – dalszych 55 
osób. Był to okres aktywności w Szwajcarii antyimigracyjnej organizacji pod nazwą 
Nationale Aktion i drugiej inicjatywy przeciwko obcokrajowcom.

Należy zaznaczyć, że do końca lat 70. XX w. azylanci nie stanowili problemu 
społecznego w sensie liczby przybywających do Szwajcarii cudzoziemców. Z wy-
jątkiem agresji sowieckiej na Czechosłowację w 1968 r., kiedy to liczba przyjętych 
w tym roku azylantów wzrosła do ponad 7 tys., w latach 60. i 70. rocznie składano 
kilkaset do około tysiąca podań o azyl22. Sytuacja uległa istotnej zmianie od czasu 
rozpadu bloku komunistycznego i puczu wojskowego w Turcji, czyli od 1980 r.

5.3.4. Kryzys gospodarczy i koniec powojennej fali imigracyjnej

Szwajcarię dotknął także kryzys naftowy, ale później niż inne kraje europejskie, 
bo dopiero na początku 1975 r.23 W latach 1974–1977 ubyło w przemyśle 15,8% 

22 Ibid., s. 97.
23 Ibid., s. 43–48.
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miejsc pracy, a w całej gospodarce – 340 tys. (10%). W pierwszym rzędzie doty-
czyło to obcokrajowców. 228 tys. (czyli 67%) zlikwidowanych miejsc pracy było 
zajmowanych właśnie przez nich, głównie przez Włochów. W latach 1974–1976 
straciło pracę 86 tys. osób posiadających pozwolenia roczne oraz 98 tys. pracow-
ników sezonowych. W 1975 r., po raz pierwszy w okresie powojennym, zmniej-
szyła się liczba obcokrajowców w Szwajcarii. Do 1980 r. odsetek obcokrajowców 
w społeczeństwie zmniejszył się z ponad 18% na mniej niż 15%. Przedsiębiorcy 
zwalniali w pierwszym rzędzie pracowników-obcokrajowców, do czego zresztą 
Policja ds. Obcokrajowców (Fremdepolizei) ofi cjalnie nakłaniała władze kanto-
nów. Dochodzi do tego fakt, iż wielu obcokrajowców nie było ubezpieczonych 
od bezrobocia. W sumie w okresie kryzysu musiało opuścić Szwajcarię 50 tys. 
pracowników sezonowych, 25 tys. tzw. Grenzgänger (czyli osób zamieszkałych 
na terenach przygranicznych i przekraczających codziennie granicę w drodze do 
pracy) oraz 100 tys. pracujących na podstawie pozwoleń rocznych lub członków 
ich rodzin. Bezrobocie w Szwajcarii wzrosło w okresie kryzysu z 0 do 0,7%. 
Niektórzy mówią o tym, że Szwajcarom udało się „wyeksportować bezrobocie”, 
ale cytowany tu wielokrotnie autorytet w sprawach migracji, E. Piguet, stawia – 
wraz z innymi autorami – retoryczne pytanie o to, czy wyjazd obcokrajowców ze 
Szwajcarii nie zmniejszył automatycznie popytu na dobra i usługi, które konsu-
mowali obcokrajowcy, a w konsekwencji nie zaostrzył jeszcze recesji? Jest nato-
miast faktem, że w sąsiednich krajach europejskich kryzys nie doprowadził do tak 
poważnego zmniejszenia liczby obcokrajowców jak w Szwajcarii. 

Pomimo zmniejszania się liczby obcokrajowców dyskusja nad ich obecnością nie 
została zaniechana, tyle że wówczas prowadzono ją z innej niż poprzednio perspek-
tywy, a mianowicie z perspektywy ruchów solidarności z obcokrajowcami, zawiązy-
wanych przez środowiska lewicowe oraz przedsiębiorców. W 1977 r. powstała hu-
manitarna „Inicjatywa Mitenanda”, nawołująca do tego, by zrównać obcokrajowców 
i obywateli w prawach (z wyjątkiem praw politycznych) oraz by wprowadzić prawo 
do odnowienia pozwolenia na pobyt. Autorom inicjatywy chodziło głównie o trud-
ne położenie pracowników sezonowych, a mianowicie o konieczność wyjazdu po 
dziewięciu miesiącach pracy czy niemożność sprowadzania rodziny wcześniej niż po 
trzech latach pracy. W istocie chodziło im więc o zlikwidowanie statusu pracownika 
sezonowego24. To wywołało ostrą krytykę w tych gałęziach gospodarki, które były 
uzależnione od pracy sezonowej – w rolnictwie, hotelarstwie i budownictwie. Rząd 
podzielał tę krytykę. Referendum z dnia 5 kwietnia 1981 r. ujawniło masowe od-
rzucenie wymienionej inicjatywy (przy udziale nieco poniżej 40%, sprzeciw wobec 
„Inicjatywy Mitenanda” wyraziło 84% głosujących i wszystkie kantony). W dwa lata 
później podobny los spotkał inicjatywę rządu, której celem było ułatwienie naturali-
zacji młodych obcokrajowców, urodzonych lub wykształconych w Szwajcarii.

24 Ta kategoria obcokrajowców zniknęła ze statystyk szwajcarskich dopiero w 2003 r., zob.: 
Ausländische Wohnbevölkerung nach Anwesenheitsbewilligung, 1964–2006 [Obcokrajowcy osiedli 
wg zezwoleń na pobyt 1964–2006], Bundesamt für Statistik, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/
index/themen/01/07/blank/data/01.html
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5.3.5. Problem asymilacji, integracji, naturalizacji

W pierwszych trzech dekadach powojennych szwajcarska polityka imigracyjna 
nabrała wyrazistego charakteru, który można scharakteryzować dwoma określe-
niami: liberalizm i rotacyjność. Długotrwała koniunktura gospodarcza zmuszała 
przedsiębiorców do poszukiwania zagranicznej siły roboczej. Liczba gastarbei-
terów stale rosła, rósł także ich odsetek w społeczeństwie szwajcarskim, poczy-
nając od około 5% w roku zakończenia II wojny, do 18% w połowie lat 70. Jed-
nocześnie władze świadomie starały się nadać tej imigracji charakter tymczaso-
wy, rotacyjny, sądząc, że obcokrajowcy będą odgrywać rolę plastycznego bufora 
w stosunku do potrzeb dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Jednak więk-
szość z zastosowanych w tym celu rozwiązań politycznych i prawnych okazała 
się nieskuteczna. Świat imigracji rządził się własnymi prawami, tylko częściowo 
poddając się mechanizmom regulacyjnym.

W związku z tym pojawiło się, i zaczęło nabierać coraz bardziej drastycznej 
wymowy, pytanie o to, co będzie się dalej działo z setkami tysięcy pracowni-
ków, którzy – niekiedy przez kilka czy kilkanaście lat – zamieszkują i pracują 
w Szwajcarii, mają tu swoje rodziny, kręgi przyjaciół, majątki, ale pozostają 
na marginesie społeczeństwa obywatelskiego. Do tego doszło pytanie o liczącą 
kolejne setki tysięcy społeczność drugiego pokolenia imigrantów, którzy – jak 
pisze G. D’Amato – dzielą ze Szwajcarami wszystko – kraj urodzenia, języki, 
szkołę, pracę, organizacje, obronę cywilną, a w końcu także miejsce na cmenta-
rzu25. Zrazu było to pytanie o perspektywy asymilacji, z czasem zaczęto je prze-
formułowywać na pytanie o perspektywy integracji, ale istota sprawy zasadni-
czo się nie zmieniała. Chodziło o barierę oddzielającą obywateli od imigrantów 
i ich potomków, barierę, którą było bardzo trudno pokonać. Problem asymilacji 
czy też integracji imigrantów nie jest niczym nowym w krajach, w których lud-
ność przyjezdna jest zjawiskiem stałym. Jednak tym, co w tej kwestii odróżnia 
Szwajcarię czy Niemcy od np. Kanady, USA czy Francji, jest fakt bardzo znacz-
nego odsetka imigrantów zasiedziałych, bywa, że mieszkających w tym kraju od 
pokoleń, ale mimo to nieposiadających obywatelstwa i przez to pozbawionych 
niektórych podstawowych praw jednostkowych czy społecznych. Tradycyjnie 
mówi się o dwóch przeciwstawnych modelach podejścia do imigrantów26:

• francuskim (obywatelsko-republikańskim); ius soli, naturalizowani imigran-
ci rozluźniają więzy z krajami pochodzenia, a koncentrują się na uzyskaniu 
równych szans i praw z tubylcami, na integracji;

• szwajcarskim lub niemieckim (etniczno-segregacyjnym); ius sanguinis, 
cudzoziemcy podtrzymują więzi z krajami pochodzenia, mniej interesują 
się kwestiami cywilnymi, a bardziej kulturowymi. Zasada rotacji i wysokie 

25 Gianni D’Amato, Vom Ausländer…, s. 241.
26 Hans-Rudolf Wicker, Einleitung. Migration, Migrationspolitik, Migrationsforschung [Wpro-

wadzenie. Migracja, polityka migracyjna, badanie migracji], w: Hans-Rudolf Wicker, Rosita Fibbi, 
W. Hag (Hsgb.), Migration und die Schweiz [Migracje i Szwajcaria], Seismo Verlag 2004, s. 28.
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wymogi naturalizacyjne generują samospełniającą się przepowiednię, że 
imigranci nie są zbyt zainteresowani integracją. 

Wspomniana już wcześniej Federalna Ustawa o Pobycie i Osiedlaniu się 
Cudzoziemców z 1931 r. (Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung für 
Ausländer) była wyrazicielem antynaturalizacyjnej polityki władz szwajcarskich, 
ukształtowanej już w latach międzywojennych, ale kontynuowanej także w okre-
sie powojennym27. Szczegółowo była o tym mowa w punkcie 4.2. niniejszego 
opracowania.

O antyasymilacyjnej polityce władz świadczyć może m.in. wydane w 1968 r. 
przez szefa Fremdepolizei w Zurychu rozporządzenie, określające 21 kryteriów 
badania obcokrajowców pod kątem możliwości udzielenia im pozwolenia na na-
turalizację. Były to m.in.: „znajomość języka, posiadanie mieszkania na własność, 
dobre dochody, zdolność inwestycyjna, respektowanie prawa, niewywieszanie 
wypranych ubrań w oknie, odstawianie odpadów we właściwym miejscu i czasie, 
niewałęsanie się po dworcach, niedopuszczanie się kradzieży jabłek”28.

W związku ze zmniejszeniem się liczby naturalizacji pod koniec lat 70. podjęte 
zostały pierwsze próby wprowadzenia ułatwień w naturalizacji obcokrajowców. 
W 1980 r. Federalna Komisja ds. Obcokrajowców (Eidgenössische Ausländer-
kommission) zaproponowała uproszczenie procedury dla młodych obcokrajow-
ców, przekazanie jej do kompetencji Federacji, zniesienie obowiązkowych opłat 
oraz możliwość odwołania się do sądu w przypadku decyzji negatywnej. Nato-
miast procedura dla pozostałych kategorii osób miała pozostać niezmieniona. 
W referendum przeprowadzonym 4 grudnia 1983 r. projekt ten został odrzucony. 
Podobna inicjatywa pojawiła się w 1988 r. w Radzie Kantonów. Proponowano, 
by nadać obywatelstwo szwajcarskie drugiemu pokoleniu obcokrajowców wywo-
dzących się z Włoch, z prawem zachowania włoskiego29. Po roku sprawa została 
przekazana do Rady Narodowej, ale tam ją odrzucono. Natomiast pozytywnie 
zakończyła się sprawa zniesienia zakazu posiadania podwójnego obywatelstwa 
przez Włochy i Szwajcarię (1990).

Warto na koniec dodać, że w 1985 r. rząd uruchomił Narodowy Program Ba-
dawczy nr 21: „Kulturowa różnorodność i tożsamość narodowa”, którego celem 
było rozpoznanie sytuacji i przygotowanie konkretnych działań federacji w ob-
szarze kultury30. Program ten zaowocował prawie 50 szczegółowymi projektami 

27 Dla przykładu: w 1952 r. przedłużono wymagany do naturalizacji okres zamieszkiwania 
w Szwajcarii z 6 do 12 lat; zob. Hans-Rudolf Wicker, Einleitung…

28 Gianni D’Amato, Vom Ausländer…, s. 213.
29 Szwajcarzy przebywający długi czas za granicą mogą ubiegać się o uzyskanie tamtejszego 

obywatelstwa, nie tracąc szwajcarskiego. Kobiety-cudzoziemki, wychodząc za mąż za Szwajcarów, 
mogą zachować swoje dotychczasowe obywatelstwo oraz uzyskać szwajcarskie. Natomiast pozostali 
obcokrajowcy, ubiegający się o nadanie im obywatelstwa szwajcarskiego, muszą na piśmie zrezy-
gnować z dotychczasowego (art. 161 Zivilgesetzbuch oraz art. 17. Bürgerrechtsgesetz); zob. Gianni 
D’Amato, Vom Ausländer zum Berger..., s. 241.

30 Hans Bickel, Rudolf Schläpfer (Hg.), Mehrsprachigkeit – eine Herausforderung [Wieloję-
zyczność – wyzwanie], Verlag Sauerländer, Aarau–Frankfurt am Main-Salzburg 1994.
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badawczymi i licznymi publikacjami. Sam fakt zainicjowania programu o takiej 
tematyce dowodzi, że w kręgach władzy umacniała się świadomość różnic kultu-
rowych i ich wpływu na narodową identyfi kację.

5.4. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 5

W okresie od zakończenia II wojny światowej do kryzysu ekonomicznego w la-
tach 80. kontynuowane były procesy migracyjne z lat międzywojennych, ale po-
jawiły się także nowe wątki wpływające na obraz Szwajcarii jako społeczeństwa 
wielokulturowego.

Kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu był ciągły napływ obcokrajowców 
do pracy w przemyśle i usługach. Podjęte wcześniej decyzje rządowe o zasa-
dach ich przyjmowania, w tym zwłaszcza możliwość sprowadzania rodzin oraz 
przekształcania pozwoleń na pracę sezonową w roczne czy krótkoterminowych 
w stałe, powodowały, że liczba obcokrajowców w Szwajcarii rosła nieprzerwanie 
i szybko. Władze próbowały zapanować nad tym procesem, ale skutki przedsię-
branych środków, takich jak zawieranie umów międzypaństwowych, wprowa-
dzenie systemu kwotowego czy restrykcyjne egzekwowanie przepisów, okazały 
się niewystarczające. W kręgach rządowych zaczęło umacniać się przekonanie 
o niezbędności obcej siły roboczej dla gospodarki kraju, o niemożności utrzy-
mania tymczasowego charakteru imigracji oraz o potrzebie ułatwienia procedur 
naturalizacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do drugiego pokolenia imigrantów. 
Jednocześnie w społeczeństwie podgrzewane były nastroje lęku przed zalewem 
obcych, co owocowało kolejnymi inicjatywami obywatelskimi, zmierzającymi do 
zaostrzenia prawa imigracyjnego. Kryzys gospodarczy w latach 80. doprowadził 
do okresowej ekspulsji gastarbeiterów ze Szwajcarii.

Osobny wątek w procesach imigracyjnych stanowią azylanci. Tutaj ważnym 
czynnikiem w kształtowaniu się współczesnej wielokulturowości Szwajcarii było 
powiększenie liczby przyjmowanych azylantów oraz poszerzenie spektrum kra-
jów, z których oni przybywali, o kraje odległe od niej kulturowo.

I wreszcie znaczące wydarzenie na scenie tradycyjnej wielokulturowości 
szwajcarskiej – powstanie nowego kantonu Jura (1978), które pokazało żywot-
ność podziałów językowych i wyznaniowych w kraju, ale też wykazało niezwy-
kłą zdolność do ich amortyzowania przez system polityczny.



ROZDZIAŁ 6

PRZEMIANY SPOŁECZEŃSTWA 
SZWAJCARSKIEGO POD KONIEC XX 

I NA POCZĄTKU XXI WIEKU

6.1. FALA IMIGRACYJNA W LATACH 80. XX WIEKU

W latach 80. w Szwajcarii pojawiło się znowu zwiększone zapotrzebowanie na 
obcą siłę roboczą. Chociaż system kwotowy formalnie nadal obowiązywał, to 
jednak władze nie chciały pozostać głuche na potrzeby przedsiębiorców. W okre-
sie 1985–1995 rocznie wydawano średnio 50 tys. pozwoleń na pracę oraz 130 tys. 
pozwoleń dla pracowników sezonowych.

Wspomniane już wcześniej okoliczności wynikające z integracji europejskiej 
spowodowały zmniejszone zainteresowanie pracą w Szwajcarii wśród pracowni-
ków włoskich i hiszpańskich. W ich miejsce pojawili się nowi, nisko kwalifi ko-
wani imigranci z Portugalii i Jugosławii. Zajmowali oni miejsca pracy, głównie 
w budownictwie, hotelarstwie i gastronomii, opuszczone przez Szwajcarów lub 
imigrantów z wcześniejszych fal.

Z punktu widzenia polityki imigracyjnej można mówić o powrocie do przed-
kryzysowej polityki stabilizacji i ograniczania napływu obcokrajowców, z jednej 
strony łagodzonej koniecznością kompromisu pomiędzy interesami narodowymi 
a ekonomicznymi, z drugiej natomiast strony zaostrzanej przez społeczne nastroje 
i wywołane nimi odruchy wrogości w stosunku do obcokrajowców. Stanowiły 
one przeciwwagę wobec liberalizacji polityki imigracyjnej, ale przeciwwaga ta, 
podobnie jak w przeszłości, nie była skuteczna. Od połowy lat 80. Szwajcaria 
odnotowuje nieprzerwany wzrost liczby cudzoziemców. Krótkotrwałe wyhamo-
wanie tego trendu w drugiej połowie lat 90. nie zmienia istotnie obrazu całości.

W dziesięcioleciu 1985–1994 saldo migracji (374 453 imigrantów) wyniosło 
nieco ponad połowę salda z okresu dwudziestopięciolecia 1948–1973, i w stosun-
ku do liczby mieszkańców było wyższe niż w krajach tradycyjnie uznanych za 
imigracyjne – USA, Kanadzie i Australii.

Na początku lat 90. Szwajcaria przeżywała osłabienie wzrostu gospodarczego, po-
ważnie wzrosło też bezrobocie. Napływ nowych pracowników został przyhamowany, 
a wielu wcześniej zatrudnionych musiało opuścić Szwajcarię. Ten ruch wyjazdowy 
był jednak słabszy niż w czasach kryzysu naftowego w połowie lat 70., a dodatkowo 
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był równoważony przez inne zjawiska. Na koniec saldo migracji było dodatnie, gdyż 
przybywało imigrantów nieekonomicznych, a pozwolenia sezonowe były z mocy 
prawa masowo przekształcane na roczne. Skutki ówczesnego kryzysu odczuli zatem 
głównie pracownicy sezonowi i mieszkańcy regionów przygranicznych, dojeżdżają-
cy codziennie do pracy w Szwajcarii (tzw. Grenzgänger), którzy tym razem musieli 
przyjąć na siebie niewdzięczną funkcję bufora koniunkturowego.

Na kształt polityki imigracyjnej w latach 90. miały wpływ jeszcze inne czynniki 
społeczne, a mianowicie rosnąca koncentracja obcokrajowców w centrach miast, co 
prowadziło do kształtowania się postaw segregacyjnych w społeczeństwie i opóź-
niało integrację cudzoziemców, oraz polityczne sukcesy Szwajcarskiej Partii Lu-
dowej (SVP), która z tradycyjnej partii chłopskiej przekształciła się w radykalną 
partię prawicowo-populistyczną. SVP ze swoim populistycznym przywódcą, Chri-
stophem Blocherem, udało się upolitycznić wiele problemów społecznych, takich 
jak bezrobocie, przestępczość, narkomania, pomoc socjalna, a w konsekwencji za-
blokować szereg reform i spowolnić proces otwierania się Szwajcarii na Europę.

6.2.  ZMIANA MIĘDZYNARODOWEGO KONTEKSTU 
MIGRACJI. MODEL TRZECH I DWÓCH KRĘGÓW 
IMIGRACYJNYCH

Migracje ostatnich dekad XX w. przebiegały w innych warunkach międzynarodo-
wych niż te w okresach wcześniejszych. 

Po pierwsze, kraje, które tradycyjnie stanowiły dla Szwajcarii zagłębie siły ro-
boczej, same doświadczyły znaczącego rozwoju gospodarczego i wzmocniły swoją 
pozycję przetargową. W konsekwencji doszło do podpisania nowych porozumień 
z Włochami w 1982 i 1983 r., z Hiszpanią w 1989 r., a z Portugalią w 1990 r. Zmia-
ny dotyczyły skrócenia okresu przekształcenia pozwoleń rocznych na pozwolenia 
osiedlenia z 10 na 5 lat1 oraz skrócenia okresu oczekiwania na połączenie z ro-
dziną z 15 na 12 miesięcy. Tym samym uległo zwężeniu pole manewru dla rządu 
szwajcarskiego, który chciał sterować imigracją w zależności od koniunktury. Po-
nadto powszechność ubezpieczenia przed utratą pracy powodowała, że bezrobotni 
nie czuli się zmuszeni do wyjazdu do swoich krajów. W konsekwencji system regu-
lacji imigracji stracił na elastyczności. Zasada rotacji przestawała funkcjonować.

Po drugie, postępująca integracja europejska, a zwłaszcza ułatwienia w prze-
pływie osób pomiędzy krajami-sygnatariuszami porozumień z Schengen, obniży-
ła atrakcyjność Szwajcarii jako docelowego kraju migracji. W samej Szwajcarii 
rozważano perspektywę przystąpienia do tych porozumień. Był to podstawowy 

1 W 1970 r. 70% pozwoleń na pracę/pobyt miało charakter roczny, a 30% – długoterminowy 
(czyli pozwoleń na osiedlenie się). W 1990 r. już 75% pozwoleń miało charakter długoterminowy, 
zob. Etienne Piguet, Einwanderungsland Schweiz. Fünf Jahrzehnte halb geöffnete Grenzen [Szwaj-
caria jako kraj imigracji. Pięć dekad na poły otwartych granic], Haupt Verlag, Bern–Stuttgart–Wien 
2006, s. 56.
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problem w dyskusji nad przystąpieniem Szwajcarii do Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, które – jak każda umowa międzynarodowa – zostało poddane gło-
sowaniu w referendum obligatoryjnym. Z wyjątkiem prawicowej partii ludowej 
(SVP) i demokratów (Schweizer Demokraten), wszystkie pozostałe partie były za 
przystąpieniem. 6 grudnia 1992 r. znikomą większością głosów (50,3%) obywatele 
odrzucili jednak traktat, podobnie zresztą uczyniły kantony (stosunkiem głosów 
18:8). Mimo to perspektywa zbliżenia z Unią Europejską pozostała jednym z naj-
istotniejszych punktów odniesienia szwajcarskiej polityki imigracyjnej.

Po trzecie, prawo międzynarodowe i międzynarodowe umowy też wpłynęły 
na politykę imigracyjną. W 1974 r. Szwajcaria ratyfi kowała Europejską Konwen-
cję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (tzw. traktat rzymski, 
który zabrania dyskryminacji z powodu przynależności państwowej oraz ograni-
cza możliwości deportacji), w 1994 r. – Konwencję ONZ o Zwalczaniu Wszelkich 
Form Dyskryminacji Rasowej. Międzynarodowe zasady dotyczące azylu zobo-
wiązują Szwajcarię do przyjmowania uciekinierów. Ponadto istotne dla Szwaj-
carii było podpisanie takich dokumentów jak Konwencja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, 
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Ten 
międzynarodowy kontekst sprawił, że szwajcarska polityka imigracyjna straciła 
walor autonomii i elastyczności.

Na początku lat 90. pojawił się tzw. model trzech kręgów imigracyjnych2. 
Krąg pierwszy to kraje Unii Europejskiej i EFTA, dla których przewidywano cał-
kowitą swobodę w migracji. Krąg drugi tworzyły: USA, Kanada i kraje Europy 
Wschodniej, krąg trzeci zaś – pozostałe kraje. W istocie chodziło o to, by fawo-
ryzować imigrantów z krajów, które określano jako pozostające w niewielkim 
dystansie kulturowym od Szwajcarii. To z kolei wywołało zarzut wprowadzania 
do polityki imigracyjnej kryteriów rasistowskich. W rezultacie model ów odrzu-
cono, a zaproponowano nowy, tzw. model dwóch kręgów, którego funkcją miało 
być przygotowanie zbliżenia między Szwajcarią a Unią Europejską. Wychodząc 
od tego modelu, Szwajcaria podpisała z Unią umowę dwustronną, na mocy której 
obywatele krajów członkowskich Unii i EFTA mogą od czerwca 2002 r. swobod-
nie przekraczać granicę Szwajcarii.

6.3. PROBLEMU NATURALIZACJI CIĄG DALSZY

W 1992 r. pojawiła się kolejna inicjatywa parlamentarna, aby dla obcokrajowców 
między 15. a 25. rokiem życia skrócić wymagany do naturalizacji okres zamiesz-
kiwania w Szwajcarii do 6 lat oraz ujednolicić warunki stawiane przez kantony 

2 Gianni D’Amato unter Mitarbeit von Brigitta Gerber, Integration: eine Herausforderung für 
die Städte in der Schweiz? [Integracja: wyzwanie dla miast w Szwajcarii?], s. 10–34; D’Amato 
opiera się w dużej mierze na pracy Bernharda Petersa, Die Integration moderner Gesellschaften 
[Integracja nowoczesnych społeczeństw], Suhrkamp, Frankfurt/M 1993.
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i przez gminy. Z około 300 tys. obcokrajowców poniżej 25. roku życia, zapropo-
nowane warunki spełniało wówczas prawie 140 tys. osób. W parlamencie dysku-
sja była dosyć burzliwa. Z jednej strony wskazywano na to, że za pomocą uła-
twionej naturalizacji chce się zatuszować rosnącą liczbę obcokrajowców, oraz na 
to, że już w 1983 r. parlament opowiedział się za ułatwieniami, natomiast naród 
i kantony odrzuciły projekt w referendum. Zwracano także uwagę, iż w praktyce 
dopiero trzecie pokolenie imigrantów można uznać za zasymilowane. Co więcej, 
w ostatnim czasie obecność w wiejskich gminach imigrantów z krajów odległych 
kulturowo od Szwajcarii zaczęła się wyraźnie zwiększać. Jeden z posłów, Titus 
Giger, odwołał się nawet do osobistego doświadczenia, a mianowicie do trudno-
ści, jakie miały jego dzieci w gminnej szkole, gdzie większość stanowiły już dzie-
ci muzułmańskie, i w związku z tym w szkole zaniechano śpiewania kolęd. Z dru-
giej natomiast strony, zwolennicy ułatwień wskazywali na to, że przygotowywane 
są one z myślą nie o imigrantach obcych kulturowo, lecz o około 200 tys. tych, 
którzy od wielu lat zamieszkują w Szwajcarii. W końcu parlament przyjął propo-
zycję ułatwień w naturalizacji. Jednak ustawa została poddana pod głosowanie 
w referendum (12 czerwca 1994 r.) i jakkolwiek przyjęta przez obywateli (53% 
za), nie zyskała poparcia kantonów (11 za, 15 przeciw) i w konsekwencji została 
odrzucona. Zresztą w tym samym referendum odrzucona została także propozy-
cja udziału Szwajcarii w pokojowych misjach ONZ (tzw. błękitne hełmy). Uważa 
się, że te wyniki głosowań umocniły tendencję do zamykania się Szwajcarii na 
świat zewnętrzny, tendencję widoczną już od czasu odrzucenia projektu przystą-
pienia kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (1992).

Kwestia ułatwionej naturalizacji stała się przedmiotem referendum jeszcze 
dwukrotnie, we wrześniu 2004 r. oraz w czerwcu 2006 r.3 

Referendum wrześniowe w 2004 r. było odpowiedzią na ustawę z października 
2003 r. „O naturalizacji oraz o ułatwionej naturalizacji młodych obcokrajowców 
drugiego pokolenia”, która dopuszczała możliwość ułatwień dla osób w wieku 
14–24 lat, pod warunkiem że spełniały one obowiązek edukacyjny w Szwajcarii 
przez co najmniej 5 lat, posiadały pozwolenie na pobyt lub na osiedlenie się, 
mogły wykazać się dobrą integracją społeczną oraz znajomością odpowiedniego 
języka narodowego. Wynik referendum był jednak negatywny. Przeciwko uła-
twieniom głosowało 56,8% uczestników. W tym samym referendum odrzucono 
także ustawę o nadawaniu obywatelstwa trzeciemu pokoleniu obcokrajowców, 
a konkretnie dzieciom urodzonym w Szwajcarii, których co najmniej jedno z ro-
dziców urodziło się lub wychowało w tym kraju (51,6% przeciw).

Z kolei referendum w czerwcu 2006 r. zostało przeprowadzone w następstwie 
inicjatywy obywatelskiej „O demokratyczną naturalizację”, która została zgło-
szona przez Szwajcarską Partię Ludową (SVP). Inicjatorzy zareagowali w ten 
sposób na wyroki sądu federalnego z czerwca 2003 r., które polegały na zawie-

3 http://www.parlament.ch/d/dokumentation/wa-va-volksabstimmungen/wa-va-volksabstim-
mungen-archiv/wa-va-volksabstimmungen-2004/wa-va-20040926/Seiten/index.aspx
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szeniu decyzji dwóch gmin, Lucerny i Zurychu, odmawiających naturalizacji. 
W pierwszym przypadku sąd zarzucił gminie dyskryminację osoby wnioskującej 
o naturalizację, w drugim zaś podał w wątpliwość procedurę podejmowania decy-
zji, a mianowicie zarządzenie głosowania, a w konsekwencji niemożność sformu-
łowania merytorycznego uzasadnienia dla udzielonej odmowy. Podanie uzasad-
nienia odmowy jest wymogiem konstytucyjnym. Wobec tego autorzy inicjatywy 
obywatelskiej, czyli SVP, domagali się potwierdzenia autonomii gmin w kwestii 
przyznawania obywatelstwa, tzn. pozostawienia gminom rozstrzygnięcia co do 
tego, jaki organ gminy podejmuje decyzję w sprawie naturalizacji, oraz uznawa-
nia decyzji gminy za ostateczną, niepodlegającą zaskarżeniu. Zarówno rząd, jak 
i parlament zaleciły oddalenie inicjatywy obywatelskiej w referendum. Tak też się 
stało; ponad 63% uczestników głosowania wypowiedziało się przeciwko inicjaty-
wie. Frekwencja wyniosła blisko 45% uprawnionych4.

6.4.  NOWA USTAWA O OBCOKRAJOWCACH I ZMIANA 
PRAWA AZYLOWEGO

W 1995 r. powołano Narodowy Program Badawczy nr 39 „Migracje i stosunki 
międzykulturowe”. Jego celem było przygotowanie materiału informacyjnego 
dla społeczeństwa, władz i polityków, który by zapobiegał społecznemu wyłą-
czaniu obcokrajowców i konfl iktom na tym tle. Program dotyczył w pierwszym 
rzędzie miast, gdyż to właśnie tam dochodzi najczęściej do zetknięcia się świata 
miejscowego z obcym5. Chodziło o to, by miasta zaczęły tworzyć własne, dale-
kosiężne integracyjne strategie społeczno-polityczne i gospodarcze, a nie ograni-
czały się tylko do środków interwencyjnych. Co więcej, 1 października 1999 r. 
wszedł w życie dodatek do funkcjonującej już 68 lat Federalnej Ustawy o Poby-
cie i Osiedlaniu się Cudzoziemców (ANAG, art. 25a), który upoważniał rząd do 
dysponowania – w porozumieniu z kantonami, gminami i innymi stronami – spe-
cjalnymi kwotami na rzecz integracji społecznej obcokrajowców. Wysokość tej 
sumy określa co roku parlament. W 2001 r. wyniosła ona 10 mln franków, w 2002 
i 2003 r. po 12,5 mln franków, zaś w latach 2004–2006 po 14 mln franków rocz-
nie. W 2004 r. zaczęto realizować nowy program wspierania integracji poprzez 
kursy językowe, przystosowanie instytucji publicznych dla obcokrajowców czy 
uruchomienie służb regionalnych6. 

Należy pamiętać, że cały czas trwała dyskusja społeczna nad nowym prawem 
o obcokrajowcach (Ausländergesetz – AuG). Prawo to, które zastąpiło słynną 
Ustawę o Pobycie i Osiedlaniu się Cudzoziemców z 1931 r., zostało uchwalone 

4 Zob. też „Rzeczpospolita” nr 127/2008, z dn. 2.06.2008, Szwajcarzy w obronie obcych.
5 Heinz Kleger, naukowiec z Uniwersytetu Poczdamskiego, określa miasta jako „integracyjne 

warsztaty narodowe”, twierdząc, że co uda się dokonać w tej kwestii w miastach, uda się także w ca-
łym kraju; zob. Gianni D’Amato unter Mitarbeit von Brigitta Gerber, Integration…, s. 27.

6 www.eka-cfe.ch
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w grudniu 2005 r.7 Wkrótce potem powstały trzy komitety, domagające się od-
rzucenia nowej ustawy przez obywateli w referendum. SVP z kolei zorganizowa-
ła komitet nawołujący do odrzucenia tej inicjatywy, czyli do przyjęcia Ustawy8. 
Zdaniem SVP Ustawa umożliwia ograniczenie imigracji z krajów spoza Unii Eu-
ropejskiej, wyraźnie wiąże przyjmowanie obcokrajowców z gospodarczym i kul-
turalnym interesem Szwajcarii, bardziej zdecydowanie domaga się integracji ob-
cokrajowców (dopuszczając nawet wydanie pozwolenia na pobyt pod warunkiem 
ukończenia kursu językowego lub integracyjnego, zob. art. 25 Ustawy), skraca 
okresy dopuszczanego sprowadzania dzieci w ramach łączenia rodzin9, ograni-
cza zjawisko pozorowanych małżeństw i innych nadużyć przy staraniach o po-
zwolenie na pobyt, zmniejsza obciążenie systemu pomocy społecznej, dostarcza 
ostrzejszych instrumentów do sankcjonowania prawa w stosunku do ekstremi-
stów, przestępców oraz osób nieposiadających dokumentów oraz podwyższa kary 
dla osób organizujących lub wspierających nielegalną imigrację10. 

Przeciwnicy nowego prawa wskazywali natomiast na fakt zróżnicowanego 
traktowania osób z krajów Unii Europejskiej i osób z krajów trzecich (np. w kwe-
stii zmuszania imigrantów spoza UE do udziału w kursach językowych lub inte-
gracyjnych czy w kwestii obowiązku sprowadzania dzieci tylko w określonych 
terminach), co, ich zdaniem, tworzy obcokrajowców 1. i 2. klasy. 

Nowa ustawa o obcokrajowcach odnosiła się przede wszystkim do obcokra-
jowców przybywających do Szwajcarii w poszukiwaniu pracy lub w innych celach 
z krajów spoza Unii Europejskiej i EFTA, jako że ci objęci zostali postanowieniem 
o swobodnym przepływie osób11. Rząd chciał w ten sposób kompleksowo i na po-
ziomie ustawy – a nie jak dotychczas dodatkowych rozporządzeń – uregulować 
położenie obcokrajowców w Szwajcarii. W szczególności chodziło o dokładne 
określenie warunków dopuszczenia obcokrajowców do rynku pracy. 

We wspomnianej Ustawie po raz pierwszy pojawiło się sformułowanie zasad 
i celów integracji cudzoziemców, jak też określenie stosownych instrumentów 
(art. 53–57). Z jednej strony intencją ustawodawcy było ułatwienie procedur ad-
ministracyjnych i poprawa położenia obcokrajowców przebywających od daw-
na w Szwajcarii, z drugiej jednak strony wprowadzony został tzw. dualny sys-
tem dopuszczający do rynku pracy, oparty na koncepcji obustronnego otwarcia 
pomiędzy Szwajcarią a państwami Unii Europejskiej w ramach porozumienia 

7 http://www.admin.ch/ch/d/ff/2005/7365.pdf
8 http://www.parlament.ch/d/dokumentation/wa-va-volksabstimmungen/wa-va-volksabstim-

mungen-archiv/wa-va-volksabstimmungen-2006/wa-va-20060924/seiten/index.aspx
9 Dzieci do 12 roku życia mogą być sprowadzone nie później niż przed upływem 5 lat od chwili 

uzyskania przez obcokrajowca pozwolenia na pobyt, zaś dzieci starsze (12–18 lat) – nie później niż 
przed upływem roku.

10 http://www.parlament.ch/SiteCollectionDocuments/do-auslaendergesetz-argumentarium-
-pro.pdf

11 Umowa pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią została podpisana w dniu 25 października 
2004 r., zob.: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st13/st13054.en04.pdf. Pełne przystąpie-
nie Szwajcarii do układu z Schengen zaplanowano na listopad 2008 r.
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o swobodnym przepływie osób. Jednocześnie zaostrzone zostały sankcje za wy-
kroczenia przeciwko zasadom pobytu obcokrajowców. Ustawa podkreślała ko-
ordynacyjną funkcję Federacji w kwestii napływu obcokrajowców i jej rolę jako 
strażnika interesu państwowego.

Federalna Komisja ds. Obcokrajowców (Eidgenössische Komission für Aus-
länder), po rozważeniu zalet i wad nowej Ustawy, nie udzieliła społeczeństwu 
jednoznacznej sugestii co do przyjęcia lub odrzucenia dokumentu w głosowaniu.

W referendum we wrześniu 2006 r., przy wysokim uczestnictwie, bo wyno-
szącym 49% uprawnionych, 68% głosujących opowiedziało się za utrzymaniem 
nowego, restryktywnego prawa o obcokrajowcach. 

Tabela 2. Cudzoziemcy i azylanci w Szwajcarii, 1990 r.

Kraj pochodzenia
cudzoziemców, 1990

W tysiącach W %

Włochy 379 34,4

Jugosławia 141 12,8

Hiszpania 116 10,6

Portugalia 86 7,8

Niemcy 83 7,6

Turcja 64 5,8

Francja 50 4,5

Austria 29 2,6

Wielka Brytania 17 1,5

Inne 135 12,2

Wnioski o azyl
w latach

Liczba wniosków
Odsetek osób,

którym przyznano
status uciekiniera (w %)

1975 1 324 91,5

1980 3 020 66,1

1985 9 703 14,2

1990 37 583 4,9

1991 41 629 3,0

Źródła: Sociéte pour le Développment de l’Economie Suisse, Miroir statistique de la Suisse, 1991, 
Géneve 1992; Bundesamt für Flüchtlinge, Asylstatistik 1991, Bern 1992; podaję za: Wolf Linder, Demo-
kracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfl iktów w społeczeństwie wielokulturowym, Wydawnictwo WSP,
Rzeszów 1996, s. 69.



106 Część druga: Współczesne problemy wielokulturowości w Szwajcarii

W tym samym referendum poddana została pod głosowanie rewizja prawa 
azylowego, dokonana przez rząd w grudniu 2005 r. Chodziło o wyjście naprze-
ciw nowym wyzwaniom, wynikającym ze zmiany sytuacji międzynarodowej 
oraz o zharmonizowanie szwajcarskiego prawa azylowego z analogicznymi 
regulacjami w innych krajach europejskich, nie tracąc przy tym nic z tradycji 
szwajcarskiego humanitaryzmu. Za przyjęciem zaostrzonych regulacji opo-
wiadała się Szwajcarska Partia Ludowa, przeciwko niemu zaś nawoływało 
pięć różnych komitetów obywatelskich. Protestowała m.in. Amnesty Interna-
tional, zarzucając pogwałcenie praw człowieka i ludzkiej godności. SVP argu-
mentowała za swoim stanowiskiem, wskazując na liczne przypadki nadużyć 
dotychczasowego prawa azylowego. Jej zdaniem, z około 10 tys. corocznych 
wniosków o azyl 75% to właśnie nadużycia12. Nowe elementy zrewidowanego 
prawa to przede wszystkim możliwość wydalenia osób, które przed wjazdem 
do Szwajcarii przebywały w innym kraju uznanym za bezpieczny, wymóg 
okazania paszportu przy wjeździe, ograniczenie pomocy społecznej dla osób, 
których wnioski o azyl zostały oddalone, ale które nie mogą być wydalone 
(tzw. czasowo przyjęci, vorläufi g Angenommene), opłaty za składanie odwo-
łań, poszerzone możliwości stosowania aresztu oraz wzmocnione restrykcje 
wobec organizatorów oszukańczego procederu azylowego.

Tabela 3. Starania o azyl w Szwajcarii
wg kontynentu pochodzenia wnioskujących (1987)
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751
326
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2
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1 227

929
11 599

82
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34
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1
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733
609
435

6 514
1

928

62
75
21
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4

1 190

113
100
113
863

1

Źródło: B. Bucher, A. Hartmann, Flucht. Ursachen, Hindernisse, Auswege. Ein Handbuch zu Asyl- und 
Flüchltlingsfragen, Rex Verlag, Luzern-Stuttgart 1988, s. 78.

Społeczeństwo przyjęło zaostrzone prawo azylowe większością głosów 
(67,8%). W rezultacie Szwajcaria ma jedną z najostrzejszych regulacji prawnych 

12 http://www.parlament.ch/SiteCollectionDocuments/do-auslaendergesetz-argumentarium-
-pro.pdf
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w Europie odnośnie do obcokrajowców, i to w okresie, gdy wniosków o azyl jest 
najmniej, biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat13.

Jak wspomniano, nowelizacja prawa o obcokrajowcach i prawa azylowego 
w Szwajcarii wpisuje się w ogólnoeuropejski proces w tej materii. W latach 2005 
i 2006 doszło bowiem do zmian w zasadach udzielania azylu we Francji, Holandii, 
Niemczech i Wielkiej Brytanii, a więc w państwach, które, podobnie jak Szwaj-
caria, mają pokaźny odsetek obcokrajowców, w tym także azylantów. Zmiany te 
związane były z nowymi, poważnymi problemami społecznymi, jakie wywołane 
zostały m.in. przez nielegalną imigrację z Afryki przez Hiszpanię i Włochy do 
innych krajów europejskich14. 

W styczniu 2005 r. nowe prawo imigracyjne i zawarte w nim zasady integra-
cji obcokrajowców przyjęły Niemcy. Pół roku później zorganizowano w Berlinie 
„pierwszy narodowy szczyt o integracji”, który miał doprowadzić do opracowa-
nia narodowego planu integracji cudzoziemców. Spotkanie odbywało się pod 
wymownym hasłem: „wspierać i wymagać” (fördern un fordern). To hasło sta-
ło się etykietą nowej polityki integracyjnej we wszystkich europejskich krajach 
imigracyjnych, w tym także w Szwajcarii. Instytucje odpowiedzialne za sprawy 
obcokrajowców dają do zrozumienia, że integracja, w odróżnieniu od wcześniej 
propagowanej asymilacji, jest procesem dwustronnym, wymagającym zaangażo-
wania i wysiłku od obydwu jego uczestników – społeczeństwa przyjmującego 
i imigrantów. Z punktu widzenia tych drugich integracja nie jest dostępna dla 
każdego, lecz tylko dla osób spełniających określone kryteria, w tym także psy-
chologiczne, wykazujące ich gotowość do włączenia się w nowe społeczeństwo.

W marcu 2006 r. nowe prawo imigracyjne przyjęte zostało w Wielkiej Bryta-
nii (przez Izbę Gmin) i Holandii. Brytyjskie prawo ogranicza imigrację z krajów 
spoza Unii, z wyjątkiem osób wysoko kwalifi kowanych (naukowców, lekarzy, 
personelu zarządzającego w przedsiębiorstwach, informatycy). Natomiast Holen-
drzy wprowadzili obowiązkowy test dla imigrantów, badający znajomość języka 
fl amandzkiego i gotowość do integracji. Podobnie zresztą jak nowe francuskie 
prawo imigracyjne, obowiązujące od stycznia 2007 r., które sugeruje stwierdzenie 
skłonności do integracji, zanim przyznane zostanie prawo pobytu.

Wracając na grunt szwajcarski, z początkiem 2008 r. dwie komisje rządowe, 
zajmujące się dotychczas oddzielnie kwestiami imigracji, a mianowicie Komisja 
ds. Obcokrajowców (Eidgenössischen Ausländerkommission – EKA) i Federalna 
Komisja ds. Uciekinierów (Eidgenössische Flüchtlingskommission) zostały po-

13 Abstimmung über Asyl- und Ausländergesetz. Schwarzer Tag für das Asylrecht in der Schweiz. 
Medienmitteilung Amnesty International, Schweizer Sektion [Głosowanie nad ustawą o azylu i ob-
cokrajowcach. Czarny dzień dla prawa azylowego w Szwajcarii. Informacja prasowa Amnesty 
International], http://www.amnesty.ch/de/media/medienmitteilung/2006; oraz www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/0,1518,438870,00.html 

14 http://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/index_10195.html. W okresie od stycznia do października 
2006 r. do Hiszpanii wjechało nielegalnie 27 tys. osób. Skłoniło to rząd hiszpański do zawierania 
umów z państwami afrykańskimi, z których przybywali imigranci, zmierzających do kontrolowania 
tego procesu. We Włoszech w 2006 r. przebywało łącznie 520 tys. nielegalnych imigrantów.
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łączone w jedną Federalną Komisję ds. Migracji (Eidgenössischen Kommission 
für Migrationsfragen). Jest to znaczący krok, świadczący o rosnącej w kręgach 
władzy świadomości potrzeby kompleksowego analizowania i rozwiązywania 
problemów obcokrajowców. Przewodniczącym nowej Komisji został dotychcza-
sowy szef EKA – Francis Matthey. 

Na swoim ostatnim posiedzeniu przed fuzją obydwu komisji EKA wyraziła 
swój sceptycyzm co do zasadności i skuteczności stosowania kontraktów integra-
cyjnych, przewidzianych w nowym prawie o obcokrajowcach, a także obawę, iż 
środek ten będzie działał dyskryminacyjnie, a przy tym bynajmniej nie zapobiegnie 
procedurze łączenia rodzin, która jest jednym z poważnych czynników wciąż ro-
snącego strumienia imigracji. EKA jednogłośnie wypowiedziała się też przeciwko 
dwom inicjatywom obywatelskim – inicjatywie w sprawie wydalania obcokrajow-
ców (Ausschaffungsinitiative) oraz inicjatywie przeciwko budowie minaretów15.

W lipcu 2008 r. w Cannes ministrowie spraw wewnętrznych 27 państw Unii 
Europejskiej przyjęli przygotowany przez Francję unijny pakt migracyjny, który 
w pewnym tylko stopniu wyhamowuje tendencje ukazane powyżej. Nie wyrażo-
no mianowicie zgody na obowiązkowe kontrakty integracyjne, zmuszające imi-
grantów do uczenia się języka i poszanowania prawa w państwach osiedlenia, jak 
również na imigrację selektywną, to znaczy na udzielanie imigrantom prawa do 
pobytu według kraju pochodzenia, wieku, zawodu i wykształcenia16.

6.5.  WYBORY PARLAMENTARNE 2007: „SZWAJCARSKA 
WOJNA OWIEC”

Pod tym tytułem Aleksandra Rybińska pisała w „Rzeczpospolitej” z 18 paździer-
nika 2007 r. o kampanii przedwyborczej w Szwajcarii17: „Pogróżki, awantury, 
oskarżenia – uchodząca za symbol tolerancji Szwajcaria przeżywa najostrzejszą 
kampanię wyborczą w historii (…) Skrajna prawica skoncentrowana w partii 
ludowej (SVP) wciąż rośnie w siłę. Jej przywódca Christoph Blocher otwarcie 
nawołuje do walki z «czarnymi owcami» – imigrantami zagrażającymi trady-
cyjnym helweckim wartościom. (…) tegoroczna walka wyborcza przeistoczyła 
się w «wojnę owiec». Tych białych – szwajcarskich, z tymi czarnymi – obcymi. 
Na plakatach wyborczych SVP biała owca kopniakiem katapultuje czarną owcę 
poza granice fl agi szwajcarskiej. W grze komputerowej Kudłaty ratuje Szwaj-
carię rodzimy kozioł pilnuje granicy kraju, wypychając rogami niepożądanych 
gości. Blocher uparcie walczy z budową minaretów, ONZ i Unią Europejską, 
żąda więcej policji oraz zaostrzenia prawa. (…) Szwajcarzy są zmęczeni utopią 

15 http://www.eka-cfe.ch/d/medien.asp#heirat
16 Aleksandra Rybińska, Pakt imigracyjny to małe zwycięstwo Sarkozy’ego, „Rzeczpospolita” 

z 9 lipca 2008.
17 Aleksandra Rybińska, Szwajcarska wojna owiec, „Rzeczpospolita” z 18 października 2007.
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tolerancji. W końcu imigranci stanowią dziś ponad 20% społeczeństwa. Już rok 
temu większość obywateli wypowiedziała się za zaostrzeniem prawa imigracyj-
nego. Próba usunięcia Blochera z rządu może się więc okazać dla lewicy strzałem 
do własnej bramki. Rządzić razem z nim nie mogą. Jeżeli mu jednak nie udzielą 
mandatu, wystąpi z Rady, tworząc twardą opozycję. I niszcząc odwieczną zasadę 
szwajcarskiej demokracji”.

Wybory przeprowadzone 21 października 2007 r. potwierdziły, przynajmniej 
częściowo, powyższe przypuszczenia. SVP uzyskała najwięcej głosów (31%), co 
dało jej 62 miejsca w parlamencie, czyli o 7 więcej niż po poprzednich, także 
wygranych wyborach z 2003 r. Kolejne dwie partie, socjaldemokraci (Sozialde-
mokratische Partei, SP – 21,5%) i liberałowie (Freisinnig-Demokratische Partei, 
FDP – 15,5%) uzyskały o 5% gorsze wyniki niż poprzednio. To pokazuje, że 
wieloletnia praca polityczna skrajnej prawicy, której przejawy można było zaob-
serwować w analizowanych powyżej kampaniach przedreferendalnych, dotyczą-
cych obcokrajowców i prawa azylowego, przyniosła oczekiwane skutki. Trudno 
wszakże jednoznacznie ocenić następstwa ostatnich wyborów. Wyniki przepro-
wadzonego ostatnio referendum w sprawie ułatwień w naturalizacji (czerwiec 
2008 r.; zob. podrozdział 6.3.) dowodzą, że antyimigracyjne lobby nie odniosło 
w Szwajcarii ostatecznego zwycięstwa.

Christoph Blocher nie został powołany do rządu, mimo zwycięstwa jego 
partii. Parlament szwajcarski wybiera bowiem indywidualnie członków sied-
mioosobowego gabinetu, będąc związanym jedynie „czarodziejską formułą” 
(Zauberformel), czyli przestrzeganą od 1959 r. zasadą, iż miejsca w rządzie 
obejmują posłowie z następujących partii: liberalnej (Freisinnig-Demokratische 
Partei), chrześcijańsko-demokratycznej (Christlichdemokratische Volkspartei), 
ludowej (Schweizerische Volkspertei) i socjaldemokratycznej (Sozialdemokra-
tische Partei)18. Do 2003 r. SVP miała jedno miejsce w rządzie, pozostałe partie 
po dwa miejsca. Silne zwycięstwo SVP w ówczesnych wyborach spowodowało 
zmianę, SVP uzyskała dwa fotele, a CVP – już tylko jeden. Jednak przewidy-
wane przez Rybińską powstanie bezprecedensowej, twardej opozycji na szwaj-
carskiej scenie politycznej nie doszło – jak dotąd – do skutku. Wbrew żądaniom 
Blochera, by posłowie SVP odmówili wejścia do rządu, w którym parlament nie 
chciał widzieć lidera zwycięskiej partii, wybór przyjęli Samuel Schmid z kan-
tonu Berno i Evelina Widmer-Schlumpf z Gryzonii. Zostali oni jednak usunięci 
z SVP i wstąpili do nowego ugrupowania – Partii Obywatelsko-Demokratycznej 
(Bürgerlich-Demokratische Partei – BDP), która powoli buduje swoje struktury 
w kantonach. Co ciekawe, SVP z Berna nadal uważała Schmida za swojego re-
prezentanta. Jednak 12 listopada 2008 r. Samuel Schmid złożył dymisję ze swe-
go stanowiska w rządzie w związku z tzw. aferą Nefa, czyli szefa sztabu armii 

18 Zauberformel przewiduje także, iż przynajmniej dwóch członków rządu powinno wywodzić 
się z regionów francusko- lub włoskojęzycznych, zob. Wolf Linder, Demokracja szwajcarska…, 
s. 31, oraz Magdalena Ratajczak, Jak porozumiewają się Szwajcarzy? Media w wielokulturowej 
Szwajcarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 55.
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szwajcarskiej, którego Schmid – będąc ministrem wojska – popierał, pomimo iż 
przeciwko Nefowi toczyło się postępowanie karne.

Pierwszorzędnym tematem dwudniowego posiedzenia SVP w Horn tuż przed 
Bożym Narodzeniem 2007 r. były zasady polityki SVP jako „opozycji” (w isto-
cie ma to być kontynuacja dotychczasowych linii: obniżenie podatków i opłat, 
Szwajcaria niezależna i neutralna, sprzeciw wobec nadużyć prawa azylowego 
i pomocy socjalnej).

Publiczna dyskusja nad statusem opozycji stanowi obecnie w Szwajcarii swo-
istą nowość, gdyż dla dotychczasowego pejzażu politycznego tego kraju pojęcie 
opozycji jawi się jako obce. W Szwajcarii nie było opozycji od 1959 r., czyli od 
czasu wprowadzenia „magicznej formuły”. Pojawiają się jednak głosy, że nad-
szedł czas na jej powstanie. Życie polityczne Szwajcarii określane bywa jako 
msza, w której nikomu nie wolno przeszkadzać, w której wszystko się toczy 
według znanego scenariusza, w której króluje polityczna poprawność. „A teraz 
«widmo opozycji krąży po Szwajcarii», i jest ona potrzebna w kraju przywy-
kłym do zgody i harmonii. Główne motto państwowe to: «nic nowego», kadzi-
dło konkordancji. Prawdziwa opozycja mogłaby spróbować wprowadzić przełom 
w podatkach (zamiast harmonizacji), przerwać bezsensowne współzawodnictwo 
podatkowe między kantonami, powstrzymać chaos w armii, ograniczyć «popraw-
ność polityczną», panoszącą się w całym kraju, przemyśleć na nowo bezsensow-
ne pensje menedżerów”19.

W marcu 2008 r. nastąpiła zmiana w kierownictwie SVP. Ustąpił ze stanowi-
ska dotychczasowy szef partii, Ueli Maurer, a na jego miejsce wybrano 33-letnie-
go Toniego Brunnera, uważanego za przedstawiciela opcji bardziej umiarkowanej 
niż ta reprezentowana przez Blochera20. Wizja twardej opozycji w szwajcarskim 
systemie politycznym straciła tym samym na wyrazistości.

Warto dodać, że skrajna prawica w Szwajcarii jest nieliczna. Raport rzą-
dowy z 2004 r. szacuje ją na około tysiąc osób. Zorganizowana jest w formie 
małych, słabo powiązanych ze sobą grupek skinheadów (np. Morgenstern) 
oraz małych partii (np. [1] Partei national orientierter Schweizer, w skró-
cie Pnos, założona w 2000 r.; liczy 100–130 członków; ma przedstawicieli 
w radzie miasta Langenthal, Berno oraz w radzie gminy Günsburg i Solo-
thurn; program partii nacechowany jest retoryką wrogości wobec obcokra-
jowców i antydemokratyczną; [2] Helvetische Jugend, założona w 2004 r.; 
[3] Nationale Aussenparlamentarische Opposition, założona przez Bernhar-
da Schauba, dawnego członka Pnos, uznanego za Holokaustleugner, czyli 
kłamcę w kwestii Holokaustu). Inne grupki straciły ostatnio na znaczeniu lub 
zniknęły ze sceny publicznej (Nationale Initiative Schweiz, Nationale Partei 
Schweiz, Nationale Offensive)21.

19 H. Schmid, Was ist eigentlich Opposition? [Co to właściwie jest opozycja?], „Bündner Tag-
blatt”, 9.01.2008.

20 „Bündner Tagblatt”, 19.01.2008.
21 Zob. „Die Südostschweiz” nr 178 (3.08.2005).
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6.6.  PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 6. WIELOKULTUROWOŚĆ 
SZWAJCARII NA ROZDROŻU: PRÓBA BILANSU 
OTWARCIA

Przeprowadzona dotychczas szkicowa analiza szwajcarskiego procesu historycz-
nego pozwala na sformułowanie kilku tez, które wiążą się z tytułowym proble-
mem niniejszego opracowania – to jest z rozdrożem, na jakim znalazła się szwaj-
carska wielokulturowość. 

1. Na obrzeżach procesów kształtowania się wielkich narodów europejskich 
rozwijał się od najdawniejszych czasów historyczny proces dziejowy 
Szwajcarów. Zrazu miał on charakter „przymusu obrony” wobec groźby 
wchłonięcia przez sąsiednich, potężnych aktorów, ale z czasem przera-
dzał się w proces autonomiczny, kierowany coraz bardziej świadomą wolą 
polityczną samych Szwajcarów, zabezpieczony dodatkowo statusem neu-
tralności państwa szwajcarskiego.

2. W tym procesie dokonywało się stopniowe przyswajanie kolejnych ele-
mentów etnicznych, językowych i religijnych, początkowo na zasadzie 
podboju, ale z czasem na zasadzie rosnącej świadomości koegzysten-
cji różnych kultur, języków i wyznań. Towarzyszyło temu ustanawianie 
symboliki narodowej: godła, fl agi, mitologii. Bardzo ważnym elementem 
całego tego procesu była instytucjonalizacja różnic społecznych w wy-
miarze językowym i religijnym, a nie ich likwidowanie. Społeczeństwo 
szwajcarskie mozolnie wypracowywało takie formy funkcjonowania, 
które umożliwiałyby zachowanie tradycyjnego zróżnicowania wszystkim 
zainteresowanym uczestnikom. Notabene, Szwajcarzy najdłużej, bo do lat 
60. XX w., zastanawiali się nad wyborem hymnu narodowego.

3. W okresie trwania Republiki Helweckiej nastąpiła próba modernizacji na-
rodu i państwa szwajcarskiego. Ukazała ona ścieranie się dwóch odmien-
nych koncepcji trwania tego narodu i tego państwa. Z jednej strony była 
to koncepcja konserwatywnego federalizmu, kładąca nacisk na zachowa-
nie tradycyjnych wolności, autonomii gmin i kantonów oraz ograniczania 
władzy centralnej i zewnętrznych wpływów kulturowych. Z drugiej na-
tomiast ujawniła się opcja liberalnego unitaryzmu, która jako pierwszo-
rzędną wartość stawiała nieskrępowany rozwój grup i jednostek. Te dwie 
koncepcje używały na przestrzeni dziejów różnych form wyrazu, odwo-
ływały się do różnych argumentacji, ale są nieprzerwanie obecne w dys-
kursie społecznym do chwili obecnej i wpływają na kształt społeczeństwa 
i wybory dokonywane przez jego członków.

4. Wskutek rozwoju gospodarczego i politycznego Szwajcaria przekształciła 
się w XIX w. z kraju emigracyjnego w kraj imigracyjny, a także w kraj 
wzmożonej mobilności wewnętrznej. Imigracja ma charakter przede 
wszystkim ekonomiczny, ale coraz większego znaczenia nabiera imigra-
cja polityczna, czyli napływ uciekinierów i azylantów z różnych krajów 
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całego świata. W XX w. nastąpił istotny zwrot w składzie strumienia imi-
gracyjnego do Szwajcarii. O ile na początku tego stulecia 96% imigra-
cji wywodziło się z krajów sąsiednich, a więc kulturowo bliskich, o tyle 
w 2005 r. było ich już tylko 37%. Oznacza to, że ponad ⅔ obcokrajowców 
przynosiło ze sobą na obszar Szwajcarii nienarodowe języki, egzotycz-
ne religie i zupełnie odmienne wartości, style życia czy światopoglądy. 
Udział obcokrajowców w społeczeństwie szwajcarskim przekroczył na 
przełomie wieków 20%, co sprawia, że wymienione przed chwilą różnice 
zaczynają odgrywać w tym społeczeństwie coraz bardziej znaczącą rolę.

5. Pojawia się pytanie, czy ukształtowany przez wieki system koegzystencji 
czterech tradycyjnych kultur narodowych Szwajcarii – helwetoniemiec-
kiej, helwetofrancuskiej, helwetowłoskiej i retoromańskiej zdoła zamor-
tyzować napływ kolejnych fal imigracyjnych i zintegrować się z nimi, czy 
też ulegnie rozpadowi?



ROZDZIAŁ 7

WIELOKULTUROWOŚĆ SZWAJCARII 
NA PŁASZCZYŹNIE RELIGIJNEJ

7.1. WPROWADZENIE

Zróżnicowanie religijne Szwajcarii ma długą historię. Od czasów reformacji 
Szwajcaria nie jest krajem homogenicznym pod względem wyznaniowym, ale 
też do lat 70. ubiegłego wieku 98% mieszkańców Szwajcarii należało do które-
goś z Kościołów chrześcijańskich1. Jest przy tym charakterystyczne, że do lat 70. 
XX w. to zróżnicowanie, zapoczątkowane w czasach reformacji, a ostatecznie 
ukształtowane pod koniec XIX w., wyróżniało się względnie wysoką stabilno-
ścią i trwałością. Z punktu widzenia prawa można było mówić o instytucjonali-
zacji pluralizmu religijnego, tj. o uznanej w prawie i w życiu społecznym obec-
ności trzech wyznań chrześcijańskich: rzymskiego katolicyzmu, protestantyzmu 
(głównie w formie Kościołów ewangelicko-reformowanych) oraz niewielkiego 
Kościoła chrześcijańskokatolickiego. Zręby takiej właśnie sytuacji ukształtowały 
się głównie w czasach reformacji. Do początków XVI w. Szwajcaria była krajem 
katolickim. Rozwój reformacji był w Szwajcarii szybki, przy tym biegł on własną 
drogą, wyznaczoną przez wybitnych szwajcarskich duchownych, Zwingliego, 
a następnie Kalwina (kwestie te były szczegółowo analizowane w punkcie 1.2.3. 
niniejszej pracy). W wyniku działań kontrreformacyjnych oraz dwóch wojen reli-
gijnych między katolikami a protestantami, tzw. wojen kappelskich (1529, 1531), 
postępy reformacji zostały wyhamowane. Kraj uległ podziałowi na kantony z wy-
raźną przewagą katolików (np. Fryburg, Valais/Wallis, Tessyn, Uri, Schwyz, Zug, 
Lucerna, Appenzell Innerrhoden), z wyraźną przewagą protestantów (np. Bazylea-
-Miasto i Bazylea-Wieś, Berno, Vaud, Szafuza, Zurych) oraz kantony mieszane 
wyznaniowo (Gryzonia, Sankt Gallen, Argowia, Turgowia). Poszczególne kanto-

1 Michael Durst (Hrsg.), Religion und Gesellschaft [Religia i społeczeństwo], Paulusverlag, 
Freiburg 2007, ale zob. też np. S. Cattacin, Cla Reto Famos, M. Duttwiler, H. Mahning, Staat und Re-
ligion in der Schweiz. Anerkennungskämpfe, Anerkennungsformen. Eine Studie des Schweizerischen 
Forums für Mirations – und Bevölkerungsstudien (SFM) im Auftrag der Eidgenössischen Kommis-
sion gegen Rassismus (EKR ) [Państwo i religia w Szwajcarii. Walka o uznanie, formy uznania. 
Studium Szwajcarskiego Forum na Rzecz Badania Migracji i Społeczeństwa, na zlecenie Federalnej 
Komisji Walki z Rasizmem], Bern 2003.
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ny (a w niektórych kantonach nawet poszczególne gminy) miały zagwarantowaną 
wolność religijną. Większość z nich zachowała homogeniczność religijną, katolic-
ką lub protestancką, kierując się zasadą cuius regio eius religio. Z czasem kantony 
wypracowywały własne modele rozwiązywania kwestii wyznaniowych. W ciągu 
wielu lat koegzystencji udało się znaleźć trwałe formy wzajemnych pokojowych 
odniesień dwóch chrześcijańskich społeczności – katolików i protestantów. 

Tabela 4. Ludność Szwajcarii wg przynależności do wspólnot religijnych (w %) 
w latach 1970–2000

  1970 1980 1990 2000
Dynamika 
1970–2000

Nie podano danych w formu-
larzu spisowym

0,39 1,09 1,48 4,33 + 1100%

Kościół ewangelicko-refor-
mowany

46,42 43,87 38,51 33,04 - 29%

Kościół ewangelicko-metody-
styczny

0,17 0,09 0,15 0,12 - 30%

Kościół nowoapostolski 0,49 0,46 0,45 0,38 - 22%

Świadkowie Jehowy 0,17 0,23 0,28 0,28 + 164%

Pozostałe Kościoły i wspólno-
ty protestanckie

0,42 0,37 1,32 1,44 + 342%

Kościół rzymskokatolicki 49,39 47,60 46,15 41,82 - 15%

Kościół chrześcijańskokato-
licki

0,32 0,26 0,17 0,18 - 44%

Kościoły prawosławne 0,33 0,58 1,04 1,81 + 548%

Inne wspólnoty chrześcijań-
skie

0,05 0,30 0,12 0,20 + 400%

Judaizm 0,33 0,29 0,26 0,25 - 25%

Muzułmanie 0,26 0,89 2,21 4,26 + 1638%

Inne Kościoły i wspólnoty 
wyznaniowe

0,12 0,19 0,42 0,78 + 650%

Brak wskazania przynależ-
ności

1,14 3,79 7,43 11,11 974%

Ludność kraju ogółem (w tys.) 6 269 783 6 365 960 6 873 687 7 288 010 + 16%

Źródło: Claude Bovay, in Zusammenarbeit mit Raphaël Broquet, Eigenössische Volkszahlung 2000, Re-
ligionslandschaft in der Schweiz [Krajobraz religijny w Szwajcarii], Bundesamt für Statistik, Neuchâtel, 
Dezember 2004.
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W okresie Republiki Helweckiej ograniczoną formę uznania prawnego uzy-
skała także społeczność żydowska, które to uznanie udało się rozszerzyć w ko-
lejnych konstytucjach – z 1848, 1866 i 1874 r. W 1872 r., w reakcji na soborowy 
dogmat o nieomylności papieża, od Kościoła rzymskokatolickiego odłączył się 
Kościół chrześcijańskokatolicki, który także zyskał uznanie publiczno-prawne. 
W ten sposób zakończył się proces, który można by nazwać procesem kształto-
wania się tradycyjnego pluralizmu wyznaniowego Szwajcarii.

Natomiast intensyfi kacja ruchów migracyjnych w ostatnich trzech dekadach 
XX w., zarówno o podłożu ekonomicznym, jak i politycznym, które przywiodły do 
Szwajcarii nowe fale obcokrajowców z krajów o całkowicie odmiennej kulturze, 
spowodowała, że ów tradycyjny pluralizm religijny zaczął zmieniać swoje oblicze 
i postawił szwajcarskie społeczeństwo przed nowymi wyzwaniami. Spis powszech-
ny z 2000 r. stwierdził obecność w kraju ponad szesnastu liczących się społeczności 
i wspólnot wyznaniowych2, ale także znaczącej statystycznie grupy osób bezwyzna-
niowych (11,11%), które stanowią fenomen wielkich miast (Bazylea – 31%, Genewa 
– 23%), oraz takich, które nie chcą ujawniać swojego stosunku do religii (4,33%). 

Ostatnio w Szwajcarii o religii znów musi się dużo i głośno. W listopadzie 2003 r. 
w referendum kantonalnym w kantonie Zurych, podczas którego poddano pod gło-
sowanie propozycję rządową, by uznać publiczno-prawnie także inne wyznania 
(obok dotychczas uznanych), wynik był zdecydowanie negatywny. W okresie kam-
panii przedreferendalnej pojawiło się mnóstwo plakatów z napisami: „Pieniądze 
z podatków dla szkół koranicznych?” czy „Sektom – NIE”. W tym samym 2003 r. 
katolicy z kantonu Valais/Wallis zaprotestowali przeciwko nowemu podręcznikowi 
do nauki religii, w którym wszystkie wyznania traktowane są na równi. Zimą 2005 r. 
wybuchł spór o budowę minaretu w gminie Wangen (kanton Solura). Niektórzy 
muzułmańscy rodzice domagają się przed sądami zwolnienia ich córek z lekcji 
na basenie i z wycieczek klasowych, rodzice ewangeliccy zaś chcą swoje dzieci 
kształcić wyłącznie w domu. W 2006 r. jedna z partii politycznych postulowała uza-
leżnienie naturalizacji obcokrajowców od ich wyznania3, a partia chrześcijańsko-
-demokratyczna opublikowała głośny dokument o stosunku do muzułmanów, tzw. 
Muslim-Papier4. Proponowano w nim m.in. zakaz budowy minaretów i noszenia 
chust przez kobiety. Media chętnie nagłaśniają te wydarzenia.

Ustabilizowana przestrzeń życia religijnego w Szwajcarii stanęła zatem wo-
bec poważnych problemów, które bez wątpienia składają się na – tytułowe dla tej 
pracy – „rozdroże wielokulturowości”.

2 Szczegółowa lista wszystkich grup religijnych w Szwajcarii liczy 491 pozycji, zob. Martin 
Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammen-
lebens [Jedna Szwajcaria – wiele religii. Ryzyko i szanse współżycia], transcript Verlag, Bielefeld 
2007, s. 39.

3 Martin Baumann, Jörg Stolz, Einleitung: Eine Schweiz – viele Religionen [Wprowadzenie. 
Jedna Szwajcaria – wiele religii], w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, s. 11.

4 http://www.delikanforum.net/religion/44312-schweiz-debattiert-uber-beziehung-zu-musli-
men.html
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7.2.  SYTUACJA KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH 
W SZWAJCARII

7.2.1. Kościół katolicki5

W 1848 r., czyli w momencie narodzin nowoczesnego państwa związkowego, katolicy 
znaleźli się w mniejszości (40% wobec 59,2% reformowanych). Kościół zajął pozycję 
obronną, antymodernistyczną. Środowisko ideowe kraju nacechowane liberalizmem 
jawiło się jako wrogie. Kościół usiłował chronić przed nim swych członków poprzez 
sieć własnych organizacji (budowa tzw. subspołeczeństwa katolickiego6) oraz silny 
związek z Rzymem. Po Soborze Watykańskim II nastąpiła zmiana nastawienia do 
otaczającego świata, który nie był już postrzegany w kategoriach wroga. Jednak ani 
w Szwajcarii, ani w innych krajach zachodnioeuropejskich nie udało się powstrzymać 
topnienia szeregów członków, starzenia się stowarzyszeń i przekształcenia się konser-
watywnych, katolickich partii politycznych w chrześcijańskie partie ponadwyznanio-
we (w Szwajcarii przykładem tego procesu jest powstanie Christlichdemokratische 
Volkspartei – CVP) oraz rozluźnienia ich związków z hierarchią kościelną. Indywi-
dualizacja przynależności, utrata kontroli społecznej nad wiernymi, zróżnicowanie 
wewnętrzne, różne reakcje na zaistniałą sytuację (z jednej strony pragnienie powrotu 
do ideologii oblężonej twierdzy, a z drugiej chęć otwarcia się na nowe ruchy lub in-
dywidualizacja) – to wszystko zmusza dzisiejszy Kościół katolicki w Szwajcarii do 
mozolnych starań o wewnętrzną integrację.

Około 1970 r. zmieniły się w Szwajcarii proporcje ilościowe wyznań chrze-
ścijańskich. Katolicy stali się większością (49,4%, wobec 46,4% protestantów). 
Było to spowodowane intensywnym napływem imigrantów z Włoch, Hiszpanii 
i Portugalii. W 2000 r. katolicy stanowili już tylko 41,8% społeczeństwa, ale 
wciąż byli najliczniejszą wspólnotą wyznaniową w Szwajcarii.

Położenie prawne Kościoła katolickiego w Szwajcarii wyznaczone jest przez 
trzy różne systemy7:

a) Kościelno-prawny. Kościół kieruje się własnymi normami prawnymi, za-
wartymi przede wszystkim w kodeksie prawa kanonicznego, i stara się 
zachować autonomię w stosunku do innych systemów legislacyjnych. 
Szwajcaria nie stanowi odrębnej prowincji kościelnej, lecz każdy biskup 
podlega bezpośrednio papieżowi. Funkcjonuje także konferencja bisku-
pów szwajcarskich. W kraju jest sześć diecezji: Bazylea, Chur, Lugano, 
St. Gallen, Sion/Sitten oraz Lozanna wraz z Genewą i Fryburgiem. Diece-
zje obejmują terytorialnie więcej niż jeden kanton.

5 Michael Krüggeler, Rolf Weibel, Vom antimodernen Katholizismus zum vielgestalltigen 
„Volk Gottes”: die Entwicklung der katholischen Kirche in der Schweiz [Od antymodernistycznego 
katolicyzmu do wielopostaciowego „Ludu Bożego”: rozwój Kościoła katolickiego w Szwajcarii], 
w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, s. 100–114.

6 Urs Altermatt, Katholische Subgesellschaft [Katolickie subspołeczeństwo], w: Karl Gabriel und 
Franz-Xaver Kaufmann, Zur Soziologie des Katholizismus [Przyczynek do socjologii katolicyzmu], 
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1980, s. 145–165.

7 Michael Krüggeler, Rolf Weibel, Vom antimodernen Katholizismus…, s. 105–107.
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b) Publiczno-prawny. Składają się nań demokratycznie zorganizowane struk-
tury parafi i terytorialnych (wspólnot kościelnych – Kirchgemeinde) i ich 
związki w formie Kościołów kantonalnych (Kantonalkirche, Landeskirche). 
Uznanie przez kanton oraz zespół praw i obowiązków nie dotyczy biskupstw 
i parafi i (które posiadają kompetencje duszpasterskie), lecz owych ciał or-
ganizacyjnych w diecezjach (Landeskirche) i parafi ach (Kirchgemeinde). To 
one prowadzą działalność organizacyjną i fi nansową i tylko one mają prawo 
ściągania podatku kościelnego. Współwystępowanie dwóch wymienionych 
porządków prawnych: kościelno-prawnego i publiczno-prawnego jest cha-
rakterystyczne dla Kościoła katolickiego w Szwajcarii. Wśród przyczyn 
takiego rozwiązania najważniejszą zapewne jest imperatyw demokratyza-
cji życia społecznego. Szwajcarom trudno byłoby zaakceptować istnienie 
w kantonach silnych, zhierarchizowanych instytucji (w tym wypadku – Ko-
ściołów), które z jednej strony wnikają głęboko w tkankę życia społeczne-
go (np. poprzez uczestnictwo w systemie edukacji) i obracają pokaźnymi 
kwotami pieniędzy, a nie poddają się przy tym zarządzaniu i kontroli ze 
strony demokratycznie wybranych ciał. Stan ten oczywiście nie jest wolny 
od napięć, pojawiają się m.in. głosy, że Kościół rzymskokatolicki, zmuszo-
ny do współpracy z demokratycznymi „przybudówkami” Landeskirchen 
i Kirchgemeinden, przypomina biblijnego Samsona, który po oślepieniu go 
przez Filistynów, wykonywał wprawdzie wiele pożytecznych prac, ale skuty 
łańcuchem, pozbawiony został najwyższej wartości – wolności8. W 1971 r. 
owe Kościoły kantonalne (Landeskirchen) połączyły się w formie Rzym-
skokatolickiej Centralnej Konferencji Szwajcarii. 

c) Stowarzyszeniowo-prawny. Wewnątrzkościelne grupy, zorganizowane 
w formie stowarzyszeń, mogą przyjmować formę wspólnot życia (zako-
ny, instytuty zakonne) lub wspólnot celowych (związki, stowarzyszenia, 
organizacje, np. katolickie związki zawodowe, Dzieło Kolpinga, katolic-
kie organizacje kobiece).

Od lat 60. XX w. zauważalne są nowe zjawiska wewnątrz szwajcarskiego ka-
tolicyzmu. Składają się na nie przedsięwzięcia ponadregionalne (np. rozwój ka-
tolickich mediów), powstawanie systemu specjalistycznych komisji i grup robo-
czych, zorganizowanych przy konferencji biskupów (w miejsce dotychczasowe-
go nadzoru biskupiego w stowarzyszeniach), przejmowanie funkcji urzędniczych 
i duszpasterskich w parafi ach przez osoby świeckie oraz silne wewnętrzne zróżni-
cowanie wśród członków Kościoła. Badania instytutu duszpastersko-socjologicz-
nego z St. Gallen z 1989 r. i 1999 r. wykazały istnienie sporej grupy (około 30%) 
tzw. synkretycznych chrześcijan, włączających do swoich przekonań elementy 
z różnych systemów religijnych (np. wiarę w reinkarnację). Wyróżniono też eg-
zotyczne typy „katolików areligijnych”, „katolików noworeligijnych”, „eksklu-
zywnych chrześcijan” czy „religijnych humanistów”.

8 Ibid., s. 111.
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Obok wspomnianej już schizmy po Soborze Watykańskim I, kiedy to odłą-
czyła się grupa „chrześcijańskich katolików”, tworząc Kościół chrześcijańskoka-
tolicki, katolicyzm szwajcarski doświadczył także innych podziałów9. W 1969 r. 
francuski arcybiskup Marcel Lefèbvre, nie uznając Soboru Watykańskiego II, 
utworzył Bractwo św. Piusa X, a rok później otworzył w miejscowości Ecône 
w kantonie Valais międzynarodowe seminarium duchowne, święcąc wbrew pra-
wu kościelnemu kapłanów i diakonów. W 1988 r. Lefèbvre popadł w schizmę 
z Rzymem, wyświęcając czterech biskupów. W Szwajcarii szacuje się liczbę wy-
znawców tego odłamu na prawie 6 tys. osób10.

Kościół katolicki stara się współpracować z instytucjami i organizacjami pań-
stwowymi na wielu polach społecznej aktywności (szkoły, armia, media, szpitale, 
muzyka, sztuka, ochrona zabytków, studia teologiczne, działalność ekumeniczna, 
poradnictwo rodzinne i młodzieżowe, integracja imigrantów). Z drugiej jednak 
strony aktywnie walczy przeciwko legalizacji takich zjawisk nowoczesnego spo-
łeczeństwa jak konkubinat czy związki homoseksualne. Sceptycznie ocenia tech-
nologię genetyczną. Ponadto Kościół ten dał się poznać jako obrońca tradycyjnej 
polityki azylowej, popierając tych, którzy przeciwstawiali się zaostrzeniom pra-
wa azylowego i utrudnieniom w integracji obcokrajowców.

7.2.2. Kościoły ewangelicko-reformowane

Do niedawna najliczniejszą grupą wyznaniową w Szwajcarii byli protestanci, 
skupieni w Kościołach ewangelicko-reformowanych11. Jeszcze w 1950 r. ich wy-
znawcy stanowili 56% społeczeństwa. Kościoły te nie posiadają struktury centra-
listycznej, lecz są zorganizowane samodzielnie w każdym kantonie. 

Do połowy XVI w. określenia „reformowany” używano w stosunku do całego 
ruchu reformacyjnego. Po rozejściu się dróg zwolenników Lutra z jednej a Zwin-
gliego i Kalwina z drugiej strony, przymiotnik „reformowany” jest zazwyczaj 
kojarzony z protestanckimi Kościołami Szwajcarii. Ofi cjalne uznanie zyskały te 
Kościoły w 1648 r., w traktacie pokojowym z Osnabrück.

W spisie powszechnym z 2000 r. 33% Szwajcarów (2,4 mln) zadeklarowało się 
jako członkowie któregoś z Kościołów ewangelicko-reformowanych. W ostatnich 
dekadach XX w. następował ciągły spadek liczebności członków (1970 – 3 mln, 
1980 – 2,8 mln, 1990 – 2,56 mln). W każdym kantonie sytuacja jest odmienna, 
zwłaszcza w odniesieniu do wielkich miast, niegdyś w całości zreformowanych: 
w Bernie 63% mieszkańców określa się jako protestanci, w Zurychu – 40%,
w Genewie już tylko 16%, a w Bazylei-Mieście – 25%. Trzeba jednak pamiętać, że 
Zurych i Berno zawierają w swych granicach spore obszary wiejskie, które z natury 

  9 Ibid., s. 111.
10 Kongregacja Biskupów opublikowała 21 stycznia 2009 r. dekret o cofnięciu ekskomuniki 

z 1988 r.
11 Reinhold Bernhardt, Die evangelisch-reformierten Kirche in der Schweiz: Volkskirche im 

Übergang [Kościół ewangelicko-reformowany w Szwajcarii: Kościół narodowy w fazie przejścia], 
w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, s. 115–127.
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rzeczy są bardziej religijne. W kantonach, gdzie nie przeważają wielkie miasta, lecz 
miasta średniej wielkości oraz otaczające je obszary wiejskie, utrzymuje się dosyć 
silna pozycja Kościołów ewangelicko-reformowanych: Appenzell-Ausserrhoden 
48%, Szafuza 46,7%, Glarus 42,1%, Turgowia 42%, Bazylea-Okręg 40,4%,
Gryzonia 39,6%, Vaud 37,8%, Neuchâtel 35,1%, Argowia 34,6%12. W kantonach 
tradycyjnie „katolickich” obecność ta jest wyraźnie mniejsza: Zug 16,4%, Fryburg 
14,2%, Schwyz 11,8%, Lucerna 11,2%, Nidwalden 10,8%, Jura 10,7%, Appen-
zell-Innerrhoden 9,2%, Obwalden 7%, Tessyn 5,8%, Valais 5,7%, Uri 5,2%13.

Wśród przyczyn spadku liczebności wymienić należy imigrację, która częściej 
wzmacniała liczebnie wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławne-
go oraz wspólnotę muzułmańską, dalej – wyobcowanie Kościołów protestanckich 
z życia społecznego, co prowadziło do licznych wystąpień lub też zniechęcało lu-
dzi młodych do uczestnictwa w życiu wspólnoty wyznaniowej, a w konsekwencji 
do zestarzenia się struktury wiekowej i wymierania członków. W 2003 r. odbyło 
się 16 428 chrztów, ale 28 414 pogrzebów (chrzty stanowiły nieco ponad 57% po-
grzebów; pięć lat wcześniej – 70%). W tym samym 2003 r. wystąpiło z Kościoła 
14 414 osób, a wstąpiło 2044 (wstąpienia stanowiły zatem tylko 14% wystąpień; 
pięć lat wcześniej – 16,5%); 21% członków nie przekroczyło jeszcze 20. roku 
życia, zaś 26,1% przekroczyło 60. rok życia.

Kościoły ewangelicko-reformowane mają organizację o charakterze prezbi-
terialno-synodalnym. Wspólnota lokalna nie uznaje władzy zwierzchniej (np. 
biskupa), nie ma żadnej hierarchii duchownej, żadnego urzędu nauczycielskie-
go. Hierarchia ma charakter administracyjny, a nie duchowy. Członkowie pa-
rafi i wybierają swoje władze (radę parafi alną, zarząd, proboszcza). Parafi e są 
w znacznym stopniu autonomiczne; same określają wysokość podatku kościel-
nego, same zarządzają swymi sprawami fi nansowymi, nieruchomościami, stano-
wiskami. Tę autonomię ogranicza tylko kantonalne i związkowe prawo religijne 
(np. kwestia biernego i czynnego prawa głosu w odniesieniu do obcokrajowców, 
będących członkami danej parafi i).

Na poziomie kantonu parafi e są połączone w formie Kościoła kantonalnego 
(Landeskirche). Podobnie jak parafi e, Kościoły kantonalne mają swoją demokra-
tyczną konstytucję synodalną. Synody (parlamenty kościelne) wybierają swoje 
rady jako ciała wykonawcze. Realizują one zadania administracyjne oraz ponad-
parafi alne zadania duszpasterskie, np. formułują warunki objęcia i wykonywania 
urzędu proboszcza, organizują nauczanie religii w szkołach publicznych, repre-
zentują Kościół w relacjach z władzami świeckimi, wypowiadają się w problema-
tycznych kwestiach religijnych, etycznych i politycznych.

W większości kantonów Kościoły ewangelicko-reformowane posiadają uzna-
nie publiczno-prawne, co zazwyczaj pociąga za sobą m.in. ściąganie podatków 

12 Dane spisowe z 2000 r., zob. Claude Bovay in Zusammenarbeit mit Raphäel Broquet, Re-
ligionslandschaft in der Schweiz [Krajobraz religijny w Szwajcarii], Eidgenössische Volkszahlung 
2000, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2004.

13 Reinhold Bernhardt, Die evangelisch-reformierten Kirche…, s. 118.
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przez urzędy skarbowe. Są wyjątki od tej zasady, np. w Bazylei spotykamy się 
z faktycznym oddzieleniem Kościoła od kantonu, pomimo uznania publicz-
no-prawnego. Nie oznacza to, że między nimi nie ma daleko idącej współpra-
cy. W Zurychu i Bernie związek z kantonem jest bardzo silny, a w Genewie 
i Neuchâtel – bardzo słaby. Kościół działa tam na zasadzie stowarzyszenia i utrzy-
muje się z dobrowolnych składek.

Po I wojnie światowej założony został Szwajcarski Ewangelicki Związek 
Kościelny (Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund) z siedzibą w Bernie, 
zrzeszający 24 kantonalne Kościoły ewangelicko-reformowane oraz Szwajcarski 
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny i Wolny Kościół Ewangeliczny w Gene-
wie. Związek ten pełni funkcję informacyjną i reprezentacyjną, zajmuje się także 
działalnością ekumeniczną oraz propagowaniem tradycji ewangelickiej na forum 
publicznym. Swoje zadania wykonuje poprzez specjalne komisje, np. liturgiczną, 
teologiczno-etyczną czy do spraw kobiet.

7.2.3. Kościoły ewangelikalne14

Od połowy XX w. w obszarze niemieckojęzycznym nazwa „ewangelikalne” służy 
do określania jednej z form chrześcijaństwa protestanckiego, różnej od ewangelic-
kiego luteranizmu czy Kościoła ewangelicko-reformowanego. Jako „ewangelikal-
ne” określa się zatem grupy należące do różnych wyznań (zazwyczaj protestanc-
kie), które wyróżniają się indywidualnym nawróceniem (zwanym też ponownym 
narodzeniem), akcentowaniem odkupieńczego dzieła Chrystusa, dosłownym rozu-
mieniem Biblii oraz przywiązywaniem wielkiej wagi do działalności misyjnej. Gru-
py ewangelikalne są mimo to bardzo zróżnicowane pomiędzy sobą, np. w kwestii 
interpretacji Biblii, stosunku do świata oraz do darów duchowych (dar języków, 
uzdrowienia itp.). Z tych też względów wyróżnia się trzy podstawowe grupy wśród 
ewangelikan: charyzmatyczną (w Szwajcarii – około 30% ewangelikan – np. Ruch 
Plus, Misja Zielonoświątkowa), fundamentalistyczną (10–13% ewangelikan – np. 
Zamknięci Bracia – tzw. Darbyści, Akcja Biblijna) oraz umiarkowaną (około 50%, 
np. metodyści, Stowarzyszenie Ewangeliczne, wiele wolnych gmin).

W spisie powszechnym z 2000 r. nieco ponad 100 tys. osób (1,3% Szwajcarów) 
podało swą przynależność do jednej z blisko 1500 grup ewangelikalnych15, jednak 
pewna część osób należy jednocześnie do jednego z Kościołów ewangelicko-refor-
mowanych i do którejś z grup ewangelikalnych, a ujawnia zazwyczaj tylko tę pierw-
szą przynależność (szacuje się, że około 5–10% członków Kościołów ewangelicko-
reformowanych znajduje się w takiej sytuacji). Tak więc społeczności ewangelikalne 

14 Olivier Favre, Jörg Stolz, Die Evangelikalen: Überzeugte Christen in einer zunehmend 
säkularisierten Welt [Ewangelikanie: przekonani chrześcijanie w sekularyzującym się świecie], 
w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, s. 128–144.

15 Z tej liczby ok. 1200 grup jest skonfederowanych w którejś z 40 denominacji, a ok. 300 jest 
całkowicie niezależnych. Istnieją też „organizacje parasolowe” (Dachverbände) dla wielu niezależ-
nych grup, np. Vereinigung freikirchlicher Gemeinschaften, Schweizerische Evangelische Allianz, 
Réseau évangélique.
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to prawie 2–4% społeczeństwa szwajcarskiego. Dynamika demografi czna jest lekko 
dodatnia, a to dzięki dużej stopie urodzeń, prozelityzmowi i imigracji.

Pod względem struktury społecznej ewangelikanie szwajcarscy dość repre-
zentatywnie odzwierciedlają całość społeczeństwa. Stereotyp, jakoby była to re-
ligia dla ubogich, nie znajduje potwierdzenia. Natomiast wyróżniają się w sto-
sunku do reszty społeczeństwa strukturą swoich rodzin – częściej i wcześniej je 
zakładają, są one liczniejsze, małżeństwa rzadziej się rozwodzą, kobiety zaś są 
mniej aktywne zawodowo. Moralność wśród ewangelikan jest bardziej surowa, 
konserwatywna, choć są wyjątki od tej reguły.

Najwięcej ewangelikanów jest w kantonie Berno (4%), a w niektórych regio-
nach tego kantonu ich udział sięga nawet 12% mieszkańców.

W XX w. grupy ewangelikalne wyszły poza swoje lokalne wspólnoty. Po-
wstało coś w rodzaju wspólnej świadomości, zrodzonej także dzięki ponadlo-
kalnym ruchom, spotkaniom i organizacjom. W 1974 r., pod wpływem Billy’ego 
Grahama, sformułowana została tzw. Deklaracja Lozańska, wieńcząca spotkanie 
liderów grup ewangelikalnych z całego świata. Ewangelikanie szwajcarscy dużo 
inwestują w media, np. od 1992 r. emitowany jest w drugim programie telewizji 
ogólnoszwajcarskiej program Fenster zum Sonntag (Okno na niedzielę). Ostatnio 
pojawiło się wiele witryn internetowych (livenet.ch, Jezus.ch, topchrétien.org), 
wydawnictw, czasopism. Co cztery lata organizowane są także masowe imprezy, 
jak np. Christustag, który w 2004 r. zgromadził w Bazylei około 40 tys. osób.

Relacje ze społeczeństwem szwajcarskim są obecnie bardzo dobre. Postępu-
jąca pluralizacja religijna społeczeństwa szwajcarskiego pozwala mieć nadzie-
ję na publiczno-prawne uznanie ewangelikan w przyszłości. W kantonach Vaud 
i Neuchâtel konstytucje kantonalne już idą w tym kierunku, przewidując pewne 
procedury dla nowych grup religijnych, które chcą takiego uznania. Z drugiej 
zaś strony rośnie też obcość tych moralnie „fundamentalistycznych” ugrupowań 
w sekularyzującym się, liberalnym społeczeństwie.

7.2.4. Inne grupy protestanckie16

Liczba i znaczenie chrześcijańskich grup protestanckich nieposiadających publiczno-
-prawnego uznania rośnie znacząco w ostatnich latach. Chodzi tu o grupy, które odłą-
czyły się w XIX w. od głównego nurtu protestanckiego, zarówno teologicznie, jak 
i socjologicznie. Najbardziej znane to: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich (mormoni), Adwentyści Dnia Siódmego, Świadkowie Jehowy, Kościół 
Nowoapostolski. Dane liczbowe o tych społecznościach są niepewne, gdyż podczas 
ostatniego spisu powszechnego ich nazwy nie były wydrukowane w formularzu spiso-
wym, lecz trzeba było je wpisać samemu. Stąd dane uzyskane w spisie są z pewnością 
zaniżone. W sumie szacuje się liczebność tych grup na blisko 67 tys. osób. Wszystkie 

16 Rolf Weibel, Christliche „Sondergruppen”: neue Gemeinschaften des 19. Jahrhunderts 
[Chrześcijańskie „grupy specjalne”: nowe wspólnoty XIX w.], w: Martin Baumann, Jörg Stolz 
(Hsgb.), Eine Schweiz…, s. 145–159.
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te grupy powstały poza obszarem Szwajcarii, a ich przedstawiciele przywędrowali do 
Szwajcarii w 2. połowie XIX w., korzystając z wolności religijnej. 

7.2.5.  Kościół prawosławny, Kościoły staroorientalne 
i wschodniokatolickie

Przynależność do tych Kościołów ujawniło w spisie powszechnym w 2000 r. oko-
ło 138 tys. osób. Początki tym społecznościom dali w połowie XIX w. głównie 
uciekinierzy polityczni z Armenii (po masakrze tureckiej w 1894 r. i ludobójstwie 
w 1915 r.) i Grecji (1926 r. po wysiedleniu przez Turków). Są to grupy dyskretnie 
obecne w religijnej panoramie współczesnej Szwajcarii17.

7.3. RELIGIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE

7.3.1. Judaizm18

Aktualnie zamieszkuje w Szwajcarii 18 tys. Żydów, co stanowi 0,25% społeczeń-
stwa. Jest to grupa wewnętrznie bardzo zróżnicowana. Składają się na nią chasydzi, 
żydzi ortodoksyjni, konserwatyści, liberałowie. Główne skupiska Żydów w Szwaj-
carii to Zurych i Genewa. W tych dwóch miastach żyje 42% Żydów szwajcarskich. 
Kolejne miasta to Lozanna, Bazylea, Berno, Baden, St. Gallen i Lucerna.

Żydzi są znacząco nadreprezentowani w warstwie osób wykształconych 
(42,7% posiada wykształcenie wyższe, wobec średniej krajowej 19,2%) oraz po-
siadających wysokie pozycje zawodowe (6,8% uprawia wolne zawody, wobec 
średniej krajowej 1,1%, zaś 21,6% zajmuje stanowiska uniwersyteckie oraz wyż-
sze stanowiska w zarządzaniu, wobec średniej krajowej 7,8%). Żydowskie kobie-
ty rodzą średnio 2,06 dziecka, co umożliwia tej grupie zastępowalność pokoleń.

Od lat 70. XX w. rośnie w społeczności żydowskiej procent małżeństw mie-
szanych. Obecnie wynosi on prawie 30%. 

Konstytucja z 1848 r. nie wprowadziła jeszcze równouprawnienia Żydów 
w stosunku do obywateli wyznań chrześcijańskich. Stało się to dopiero w 1866 r., 
a 18 lat później wprowadzona została wolność w dziedzinie sprawowania kultu. 
Rozwój gospodarczy Szwajcarii w XIX w. spowodował wzmożone migracje Ży-
dów ze wsi do miast oraz ich napływ z krajów sąsiednich. Żydzi mieli znaczący 
udział w budowie nowoczesnego przemysłu tekstylnego i zegarmistrzowskiego, 
włączyli się w strukturę społeczną, kulturalną i polityczną. Od połowy XIX w. 

17 Iso Baumer, Einheit und Vielfalt der Ostkirchen in der Schweiz: Orthodoxe, alt-orientalische 
und ostkatholische Kirche [Jedność i wielość Kościołów wschodnich w Szwajcarii: ortodoksi, Ko-
ściół staroorientalny i wschodniokatolicki], w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, 
s. 160–174.

18 Jaques Picard, Judentum in der Schweiz: zwischen religiöser, kultureller und politischer Iden-
tität [Judaizm w Szwajcarii: pomiędzy tożsamością religijną, kulturową i polityczną], w: Martin Bau-
mann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, s. 177–192.
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do dziś powstało 25 gmin żydowskich. Od XIX w. religia traci na znaczeniu jako 
cecha społeczna, staje się raczej kwestią prywatną.

W XX w. pojawił się nowoczesny, zachodni styl w budownictwie żydowskim. 
Życie społeczne Żydów także się modernizuje i sekularyzuje; powstają tzw. Ein-
heitsgemeinden (gminy zintegrowane), czyli gminy, które starają się wychodzić 
naprzeciw nie tylko potrzebom religijnym, ale także społecznym i kulturowym 
swoich mieszkańców. W 1904 r. powstał Szwajcarski Izraelski Związek Gmin 
(Schweizerische Israelitische Gemeindebund – SIG) jako tzw. organizacja paraso-
lowa, powołana w celu zaspokajania różnorakich potrzeb gmin, np. zaopatrzenia 
w mięso koszerne (wobec zakazu uboju rytualnego, wprowadzonego w Szwajca-
rii w 1896 r.). Z czasem organizacja ta prowadziła także walkę z antysemityzmem 
i troszczyła się o uciekinierów z krajów owładniętych narodowym socjalizmem. 

Główną gminą zintegrowaną jest gmina w Zurychu (Israelitische Kultusge-
meinde Zürich). Wespół z inną jeszcze gminą – liberalno-religijną gminą Or Cha-
dasch – wystąpiła ona o taką zmianę konstytucji kantonalnej, by uzyskać uznanie 
publiczno-prawne, i uzyskała je. Dziś judaizm posiada uznanie publiczno-prawne 
w sześciu kantonach: Berno, Bazylea (od 1975 r.), Fryburg, St. Gallen, Vaud/Waadt, 
Zurych. Jest tam zatem zrównany w prawach z kantonalnymi chrześcijańskimi 
Landeskirchen. W Bazylei działa muzeum oraz Instytut Studiów Żydowskich, 
a w Zurychu ukazuje się tygodnik „Tachles” i miesięcznik „Der Aufbau” (Odbu-
dowa), działają także liczne organizacje kulturalne, naukowe, sportowe.

7.3.2. Muzułmanie i islam19

Islam jest obecnie drugą co do wielkości (po chrześcijaństwie) religią w Szwaj-
carii. Od 11 września 2001 r. stał się on tematem publicznej debaty co do tożsa-
mości, integracji, akceptacji wartości szwajcarskich i bezpieczeństwa. Dysku-
sja ta kilkakrotnie doprowadziła do referendów kantonalnych lub narodowych. 
W 2003 r. w Zurychu odbyło się referendum w sprawie publiczno-prawnego 
uznania religii niechrześcijańskich. Wniosek został jednak odrzucony. Rok póź-
niej zorganizowane zostało narodowe referendum w sprawie ułatwionej naturali-
zacji drugiego i trzeciego pokolenia imigrantów, na przełomie 2005 i 2006 r. od-
była się burzliwa debata w kwestii budowy symbolicznych minaretów w Wangen 
w kantonie Solura i w berneńskim Langenthal.

Głównym powodem wzrostu społeczności islamskiej w Szwajcarii jest imi-
gracja ekonomiczna (od lat 60. XX w.) i polityczna (od lat 90. XX w.). W 1970 r. 
w kraju było 16,3 tys. muzułmanów, w 2000 r. już 311 tys. (4,3% społeczeństwa). 
Obecnie, tj. w 2008 r., liczebność muzułmanów w Szwajcarii szacuje się na 350–400 
tys., z czego tylko 11% ma obywatelstwo szwajcarskie. Ponad połowa tej społecz-
ności wyznaniowej pochodzi z terenów byłej Jugosławii (Albańczycy z Kosowa, 

19 Samuel M. Behloul, Stéphane Lathion, Muslime und Islam in der Schweiz: viele Gesichter 
einer Weltreligion [Muzułmanie i islam w Szwajcarii: wiele twarzy religii światowej], w: Martin 
Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, s. 193–207.



124 Część druga: Współczesne problemy wielokulturowości w Szwajcarii

Bośniacy i Macedończycy), 21% z Turcji, 6% z Afryki, Azji i krajów Maghrebu, 
a 2% z Bliskiego Wschodu. Struktura krajów pochodzenia zmieniała się w ostatnich 
dekadach znacząco. Jeszcze w latach 70. XX w. dominowali muzułmanie pochodze-
nia tureckiego. Tylko 15% muzułmanów szwajcarskich urodziło się w tym kraju. 

W 1970 r. tylko około 10% muzułmanów szwajcarskich używało jako głów-
nego języka któregoś z języków narodowych Szwajcarii, w 2000 r. odsetek ten 
wynosił aż – a może tylko – nieco poniżej 50%. Językiem dominującym w tej 
grupie wyznaniowej pozostaje ciągle albański. 

Większość szwajcarskich muzułmanów mieszka w wielkich miastach i w kan-
tonach silnie rozwiniętych gospodarczo – Bazylea, Berno, Zurych, St. Gallen, Ge-
newa, Vaud/Waadt. Pod względem struktury wieku muzułmanie żyjący w Szwaj-
carii wyróżniają się dużym odsetkiem ludzi młodych. Prawie 40% tej społeczno-
ści liczy mniej niż 20 lat (wobec średniej dla całej Szwajcarii, wynoszącej 23%). 
Ponadto szwajcarscy muzułmanie statystycznie o wiele rzadziej się rozwodzą 
(2,2% : 5,6%) lub żyją w konkubinacie (3,1% : 11%) niż reszta społeczeństwa. 
Średnia dzietność kobiet islamskich (2,44) też znacząco przewyższa średnią kra-
jową (1,43) i ustępuje jedynie wyznawczyniom hinduizmu (2,79).

Pierwsza grupa muzułmanów przybyła z Turcji w latach 60. XX w. na mocy 
umowy między Szwajcarią a Turcją oraz Jugosławią. W połowie lat 70. werbu-
nek został wstrzymany. Pod koniec lat 80. pojawiła się kolejna fala imigrantów, ale 
miała ona charakter bardziej polityczny. Składali się na nią uciekinierzy wojenni 
i uchodźcy polityczni. Fala ta wezbrała jeszcze w latach 90., w następstwie woj-
ny na Bałkanach. W ostatnich latach muzułmanie imigrują w poszukiwaniu azylu 
z krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz z Afryki. Istotną zmianę w struktu-
rze tej grupy spowodował fakt sprowadzania rodzin. Muzułmańskie kobiety zaczęły 
wchodzić na rynek pracy, a dzieci pojawiły się w szkołach. Ujawniła się potrzeba 
wyodrębnienia pomieszczeń do sprawowania kultu. Fakt odmienności kulturowej 
świata islamu dotarł, niekiedy boleśnie, do świadomości wielu Szwajcarów.

Wewnętrznie są szwajcarscy muzułmanie podzieleni na sunnitów (75%), szy-
itów (7%) oraz inne odłamy, wywodzące się z Turcji.

Geografi cznie główna linia podziału społeczności muzułmańskiej w Szwaj-
carii pokrywa się z granicą językową francusko-niemiecką. Na zachód od niej 
żyją imigranci pochodzący z krajów arabskich, Afryki Północnej i Środkowego 
Wschodu. Mimo mniejszej liczebności ta zamieszkująca Romandię grupa zdaje 
się dominować kulturowo i organizacyjnie. Na wschód od wspomnianej granicy 
osiedlają się przybysze z Europy Południowej, Albańczycy z Kosowa i Macedo-
nii, z Bośni-Hercegowiny oraz z Turcji.

Meczety stanowią miejsca sprawowania kultu, ale także ośrodki kultury i łączno-
ści z krajem pochodzenia. Stowarzyszenia kulturalne pełnią także funkcje doradcze 
w doborze partnera do małżeństwa, w wychowaniu dzieci itp., oraz edukacyjne. Oko-
ło 30% muzułmanów szwajcarskich aktywnie i systematycznie korzysta z tej oferty.

Od końca lat 80. XX w. poszczególne muzułmańskie grupy etniczno-naro-
dowe zaczęły zakładać własne stowarzyszenia religijno-kulturalne Obecnie jest 
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ich blisko 150. Obok tych lokalnych organizacji pod koniec lat 90. zaczęły po-
wstawać organizacje parasolowe, regionalne lub ogólnoszwajcarskie. W 1989 r. 
założono w Zurychu Wspólnotę Islamskich Organizacji Szwajcarskich (Gemein-
schaft islamischer Organisationen der Schweiz), w 1997 r. w tym samym mieście 
powstało Zjednoczenie Organizacji Islamskich (Vereinigung islamischer Orga-
nisationen Zürich), w 2000 r. w Bernie zawiązała się Koordynacja Islamskich 
Organizacji Szwajcarii (Koordination islamischer Organisationen der Schweiz), 
w 2002 r. w Lucernie utworzone zostało Zjednoczenie Organizacji Islamskich 
Kantonu Lucerna (Vereinigung islamischer Organisationen des Kantons Luzern), 
w 2003 r. w St. Gallen powstał Związek Islamskich Gmin Szwajcarii Wschodniej 
i Księstwa Lichtenstein (Dachverband islamischer Gemeinden der Ostschweiz 
und des Fürstentums Lichtenstein), a w 2006 r. w Genewie – Unia Organizacji 
Muzułmańskich Genewy (L’Union des organisations musulmanes de Géneve). 
Celem tych organizacji jest wspieranie dialogu wewnętrznego, reprezentacja 
społeczności islamskiej na zewnątrz, dążenie do wprowadzenie lekcji religii mu-
zułmańskiej do szkół publicznych, utworzenie katedry uniwersyteckiej w celu 
kształcenia duchownych i nauczycieli religii, rozbudowa infrastruktury religijnej, 
utworzenie własnych cmentarzy, a w końcu uznanie publiczno-prawne. W marcu 
2006 r. powstała Federacja Parasolowych Organizacji Islamskich w Szwajcarii 
(Föderation Islamischer Dachorganisationen in der Schweiz) jako pierwsza or-
ganizacja ogólnoszwajcarska. Do początku 2007 r. przystąpiło do tej federacji 
dziesięć znaczących organizacji parasolowych.

Obecnie są w Szwajcarii tylko trzy uznane meczety, czyli posiadające minaret 
(dwa z nich mają także kopułę). Pierwszy z nich powstał w Zurychu w 1963 r., 
drugi w Genewie w 1978 r., a trzeci w Winterthur (minaret od 2005 r.). Muzułma-
nie szwajcarscy chcą budować kolejne, ale w społeczeństwie szwajcarskim plany 
te natrafi ają na opór. W Langenthal zawiązany został społeczny komitet pod na-
zwą: „Stop minaretom w Szwajcarii”. Pierwszy cmentarz muzułmański powstał 
w 1978 r. w Le-Petit-Saconnex w kantonie Genewa, kolejne w 2000 r. w Bazylei 
i Bernie, w 2002 r. w Lugano, w 2004 r. w Zurychu i w 2006 r. w Lucernie.

Podstawowy problem związany z obecnością muzułmanów w Szwajcarii 
dotyczy ich integracji ze społeczeństwem miejscowym. Większość muzułma-
nów w Szwajcarii pochodzi z krajów, gdzie rozdział religii i państwa dawno 
już nastąpił; tylko pojedyncze osoby i małe grupy mają związki z ruchem is-
lamskim i wyznają poglądy radykalne. Wprawdzie większość muzułmanów 
praktykuje islam nowoczesny, to jednak obraz muzułmanów w świadomości 
społecznej jest raczej negatywny, głównie za sprawą ostrych kampanii poli-
tycznych, prowadzonych przez partie prawicowe. Spektakularne punkty kon-
fl iktowe związane są z noszeniem chust przez kobiety i dziewczęta (zwłaszcza 
uczennice w szkołach), integracją dzieci w szkołach, budową meczetów i mina-
retów, zakładaniem cmentarzy oraz publiczno-prawnym uznaniem islamu. Do 
problemów tych powrócimy przy okazji analizy stosunków między państwem 
a wspólnotami religijnymi.
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7.3.3. Buddyzm20

Szwajcarska Unia Buddystyczna (Schweizerische Buddhistische Union) zrzesza 
około 100 grup, których członkami są w większości rodowici Szwajcarzy. Tylko 
nieliczni z nich to imigranci z Wietnamu, Kambodży, Tajlandii, Chin i Tybetu. 
Grupy owe reprezentują wszystkie trzy podstawowe tradycje buddyzmu: terawa-
da, mahajana (buddyzm tybetański) i wadźrajana. 

W spisie powszechnym w 2000 r. przynależność do którejś z grup buddyjskich 
ujawniło 21 305 osób (0,3% społeczeństwa), choć niewykluczone, że w rzeczy-
wistości jest ich więcej. Nieco ponad połowę wyznawców buddyzmu stanowią 
Szwajcarzy (52%), a wśród nich wiele naturalizowanych kobiet z Tajlandii – żon 
Szwajcarów. Kobiety wśród szwajcarskich buddystów przeważają wyraźnie, sta-
nowiąc 63% tej społeczności.

Pierwsza liczniejsza fala imigrantów-buddystów przybyła do Szwajcarii z Ty-
betu w 1961 r. Osiedli oni głównie w miejscowości w Rikon, w kantonie Zurych, 
gdzie w 1968 r. założyli Klasztorny Instytut Tybetański. Pod koniec lat 60. XX w. 
spora liczba Europejczyków wyjechała do Indii w poszukiwaniu nowych inspi-
racji, przeżyć duchowych, alternatywnych treści. Po powrocie do swych ojczyzn 
zakładali ośrodki buddystycznej medytacji i fi lozofi i. Pionierem był Däne Ole 
Nydahl, uczeń szkoły Kagyü w Nepalu, który założył stowarzyszenia w Lucernie, 
Bazylei, Zurychu, Bernie i Sankt Gallen. W 2004 r. w Amden w kantonie Sankt 
Gallen powstał buddyjski ośrodek medytacyjno-seminaryjny. W 1985 r. i 2005 r. 
Szwajcaria gościła Dalajlamę.

Buddyzm w Szwajcarii nie posiada uznania ofi cjalnego. Szwajcarska Unia 
Buddystyczna nie podejmowała jak dotąd żadnych kroków w tym kierunku. Ist-
niejące stowarzyszenia czy szkoły są samodzielne, zamknięte w sobie, bywa, że 
nie wiedzą o innych, działających nawet w tej samej miejscowości.

7.3.4. Inne religie niechrześcijańskie21

Wśród innych niechrześcijańskich grup religijnych obecnych w Szwajcarii na 
pierwszym miejscu trzeba wymienić hinduistów. Jest to społeczność zróżnico-
wana wewnętrznie, obok osób tylko zainteresowanych jogą są też członkowie 
i sympatycy grup neohinduistycznych, a także imigranci z Indii i Sri Lanki. 

Przynależność do hinduizmu podało w spisie powszechnym w 2000 r. 28 tys. 
osób (0,4% społeczeństwa). W większości są to tamilscy uchodźcy ze Sri Lanki 

20 Kerstin-Katja Sindemann, Mönche, Mantra, Meditation: Buddhismus in der Schweiz [Mni-
si, mantra, medytacja: buddyzm w Szwajcarii], w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine 
Schweiz…, s. 208–222.

21 Martin Baumann, Götter, Guru, Geist und Seele: Hindu-Traditionen in der Schweiz [Bogowie, 
guru duch i dusza: tradycje hinduistyczne w Szwajcarii], w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), 
Eine Schweiz…, s. 223–237; Stefan Rademacher, Neue religiöse Gemeinschaften: viele Antworten 
auf eine sich verändernde Welt [Nowe wspólnoty religijne: wiele odpowiedzi na zmieniający się 
świat], Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, s. 238–256; Stefan Rademacher, Eso-
terik und alternative Spiritualität: Formen nichtorganisierter Religiosität in der Schweiz [Ezoteryka 
i duchowość alternatywna], w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, s. 256–270.
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z lat 80. i 90. Szacuje się, że wyznawców hinduizmu jest więcej, tj. ok. 42–50 
tys. (w 2005 r. w Szwajcarii żyło 42 tys. przybyszów ze Sri Lanki, z tego 7,3 tys. 
naturalizowanych).

Ponad 90% hinduistów w Szwajcarii to obcokrajowcy. Do hinduizmu przy-
znaje się tylko około 2 tys. rodowitych Szwajcarów.

Obok wyznawców hinduizmu marginalnie obecne są w Szwajcarii również 
tzw. nowe wspólnoty religijne: spirytyści, realianie, scjentolodzy, świątynie Słoń-
ca, teozofowie, nowopoganie, bahaici i inne. Łącznie istnieje prawie 130 grup 
tego typu. Do tej liczby dołączyć trzeba jeszcze zwolenników ezoteryki.

7.4.  RELACJE WSPÓLNOT RELIGIJNYCH Z FEDERACJĄ 
I KANTONAMI

Konstytucja szwajcarska22 zawiera w art. 15 zasadę wolności religijnej zarów-
no w sensie pozytywnym (pkt 2.: „Każdy ma prawo swobodnie wybierać swoją 
religię i swoje przekonania światopoglądowe i wyznawać je indywidualnie lub 
wspólnie z innymi”, pkt 3.: „Każdy ma prawo wstępowania lub należenia do 
wspólnoty wyznaniowej i pobierania nauczania religijnego”), jak i negatywnym 
(pkt 4.: „Nikt nie może być zmuszany do wstąpienia lub należenia do wspólnoty 
wyznaniowej, do wykonywania praktyk religijnych i pobierania nauczania reli-
gijnego”). Natomiast art. 72, pkt 1. tejże konstytucji stanowi, że to „kantony są 
właściwe do regulowania stosunków między Kościołem a państwem”.

Kantony układają swoje stosunki z Kościołami w sposób autonomiczny. Nie 
ma jednego, obowiązującego w całym państwie modelu. Mówi się o trzech23 bądź 
czterech24 możliwych typach relacji na linii kanton–związki wyznaniowe:

1. Model bliskiego, niekiedy wręcz integralnego powiązania kantonu i Ko-
ścioła czy Kościołów (występuje głównie w kantonach protestanckich, ale 
także w kantonie Valais/Wallis)25.

22 Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., tekst zamieszczony 
w: Magdalena Ratajczak, Jak porozumiewają się Szwajcarzy? Media w wielokulturowej Szwajcarii, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 148–206.

23 Adrian Loretan, Der (säkulare) Rechtsstaat und die Religionen. Modelle des Zusammen-
wirkens in den USA, in Europa und in der Schweiz [(Świeckie) państwo prawa i religie. Modele 
współdziałania w USA, w Europie i Szwajcarii], w: Michael Durst (Hrsg.), Religion und Gesell-
schaft, Paulusverlag, Freiburg 2007.

24 Cla Reto Famos dodatkowo wyróżnia tzw. model mieszany, w którym Kościół rzymskoka-
tolicki i ewangelicko-reformowany traktowane są równoprawnie, zob. Cla Reto Famos, Religiöse 
Vielfalt und Recht: von göttlichen und menschlichen Regeln [Zróżnicowanie religijne i prawo: o za-
sadach boskich i ludzkich], w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, s. 301–312.

25 „Kościół rzymskokatolicki oraz Kościół ewangelicko-reformowany są na mocy konstytucji 
kantonalnej uznane jako instytucje publiczno-prawne” (art. 3., pkt 1.), „Inne wyznania mogą, sto-
sownie do ich znaczenia w kantonie, zostać uznane publiczno-prawnie” (art. 3., pkt 3.), zob: Gesetz 
über das Verhältnis zwischen Kirchen und Staat im Kanton Wallis [Ustawa o stosunku między Ko-
ściołami a państwem w kantonie Wallis], w: http://www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=4601&Ref-
MenuID=0&RefServiceID=0
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2. Model „Kościołów krajowych” (Landeskirchen), występujący w Szwaj-
carii niemieckojęzycznej oraz w kantonach Jura, Fryburg i Vaud. Pole-
ga on na zachowaniu przez związki wyznaniowe pewnego stopnia auto-
nomii, ale w połączeniu z wyrażeniem przez nie zgody na przekazanie 
określonych kompetencji, głównie organizacyjnych i fi nansowych, de-
mokratycznie wybieranym gremiom na poziomie parafi i (Kirchgemein-
de) i diecezji (Landeskirche). Te właśnie gremia stanowią swoisty łącznik 
bądź reduktor (postrzegany niekiedy jako kaganiec zakładany Kościołom) 
pomiędzy suwerennym organizmem Kościoła a strukturą prawną kantonu. 
Innymi słowy, „Kościoły krajowe” w istocie nie są i nie chcą być Ko-
ściołami w pełnym znaczeniu tego terminu, lecz chcą zapewniać warunki 
fi nansowe i administracyjne do pracy duszpasterskiej i stanowić pomoc 
przy wypełnianiu przez Kościoły swoich zadań. Wspólnoty religijne, jeśli 
chcą pobierać podatki, muszą się zorganizować według zasad demokra-
tycznych i państwowo-prawnych. Kantonalne prawo publiczne, stosowa-
ne przez publiczno-prawnie uznane wspólnoty religijne przy pobieraniu 
podatków, musi być oparte na podstawach demokratycznych, zawartych 
w prawie federalnym. Państwo szwajcarskie o tyle poręcza konstytucje 
kantonalne, o ile kantony organizują się demokratycznie (art. 51., pkt 1. 
konstytucji). Regulacje prawne, leżące u podstaw pobierania podatków, 
muszą mieć legitymację demokratyczną, a to z trudem daje się pogodzić 
z zasadami funkcjonowania wspólnot religijnych zorganizowanych hierar-
chicznie. Zdaniem Kurta Kocha26, biskupa Bazylei, ta sytuacja powoduje 
tarcie między systemem prawnym kantonalno-kościelnym a katolickim 
pojmowaniem Kościoła, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, który 
jasno określił diecezję jako właściwy „Kościół lokalny”. Jako rozwiąza-
nie niektórzy proponują formułę św. Cypriana: „nic bez biskupa, nic bez 
rady kolegium prezbiterów, nic bez zgody ludu” (Nihil sine episcopo, nihil 
sine consilio vestro, nihil sine consensu plebs). Jednak tę formułę Cyprian 
stosował do spraw wewnątrzkościelnych, a nie jako model podwójnego 
systemu prawnego, charakteryzującego kościelną codzienność tych Ko-
ściołów w Szwajcarii, które posiadają uznanie publiczno-prawne. 

3. Model oddzielenia państwa i Kościoła (model francuski, przyjęty np. 
w Genewie i Neuchâtel, gdzie od pierwszej połowy XX w. nie praktykuje 
się publiczno-prawnego uznawania grup wyznaniowych; uznanie nastę-
puje na gruncie prawa prywatnego, w formie stowarzyszenia lub funda-
cji). Wspieranie grup wyznaniowych przez kantony jest poważnie ograni-
czone. Przede wszystkim wspólnoty te nie mają prawa pobierania podatku 
kościelnego, co powoduje u nich poważne problemy fi nansowe.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest model „Kościołów krajowych”, 
ale należy zaznaczyć, że sam ten model może być realizowany na wiele różnych 

26 „Schweizerische Kirchen Zeitung”, 167 (1999), s. 722–725.
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sposobów, tzn. różne związki wyznaniowe mogą być uznawane publiczno-prawnie 
w różnych kantonach, i różne konsekwencje mogą z owego uznania wynikać.

Wobec wspomnianego wyżej, postępującego różnicowania się religijnego 
krajobrazu Szwajcarii, pojawiają się nowe, istotne pytania. Czy dotychczas sto-
sowane modele współżycia struktur kantonalnych i wspólnot wyznaniowych są 
wystarczające? Czy prawie powszechnie spotykane uznanie publiczno-prawne 
wyłącznie w odniesieniu do trzech Kościołów chrześcijańskich (rzymskokatolic-
kiego, ewangelicko-reformowanego i chrześcijańskokatolickiego) nie sprzeciwia 
się konstytucyjnym normom równości i wolności religijnej? Wspomniane na po-
czątku rozdziału wydarzenia, do których doszło w Szwajcarii w ostatnich latach 
pokazują, że nie są to pytania teoretyczne.

7.4.1. Uznanie publiczne (öff entliche Anerkennung)27

Obydwa wielkie Kościoły – Kościół rzymskokatolicki i kantonalne Kościo-
ły ewangelicko-reformowane są uznane publicznie we wszystkich kantonach. 
Wszystkie kantony stwierdzają tym samym, że te Kościoły pełnią w nich waż-
ne funkcje publiczne. Nawet w Genewie i Neuchâtel, gdzie stosuje się zasadę 
rozdziału Kościołów od państwa (kantonu) i wymienione Kościoły są uznawane 
za stowarzyszenia prywatno-prawne, znajdują się one w polu zainteresowania 
publicznego28. Ten model publicznego uznania próbuje się przenosić obecnie na 
kolejne wspólnoty religijne. Dyskusje w tej sprawie odbyły się np. w Bazylei-
Mieście (2001, 2002) i w Lucernie. Za pomocą publicznego uznania wspólnot 
religijnych nieuznanych publiczno-prawnie (öffentlich-rechtlich) chciano uczynić 
pewien symboliczny gest, mianowicie dać wyraz przekonaniu, że wspólnoty te są 
potrzebne społeczeństwu. Jednak rady konstytucyjne (Verfassungsrat) obydwu 
wspomnianych kantonów oddaliły powyższą propozycję.

7.4.2. Uznanie publiczno-prawne (öff entlich-rechtliche Anerkennung)

Jest to zasadniczy instrument wspierania pozytywnej wolności religijnej w Szwaj-
carii. Z wyjątkiem Genewy i Neuchâtel, pozostałe kantony pozwalają dwóm naj-
większym Kościołom chrześcijańskim korzystać ze swojego prawa publicznego. 
Ponadto ów model uznania publiczno-prawnego stosowany jest w dziewięciu 
kantonach wobec Kościoła chrześcijańsko-katolickiego (Zurych, Berno, Solu-
ra, Bazylea-Miasto, Bazylea-Okręg, Argowia, Lucerna, Szafuza, Sankt Gallen), 
a w pięciu wobec wspólnoty żydowskiej (Bazylea-Miasto, Berno, Fryburg, Sankt 
Gallen, Zurych). Według współczesnej wiedzy i wykładni prawnej uznanie pu-

27 Adrian Loretan, Der (säkulare) Rechtstaat…, s. 162.
28 Na przykład kantony współfi nansują działalność wydziałów teologii protestanckiej na swo-

ich uniwersytetach oraz pomagają w poborze składek członkowskich. W Genewie administracja 
kantonalna – na podstawie deklaracji podatkowych obywateli – oblicza owe składki jako „dobro-
wolny podatek kościelny”, informuje o tym zainteresowane osoby, pobiera pieniądze i przekazuje 
je odpowiednim kościołom, zob. Adrian Loretan, Der (säkulare) Rechtstaat…, s. 167.
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bliczno-prawne nie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą wolności religijnej ani 
zasadą równości wobec prawa29. Konsekwencją tego uznania jest fakt, iż kanto-
ny udzielają wspomnianym Kościołom część swej władzy, a mianowicie prawo 
pobierania podatku kościelnego, ale w zamian uzyskują pomoc w realizacji nie-
których celów społecznych. Stąd też Kościoły kantonalne sporządzają zazwyczaj 
„bilans socjalny”, by dowieść zasadności swoich przywilejów.

Muzułmanie nie uzyskali dotychczas uznania publiczno-prawnego w żadnym 
z kantonów konfederacji. Prawo szwajcarskie nie umożliwia stawiania żadnych 
roszczeń w tej materii. Kantony mogą uznawać publicznie lub publiczno-praw-
nie te wspólnoty wyznaniowe, które chcą, i nikt nie może ich do tego zmuszać. 
Tymczasem zarówno w nowszej literaturze przedmiotu, jak i wśród liberalnych 
kręgów społecznych nie brakuje głosów, iż także inne wspólnoty wyznaniowe, 
oprócz dotychczas uznanych, powinny uzyskać status publiczno-prawny. Jednak 
takie argumenty, jak integracja danej wspólnoty ze społeczeństwem lub przydat-
ność propagowanych przez nią wartości w procesie wychowania, nie rozwiewa-
ją poważnych wątpliwości, formułowanych przez przeciwników rozszerzenia 
dotychczasowych przywilejów na kolejne wspólnoty wyznaniowe. Przy okazji 
rewizji konstytucji kantonalnych ujawnia się tendencja do uznawania kolejnych 
wspólnot religijnych (tak było w Zurychu, Bazylei-Mieście, Vaud, Lucernie, zaś 
Lucernie w 2003 r. wypowiedziała się za takim rozszerzeniem Grupa Robocza ds. 
Stosunków Kantonu i Kościołów/Wspólnot Wyznaniowych przy Komisji Konstytu-
cyjnej ds. Całkowitej Rewizji Konstytucji Kantonalnej w Lucernie). Oczywiście, 
taki rozwój wypadków wywołuje wiele istotnych pytań co do koniecznych zmian 
w literze i praktyce prawa związkowego.

Z drugiej strony, same wspólnoty religijne, zainteresowane uzyskaniem uzna-
nia publiczno-prawnego, muszą być świadome, że uznanie publiczno-prawne, po-
łączone z udzieleniem przez kanton danej wspólnocie wyznaniowej kompetencji 
w sprawach podatkowych, związane jest z powstaniem licznych napięć w ob-
szarze różnorakich praw i interesów. Zwłaszcza trzeba wziąć pod uwagę inte-
resy wspólnot religijnych, które z reguły nie chcą być skrępowane zbyt ostrymi 
przepisami prawa (np. Kościół katolicki bardzo niechętnie przyjmuje zasadę de-
mokratycznego wyboru proboszcza w parafi ach). Wspólnoty wyznaniowe muszą 
o tym wiedzieć, że uznanie publiczno-prawne zmusza je do rezygnacji, w pew-
nym przynajmniej stopniu, z prawa do samorządności. Ponadto należy brać pod 
uwagę interes samych kantonów, jako że niektórzy specjaliści twierdzą, iż na-
kłanianie wspólnot wyznaniowych do rezygnacji z praw podstawowych (w tym 
przypadku – prawa do samorządności) stanowi nieuprawnioną ingerencję w owe 

29 Por. F. Hafner, G. Gremmelspacher, Beziehungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaf-
ten in der Schweiz [Stosunki między państwem a wspólnotami religijnymi w Szwajcarii], w: D. Buser 
u.a. (Hsgb.): Menschenrechte konkret – Integration im Alltag. Referate des 2. Basler Menschen-
rechtssymposions und weitere Beiträge [O prawach człowieka konkretnie – integracja na co dzień. 
Referaty 2. Bazylejskiego Sympozjum o Prawach Człowieka oraz dalsze przyczynki], Basel / Genf / 
München 2005, s. 67–86, podaję za: Adrian Loretan, Der (säkulare) Rechtstaat…, s. 163.
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prawa30. Tak więc kantony, zawierając swoiste układy z Kościołami, mogłyby 
się narażać na oskarżenia o działania zakazane. Wspomniani specjaliści wskazu-
ją także, iż Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(KBWE) z 15 stycznia 1989 r. (tzw. Spotkanie Wiedeńskie) stanowi, iż wspólnoty 
religijne mają prawo do samodzielnego zorganizowania się zgodnie z własnymi 
zasadami hierarchicznymi i instytucjonalnymi. Na koniec trzeba także pamiętać 
o interesach członków wspólnot wyznaniowych, gdyż publiczno-prawne uznanie 
wspólnoty religijnej pociąga za sobą, obok wspomnianego wyżej ustanowienia 
podwójnej struktury administracyjnej, obciążenie członków dodatkowymi opłata-
mi (podatkami). Nierzadko członkowie grożą wystąpieniem ze wspólnoty z tego 
właśnie powodu, na co pozwala im konstytucja związkowa (art. 15., pkt 4.). 
Ponadto ta sama konstytucja chroni jednostki przed ingerencją w ich prawa pod-
stawowe, a to oznacza, że członkowie uznanych publiczno-prawnie wspólnot 
religijnych mogą odwoływać się do prawa cywilnego w sytuacji, gdy uważają, 
że ich wspólnota religijna pozbawia ich owych praw podstawowych. W takim 
konfl ikcie pomiędzy grupą a jednostką liberalne państwo bierze stronę jednostki. 
W praktyce, tendencja do liberalizacji od wewnątrz tradycyjnych wspólnot reli-
gijnych jest coraz silniejsza, zaś koncepcja promowania praw grupowych przed 
prawami jednostki jest coraz słabsza.

Niektóre kantony (np. Zurych), uznając publiczno-prawnie określone wspól-
noty wyznaniowe, odmawiają zarazem członkom-obcokrajowcom z tych wspól-
not niektórych praw, jak np. czynnego i biernego prawa wyborczego w ramach 
danej wspólnoty. Taki model może prowadzić do absurdalnych konsekwencji, 
gdy np. niewielka grupa muzułmanów posiadających szwajcarskie obywatelstwo 
będzie decydować o podatku religijnym w odniesieniu do ogromnej większości 
pozostałych muzułmanów zamieszkujących w tym kraju.

Uznanie publiczno-prawne nie jest jedyną formą integracji wspólnoty religij-
nej ze społeczeństwem. Możliwe są jeszcze:

–  wsparcie religijno-prawne dla nieuznanych publiczno-prawnie wspólnot 
religijnych (np. subwencje, pobieranie składek członkowskich, odpisy po-
datkowe, zwolnienie z pewnych rygorów prawa szkolnego, jak nauka religii 
czy lekcje wychowania fi zycznego, kształcenie nauczycieli, budowa obiek-
tów kultu, cmentarze, opieka duszpasterska nad więźniami i żołnierzami). 
Zawsze jednak warunkiem takiego wspierania jest respektowanie przez 
daną wspólnotę religijną podstawowych wartości państwa prawa. Tak więc 
uzyskiwanie opisanego wyżej, „miękkiego” wsparcia także ma konsekwen-
cje dla zhierarchizowanych wspólnot religijnych – popycha je w kierunku 
demokracji i przestrzegania praw podstawowych;

–  działalność informacyjna w takich nieuznanych wspólnotach i o takich nie-
uznanych wspólnotach. Na poziomie Związku oraz w wielu kantonach istnieją 
biura i komisje do spraw równouprawnienia. Mogłyby one poszerzyć obszar 

30 Zob. Adrian Loretan, Der (säkulare) Rechtsstaat…, s. 173.
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swoich zainteresowań o kwestie wyznaniowe. Państwo może tworzyć klimat 
do tego, aby w przyszłości mogło dojść do uznania publiczno-prawnego no-
wych wspólnot religijnych. Na przykład: w dwóch gminach kantonu Lucerna 
wprowadzono od roku szkolnego 2002/2003 – nie bez protestów – nauczanie 
islamu w ramach lekcji religii w szkołach podstawowych, a począwszy od 
roku szkolnego 2006/2007 w całym kantonie – jedną lekcję w tygodniu pod 
nazwą „Etyka i religie”, obok dotychczasowych konfesyjnych lekcji religii.

7.5. SZKOŁA PUBLICZNA A RELIGIA31

Pozytywny aspekt zasady wolności religijnej (art. 15., pkt. 1.–3. konstytucji) 
oznacza m.in., że każda wspólnota wyznaniowa może sama organizować się 
w celu formacji religijnej swoich członków. Realizowanie tego prawa w szkołach 
nie zawsze przebiega bezkonfl iktowo. Konfrontowane są, nie zawsze w formie 
pokojowej, negatywny aspekt zasady wolności religijnej i interes społeczeństwa 
obywatelskiego.

Konstytucja z 1848 r. położyła fundament pod wyznaniową neutralność 
szkoły, państwo musiało wszak umożliwić w szkole współżycie społeczno-
ści katolickiej i protestanckiej. Nowa konstytucja z 1999 r. kontynuuje linię 
poprzednich, tzn. w szkolnictwie ustanawia zasadę federalizmu. To kantony 
są odpowiedzialne za tworzenie i utrzymywanie szkół, stąd też różnorodność 
rozwiązań w kwestii religii jest ogromna. Nie ma rozwiązań ogólnoszwajcar-
skich. Kantony zachodnie wzorują się na rozwiązaniu francuskim, tzn. starają 
się minimalizować lub likwidować obecność lekcji religii w szkole. Kantony 
Szwajcarii Środkowej oraz kantony tzw. katolickie, przeciwnie, przywiązują 
dużą wagę do nauczania religii w szkołach, pozostałe zaś kantony wybierają 
rozwiązania pośrednie. Do końca lat 60. XX w. obecność lekcji religii w szko-
le nie stanowiła poważnego problemu. Z wyznań posiadających uznanie pu-
bliczno-prawne, katolicy i protestanci nauczali swoje dzieci w szkołach, chrze-
ścijańscy katolicy byli zbyt mało liczną grupą, żeby udźwignąć utrzymanie 
swoich katechetów, żydzi zaś nie byli zainteresowani nauczaniem swej religii 
w publicznych placówkach edukacyjnych. W okresie od końca lat 60., w na-
stępstwie Soboru Watykańskiego II, aż do lat 90., sytuacja uległa zmianie. Po-
jawiły się różnorakie dążenia, np. niektórzy chcieli całkowitego oddzielenia 
Kościołów od państwa, unowocześnienia nauczania religii, wspólnych lekcji 
religii dla katolików i protestantów – w kantonie Zurych opracowano w 1992 r. 
takie „kooperatywne” lekcje religii. Niezależnie od tego liczba rezygnacji 
z udziału w szkolnych lekcjach religii rosła. W sumie tradycyjne nauczanie 

31 Katharina Frank, Ansgar Jödicke, Öffentliche Schule und neue religiöse Vielfalt: Themen, 
Probleme, Entwicklungen [Szkoła publiczna i nowy pluralizm religijny: tematy, problemy, rozwój], 
w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz..., s. 273–284.
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religii w szkołach zostało powoli wyparte przez skoncentrowanie się na pro-
blematyce etycznej, społecznej i biografi cznej, a z czasem także na kwestiach 
stosunków między religiami. Treści związane z innymi, niechrześcijańskimi 
religiami, stały się istotnym elementem nauczania szkolnego.

W latach 90. XX w. wyartykułowane zostały nowe problemy, takie jak:
1. Konfl ikt między zasadą wolności religijnej a szkołą neutralną wyzna-

niowo i powszechnym obowiązkiem szkolnym (np. w 1998 r. w kanto-
nie Tessyn sąd federalny nakazał zaniechać wieszania krzyży w klasach 
szkolnych, w 1998 r. w Genewie sąd federalny podtrzymał sprzeciw 
szkoły w stosunku do nauczycielki noszącej podczas lekcji islamską 
chustę na głowie). Z drugiej jednak strony, w 1993 r. sąd federalny ze-
zwolił pewnym muzułmańskim rodzicom z Zurychu na zwolnienie ich 
córki z lekcji na basenie. Podobnie szkoły i sądy zazwyczaj wyrażają 
zgodę na zwalnianie ze szkoły tych dzieci, które chcą obchodzić święta 
religijne w swoich wspólnotach wyznaniowych czy na noszenie przez 
dzieci ubrań preferowanych przez ich religię. W ostatnich latach ob-
serwuje się coraz powszechniejsze uwzględnianie przez szkoły, nawet 
w Szwajcarii Zachodniej, faktu religijnego zróżnicowania społeczeń-
stwa szwajcarskiego.

2. Nauczanie religii w szkołach publicznych przez inne grupy wyzna-
niowe, nieposiadające uznania publiczno-prawnego. Jak wspomniano 
wyżej, w roku szkolnym 2002/2003 w kilku gminach kantonu Lucerna 
wprowadzono islamskie lekcje religii, opracowane i prowadzone przez 
nauczycieli przygotowanych przez tę grupę wyznaniową. Z punk-
tu widzenia integracji społecznej wyniki są pozytywne, jednak opór 
w społeczeństwie przeciwko takim rozwiązaniom jest nadal duży. Fakt 
wprowadzenia lekcji religii niechrześcijańskich do szkół nie jest rów-
noznaczny z publiczno-prawnym uznaniem tych grup przez kanton. 
Dodatkowo pojawił się też problem kształcenia nauczycieli religii oraz 
imamów, a także problem nowoczesnych materiałów dydaktycznych, 
wzbudzających nierzadko spore kontrowersje co do ich zawartości 
treściowej (np. w kantonie Valais/Wallis grupa rodziców katolickich 
utworzyła grupę protestującą przeciwko pominięciu w materiałach do 
nauki religii jednego z podstawowych artykułów ich wiary – boskiej 
natury Jezusa).

3. Wprowadzenie do programów nauczania w szkołach publicznych tema-
tyki różnorodności religijnej (np. w ramach lekcji historii, geografi i czy 
środowiska). Niektóre kantony wprowadziły od niedawna nowe, obo-
wiązkowe przedmioty, takie jak „Religia i kultura”, „Etyka i religie”, aby 
polepszyć wzajemne poznanie się i warunki współżycia różnych grup wy-
znaniowych. Wobec sprzeciwów w środowiskach ateistycznych i ewange-
likalnych, sąd federalny ma rozstrzygnąć, czy to rozwiązanie nie narusza 
prawa wolności religijnej.
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Obecnie trwa w Szwajcarii publiczna debata nad tym, jak32 i za pomocą jakich 
środków szkoły publiczne powinny reagować na fakt różnorodności religijnej 
kraju. Ujawnia się przy tym sporo lęków – niewielkie grupy wyznaniowe obawia-
ją się wchłonięcia przez grupy silniejsze, wszystkie grupy wyznaniowe obawiają 
się laicyzacji i ingerowania państwa (kantonu) w przekaz wiary.

Szkoła powinna z założenia wspierać integrację poszczególnych grup wyzna-
niowych z całością społeczeństwa, a zarazem kontrolować ten proces integra-
cji. Powstaje jednak pytanie, które grupy mogą domagać się od szkoły wsparcia 
w tym dziele oraz w jakim stopniu mogą, czy też powinny, wziąć na siebie odpo-
wiedzialność za nauczanie swojej religii. Innymi słowy, kto miałby być podmio-
tem nauczającym – grupa wyznaniowa czy kanton (państwo). W szczególności 
pytanie to odnosi się obecnie do islamu.

Jednym z bardziej prawdopodobnych rozwiązań jest ewoluowanie „lekcji re-
ligii” w kierunku „lekcji o religiach”, co wcale nie musi wykluczać pozostawie-
nia także tej pierwszej formy, ale rozszerzonej w stosunku do stanu aktualnego 
o nauczanie islamu i judaizmu. W ten sposób młodzież zyskałaby lepsze przy-
gotowanie do życia w społeczeństwie zróżnicowanym wyznaniowo, a jednocze-
śnie poszczególne grupy religijne zwiększyłyby szanse na zachowanie swojej 
tożsamości.

7.6.  PARTIE POLITYCZNE W SZWAJCARII WOBEC 
PROBLEMÓW WYZNANIOWYCH33

Wewnętrzna polityka szwajcarska była początkowo zdominowana przez konfl ikt 
między radykalnymi liberałami (Freisinnige) a konserwatywnymi federalistami 
(zwłaszcza katolikami), którzy wyszli jako przegrani z Sonderbundskrieg (1847). 
Uspokojenie sytuacji poprzez ukształtowanie stabilnego systemu partyjnego 
trwało około 50 lat. Wypada przypomnieć, że po raz pierwszy dopiero w 1891 r. 
do rządu został wybrany członek obozu katolicko-konserwatywnego, a w 1912 r. 
powstała katolicka partia polityczna (Szwajcarska Konserwatywna Partia Ludo-
wa). W latach 1917 i 1918 powstały partie chłopskie w Zurychu i Bernie, jako 
przeciwwaga dla partii katolickiej. W 1929 r. uzyskały one miejsca w rządzie, 
a w 1936 r. połączyły się wraz z partiami z innych kantonów w ogólnoszwajcar-
ską partię chłopsko-rzemieślniczo-mieszczańską.

Szwajcarska Konserwatywna Partia Ludowa wyznaczała przez długi czas 
linię konfl iktu między Kościołem a nowoczesnym państwem, a w połączeniu 

32 W literaturze fachowej rozróżnia się trzy typy edukacji: „uczenie o religii”, „uczenie religii” 
oraz „uczenie się z religii”, w zależności od tego, kto jest odpowiedzialny za proces nauczania i ja-
kim celom on ma służyć; zob. Katharina Frank, Ansgar Jödicke, Öffentliche Schule…, s. 281.

33 Peter Voll, Viele Götter, eine Demokratie: religiöse Pluralität und Politik [Wielu bogów, jedna 
demokracja: pluralizm religijny i polityka], w: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hsgb.), Eine Schweiz…, 
s. 312–326.
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z partią ludową także linię konfl iktu między wsią a miastem, reprezentowa-
nym przez liberałów i socjaldemokratów. Wreszcie wraz z liberałami i partią 
chłopską opowiadała się przeciwko socjaldemokratom w konfl ikcie klasowym. 
Konstelacja tych czterech partii kształtowała politykę szwajcarską przez więk-
szą część XX w. 

Do początku XX w. wyznanie odgrywało rolę najważniejszego czynnika mo-
bilizującego uczestników referendów, nawet w kwestiach zupełnie świeckich, 
jak nacjonalizacja kolei (1891). Potem tę funkcję pełniło już tylko wyjątkowo 
(1939 – zakaz działalności wolnomularstwa, 1973 – przywrócenie działalności 
jezuitów).

Wiele kwestii typowo wyznaniowych zostało załatwionych na poziomie kan-
tonalnym w latach 50. i 60. XX w. (publiczno-prawne zrównanie dwóch najwięk-
szych Kościołów chrześcijańskich, podobne uznanie dla judaizmu oraz niektó-
rych innych wspólnot religijnych, przyznanie im praw do opodatkowywania).

Jak już wspomniano, w 1971 r. partia katolicka przeorganizowała się i zmie-
niła nazwę na Chrześcijańsko-Demokratyczną Partię Ludową (Christlichdemo-
kratische Volkspartei – CVP). Od końca lat 70. partia ta systematycznie traciła 
wyborców. Natomiast w siłę zaczęła rosnąć partia ludowa (SVP). W 2003 r. CVP 
musiała jej oddać jedno miejsce w rządzie. CVP znajduje się obecnie w trudnej 
sytuacji; stara się utrzymać „twardy” (tzn. stojący blisko Kościoła) elektorat ka-
tolicki, oraz pozyskać nowy, bardziej liberalny. Ale ma to swoją cenę: następuje 
obustronne dystansowanie się hierarchii i CVP (punktami spornymi są przede 
wszystkim: przerywanie ciąży, akceptacja związków homoseksualnych oraz pra-
wo azylowe).

Natomiast po stronie partii protestanckich – powstała prawicowa, konserwa-
tywna Szwajcarska Unia Demokratyczna (Eidgenössische Demokratische Union 
– EDU), która gromadzi około 1,3% głosów, co jednak nie osłabiło Ewangelic-
kiej Partii Ludowej (Evangelische Voklspartei – EVP), której w 2003 r. udało się 
uzyskać najlepszy z dotychczasowych wyników – 2,3%. W kadencji 2003–2007 
partie te utworzyły wspólnotę frakcyjną, jakkolwiek wiele je różni w programie 
polityki wewnętrznej i europejskiej.

W głosowaniach nad sprawami dotyczącymi etyki rodzinnej czy prokreacyj-
nej linia podziału przebiega nie tyle pomiędzy wyznaniami, co pomiędzy zaan-
gażowanymi a niezaangażowanymi Kościołami chrześcijańskimi (zob. referen-
dum w sprawie przerywania ciąży w latach 1985 i 2002, w sprawie legalizacji 
związków homoseksualnych w 2005 r., w sprawie badań przy użyciu komórek 
macierzystych w 2004 r., w sprawie reformy prawa karnego w odniesieniu do 
przestępstw na tle seksualnym w 1992 r.). Obserwuje się przy tym dużą siłę mobi-
lizacyjną kręgów kościelnych, które bez większych kłopotów są w stanie uzbierać 
wymaganą prawem liczbę 50 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum. Wiele 
innych kwestii, jak chociażby dopuszczalność handlu w niedzielę, nie jest roz-
strzyganych według linii podziałów konfesyjnych.
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7.7. PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU 7

Szwajcaria od stuleci była krajem zróżnicowanym pod względem religijnym. 
Natura tego zróżnicowania zdaje się przechodzić przez dwie odrębne fazy: fazę 
tradycyjnego pluralizmu religijnego oraz fazę współczesną.

Faza pierwsza charakteryzowała się stabilną i ujętą w ramy prawne obecno-
ścią w życiu społecznym czterech grup religijnych: rzymskiego katolicyzmu, pro-
testantyzmu, chrześcijańskiego katolicyzmu i judaizmu. Pluralizm religijny przy-
bierał konkretne formy, różne w poszczególnych kantonach, które są suwerenne 
w kwestii kształtowania stosunków z grupami religijnymi.

Faza druga pojawiła się przede wszystkim w konsekwencji długotrwałych 
i nasilających się ruchów migracyjnych, ale także jako wynik ogólnych trendów 
rozwojowych, takich jak sekularyzacja czy indywidualizacja życia społecznego. 
Szwajcarzy nadal są narodem, w którym przynależność do którejś ze wspólnot 
religijnych stanowi ważny czynnik budowania tożsamości grupowej. Tradycyjne 
wyznania nadal obejmują znaczną większość społeczeństwa szwajcarskiego, ale 
dynamika w „starych” i „nowych” grupach religijnych jest drastycznie zróżnico-
wana. Tradycyjne społeczności wyznaniowe starzeją się i tracą liczbę członków 
(a w najlepszym wypadku zachowują swój stan posiadania, jak np. judaizm), na-
tomiast nowe grupy, a wśród nich przede wszystkim muzułmanie, odznaczają 
się młodą strukturą wiekową i niewiarygodnie dużą dynamiką demografi czną 
(głównie spowodowaną ruchami migracyjnymi, ale także naturalną) oraz organi-
zacyjną. Dodatkową charakterystyką fazy drugiej jest szybko rosnąca grupa osób 
bezwyznaniowych oraz nieujawniających swej przynależności religijnej. Małżeń-
stwa w Szwajcarii są w zdecydowanej większości homogeniczne pod względem 
religijnym, ale odsetek małżeństw mieszanych stale rośnie34.

Maleje rola zróżnicowania religijnego w życiu społecznym, np. jako czynnika 
mobilizacji, ale wciąż jeszcze zachowuje spore znaczenie. Można to było zaob-
serwować chociażby w procesie oddzielania się kantonu Jura od Berna, kiedy to 
identyfi kacje religijne odegrały znaczniejszą rolę niż językowe.

34 Claude Bovay in Zusammenarbeit mit Raphäel Broquet, Religionslandschaft…, s. 93.



ROZDZIAŁ 8

PLURALIZM JĘZYKOWY SZWAJCARII

8.1. WPROWADZENIE

Dotychczasowe rozważania o powolnym kształtowaniu się wielokulturowego 
charakteru Szwajcarii i Szwajcarów pozwalają potwierdzić powszechnie formu-
łowaną tezę o dominacji politycznego aspektu więzi narodowej w tej społeczno-
ści. Szwajcarzy są narodem politycznym. Istnieją jako naród przede wszystkim 
dlatego, że tego chcą, a nie tylko dlatego, że historia każe im nim być. 

Wielokulturowość Szwajcarii opiera się na dwóch fi larach. Po pierwsze, na 
wyrzeczeniu się idei tworzenia monokulturowego, jednojęzycznego państwa na-
rodowego, a po drugie, na władzy demokratycznej, która faworyzuje i umacnia 
podział władzy politycznej między grupy wyznaniowe (protestantów i katoli-
ków), językowe (niemiecką, francuską, włoską i retoromańską) i zawodowe (pra-
codawcy i związki zawodowe)1. „Szwajcaria stała się społeczeństwem o określo-
nej własnej tożsamości jedynie dzięki swoim instytucjom politycznym. Instytucje 
polityczne odegrały zasadniczą rolę w jednoczeniu społeczeństwa o czterech ję-
zykach, dwóch wyznaniach oraz różnych kulturach regionalnych i przekształce-
niu tych niedogodności w zalety. Klucz do tego procesu stanowiła integracja oraz 
szczególny sposób podejścia do konfl iktów i problemów na pokojowej drodze”2. 
Podobnie też stwierdza P. Dürrenmatt: „Szwajcarów jako naród można postrze-
gać wyłącznie politycznie”3.

Analizując średniowieczne korzenie narodu szwajcarskiego (pkt 1.2.1. oraz 
1.2.2.), zaznaczono, że na początku naród ten kształtował się na zasadzie wyodręb-
nienia z niemieckojęzycznego dominium habsburskiego. Dopiero przystąpienie 
Berna oraz ekspansja Konfederacji na południe, rozpoczęta na początku XV w., 
otworzyły rozwijający się organizm na odmienne kultury romańskie. Proces ten, 
trwający długie stulecia, doprowadził do instytucjonalizacji szwajcarskiego plu-
ralizmu językowego w wersji, którą można by nazwać tradycyjną, a która osta-

1 Wolf Linder, Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfl iktów w społeczeństwie wielokul-
turowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996, s. 14.

2 Ibid., s. 26.
3 Peter Dürrenmatt, Geistige Länderkunde, Schweiz [Krajoznawstwo duchowe, Szwajcaria], 

Christiania, Zürich 1962, podaję za: Artur Baur, Szwajcarski fenomen, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1992, s. 12.
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tecznie przyjęła formę konstytucyjnego uznania w 1938 r. czterech języków za 
narodowe języki szwajcarskie: niemieckiego, francuskiego, włoskiego i retoro-
mańskiego4 (o okolicznościach tego wydarzenia szerzej pisano w punkcie 4.2.). 
Ostatnim, jak dotychczas, aktem dojrzewania owego tradycyjnego pluralizmu ję-
zykowego było uznanie języka retoromańskiego także za język urzędowy całej 
Konfederacji. Mówi o tym artykuł językowy (Sprachartikel) najnowszej konsty-
tucji szwajcarskiej, uchwalonej w 1999 r. (art. 70.). 

Tabela 5. Procentowy udział języków wśród mieszkańców
Szwajcarii, 1950–2000

1950 1960 1970 1980 1990 2000

niemiecki 72,1 69,4 64,9 65,0 63,6 63,7

francuski 20,3 18,9 18,1 18,4 19,2 20,4

włoski 5,9 9,5 11,9 9,8 7,6 6,5

retoromański 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5

języki nienarodowe 0,7 1,4 4,3 6,0 8,9 9,0

Źródło: Georges Lüdi, Iwar Werlen, Sprachenlandschaft in der Schweiz [Krajobraz językowy w Szwajca-
rii], Eidgenössische Volkszahlung 2000, s. 8.

Jednak, analogicznie jak w przypadku pluralizmu religijnego, krystalizacji 
tradycyjnej wielojęzyczności towarzyszyły ważne procesy społeczne, zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz Konfederacji, które powoli doprowadziły do istotnej 
zmiany kontekstu wspomnianej, tradycyjnej wielokulturowości. Te właśnie kwe-
stie są przedmiotem analizy niniejszego rozdziału.

Zamieszczona powyżej mapa i tabele ukazują rozmieszczenie języków naro-
dowych w Szwajcarii, odsetek ich użytkowników oraz koncentrację na tradycyj-
nych obszarach.

8.2.  INSTYTUCJONALIZACJA CZTEROJĘZYCZNOŚCI 
W SZWAJCARII OD 1848 ROKU

8.2.1. Artykuł językowy w konstytucji z 1848 roku

W czasach nowożytnych przed twórcami nowej konstytucji z 1848 r. stanął pro-
blem wewnętrznego zróżnicowania kulturowego Szwajcarii. Po półwieczu trwa-
nia Republiki Helweckiej, pozostającej pod wpływem francuskich wzorów (zob. 
konstytucja z 1798 r., Akt Mediacyjny z 1803 r., konstytucja z 1815 r.), elity pań-

4 W literaturze na określenie języka retoromańskiego stosowany bywa także termin 
„romansz”. W niniejszej pracy przyjęta została tradycyjna, bardziej rozpowszechniona formuła, 
języka „retoromańskiego”.
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stwotwórcze musiały odpowiedzieć na pytanie, czy odradzająca się Szwajcaria 
będzie podążać torem francuskiego centralizmu jako „państwo związkowe”, czy 
też powróci do formuły „związku kantonów-państw”5? W przyjętym po dysku-
sjach zapisie konstytucji z 1848 r. tzw. artykuł językowy (art. 109.) stanowił, że 
„główne języki Szwajcarii, niemiecki, francuski i włoski, są narodowymi języka-
mi Związku”6. Nie oznacza to, że zapomniano o języku retoromańskim czy o dia-
lektach regionalnych, lecz ze względów praktycznych, w tym także fi nansowych7, 
nie ujęto ich w ustawie zasadniczej. Odsetek użytkowników języków innych niż 
wspomniane trzy „główne” był wszak znikomy. Wielojęzyczność Szwajcarii ujęta 
została w formule trójjęzyczności, z zaznaczeniem równoprawności wszystkich 
trzech uznanych języków.

Tabela 6. Ludność Szwajcarii w rozbiciu na narodowe obszary i grupy językowe, 
z uwzględnieniem ludności innojęzycznej, w 2000 r.
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Obszar niemieckoję-
zyczny

86,6 1,4 3,0 0,3 8,7

Obszar francuskojęzyczny 5,1 81,6 2,9 0,0 10,4

Obszar włoskojęzyczny 8,3 1,6 83,3 0,1 6,6

Obszar retoromańskoję-
zyczny

25,0 0,3 1,8 68,9 3,9

Źródło: Georges Lüdi, Iwar Werlen, Sprachlandschaft in der Schweiz [Krajobraz językowy w Szwajcarii], 
Eidgenössische Volkszahlung 2000, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2005.

5 Eric Godel, Dunya Acklin Muji, Nationales Selbstverständnis und Sprache in der Bundes-
verfassung von 1848 [Świadomość narodowa i język w konstytucji federalnej z 1848 r.], w: Jean 
Widmer, Renata Coray, Dunya Acklin Muji & Eric Godel, Die Schweizer Sprachenvielfalt im öffent-
lichen Diskurs. Eine sozialhistorische Analyse der Transformation der Sprachenordnung von 1848 
bis 2000 [Wielojęzyczność Szwajcarii w dyskursie publicznym. Analiza historyczno-społeczna zmian 
w ustawodawstwie językowym od roku 1848 do roku 2000], Peter Lang SA, Editions scientifi ques 
européenes, Berne 2004, s. 48.

6 Ibid., s. 60.
7 Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [Biuletyn Urzędowy Parlamentu Związkowego], 

Nationalrat, 6. Dezember 1937, 714, podaję za: Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung. 
Die Geschichte der Lia Rumantscha von 1919 bis 1996 [Retoromański ruch językowy. Historia Lia 
Rumantscha od 1919 do 1996], Verlag Huber, Frauenfeld–Stuttgart–Wien 2005, s. 501.



140 Część druga: Współczesne problemy wielokulturowości w Szwajcarii

W dyskusji nad konstytucją z 1848 r. jednym z ważnych problemów był plan 
powołania uniwersytetu federalnego. Miał on pełnić funkcję katalizatora narodo-
wej jedności, pomagać w kształtowaniu wielojęzycznej elity intelektualnej na-
rodu. Plan ten nie został nigdy zrealizowany. W Szwajcarii do dnia dzisiejszego 
istnieją tylko uniwersytety kantonalne.

Fakt uznanej wielojęzyczności Szwajcarii odegrał też rolę przy wyborze stoli-
cy federacji. Berno uzyskało ten status m.in. dzięki temu, że od wieków stanowiło 
pomost między częścią niemiecko- a francuskojęzyczną kraju, o czym otwarcie 
mówiono podczas narodowej dyskusji8.

Mimo to wielojęzyczność Szwajcarii postrzegana była w okresie prac nad 
konstytucją z 1848 r. bardziej jako administracyjny problem do rozwiązania niż 
jako symboliczny aspekt istnienia Konfederacji. „Język nie stanowił jeszcze 
w 1848 r. fundamentalnego kryterium tożsamości grup społecznych, żyjących 
w Szwajcarii”9. Świadomość językowa stopniowo przybierała na sile dopiero 
w następnych latach.

Podczas rewizji konstytucji w 1874 r. artykuł językowy zmienił tylko swój 
numer w ustawie zasadniczej – ze 109. na 116., pozostał jednak niezmieniony 
w swej treści. Dodano jedynie zapis mówiący o tym, że w wyborze sędziów do 
Sądu Związkowego należy kierować się zasadą reprezentowania w nim wszyst-
kich trzech języków narodowych. Był to jeden z możliwych, przy tym bardzo 
łagodny, sposób rozwiązania problemu języka sądownictwa: który z języków 
miałby stanowić podstawę do tłumaczenia przepisów i procedur? Wiadomo bo-
wiem, że fakt trójjęzyczności Federacji nakładał na nią obowiązek tłumaczenia 
wszystkich dokumentów państwowych. W dyskusji pojawiły się nawet, niezre-
alizowane nigdy, propozycje ustanowienia trzech odrębnych sekcji językowych 
w Sądzie Związkowym.

Okres przygotowywania rewizji konstytucji w 1874 r. po raz pierwszy ujawnił 
istnienie głębokich podziałów w społeczeństwie szwajcarskim, przebiegających 
wzdłuż granic językowych, oraz bardziej wyrazistej niż w 1848 r. świadomości 
regionalnej odrębności. Społeczność francuskojęzyczna, lękając się germaniza-
cji, była przeciwna tendencjom centralistycznym, widocznym w początkowej 
wersji nowej konstytucji, i ostro spierała się ze środowiskami niemieckojęzycz-
nymi. Wszystko to odbywało się w niebezpiecznej atmosferze nasilających się 
nacjonalizmów w sąsiednich państwach, Francji i w Niemczech, w okresie wojny 
francusko-niemieckiej (1870–1871) i groźby przyłączenia niemieckojęzycznych 
kantonów do Niemiec. Na określenie wzajemnych animozji pomiędzy dwiema 
największymi grupami językowymi kraju w publicystyce tego okresu zaczęły się 
pojawiać takie sformułowania, jak Kluft (szczelina, przepaść), Riss (rysa), Spal-
tung (rozpad, rozwarstwienie) czy fossé (rów)10. Ostateczna wersja zrewidowanej 

8 Eric Godel, Dunya Acklin Muji, Nationales Selbstverständnis…, s. 103.
9 Ibid., s. 119.

10 W języku współczesnym swoistą karierę zrobiło pojęcie Röstigraben, wyrażające fakt istnie-
nia podziału językowego. Mowa będzie o tym w dalszych partiach tekstu.
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konstytucji uzyskała łagodniejszą formę, dzięki czemu została ona bez kłopotów 
przyjęta również w kantonach francuskojęzycznych, media zaś szeroko rozpisy-
wały się o narodowym pojednaniu.

8.2.2. Pierwsza rewizja artykułu językowego

Działania mające na celu dołączenie języka retoromańskiego do grupy języków 
narodowych Konfederacji rozpoczęły się na dobre wraz z powstaniem retoromań-
skiej organizacji kantonalnej Lia Rumantscha (Liga Retoromańska), czyli w 1919 r. 
Inicjator i pierwszy prezydent Ligi, Giachen Conrad, kreśląc plany działania orga-
nizacji, otwarcie wyrażał pragnienie podniesienia statusu języka retoromańskiego. 
Na początku lat 30. XX w. Liga przygotowała postulat w sprawie rozszerzenia art. 
116 konstytucji. Dodatkowym, jeśli nie najważniejszym, impulsem dla nadania 
sprawie biegu parlamentarnego była sytuacja zewnętrzna, a mianowicie zakusy 
rządzonych przez faszystów Włoch co do terenów zamieszkanych przez Retoro-
manów. Jak już wspomniano w punkcie 4.2., ofi cjalne stanowisko Włoch wyraża-
ło się w uznaniu dialektów retoromańskich za część dialektu longobardzkiego. Na 
tej wątpliwej podstawie zlikwidowano wszelkie przejawy autonomii wśród Friu-
lan i ladyńskich mieszkańców Dolomitów, a dalsze plany sięgały aneksji Gryzonii 
przez Wielkie Włochy, dla której legitymizacji miałaby dostarczyć obrona włoskich 
pobratymców przed germanizacją11. Retoromańskie elity zareagowały zdecydowa-
nie, oświadczając publicznie, że „Retoromanie zrośnięci są organicznie ze szwaj-
carską ojczyzną”, zaś austriacki dialektolog, Teodor Gartner, sformułował opinię, iż 
retoromański jest samodzielnym językiem12. Analiza ówczesnej prasy dowodzi, że 
odrzucenie perspektywy irredenty było wśród społeczności Gryzonii powszechne.

Liga Retoromańska była świadoma, że podniesienie retoromańskiego do rangi 
języka urzędowego Konfederacji byłoby żądaniem zbyt daleko idącym i bardzo 
trudnym do zrealizowania. Dlatego Liga występowała jedynie o to, by zrównać 
język retoromański z pozostałymi trzema językami narodowymi i uznać go za 
samodzielny język neołaciński. Taki krok nie rozwiązywał jeszcze żadnego z po-
ważnych problemów grupy, w tym zwłaszcza zmniejszającej się jej liczebności, 
ale przynajmniej dawał szansę na rozwiązywanie ich w przyszłości, gdyż nada-
wał całej sprawie formułę prawną.

Starania Ligi uwieńczone zostały sukcesem. W 1937 r. propozycję poszerze-
nia artykułu językowego w konstytucji związkowej jednogłośnie przyjęły oby-
dwie izby parlamentu, a ostatecznie potwierdził ją naród i kantony w referendum 
w dniu 20 lutego 1938 r. Przy relatywnie wysokim udziale (54,4% uprawnionych), 
ponad 90% głosujących opowiedziało się za poszerzeniem art. 116. konstytucji, 
podobnie jak większość kantonów. Retoromański ostatecznie uznany został za 
czwarty język narodowy Szwajcarii, zaś funkcję języków urzędowych pełniły na-
dal trzy: niemiecki, francuski i włoski.

11 Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung…, s. 503.
12 Ibid.
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8.2.3. Druga rewizja artykułu językowego

Idea kolejnej zmiany artykułu językowego w konstytucji związkowej została ofi -
cjalnie sformułowana w parlamencie federalnym przez gryzońskiego posła Martina 
Bundi (tzw. Motion Bundi) w dniu 21 czerwca 1985 r., ale już znacznie wcześniej 
była poprzedzona długotrwałymi staraniami różnych środowisk o poprawienie sta-
tusu słabszych grup językowych. Po II wojnie światowej starania te jeszcze się na-
siliły. Zabiegano o fi nansowe wsparcie szkół francuskojęzycznych w kantonie Ber-
no. Szczególnie głośna stała się sprawa odłączenia kantonu Jura od kantonu Berno. 
Konfl ikt ten, wywołany dyskryminacyjnym stanowiskiem władz Berna wobec 
francuskojęzycznego polityka Moeckli w 1947 r., miał zresztą także mocny wymiar 
religijny, o czym wspomniano wcześniej (pkt. 5.2.1. i 7.7.). W latach 70. XX w. 
do dążeń frankofonów dołączyły środowiska włoskojęzyczne, domagając się pod-
niesienia znaczenia języka włoskiego jako urzędowego języka Federacji, dołożenia 
większych starań w sprawie równouprawnienia języków na obszarze administracji 
związkowej, szkolnictwa wyższego i mediów13. Natomiast Retoromanie, w sytuacji 
zmniejszającej się liczby użytkowników ich języka, zabiegali o pomoc Federacji, 
która umożliwiłaby im przeżycie. Spektakularnym przykładem tego typu działań 
ze strony Retoromanów było opublikowanie w 1981 r. przez Casa Editura Revista 
Retoromontscha pracy szwajcarskiego językoznawcy, Jeana Jacques’a Furera (au-
tora m.in. słownika retoromańsko-francuskiego), pod znamiennym tytułem: Śmierć 
języka retoromańskiego czyli początek końca Szwajcarii (Der Tod des romanischen 
oder der Anfang vom Ende für die Schweiz)14. Na okładce tej pracy widnieje szwaj-
carskie godło – czteroramienny krzyż, który tracąc jedno z ramion, a mianowicie 
język retoromański, czyli czwarty język narodowy kraju, przemienia się w krzyż 
nagrobny całej konfederacji. W konkluzji swoich analiz Furer podkreśla, że Re-
toromanie potrzebują wsparcia wielostronnego, nie tylko fi nansowego, ale także 
prawnego, organizacyjnego i naukowego. Aby uratować język retoromański, nale-
ży podnieść go do rangi języka urzędowego w całej Federacji, w gminach retoro-
mańskich nauczać wyłącznie po retoromańsku i wprowadzić maturę retoromańską, 
założyć retoromański uniwersytet oraz uruchomić retoromańskie radio i telewizję. 
W 1981 r. te postulaty wydawać się mogły wygórowane i nierealne, ale większość 
z nich została z czasem zrealizowana.

Starania o zmianę artykułu językowego w konstytucji miały zatem kilka po-
wiązanych ze sobą wątków: efektywniejszą realizację zasady równouprawnienia 
języków narodowych i urzędowych, ochronę języków zagrożonych wyginięciem 
oraz poprawę zrozumienia i wymiany między grupami językowymi. 

13 Renata Coray, Minderheitenschutz und Beziehungspfl ege: die zweite revision des Sprachen-
artikels (1985–1996) [Ochrona mniejszości i dbałość o stosunki: druga rewizja artykułu językowego 
1985–1996], w: Jean Widmer, Renata Coray, Dunya Acklin Muji & Eric Godel, Die Schweizer Spra-
chenvielfalt…, s. 251.

14 Jean-Jacques Furer (Gion-Giachen), La morte del romanco – l’inizio della fi n per la Svizzra. 
Der Tod des Romanischen – der Anfang vom Ende für die Schweiz [Śmierć języka retoromańskiego – 
początek końca Szwajcarii], Casa Editura Revista Retoromontscha – RRR – Cuera 1981.



Pluralizm językowy Szwajcarii 143

Kolejnymi ważnymi krokami ku rewizji artykułu językowego w konstytucji 
były raporty grup ekspertów powołanych przez władze federalne. Pierwszy z nich 
został opublikowany w 1982 r. pod tytułem 2½-Sprächige Schweiz?15 (2½-języczna 
Szwajcaria?). Główne zagrożenia dla zachowania wielojęzyczności postrzegano 
w zamykaniu się grup językowych do wewnątrz (tzw. belgizacja Szwajcarii), braku 
kontaktów, internacjonalizacji życia w kraju, m.in. poprzez wdzieranie się języka 
angielskiego, koncentracji mediów i dominacji grupy niemieckojęzycznej. Kilka lat 
później ukazał się drugi raport rządowej grupy ekspertów na temat sytuacji języko-
wej Szwajcarii16, także pełen obaw o przyszłość. Dokument ten, zwany potocznie 
„Raportem Saladina” od nazwiska przewodniczącego zespołu, prof. Petera Saladi-
na, koncentrował się na aspektach prawnych i historycznych wielojęzyczności, ale 
też zawierał propozycję ukierunkowania polityki językowej Federacji na przyszłość. 
Wydźwięk raportu był zdecydowanie negatywny. Autorzy wskazywali na bagateli-
zowanie problemów językowych, na swoisty leseferyzm w tej materii, zmierzanie 
Szwajcarii ku modelowi kraju dwuipółjęzycznego17, na przejmowanie roli języka 
potocznego (Umgangssprache) przez angielski oraz na regionalizację językową 
(względnie dialektyzację) Szwajcarii. Raport, wyrażając zaniepokojenie i troskę, 
zalecał jednocześnie podjęcie zdecydowanych, ukierunkowanych przeciwdziałań. 
Ówczesna prasa interpretowała raport jako krzyk rozpaczy i zdemaskowanie fi k-
cyjnej wielojęzyczności. Rząd podszedł do sprawy bardziej spokojnie. Przyjął tezę 
o zagrożeniu egzystencji słabszych grup językowych i o konieczności wprowadze-
nia nowej polityki językowej Federacji. W marcu 1991 r. rząd wystosował przesła-
nie do parlamentu w sprawie rewizji artykułu językowego w konstytucji18.

Warto zaznaczyć, że ani w dyskusji na łamach prasy, ani we wspomnianym 
przesłaniu rządu do parlamentu nie znalazły odbicia dwa istotne wątki z Raportu 
Saladina. Po pierwsze, pojawiła się tam sugestia rozszerzenia optyki w postrzega-
niu kwestii językowej w Szwajcarii. O ile dotychczas mówiono w tym kontekście 
o czterojęzyczności kraju (Viersprachigkeit), to w Raporcie używane bywa także 
pojęcie wielojęzyczności (Vielsprachigkeit), które lepiej oddaje faktyczny stan 
rzeczy. W ostatnich dekadach XX w. stale rośnie odsetek mieszkańców Szwaj-
carii, którzy w spisach powszechnych na pytanie o język ojczysty (czy pierw-
szy) nie podali żadnego z języków narodowych. W 1950 r. wynosił on 0,7%, 
a w kolejnych spisach: 1,4% (1960), 4,3% (1970), 6,0% (1980), 8,9% (1990), 

15 Hans-Rudolf Dörig, Christoph Reichenau, 2½-Sprächige Schweiz? [2½-języczna Szwajca-
ria?], Desertina Verlag, Disentis 1982.

16 Zustand und Zukunft der viersprachigen Schweiz. Abklärungen, Vorschläge und Emp-
fehlungen einer Arbeitsgruppe des Eidgenössischen Departements des Innern [Stan i przyszłość 
czterojęzycznej Szwajcarii. Wyjaśnienia, propozycje i zalecenia grupy roboczej Federalnego Depar-
tamentu Spraw Wewnętrznych], Bern, August 1989.

17 Mówiono o wersji: niemiecki + francuski + ½ włoskiego lub: język ojczysty (jeden z narodo-
wych) + angielski + ½ drugiego języka narodowego; widać tu nawiązanie do tytułu raportu z 1982 r.

18 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Revision des Sprachartikels 
der Bundesverfassung (Art. 116 BV) vom 4. März 1991 [Przesłanie Rządu do Parlamentu Federalne-
go w sprawie rewizji artykułu językowego konstytucji federalnej (art. 116) z 4 marca 1991].
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by w r. 2000 osiągnąć wartość 9,0%19. Po drugie zaś, autorzy Raportu podali 
w wątpliwość zasadę homogeniczności obszarów językowych i niezmienności 
ich granic. Ten kolejny zwiastun rozdroża tradycyjnej czterojęzyczności Szwaj-
carii również został okryty milczeniem20.

Kwestie językowe powróciły ponownie jako ważny element debaty społecz-
nej nad tożsamością narodową Szwajcarów szczególnie przy okazji obchodów 
700-lecia istnienia Federacji (1991). Czterojęzyczność, względnie wielojęzyczność 
Szwajcarii była częstym tematem publikacji prasowych w tamtym okresie21. Jednak 
różnice w postawach między grupami językowymi ujawniły się z mocą podczas re-
ferendum na temat przystąpienia Szwajcarii do Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego, które miało miejsce w grudniu 1992 r. i zakończyło się oddaleniem wniosku. 
Wśród Szwajcarów francuskojęzycznych przeważali zwolennicy integracji kraju ze 
strukturami unijnymi, zaś wśród niemieckojęzycznych – przeciwnicy. 

Jednocześnie toczył się dyskurs na temat pozycji języka angielskiego. Środo-
wiska liberalne domagały się wprowadzenia go jako pierwszego języka obcego 
do szkół podstawowych, co łamało starą zasadę, że językiem takim ma być któryś 
z języków narodowych Federacji. Funkcja języka angielskiego w Szwajcarii jest 
dość szeroko dyskutowana także obecnie, i szerzej problem ten zostanie omówio-
ny w dalszych partiach tekstu.

Nie bez wpływu na przebieg debaty o rewizji artykułu językowego była też 
sytuacja zewnętrzna, a konkretnie ogłoszenie Europejskiej Karty Języków Regio-
nalnych i Mniejszościowych (1992; Szwajcaria ratyfi kowała ją w 1997 r.), jak 
również podpisanie przez Szwajcarię Europejskiej Konwencji Ramowej o Ochro-
nie Mniejszości Narodowych (1995)22.

Reasumując, długotrwała dyskusja nad zmianą artykułu językowego toczyła się 
na dwóch płaszczyznach. Pierwsza, charakterystyczna zwłaszcza dla grup romań-
skojęzycznych, akcentowała potrzebę ochrony dziedzictwa językowego i tradycyj-
nych obszarów językowych Szwajcarii oraz nienaruszalność zasady terytorialnej 
w prawodawstwie językowym. Druga, związana bardziej ze społecznością niemiec-
kojęzyczną, kładła nacisk na potrzebę kontaktów, wymiany i porozumienia między 
grupami językowymi. Jednak obydwa stanowiska łączyła troska o zachowanie na-
rodowej jedności kraju23. Ujmując rzecz jeszcze szerzej, można mówić o ustawicz-
nym ścieraniu się w Szwajcarii dwóch opcji językowych. Jedna z nich określana 
bywa mianem obronnej, patrymonialnej, ale i paternalistycznej, i skoncentrowana 
jest na ochronie czterech tradycyjnych obszarów językowych i autochtonicznych 
grup mniejszościowych, w tym zwłaszcza Retoromanów. Odwołuje się do regulacji 
państwowych oraz solidarności z mniejszościami. Druga opcja natomiast nakiero-

19 Georges Lüdi, Iwar Werlen, Sprachenlandschaft in der Schweiz…, s. 8.
20 Renata Coray, Minderheitenschutz…, s. 323. 
21 Ibid., s. 253
22 Grzegorz Janusz, Piotr Bajda, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, 

Warszawa 2000, s. 41.
23 Renata Coray, Minderheitenschutz…, s. 411.
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wana jest na zorientowany przyszłościowo, psychologizujący, liberalny model „po-
rozumienia”, i jako pierwszorzędny problem postrzega relację między społecznością 
niemiecko- i francuskojęzyczną, zaś jego rozwiązania upatruje w indywidualnych 
zachowaniach i działaniach, zmierzających do optymalizacji dynamicznego systemu 
komunikacyjnego24. Te dwa modele współistnieją z sobą, chociaż nie bez napięć.

Referendum w sprawie rewizji dotychczasowego artykułu językowego kon-
stytucji (art. 116) przeprowadzone zostało 10 marca 1996 r. Uczestniczyło w nim 
tylko 29,9% uprawnionych do głosowania. Zdecydowana większość głosujących 
(76,1%) opowiedziała się za zmianą artykułu w formie, którą stanowił kompro-
mis między zarysowanymi wyżej stanowiskami, i który brzmiał, jak następuje:

1. Niemiecki, francuski, włoski i retoromański są językami narodowymi 
[Landessprachen] Szwajcarii.

2. Federacja i kantony popierają porozumienie i wymianę między wspólno-
tami językowymi. 

3. Federacja wspomaga działania kantonów Gryzonii i Tessynu dla zacho-
wania i popierania języka retoromańskiego i włoskiego.

4. Językami urzędowymi Federacji są niemiecki, francuski i włoski. W kon-
taktach z osobami posługującymi się językiem retoromańskim także reto-
romański jest językiem urzędowym Federacji. Sprawy szczegółowe regu-
lowane są przez ustawę25.

Interesujące jest, że największe poparcie referendalne uzyskał nowy artykuł języ-
kowy w Genewie (85,8%) i Tessynie (84,2%), Gryzonia zaś należała do grupy trzech 
kantonów z najniższymi wynikami (Uri 65%, Schwyz 66,3%, Gryzonia 68,3%). 
Uzasadnieniem tego dziwnego rezultatu może być fakt braku przychylności dla po-
czynań Retoromanów ze strony zamieszkującej Gryzonię społeczności niemieckoję-
zycznych Walserów, zatroskanych o przyszłość swojego mniejszościowego dialektu, 
a także podnoszące się tu i ówdzie głosy, jakoby znowelizowany artykuł językowy 
w konstytucji miał stanowić ukrytą formę promocji nowego, ponaddialektalnego ję-
zyka Rumantsch Grischun, który wśród samych Retoromanów, obok zwolenników, 
ma także zagorzałych wrogów. Jednak ofi cjalni przedstawiciele władz Gryzonii oraz 
działacze Lia Rumantscha zdecydowanie odrzucali taką interpretację.

8.2.4. Sprawa języka w nowej konstytucji federalnej (1996)

W gruntownie zrewidowanej konstytucji szwajcarskiej, przyjętej przez parla-
ment 20 listopada 1996 r., a zaakceptowanej przez naród i kantony w referen-
dum 18 kwietnia 1999 r., sama treść artykułu językowego (który obecnie jest 
70. artykułem ustawy zasadniczej) zmieniła się nieznacznie26:

24 Ibid., s. 410.
25 Artur Baur, Viva la Grischa [Cześć, Gryzonio], Huber Verlag, Frauenfeld 1997, s. 47.
26 Konstytucja federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., podaję za: Magdalena 

Ratajczak, Jak porozumiewają się Szwajcarzy? Media w wielokulturowej Szwajcarii, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 164.
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1. Językami urzędowymi Federacji są niemiecki, francuski i włoski. W kon-
taktach z osobami posługującymi się językiem retoromańskim także reto-
romański jest językiem urzędowym Federacji.

2. Kantony określają swoje języki urzędowe. Aby zapewnić zgodne współ-
życie między wspólnotami językowymi, zwracają one uwagę na tradycyj-
ną językową strukturę regionu oraz uwzględniają autochtoniczne mniej-
szości językowe.

3. Federacja i kantony popierają porozumienie i wymianę między wspólno-
tami językowymi.

4. Federacja wspiera wielojęzyczne kantony w spełnianiu ich szczególnych 
zadań.

5. Federacja wspomaga działania kantonów Gryzonii i Tessynu dla zacho-
wania i popierania retoromańskiego i włoskiego języka.

Należy jednak podkreślić, że całościowy wydźwięk zrewidowanej konstytucji 
w kwestii języka i kultury jest z gruntu nowy. Jak podkreślają komentatorzy, ilość 
miejsca poświęconego w tym dokumencie kwestiom językowym27 oraz pojawienie 
się pojęcia „wspólnot językowych” wskazuje na przekonanie o wspólnototwór-
czej sile języka oraz o Szwajcarii jako kraju składającym się z różnych wspólnot 
językowych. Co więcej, zrewidowana konstytucja zawiera zwrot o użytkowni-
kach języka (art. 70.: „… osoby posługujące się językiem retoromańskim”), co, 
zdaniem wspomnianych komentatorów, dowodzi wzmocnienia etnolingwistycz-
nej koncepcji narodu szwajcarskiego28, w opozycji do dotychczas dominującej 
koncepcji politycznej. Potwierdza to także treść preambuły, która zawiera zwrot 
o woli życia w jedności, wzajemnej życzliwości i poszanowaniu różnorodności; 
treść art. 2., który wśród celów istnienia Federacji wymienia wewnętrzną spój-
ność i kulturalną różnorodność; wreszcie art. 69., mówiący o tym, że Federacja 
uwzględnia kulturową i językową różnorodność kraju. Swoistą wymowę ma rów-
nież fakt, że stwierdzenie o czterech językach narodowych Szwajcarii znajduje 
się na samym początku konstytucji (art. 4.), wśród sześciu artykułów Tytułu 1., 
określających fundamenty trwania narodu i państwa.

Z punktu widzenia dynamiki wielokulturowości, nie bez znaczenia pozostaje 
stwierdzenie zawarte w artykule 70., pkt 2., iż kantony „zwracają uwagę na tra-
dycyjną językową strukturę regionów oraz uwzględniają autochtoniczne mniej-
szości językowe”. Jest to wyraźne potwierdzenie zasady terytorialnej, bez której 
zasada wolności językowej z art. 18. mogłaby otworzyć drogę do procesów socjo-
lingwistycznych w wersji wolnorynkowej.

Ten sam punkt 2. w art. 70. mówi o konieczności „zgodnego porozumienia” 
(Einvernehmen) pomiędzy wspólnotami językowymi, co wskazuje na odchodze-

27 Konstytucja federalna z 18 kwietnia 1999 r. wypowiada się w kwestiach językowych pię-
ciokrotnie: w art. 4. (o językach narodowych), art. 8., p. 2. (zakaz dyskryminacji ze względu m.in. 
na język), art. 18. (o wolności językowej), art. 69., p. 3. (o wspieraniu różnorodności językowej)
 i art. 70. (o językach urzędowych).

28 Renata Coray, Minderheitenschutz…, s. 385.
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nie od modnego niegdyś pojęcia „pokoju językowego” (Sprachenfriedens), za-
kładającego w tle możliwość „językowej wojny”, i zastępowanie go pojęciem 
z obszaru psychologii relacji międzyosobowych, indywidualnych29.

Należy dodać, że nowo przyjętemu artykułowi językowemu w konstytucji federal-
nej brakuje przepisów wykonawczych (popularnie zwanych „prawem językowym”, 
Sprachengesetz). Prace nad sformułowaniem takiej ustawy (jej pełna nazwa brzmi: 
Ustawa Związkowa o Językach Narodowych i o Porozumieniu Między Grupami Ję-
zykowymi) są prowadzone przez specjalną parlamentarną grupę roboczą (Paritäti-
sche Arbeitsgruppe Sprachengesetz Bund und Kantone) pod przewodnictwem posła 
Andreasa Itena z kantonu Zug, ale nie należy się spodziewać rychłego ich zakoń-
czenia. Bez instrumentów kontrolnych i sankcji artykuł językowy nowej konstytucji 
stanowi mimo wszystko bardziej symboliczny gest niż realny zwrot w rzeczywisto-
ści językowej kraju30. Przepisy wykonawcze miałyby zawierać m.in. postanowienia 
w kwestii wspierania: kompetencji językowych w językach narodowych, wymiany 
uczniów i nauczycieli na wszystkich poziomach kształcenia, języków retoromańskie-
go i włoskiego w Gryzonii i Tessynie i kantonów wielojęzycznych.

Ponadto przewiduje się utworzenie Instytutu Badań Wielojęzyczności (Institut 
für Mehsprachenforschung). Kanton Gryzonia i Lia Rumantscha chcą, aby sie-
dziba tego instytutu znalazła się u nich. Niestety, pojawiają się obawy, że władze 
federalne w ogóle zrezygnują z uchwalania przepisów wykonawczych, i to nie 
tylko ze względów oszczędnościowych, ale także z uwagi na trwającą swoistą 
próbę sił między federacją a kantonami w kwestii formułowania i prowadzenia 
polityki językowej. W kwietniu 2004 r. rząd federalny odroczył prace nad tą usta-
wą31. Ten krok wzbudził wiele sprzeciwów w środowiskach parlamentarzystów, 
naukowców i innych zainteresowanych. Między innymi Georges Lüdi, profesor 
uniwersytetu w Bazylei, członek Rady Fundacji „Języki i Kultury”, wskazuje, że 
nie zważając na koszty, Unia Europejska decyduje się chronić swe dziedzictwo 
kulturowe, a Szwajcaria wyrzeka się tego dla oszczędności, oraz że deregulacja 
na rynku językowym jest szkodliwa dla wszystkich języków narodowych kraju, 
gdyż ułatwia rozprzestrzenianie się angielskiego.

8.3. KWESTIA JĘZYKOWA W EDUKACJI

Konstytucja federalna daje obywatelom prawo do bezpłatnego nauczania podsta-
wowego (art. 19.), stanowiąc zarazem, iż „w sprawach szkolnictwa właściwe są 
kantony” (art. 62.). To one mają zapewnić dostęp do bezpłatnej szkoły podstawowej 
wszystkim swoim obywatelom, co nie wyklucza, rzecz jasna, istnienia płatnych 

29 Ibid., s. 407.
30 Ibid., s. 408.
31 Gianni Ghisla, Ein Requiem für das neue Sprachengesetz und für eine schweizerische Spra-

chenpolitik? [Requiem dla nowego prawa językowego i dla szwajcarskiej polityki językowej?], 
„Babylonia” 1/2004, s. 70–71.
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szkół prywatnych. Federacja zobowiązuje zatem kantony do utrzymywania szkół 
podstawowych (art. 62., p. 2.), do prowadzenia w nich zajęć sportowych (art. 68.) 
oraz rezerwuje sobie prawo kierownictwa i nadzoru w tych szkołach. W pozostałe 
sprawy nie ingeruje.

Kwestia języka używanego w edukacji oraz nauczania języków obcych nie 
została uregulowana na poziomie konstytucyjnym. Jest ona przedmiotem dłu-
gotrwałych dyskusji w całym kraju. Do niedawna było powszechnie przyjętą 
praktyką, iż pierwszym językiem obcym w szkołach podstawowych był któryś 
z języków narodowych (Landessprachen) Federacji. Warto zauważyć, że pod-
czas dyskusji nad rewizją konstytucji federalnej pojawiła się propozycja uzu-
pełnienia artykułu językowego o zapis zobowiązujący konstytucyjnie wszyst-
kie kantony do wprowadzenia do szkół któregoś z języków narodowych jako 
pierwszego języka obcego. Propozycja ta nie została jednak przyjęta32.

Koordynacją kantonalnych systemów edukacyjnych zajmowała się, i nadal 
się zajmuje, Szwajcarska Konferencja Kuratorów Kantonalnych (Schweizerische 
Konferenz der kantonalne Erziehungsdirektoren – EDK). Jej postanowienia nie 
mają charakteru obowiązującego w stosunku do kantonalnych władz edukacyj-
nych, a są jedynie sugestią. W sprawie nauczania języków Konferencja wydała 
w ostatnich dekadach wiele zaleceń33. Jednym z najbardziej istotnych było za-
lecenie wprowadzenia w kantonach niemieckojęzycznych wczesnego, bo już 
w pierwszych klasach szkół podstawowych, nauczania języka francuskiego 
(Frühfranzösisch) jako pierwszego języka obcego. Jednak w niektórych kanto-
nach (Zurych, Turgowia, Sankt Gallen) decyzje władz edukacyjnych w tej spra-
wie napotkały opór mieszkańców, aż do przeprowadzenia referendów kantonal-
nych włącznie. Wprawdzie wnioski o zablokowanie wczesnego nauczania języka 
francuskiego zostały w referendach oddalone, ale sam fakt zarządzenia referen-
dów w tej sprawie wywołał słuszne oburzenie w kantonach francuskojęzycznych, 
które lojalnie zaangażowały się we wprowadzenie u siebie wczesnego nauczania 
języka niemieckiego.

W 1997 r. kanton Zurych wprowadził u siebie eksperymentalnie nauczanie języka 
angielskiego, obok obsługi komputera, już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. 
To pociągnęło za sobą podobne rozwiązania w kilku innych kantonach niemieckoję-
zycznych. Od 2003 r. kontrowersyjny kurator z Zurychu, Ernest Buschor, wprowadził 
we wszystkich szkołach język angielski jako pierwszy język obcy, w miejsce francu-
skiego. Wywołało to wzburzenie w środowiskach edukacyjnych. Kantony są w tej 
sprawie podzielone niemal po połowie. Część obstaje przy tradycyjnym wyborze jed-

32 Chodzi tu o wniosek posła Didiera Berberata z kantonu Neuchâtel, socjaldemokraty, który ar-
gumentował go potrzebą wspierania spójności narodowej, zob. Renata Coray, Minderheitenschutz…, 
s. 407–408.

33 Zob. Renata Coray, Die Transformation der Sprachordnung und des nationalen Imaginären 
[Przekształcenie prawa językowego i wyobrażeń społecznych], w: Jean Widmer, Renata Coray, 
Dunya Acklin Muji & Eric Godel, Die Schweizer Sprachenvielfalt…, s. 458; wszystkie te dokumenty 
Konferencji Kuratorów dostępne są na stronie internetowej http://edkwww.unibe.ch 
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nego z języków narodowych, a część chce wolności wyboru34. W Konferencji Kura-
torów „podjęto decyzję, aby w tej sprawie nie podejmować decyzji”, czyli – zdaniem 
R. Coray – przyjęto często stosowany wybieg, aby nie podejmować się rozwiązy-
wania nierozwiązywalnych problemów35. Ostatecznie jednak Konferencja zdobyła 
się na kompromis. W marcu 2004 r. zadecydowała, że najpóźniej od 2012 r. w szko-
łach podstawowych całego kraju mają być nauczane dwa języki obce, pierwszy od 
klasy trzeciej, drugi od klasy piątej. Jednym z nich musi być któryś z języków na-
rodowych. W praktyce nie podważa to priorytetu wczesnego nauczania języka an-
gielskiego w szkołach podstawowych36. Jednak nowatorski krok władz szkolnych 
Zurychu z 1997 r. wywołał trwającą do dziś, zarówno w parlamencie, jak i w me-
diach, dyskusję nad sytuacją języków narodowych i angielskiego.

8.3.1. Problem języka angielskiego

Dyskusja o języku angielskim w Szwajcarii toczy się od dawna37. Nauczanie 
angielskiego w Szwajcarii nie jest tylko problemem mechanicznej „wymiany” 
jednego języka na inny, bardziej przydatny w biznesie czy karierze naukowej. 
W dyskusji przewija się wiele istotnych wątków, takich jak np. socjolingwistycz-
ny, narodowy, ekonomiczny czy globalizacyjny. 
Językoznawcy i fi lolodzy zwracają uwagę na następujące zagadnienia związane 
z ekspansją angielskiego38:

1. Trzy największe języki narodowe Szwajcarii są językami międzynarodo-
wymi, które łączą dzisiejszą Szwajcarię z potężnym zapleczem kulturo-
wym Europy.

2. W szkołach nauczany jest z reguły język angielski martwy, bez związku 
z żywą kulturą. Każdy język, a więc także angielski, zmienia się w za-
leżności od środowiska, w którym funkcjonuje. Ważne jest też to, że 
w Szwajcarii angielski nie jest używany do kontaktu z użytkownikami 

34 Za modelem tradycyjnym są kantony Szwajcarii Zachodniej i Tessyn; kantony Szwajcarii 
Środkowej i Wschodniej chcą angielskiego od trzeciej, a francuskiego od piątej klasy szkoły podsta-
wowej, zaś kantony Szwajcarii Północnej nie mają jednoznacznego stanowiska; zob. Renata Coray, 
Die Transformation der Sprachordnung…, s. 460.

35 Zob. Renata Coray, Die Transformation der Sprachordnung…, s. 436–439 oraz 460.
36 Gianni Ghisla, Ein Requiem…, s. 70–71.
37 Zob. np. artykuł Ursa Dürmüllera Englisch in der Schweiz [Język angielski w Szwajcarii] z 1987, 

użyty w 1989 r. jako materiał do raportu Grupy Roboczej ds. Rewizji art. 116 BV; w 1997 r. w „Schwei-
zerische Zeitschrift für Politische Wissenschaften” opublikowano debatę na temat perspektyw językowo-
-politycznych w Szwajcarii. W tym samym roku romanista Marco Beschera pytał prowokacyjnie „Ile 
angielskiego zniesie Szwajcaria?” („Neue Zürcher Zeitung” z 11.10.1997); synteza dyskursu publicznego 
na temat pozycji języka angielskiego znajduje się w pracy: Renata Coray, Englisch in der Schweiz: Troja-
nisches Pferd oder Sprungbrett in die Zukunft? [Język angielski w Szwajcarii: koń trojański czy trampoli-
na ku przyszłości?], w: Richard J. Watts und Heather Murray, Hrsg., Die fünfte Landessprache? Englisch 
in der Schweiz [Piąty język narodowy? Język angielski w Szwajcarii], Hochschulverlag, Zürich 2001.

38 Marco Baschera, Die Schweizer Landessprachen zwischen local und global [Szwajcarskie 
języki narodowe – między lokalnością a globalnością], w: Die multikulturelle Schweiz [Wielokultu-
rowa Szwajcaria], Markus Escher (Red.), Neue Helvetische Gesellschaft (Hrsg.), 2002/2003, Verlag 
Rüegger, Zürich/Chur 2003, s. 51–57.
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swego języka ojczystego (czyli z angielskimi native speakerami), lecz do 
kontaktu między osobami, dla których jest on językiem obcym. Wtedy 
język traci swą żywotność, oderwany od podłoża, od kultury rodzimej, 
jest już tylko używany, ale nie jest pielęgnowany. Dziś angielski używany 
jest powszechnie, ale głównie w mowie, a nie w piśmie. W konsekwencji 
angielski jest najbardziej zagrożonym językiem na świecie. Amerykań-
ska kultura robi z niego użytek wyłącznie pragmatyczny. Paradoksalnie, 
w tym martwym języku swe wielkie nadzieje pokładają dziś rodzice, 
uczniowie i politycy. Daje on złudną obietnicę bycia środkiem do uniwer-
salnego porozumiewania się. Owszem, trzeba wyróżnić tzw. ESP (English 
for Special Purposes; angielski jako język fachowy), który jest użyteczny 
w kontaktach między specjalistami, ale to nie jest język do uczenia się 
przez dzieci. A jeśli dzieci zaczną się uczyć języków obcych od takiego 
wysterylizowanego, wykorzenionego, zglobalizowanego, obcego tworu, 
który jakoby zastępuje każdy inny obcy język, to jak je potem zachęcić do 
uczenia się kolejnego języka narodowego?

W powyższej argumentacji dominuje wątek więzi języka z kulturą. Wszystkie 
cztery narodowe języki Szwajcarii, choć w niejednakowym stopniu, mają tę więź 
zaszczepioną w sposób naturalny, poprzez wielowiekowe funkcjonowanie w kon-
kretnej przestrzeni społecznej i geografi cznej oraz poprzez sąsiadowanie z szer-
szymi społecznościami narodowymi (Niemcami, Francją, Włochami), a także – 
w pewnym stopniu – z pokrewnymi grupami retoromańskimi – Ladynami i Friu-
lanami, co notabene stanowi o wyjątkowości Szwajcarii wśród innych krajów 
europejskich. W odniesieniu do społeczeństwa szwajcarskiego język angielski nie 
posiada tego atrybutu.

Problemowi języka angielskiego w Szwajcarii, ale postrzeganemu z per-
spektywy tożsamości narodowej, poświęcone zostało przemówienie inaugu-
racyjne na otwarcie roku akademickiego 2005/2006 na uniwersytecie we Fry-
burgu. Wygłosił je rektor, prof. Urs Altermatt, wybitny współczesny intelek-
tualista39. Podkreślił w swym wystąpieniu, że w kraju wielojęzycznym język 
to nie tylko środek komunikacji, to także symbol kulturowej różnorodności. 
Dlatego np. Romandia czuje się zagrożona w swej tożsamości i traktuje kwe-
stię nauczania języka francuskiego na początkowych etapach edukacji jako 
test woli Szwajcarów niemieckojęzycznych prowadzący do podtrzymania na-
rodowej zwartości.

Dane spisowe z 2000 r. wskazują, że w porównaniu z trzema wielkimi języ-
kami narodowymi angielski nie ma aktualnie większego znaczenia. Używa go 
jako pierwszego języka tylko 1% mieszkańców kraju, podczas gdy serbsko-chor-
wackiego 1,4%, portugalskiego 1,3%, hiszpańskiego 1,1%, a tureckiego 0,6%. 

39 Urs Altermatt, Wieviel Englisch brauchen die Schweiz und ihre Universitäten? Rektoratsrede 
Dies academicus 2005 [Ile angielskiego potrzebuje Szwajcaria i jej uniwersytety? Mowa rektorska 
2005], Universität Freiburg 2005.
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Jednakże, jeśli angielski jako pierwszy język wykazało w spisie 73 425 osób, to 
retoromański, czyli czwarty język narodowy i urzędowy Szwajcarii wykazało już 
tylko 35 095 osób. W kontekście Szwajcarii jako czterojęzycznej całości problem 
nie jest zatem zupełnie błahy. Ponadto Altermatt podkreśla, że w ostatnich latach 
XX w. fale migracyjne zmieniły gruntownie krajobraz językowy kraju; dotych-
czasowa imigracja pochodziła głównie z krajów sąsiednich, a więc z tych samych 
obszarów językowych, do których należą poszczególne języki narodowe Szwaj-
carii. Obecna imigracja nie ma już takiego charakteru.

Badania preferowanych języków obcych wśród kandydatów na studia pe-
dagogiczne już w 1985 r. pokazały, że ⅔ Szwajcarów niemiecko- i francusko-
języcznych wybiera angielski przed innym językiem narodowym. W 2000 r. 
73% Szwajcarów niemieckojęzycznych i 45% francuskojęzycznych poparło 
wspomnianą wcześniej, kontrowersyjną decyzję władz szkolnych Zurychu. 
Gdy pytano o to, w jakim języku powinny być prowadzone konferencje praso-
we rządu w sytuacji, gdyby z braku czasu nie było możliwe tłumaczenie, 38% 
wskazało na niemiecki, 34% na angielski, a tylko 10% na francuski. Angielski 
przybiera na znaczeniu w szkołach podstawowych, ale jeszcze bardziej w szko-
łach wyższych – zawodowych i na uniwersytetach, a także w armii. To powo-
duje osłabienie pozycji języków narodowych. Praktykowany od prawie stulecia 
w mieszczańskich rodzinach klasy średniej zwyczaj tzw. Welschlandaufenthalt, 
czyli roczny pobyt dziecka w regionie francuskojęzycznym w celu biegłego 
opanowania języka i poznania kultury, zanika.

Wzrost znaczenia języka angielskiego postępuje w Szwajcarii analogicznie jak 
w innych krajach Europy i całego świata. W skali całego świata z końcem XX w. 
liczba osób używających angielskiego jako obcego (400 mln) przewyższyła 
znacznie liczbę osób, dla których jest on językiem ojczystym (300 mln). Dla wie-
lu środowisk rządowych i menedżerskich angielski stał się językiem codzienne-
go porozumiewania się. W 2005 r. badania Euro-barometru ukazały, że angielski 
jest najczęściej nauczanym językiem obcym w Unii Europejskiej. ⅓ obywateli 
krajów Unii używa w tej funkcji angielskiego, a 12% – niemieckiego. Na uniwer-
sytetach europejskich po I wojnie światowej języki niemiecki i francuski straciły 
swoje dotychczasowe, mocne pozycje. W latach 30. XX w. angielski wysunął się 
na pierwsze miejsce. Od 1999 r., w związku z tzw. procesem bolońskim, nastąpił 
ogromny wzrost mobilności w społeczności studiujących. To także wpływa na 
wzmocnienie pozycji angielskiego.

Duże kraje zachodnioeuropejskie (Niemcy, Francja), posiadające własne 
znaczące tradycje naukowe, próbują stawiać zdecydowany opór anglicyzacji, 
natomiast kraje mniejsze oraz kraje środkowej i wschodniej Europy otwierają 
się na język angielski. W dydaktyce angielski nie jest tak ekspansywny, jak 
w badaniach i publikacjach. W sumie więc wypada mówić o angielskim nie tyle 
jako o języku nauki, ale raczej o języku badań naukowych. W szczególności 
języki narodowe zachowują swoją pozycję w takich zakorzenionych lokalnie 
dyscyplinach jak prawo.
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Uniwersytety szwajcarskie nie sprzeciwiają się trendom europejskim i świa-
towym, przyciągając w ten sposób (już od XIX w.) rzesze studentów zagra-
nicznych. Na przełomie 2005/2006 r. około 22% studentów w Szwajcarii było 
obcokrajowcami. Tutaj także angielski dominuje, ale raczej w badaniach niż 
w dydaktyce. W 1991 r. w Szwajcarii 31% doktoratów z przyrodoznawstwa, 
12% z medycyny i farmacji i 11% z nauk humanistycznych napisanych zostało 
w języku angielskim.

Reasumując, Altermatt uważa, że wielojęzyczność to nie tylko kwestia kon-
stytucyjnego uznania, ale codziennej praktyki. Czterojęzyczność Szwajcarii to 
dziedzictwo tego kraju, narodu, współtworzące jego tożsamość. Debata społecz-
no-polityczna i państwo prawa tak długo będą miały rację istnienia, jak długo 
między elitami a społeczeństwem nie powstanie przepaść. Wdarcie się języka 
angielskiego do obszaru kształcenia uniwersyteckiego i jego dominacja grozi po-
wstaniem takiej rozpadliny40. Małe kraje, takie jak Szwajcaria, muszą dbać o to, 
by kształcenie uniwersyteckie realizowane było w językach narodowych, a nie 
w angielskim. W przeciwnym razie grozi zubożenie kultury, a w końcu upadek 
racji istnienia, zagrożenie politycznej egzystencji Szwajcarii. Języki narodowe 
są niezbędne do socjalizacji osób jako obywateli w społeczeństwie cywilnym. 
Chodzi o stworzenie kultury wielojęzyczności, która będzie wspierała otwartość 
na inne języki. Dla uniwersytetów jest ważne, aby szkoły średnie wzmocniły 
kompetencje uczniów zarówno w języku pierwszym (ojczystym), jak i w kolej-
nych językach (obcych). Tak więc Altermatt, odwołując się do F. Dürrenmatta41, 
proponuje następującą formułę językową dla Szwajcarów: język ojczysty + drugi 
język narodowy + angielski. Kulturowa różnorodność – w tym wielojęzyczność – 
stanowi o swoistości Szwajcarii. 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że obok zaprezentowanych wyżej typów ar-
gumentacji – językoznawczego i „narodowego” – w dyskusji na temat funkcji 
języka angielskiego biorą udział także środowiska liberalne, w tym zwłaszcza 
biznesowe, które skłonne są silniej akcentować zasadę wolności językowej, a nie 
zasadę terytorialną. Pojęcie „porozumienia i wymiany między wspólnotami ję-
zykowymi”, wprowadzone do dyskursu językowego w 1987 r. przez zuryskie-
go posła Müllera z partii liberalnej (Freisinnig-Demokratische Partei), zrobiło 
w ostatnich latach prawdziwą karierę, zostało uwzględnione w artykule języko-
wym nowej konstytucji federalnej (art. 70., p. 3.) i służy dziś do określenia jed-
nego z głównych celów polityki językowej42. Wprawdzie za najważniejsze środki 
do realizacji tego porozumienia i wymiany uważa się w pierwszym rzędzie znajo-
mość języków narodowych, ale coraz bardziej nie wyklucza się w tej roli języka 
angielskiego. Po pierwsze, angielski jako język neutralny dla wszystkich grup 

40 Urs Altermatt, Wieviel Englisch…, s. 29.
41 Friedrich Dürrenmatt, Die Entdeckung des Erzählens. Gespräche 1971–1980 [Odkrywanie 

opowieści. Rozmowy 1971–1980], hg von Heinz Ludwig Arnold u.a., Zürich 1996, s. 278–285; 
podaję za: Urs Altermatt, Wieviel Englisch…, s. 30–31.

42 Renata Coray, Die Transformation…, s. 457.
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językowych w kraju nie wywołałby zarzutu dominacji którejkolwiek z nich nad 
pozostałymi. Po drugie zaś, za pośrednictwem angielskiego Szwajcarzy mogliby 
uzyskać szerszy dostęp do wartości i wytworów społeczeństw nowoczesnych, do 
kultury masowej o zasięgu globalnym. Swoją rolę odgrywa tu też czynnik go-
spodarczy, tak ważny dla środowisk liberalnych. Jeśli Szwajcaria chce utrzymać 
swoją konkurencyjność w ekonomii europejskiej i światowej, nie może zamykać 
się w kręgu tradycji.

Zdaniem Renaty Coray43, stan debaty społecznej w kwestii języka angielskiego 
w pierwszych latach XXI w. wskazuje na przewagę opcji liberalnej nad zwolen-
nikami tradycyjnej, gwarantowanej przez państwo czterojęzyczności. Świadczy 
o tym ton publikacji prasowych oraz wyniki badania opinii publicznej. Władze 
federalne stosują strategię „podejmowania decyzji o niepodejmowaniu żadnej de-
cyzji” i spychania problemu na poziom kantonów i regionów. W tej sytuacji język 
angielski będzie najprawdopodobniej w sposób spontaniczny torował sobie drogę 
do pozycji pierwszego, obowiązkowego języka obcego w szkołach, a dalej kolej-
nego języka narodowego, a po jakimś czasie stan ten zostanie usankcjonowany 
przez referendum.

8.4.  WIELOJĘZYCZNOŚĆ Z PERSPEKTYWY 
POSZCZEGÓLNYCH GRUP JĘZYKOWYCH

8.4.1. Szwajcaria niemieckojęzyczna

Niemieckojęzyczni mieszkańcy Szwajcarii zawsze stanowili i nadal stanowią 
większość jej populacji. Zmieniał się natomiast ich udział w całości społeczeń-
stwa. Dane statystyczne z ostatnich 120 lat ukazują rozmiar i dynamikę tego pro-
cesu. Aktualnie niemieckojęzyczni mieszkańcy stanowią 63,7% ludności Szwaj-
carii. W perspektywie ostatniego wieku jest to wielkość raczej stabilna, choć daje 
się zaobserwować lekka tendencja zniżkowa, wywołana przede wszystkim silnie 
rosnącym odsetkiem ludności innojęzycznej.

Tabela 7. Odsetek osób niemieckojęzycznych wśród mieszkańców Szwajcarii, 
1880–2000
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Żródło: Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie. Secondo rapporto della Svizzera [Europejska 
Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Drugi raport Szwajcarii], Bundesamt für Kultur, Bern 
2003, red. R. Coray, C. Pitsch, s. 12.

43 Ibid., s. 467.
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Ludność niemieckojęzyczna zamieszkuje 17 kantonów jednojęzycznych 
(w tych kantonach odsetek ludności niemieckojęzycznej jest bardzo wysoki 
i waha się w przedziale od 79,3% do 93,5%), części trzech kantonów dwuję-
zycznych, francusko-niemieckich, oraz część trójjęzycznego kantonu Gryzonia 
(zob. Tabela 8). Liczba tych, którzy podczas spisu powszechnego w 2000 r. 
podali język niemiecki jako główny, wyniosła 4 201 237 osób.

Tabela 8. Ludność niemieckojęzyczna w kantonach wielojęzycznych, 2000.

Kanton Liczba
% ludności 

kantonu

Berno 957 197 84,0

Gryzonia 187 058 68,3

Fryburg 241 706 29,2

Valais 272 399 28,4

Źródło: Georges Lüdi, Iwar Werlen, Sprachenlandschaft in der Schweiz…, s. 23.

Analizowany w części pierwszej niniejszej pracy przebieg procesu histo-
rycznego pozwala zrozumieć szczególną pozycję grupy niemieckojęzycznej we 
współczesnej Szwajcarii. Wspominano już kilkakrotnie, że Konfederacja zo-
stała zawiązana i rozwijała się przez pierwsze wieki wyłącznie w niemieckiej 
przestrzeni językowej, ale zarazem w opozycji do również niemieckojęzyczne-
go, habsburskiego centrum. W tamtym okresie nie istniał jeszcze standardowy 
język niemiecki. Tak zwane dialekty alemańskie rozwijały się samodzielnie. 
W szczególności rozwinął się alemański język pisany, który – dzięki silnemu 
poczuciu odrębności i niezależności konfederatów szwajcarskich – nie uległ 
wpływom innych południowoniemieckich języków pisanych. Świadczy o tym 
m.in. wzmiankowana już wcześniej (zob. punkt 1.2.2.) decyzja przedstawicieli 
kantonów o zwracaniu się do obcych władców nie w języku łacińskim, lecz 
w „dobrej, konfederackiej mowie” (1510). Drugim, niezwykle ważnym czynni-
kiem utrzymania się odrębności dialektów szwajcarskich był swoisty przebieg 
reformacji, a konkretnie powstanie silnego ośrodka reformacyjnego w Zury-
chu z Huldrychem Zwinglim na czele, który pozostawał w konfl ikcie z Marci-
nem Lutrem. Zaowocowało to różnymi przekładami Biblii (zob. punkt 1.2.3.). 
Wprawdzie dialektowi alemańskiemu nie udało się osiągnąć statusu odrębnego 
języka narodowego Szwajcarów i pod koniec XVIII w. przyjęli oni niemiecki 
język standardowy jako normę pisemną, ale dialekt pozostał do czasów współ-
czesnych ich podstawowym środkiem komunikacji w mowie44, co wyraźnie 
ukazuje Tabela 9.

44 Aleksander Szulc, Niemczyzna Szwajcarów – dyglosja czy dwujęzyczność?, PAU, Kraków 
2005, s. 13.
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Tabela 9. Procentowy udział Hochdeutsch i Schweizerdeutsch jako języka rodzinnego 
na niemieckim obszarze językowym, 1990–2000. 

Język

Ogólnie (obywatele + 
obcokrajowcy)

Obywatele Szwajcarii

1990 2000 1990 2000

Hochdeutsch 2,8% 3,4% 1,1% 1,3%

Schweizerdeutsch 82,0% 80,5% 92,1% 90,8%

Hochdeutsch i Schweizerdeutsch 5,1% 5,6% 4,9% 5,4%

Razem 4 805 186 4 810 877 4 073 035 4 006 576

Źródło: Georges Lüdi, Iwar Werlen, Sprachenlandschaft in der Schweiz…, s. 37

Forma standardowa, czyli Hochdeutsch, używana jest zasadniczo tylko w pi-
śmie, ale niechętnie. Obok niej funkcjonuje tzw. szwajcarskoniemiecki język pi-
sany. W mowie natomiast króluje niepodzielnie Schwyzertüütsch, czyli cały sze-
reg lokalnych dialektów, takich jak np. dialekt regionu Zurychu, Berna, Lucerny, 
Bazylei, Sankt Gallen czy Szafuzy45. Dla wielu młodych Szwajcarów z kantonów 
niemieckojęzycznych pierwszy kontakt z językiem standardowym (Hochdeutsch) 
ma miejsce dopiero w szkole, i język ten jest przez nich traktowany jako język obcy. 
Obserwuje się ponadto coraz powszechniejszą tendencję wchodzenia dialektów do 
szkół i wypierania przez nie języka standardowego. Pojawiają się podręczniki do 
ich nauczania. Wyniki spisu powszechnego z 2000 r. są w tej materii alarmujące. 
Prawie połowa dzieci obcokrajowców uczęszczających do szkół w Szwajcarii nie-
mieckojęzycznej nie zna języka standardowego, lecz wyłącznie dialekt46. Jednak 
intelektualiści szwajcarscy apelują o zachowanie żywego języka standardowego, 
nie tylko w piśmie, ale także w mowie47. Bez tego Szwajcarzy stracą dostęp do wiel-
kiego bogactwa kultury niemieckiej. W szkole należy używać Hochdeutsch także 
poza lekcjami, aby zlikwidować fatalny rozdział na materiał lekcyjny (rozumienie) 
w Hochdeutsch i rozmowy osobiste (serce) w dialekcie.

Coraz częściej mówi się o „holandyzacji” Szwajcarii niemieckojęzycznej, 
mając na myśli bariery językowe, wznoszące się między niemieckojęzycznymi 
Szwajcarami a Niemcami czy Austriakami. Schwyzerdeutsch jest przez niemiec-
kojęzycznych Szwajcarów uważany za język ojczysty, chociaż ofi cjalnie nie po-
siada statusu odrębnego języka. 

Powszechna dyglosja wśród mieszkańców niemieckojęzycznych powoduje 
ponadto problemy w relacjach z pozostałymi Szwajcarami, gdyż ci, chcąc poro-

45 Zob. Tadeusz M. Marzantowicz, Sytuacja językowa w niemieckojęzycznej Szwajcarii, Zurych 1995.
46 Georges Lüdi, Iwar Werlen, Sprachlandschaft…, s. 104.
47 E. Nef, „Spricht man in der Schweiz überhaupt noch Deutsch?” Gedanken zur Stellung des 

Hochdeutschen in der Schweiz und zu dessen sprachpolitischer Bedeutung [Czy w Szwajcarii wogóle 
jeszcze mówi się po niemiecku? Przemyślenia na temat pozycji literackiego języka niemieckiego 
w Szwajcarii i jego roli językowo-politycznej], w: Die multikulturelle Schweiz…, s. 177–184.
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zumieć się z niemieckojęzycznymi krajanami, musieliby opanować dodatkowo 
drugi język niemiecki, oprócz Hochdeutsch nauczanego w szkołach. Najmocniej 
protestują przeciwko temu frankofoni, udając, że nic nie wiedzą o Schwyzer-
deutsch. Retoromanie i Tessyńczycy są dużo bardziej elastyczni – potrafi ą posłu-
giwać się także dialektami.

Dialekty używane przez grupę niemieckojęzyczną, obok ewidentnej przewagi 
ludnościowej i gospodarczej, powodują, że Szwajcarzy z „bloku łacińskiego” są 
negatywnie nastawieni do grupy niemieckojęzycznej. Mówi się nawet o żywio-
nym uczuciu pogardy w stosunku do niej.

Mniej uprzedzeń niż w Romandii jest w części włoskojęzycznej. Tutejsi Szwaj-
carzy są mniej związani z terytorium, bardziej mobilni (około 20% z nich mieszka 
poza obszarem języka włoskiego), jeszcze do niedawna nie mieli uniwersytetu, więc 
wyższe wykształcenie najczęściej zdobywali w zachodniej lub północnej Szwajca-
rii, ich system edukacyjny jest też bardziej otwarty. Jako pierwszy obcy nauczany 
jest język francuski, a w szkołach średnich także język niemiecki. W publicystyce 
można wprawdzie spotkać wyrażenie Polentagraben, określające kulturową barierę 
pomiędzy grupą włoskojęzyczną a niemieckojęzyczną, ale nie ma ono takiej wagi 
jak Röstigraben, widoczne na językowej granicy francusko-niemieckiej.

Renesans Schwyzerdeutsch jest stosunkowo młody. Najpierw fala zaintere-
sowania dialektami, czyli tzw. Mundartwelle, pojawiła się w latach 30. XX w. 
jako reakcja na zagrożenie ze strony hitlerowskich Niemiec. W 1938 r. powsta-
ło stowarzyszenie o nazwie Bund Schwyzertütsch, założone m.in. przez Adolfa 
Guggenbühla i prof. Eugena Dietha. Rozpoczęto prace nad alfabetem i pisownią 
dialektów48. Potem zainteresowanie dialektami wzrosło w latach 60. XX w. Od 
1961 r. wydawany jest Atlas językowy Szwajcarii niemieckiej i wiele innych, mo-
numentalnych prac językoznawczych, dotyczących gramatyki czy badań dialek-
tologicznych. W sferze życia publicznego, a zwłaszcza w radio i telewizji, Schwy-
zerdeutsch jest używany powszechnie.

Obok wzmiankowanych już, powstałych w 1904 r. stowarzyszeń Szwajcarów 
niemieckojęzycznych (Deutschschweizerische Verband, Deutschschweizerischen 
Sprachverein), warto wspomnieć jeszcze o organizacji skupiającej Walserów, czyli 
grupę niemieckojęzycznych mieszkańców kantonu Gryzonia, którzy przybyli tutaj 
z terenów kantonu Valais/Wallis w XIII w., i do czasów współczesnych posługują 
się specyfi cznym dialektem. Walserowie mieszkają w około 40 gminach tego kanto-
nu. W 1960 r. powstał Gryzoński Związek Walserów (Bündner Walservereinigung), 
mający za zadanie chronić ów dialekt i umacniać poczucie tożsamości grupowej. 
Formami działalności Związku są przedstawienia teatralne, wystawy, kształcenie 
dorosłych, wykłady. Do organizacji należy około 2000 członków49.

48 Wcześniej, bo w 1746 r., o potrzebie standaryzacji dialektów alemańskich mówił Johann Jakob 
Bodmer, wybitna postać szwajcarskiego Oświecenia; zob. Walter Haas, Die deutschsprachige Schweiz 
[Szwajcaria niemieckojęzyczna], w: Die viersprachige Schweiz [Czterojęzyczna Szwajcaria], hrsg. 
Hans Bickel und Robert Schläpfer, Aarau, Frankfurt a. Main, Salzburg 2000, s. 134.

49 Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung…, s. 53–54.
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8.4.2. Szwajcaria francuskojęzyczna

Obszar Szwajcarii francuskojęzycznej, zwany potocznie Romandią, obejmuje 
cztery kantony francuskojęzyczne: Vaud, Neuchâtel, Genewa i Jura, przy czym 
ten ostatni z wyjątkiem jednej niemieckojęzycznej gminy, oraz części trzech kan-
tonów dwujęzycznych, francusko-niemieckich: Berno – z wyraźną przewagą lud-
ności niemieckojęzycznej, oraz Fryburg i Valais – z wyraźną przewagą ludności 
francuskojęzycznej. Łączna powierzchnia tych siedmiu kantonów wynosi 17 989 
km2, a liczba ludności 2 740 500 osób. Natomiast liczba mieszkańców Szwaj-
carii, którzy podczas spisu powszechnego w 2000 r. wskazali język francuski 
jako główny, wynosi 1 485 056, co stanowi 20,4% liczby ludności całego kraju50. 
Dynamikę udziału tej grupy językowej w społeczeństwie szwajcarskim ilustruje 
poniższa tabela:

Tabela 10. Odsetek osób francuskojęzycznych wśród mieszkańców Szwajcarii, 
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Żródło: Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie. Secondo rapporto della Svizzera [Europejska 
Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Drugi raport Szwajcarii], Bundesamt für Kultur, Bern 
2003, red. R. Coray, C. Pitsch, s. 12.

Tabela 11. Porównanie dynamiki grup językowych Szwajcarii, 1990–2000

Język
% mieszkańców 
kraju w 1990 r.

% mieszkańców 
kraju w 2000 r.

Zmiana 
1990–2000

niemiecki 63,6 63,7  + 0,001

francuski 19,2 20,4 + 0,06

włoski 7,6 6,5 - 0,14

retoromański 0,6 0,5 - 0,16

inne 8,9 9,0 + 0,01

Źródło: Sprachlandschaft Schweiz. Auswertung der eidgenössischen Volkszahlung 1990 [Krajobraz językowy 
Szwajcarii. Opracowanie federalnego spisu powszechnego 1990], Bundesamst für Statistik, Bern 1997; Bun-
desamt für Statistik, Neuenburg, Pressemitteilung des Informationsdienstes vom 19. Dezember 2002.

Pierwszym narzucającym się wnioskiem z danych spisowych jest wysoka 
stabilność procentowa społeczności francuskojęzycznej, z niewielką tendencją 
wzrostową, trwającą od lat 70. XX w. Jednak w porównaniu z innymi grupami 

50 Georges Lüdi, Iwar Werlen, Sprachenlandschaft in der Schweiz…, s. 8.
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językowymi kraju jest to wzrost największy. Nie jest on jednak wynikiem ani 
wysokiej stopy urodzeń, ani imigracji, lecz zmiany języka głównego u poszcze-
gólnych jednostek.

8.4.2.1. Sytuacja językowa

W odróżnieniu od pozostałych trzech obszarów językowych Szwajcarii na tere-
nach francuskojęzycznych zjawisko mówionych dialektów lokalnych występuje 
w bardzo ograniczonym zakresie. Przyczyn tego stanu jest wiele, zaś ich oddzia-
ływanie złożone51: przede wszystkim reformacja (tłumaczenie Biblii od razu na 
francuski język literacki), ale także chęć przynależności do światowej wspólnoty 
języka francuskiego, której ton nadaje unitarystyczna i uniformistyczna Francja52; 
prestiż języka i kultury francuskiej, utrzymujący się od XVIII do połowy XX w.; 
długotrwały niższy status obszarów francuskojęzycznych w Federacji Szwajcar-
skiej, które musiały się wspólnie bronić przed naporem niemieckojęzycznej kul-
tury i chronić poczucie własnej tożsamości. Do tego dodać należy jeszcze niski 
prestiż społeczny dialektów, tzw. potocznie patois, w obrębie społeczności fran-
cuskojęzycznej, datujący się już od średniowiecza53. Słowo patois oznacza zacho-
wanie się niezdarnego wieśniaka i jego sposób wyrażania się. W okresie rewolucji 
francuskiej dialekty były świadomie rugowane jako przejaw wstecznictwa i pro-
wincjalizmu, jako przeszkoda na drodze do upowszechniania nowej, postępowej 
ideologii. W Szwajcarii granica między dialektami a językiem standardowym po-
krywała się z podziałami wyznaniowymi. Konserwatywni katolicy byli bardziej 
skłonni zachować odmiany lokalne języka niż liberalni protestanci.

Już we wczesnym średniowieczu na części obszaru Francji, w części Włoch 
(Dolina Aosty), ale także części Szwajcarii (Genewa, Neuchâtel, Vaud, część Fry-
burga, Valais i Berna) używany był tzw. język frankoprowansalski, który w VII w. 
wyodrębnił się zarówno od północnofrancuskiego (langue d’oïl) jak i południo-
wofrancuskiego (langue d’oc, dziś nazywanego okcytańskim). Pozostałe części 
francuskojęzycznej Szwajcarii posługiwały się północnofrancuskim, ale także 
wieloma dialektami mówionymi. Zjawisko dyglosji było dość powszechne. Ję-
zyk północnofrancuski zdobywał swoją pozycję powoli, poczynając od warstw 
wyższych. Jako język potoczny wszedł do użycia najpierw w miastach prote-
stanckich: Genewie i Neuchâtel w XVII w., aż do czasów rewolucji francuskiej 
współistniejąc z dialektami. Tak więc proces przechodzenia od dialektów do ję-
zyka standardowego był bardzo rozciągnięty w czasie i do dziś nie został jeszcze 
ostatecznie zakończony. W procesie tym uwidoczniały się dwie społeczne linie 
podziału: między miastem a wsią oraz między protestantami a katolikami.

51 Pierre Knecht, Die französische Schweiz [Szwajcaria fracuska], w: Die viersprächige 
Schweiz…, s. 139.

52 Mieszkańcy Romandii mają dobre i liczne relacje z frankofonami na całym świecie – m.in. 
uczestniczą w „szczytach” wszystkich krajów francuskojęzycznych, organizowanych od 1986 r.

53 Pierre Knecht, Die französische Schweiz…, s. 152.
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W XIX w. miała miejsce próba stworzenia koiné, formy pisanej, wspólnej dla 
zróżnicowanych wzajemnie dialektów, dla której podstawą był dialekt używany 
w kantonie Vaud. Jej twórcą był Louis Favrat (1827–1893), wydawca znanego 
dzieła pt. Glossaire du patois da la Suisse romande (1866).

Świadoma praca nad ochroną ginących dialektów przyjęła formę organizacyj-
ną w połowie XIX w. w kantonie Neuchâtel54. A. Huguenin założył w tym celu 
w 1857 r. Cercle du Sapin, które jednak nie było w stanie zrealizować swych szczyt-
nych zamiarów, gdyż brakowało silnych środowisk, w których dialekty mogłyby 
być faktycznie używane. Ta praca jest dziś kontynuowana m.in. przez Stowarzy-
szenie Miłośników Dialektów, zawiązane w kantonie Valais/Wallis w 1953 r. (Fé-
dération cantonale valaisanne des Amis du Patois), któremu udało się w 1990 r. 
wydać drukiem podręcznik z kasetami do nauki dwóch lokalnych dialektów. 
Istnieją i działają także inne organizacje tego typu, skupione w Fédération des 
patoisants romands. Ostatnio wystąpiło nadspodziewanie duże zainteresowanie 
dialektami wśród młodzieży, np. pojawiają się one w tekstach współczesnych 
piosenkarzy55. Dialekty można także usłyszeć w audycjach nadawanych przez lo-
kalne, prywatne stacje w kantonach Valais, Fryburg i Jura (Radio Rhône, Radio 
Fribourg i Fréquence Jura).

Pozostałości języka frankoprowansalskiego utrzymują się dziś jeszcze w zni-
komych liczebnie katolickich społecznościach części kantonu Valais, Fryburga 
i Jury, zaś protestanci w ogóle nie używają dialektów. Szacunkowe dane mówią 
o najwyżej 1% – 2% mieszkańcach Szwajcarii francuskojęzycznej, którzy jesz-
cze posługują się dialektami, czyli tzw. patois. Jeszcze niższe liczby wynikają ze 
spisu powszechnego z 2000 r. (zob. Tabela 12.). Słabość tych małolicznych grup 
pogłębia fakt, że są one od siebie odizolowane, zaś używane przez nie formy dia-
lektalne dość poważnie różnią się między sobą.

Interesujące jest natomiast, że aktualnie dialekty cieszą się dość wysokim pre-
stiżem społecznym, ich znajomość znamionuje wręcz przynależność do lokalnej 
elity i nikt nie musi się wstydzić z ich powodu. W powstałym w 1976 r. kantonie 
Jura ochrona patois została nawet zapisana w konstytucji kantonalnej, a później-
sze przepisy przewidywały wprowadzenie nauki dialektów do szkół. Ten zamiar 
przerósł jednak faktyczne możliwości zwolenników patois.

Na koniec warto dodać, że w dyskursie językowym francuskojęzycznej Szwaj-
carii, obok kwestii dialektów, obecny jest także, choć w bardzo skromnym wy-
miarze, wątek regionalnej wersji języka francuskiego w tym kraju (tzw. francuski 
helwecki). Dotychczas nieistnienie odrębnej, helweckiej świadomości językowej 
wśród francuskojęzycznych Szwajcarów oraz nieistnienie odmiennej formy ję-
zyka było uważane za coś oczywistego. Jednakowoż w ostatniej dekadzie XX w. 
miały miejsce pewne wydarzenia, które skłaniają do zastanowienia. 

54 Zob. ibid., s. 162.
55 Podobne zjawisko obserwuje się także w innych małych grupach językowych, np. wśród 

mieszkańców Kornwalii na Wyspach Brytyjskich, mimo iż użytkowników języka kornijskiego liczy 
się na kilkadziesiąt, maksimum kilkaset osób.
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Tabela 12. Język używany w domu wśród osób, które podały francuski 
jako język główny, 1990–2000 

1990 2000

patois romande
4377 5031

0,3% 0,3%

francuski
1 346 500 1 348 898

86,4% 87,4%

francuski i patois romande
17 925 10 984

1,1% 0,7%

razem 1 559 041 1 544 027

Źródło: Georges Lüdi, Iwar Werlen, Sprachenlandschaft in der Schweiz…, s. 39

Chodzi mianowicie o reakcję Szwajcarów na zaleconą w 1990 r. przez ofi cjalne 
francuskie instytucje standaryzację pisowni. Reakcja ta była bardzo burzliwa i nie-
chętna. Władze oświatowe niektórych kantonów odmówiły wręcz wprowadzenia 
nowelizacji w swoich szkołach. Drugim powodem konfl iktu stało się wprowadza-
nie żeńskich form w nazwach zawodów. Także i w tym przypadku w Szwajcarii 
pojawiły się formy odmienne od praktykowanych w Paryżu. Pozostaje jednak 
pytanie, czy te epizody wystarczą do postawienia tezy o początkach separatyzmu 
francuskojęzycznych Szwajcarów w stosunku do wspólnoty frankofońskiej, jak 
można to obserwować np. w kanadyjskiej prowincji Quebec? Zdaniem cytowane-
go tu już Pierre’a Knechta, o takim rozwoju sytuacji nie może być mowy56.

8.4.2.2. Röstigraben

Wewnętrzne zróżnicowanie językowe frankofońskiej Szwajcarii to tylko jeden 
aspekt problemu wielokulturowości, postrzeganej z perspektywy tej grupy. Drugi, 
co najmniej tak samo ważny, to aspekt stosunków między Szwajcarią francusko- 
a niemieckojęzyczną, a w dalszej kolejności także włosko- i retoromańskojęzyczną. 

Zaczynając od najbardziej prozaicznej kwestii, czyli od statystyki, rzuca się 
w oczy fakt, iż odsetek niemieckojęzycznych mieszkańców Szwajcarii przewyż-
sza trzykrotnie odsetek mieszkańców francuskojęzycznych, a ponad dwukrotnie 
odsetek wszystkich grup szwajcarskich narodowych języków romańskich razem 
wziętych (francuskiego, włoskiego i retoromańskiego). Te stosunki ilościowe są 
dosyć stabilne i nie ulegają zasadniczym zmianom od wielu lat. To pierwszy po-
wód do lęku frankofonów przed majoryzacją.

Drugiego powodu dostarcza historia. Najstarsze dzieje Konfederacji od jej za-
wiązania w XIII w. aż do XV w., to dzieje organizmu wyłącznie niemieckojęzycz-

56 Pierre Knecht, Die französische Schweiz…, s. 176.
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nego. Pierwsze obszary francuskojęzyczne, jakie znalazły się w orbicie Związku, 
bynajmniej nie pozostawały tam na zasadach wolności i równouprawnienia. Z dru-
giej jednak strony, wchłonięcie elementów francuskojęzycznych w okresie od dru-
giej połowy XV w. do przełomu XVIII i XIX w. nie tylko doprowadziło do po-
większenia obszaru Szwajcarii, ale znacząco pomnożyło jej potencjał intelektualny 
i gospodarczy. Kulturowe znaczenie takich ośrodków jak Genewa, Neuchâtel czy 
Lozanna wykraczało daleko poza granice Konfederacji. Genewa od czasów Kalwina 
nazywana była „protestanckim Rzymem”, a w XVIII w. stała się ośrodkiem nauki 
i literatury, przyciągającym wielu cudzoziemców, podobnie jak Lozanna. Potęga 
Francji w XVIII w. podniosła prestiż ziem francuskojęzycznych w Szwajcarii, czyli 
tzw. Welschlandu, działała kompensująco na te obszary życia społecznego, gdzie 
frankofoni czuli się zdominowani przez niemieckojęzycznych. Ale dopiero wkro-
czenie wojsk francuskich do Szwajcarii w 1798 r. i proklamowanie Republiki Hel-
weckiej pozwoliło na zrównanie w prawach wszystkich obywateli, niezależnie od 
języka (zob. punkt 2.1.). Trójjęzyczność Szwajcarii została explicite potwierdzona 
w konstytucji z 1848 r. W ten sposób rozpoczął się powolny, dwuwątkowy proces: 
z jednej strony, pełnego napięć i problemów, budowania wielojęzycznego społeczeń-
stwa szwajcarskiego, czyli – innymi słowy – szwajcarskiej tożsamości narodowej, 
a z drugiej – proces budowania tożsamości poszczególnych grup językowych.

Przykładami wspomnianych napięć w pierwszych latach nowej Konfederacji 
mogły być kwestie wprowadzania wspólnej waluty, systemu miar i wag, powo-
łania uniwersytetu federalnego czy wolności osiedlania się. Potem spierano się 
o wybór trasy do budowy tunelu kolejowego pod Alpami, o prawo cywilne, usta-
wodawstwo pracownicze, ustrój szkolny itd. Spory te często kończyły się prze-
prowadzaniem referendów. Wszystkie one wykazywały istnienie podziału między 
ludnością francusko- a niemieckojęzyczną. W terminologii politycznej można go 
też określić jako podział między federalistami a centralistami.

Wzmożony ruch osobowy w następstwie budowy sieci kolejowych, tury-
styka oraz rozwój szkolnictwa na przełomie XIX i XX w. przyniosły zaostrze-
nie sytuacji. Z obydwu stron językowej granicy padały ciężkie oskarżenia, 
czy to o germanizację (notabene słychać je było także we włoskojęzycznym 
Tessynie), czy o „welszyzację” (Verwelschung). Skargi kierowane były nawet 
do rządu. Oliwy do ognia dolewała pangermańska ideologia Alldeutscher Ver-
band, organizacji założonej przez Carla Petersa w 1891 r., która otwarcie po-
pierała szowinistyczne nastroje w skupiskach niemieckojęzycznych także poza 
granicami Niemiec, tj. w Austrii, Belgii, Holandii i Szwajcarii57. W tej ostatniej 

57 Alldeutscher Verband (do 1894: Allgemeiner Deutscher Verband), organizacja założona 
w 1891 r. w Berlinie, w celu umacniania niemieckiej świadomości narodowej. W czasach najwięk-
szej świetności skupiała 52 tys. członków (1922). Popierała imperialistyczne, kolonialne dążenia 
Niemiec oraz żywioł niemiecki poza granicami ojczyzny, a zwalczała mniejszości narodowe w jej 
granicach. Co dwa tygodnie organizacja wydawała agresywne broszury „Alldeutschen Blätter”, 
za pomocą których usiłowała wpływać na opinię publiczną; zob. www.historisches-lexikon-bayerns.
de/artikel/artikel_44184. 
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w 1904 r. założone zostało Stowarzyszenie Niemiecko-Szwajcarskie (Deutsch-
schweizerische Verband), którego działacze formułowali problem zagrożenia 
francuszczyzną i rysowali perspektywy budowania wspólnoty z Niemcami 
z Niemiec, czyli rozwijania narodowej świadomości niemieckiej. Przeciwsta-
wiano się m.in. lekcjom języka francuskiego w szkołach na obszarze kantonów 
niemieckojęzycznych. W tym samym roku powstało też Towarzystwo Języ-
kowe Niemieckoszwajcarskie (Deutschschweizerischen Sprachverein). W od-
powiedzi na to, chcąc się bronić przed kurczeniem się obszaru swego języka, 
społeczność francuskojęzyczna powołała do życia Romańską Unię na Rzecz 
Kultury i Nauczania Języka Francuskiego (Union romande pour la culture et 
l’enseignement de la langue française, 1907 r.)58, a także przyłączyła się do 
powstałej w 1905 r. międzynarodowej federacji ugrupowań popierających ję-
zyk francuski w krajach frankofońskich i mieszanych językowo, takich jak np. 
Belgia, Kanada, Holandia.

Na krótko przed wybuchem I wojny światowej pojawiły się kolejne punk-
ty zapalne – nacjonalizacja linii kolejowych, w tym zwłaszcza międzynarodowa 
umowa w sprawie trasy przez Przełęcz Św. Gotharda, która ujawniła zależność 
Szwajcarii od sąsiednich Niemiec i Włoch, oraz wystawa krajowa w Bernie, którą 
frankofoni krytykowali za „monachijski styl architektoniczny” i germańską sym-
bolikę na plakatach59.

Nie należy jednak zapominać, że równocześnie z trwającym konfl iktem na 
linii językowej rozwijał się w Szwajcarii nurt narodowej jedności, czego symbo-
licznym wyrazem było powstanie w 1914 r. Nowego Stowarzyszenia Helweckie-
go (Neue Helvetische Gesellschaft).

I wojna światowa doprowadziła do eskalacji napięć. Wobec realnej groźby 
rozpadu Federacji, szwajcarskim intelektualistom udało się zainicjować narodo-
we pojednanie (o czym szerzej pisano już w punkcie 3.6.). Nie rozwiązało ono 
jednak problemu ostatecznie. Po zakończeniu wojny na nowo ujawniły się róż-
nice w postawach między społecznością francusko- a niemieckojęzyczną. Okazji 
dostarczyło przystąpienie Szwajcarii do Ligi Narodów. Zachodnia, frankofońska 
Szwajcaria, tradycyjnie bardziej otwarta na świat, była temu przychylna, zaś kan-
tony niemieckojęzyczne (a z nimi armia i środowiska lewicowe) krytykowały ów 
krok jako pogwałcenie statusu neutralności. Referendum w tej sprawie wykazało 
niewielką przewagę zwolenników otwarcia.

W okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej powróciło zagroże-
nie dla terytorialnej jedności kraju, a to na skutek agresywnej polityki faszystow-
skich Niemiec i nazistowskich Włoch (zob. punkcie 4.2.). I znowu, zdecydowana 
reakcja dowództwa armii, elit intelektualnych i polityków zażegnała niebezpie-
czeństwo. Nie oznacza to, że pęknięcie na linii językowej, owa przysłowiowa 

58 Renata Coray, Minderheitenschutz…, s. 353.
59 Christoph Büchi, Röstigraben. Das Verhältnis zwischen deutscher und französischer Schweiz. 

Geschichte und Perspektiven [Röstigraben. Stosunki między Szwajcarią niemiecko- i francuskoję-
zyczną. Historia i perspektywy], NZZ Verlag, Zürich 2000, s. 207.
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„fosa” (Röstigraben60) została defi nitywnie zasypana. W konfl ikcie ze Szwaj-
carami niemieckojęzycznymi w latach 70. i na początku 80. XX w. rozwinęła 
się nawet specyfi czna „świadomość welschowska” i związany z nią proces tzw. 
romandyzacji61. W 1980 r. powstało Association romande de solidarité franco-
phone, jako sekcja Alliance européenne de l’Ethnie française. Organizacja ta 
postulowała reorganizację Szwajcarii opartą na podstawie etniczno-językowej. 
Rok później próbowano lansować trójkolorową fl agę dla Romandii, podobną do 
francuskiej. W Szwajcarii zachodniej odebrano to z rezerwą. W 1982 r. zaczę-
ło się ukazywać pismo „La Romandie dominée”, skarżące się na dyskryminację 
i propagujące prawo weta dla mniejszości językowych. Także w latach 80. XX w. 
zrodził się w Genewie ruch niepodległościowy, który krótko i bezskutecznie pro-
pagował oderwanie się tego kantonu od Szwajcarii.

Istnienie Röstigraben jest zatem widoczne do czasów współczesnych, a ostat-
nio ujawniało się chociażby w takich głośnych sprawach jak głosowanie dotyczące 
przystąpienia kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 1992 r. (wniosek 
o przystąpienie odrzucony minimalną większością głosów Szwajcarów niemiecko-
języcznych – 50,3 : 49,7), głosowanie w sprawie ograniczenia ruchu ciężarówek 
(1994), głosowanie dotyczące udziału wojsk szwajcarskich w oenzetowskiej misji 
„błękitnych hełmów” (1994), oraz w sprawie nabywania nieruchomości przez cu-
dzoziemców (tzw. lex Friedrich, 1995), nauczanie języków obcych – a zwłaszcza 
angielskiego – w szkołach, polityka socjalna (np. głosowanie w sprawie ubezpie-
czenia macierzyństwa w 1999 r.), azylowa i gospodarcza. Mieszkańcy zachodniej 
Szwajcarii, gdzie bezrobocie jest nieco wyższe niż w części środkowej czy wschod-
niej, nadal obawiają się gospodarczej kolonizacji i peryferializacji. „Myśli o roz-
padzie [Szwajcarii] wywołanym przez napięcia społeczne, polityczne i kulturalne, 
nie są już traktowane jako absurdalny, katastrofi czny scenariusz”62. Urs Altermatt 
w książce Sarajewo przestrzega63 mówi o „postępującej belgizacji” Szwajcarii. Ale 
niemieckojęzyczni adwersarze uważają to za histeryczne, nieuzasadnione lęki. 

Współczesne badania socjologiczne zdają się wskazywać, że konfl ikt na fran-
cusko-niemieckiej linii językowej nie jest postrzegany przez społeczeństwo jako 
problem pierwszorzędnej wagi, gdyż w rankingu znalazł się dopiero na 13. miej-
scu, za takimi kwestiami jak służba zdrowia i zasiłki, obcokrajowcy i azylanci, 
ochrona środowiska, przestępczość, podatki, stosunki z Unią Europejską itd.64

60 Pojęcie „Röstigraben”, na określenie bariery oddzielającej społeczność niemiecko- i francu-
skojęzyczną w Szwajcarii, jest stosunkowo młode, weszło do języka publicznego dopiero w latach 
70. XX w.

61 Urs Altermatt, Sprachregionalismus in der Schweiz…, s. 39–48.
62 To zdanie dziennikarza, José Ribeauda, z jego książki Es war einmal in der Schweiz [Pew-

nego razu w Szwajcarii], przytacza Christoph Büchi w: Christoph Büchi, Röstigraben…, s. 17.
63 Urs Altermatt, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Wydawnictwo Znak,

 Kraków 1998. 
64 Hanspeter Stamm, Markus Lamprecht, Rolf Nef, Soziale Ungleichheit in der Schweiz. Struk-

turen und Wahrnehmungen [Społeczna nierówność w Szwajcarii. Struktury i postrzeganie], Seismo 
Verlag, Zürich 2003, s. 215.
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Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że tarcia na granicy językowej nie są 
silne, nie padają tam wystrzały, a co najwyżej przykre słowa. A różnice i konfl ikty 
występowały i nadal występują także wzdłuż innych linii podziału – politycz-
nych, wykształcenia, wyznania czy miejsca zamieszkania. Natomiast tradycyjna 
szwajcarska skłonność do kompromisu, tradycyjna autonomia gmin i kantonów 
oraz dobra kondycja gospodarcza umożliwiały, jak dotąd, ich rozwiązywanie.

8.4.3. Szwajcaria włoskojęzyczna

Na szwajcarski obszar języka włoskiego składają się dwa elementy geogra-
fi czno-polityczne, tj. kanton Tessyn (wł. Ticino), o powierzchni 2812 km2, za-
mieszkiwany przez około 312 tys. osób, oraz cztery doliny alpejskie, stanowią-
ce część kantonu Gryzonia – Val Mesolcina, Val Calanca, Val Bregaglia i Val 
Poschiavo. Łącznie doliny te zajmują powierzchnię 985 km2, a zamieszkuje je 
blisko 12,5 tys. osób.

Na przełomie XV i XVI w. tereny dzisiejszego Tessynu zostały oderwane 
przez Szwajcarów od Księstwa Mediolańskiego i przez około 300 lat utrzymy-
wane jako ziemie podbite (Untertanenländer)65. W 1798 r., po zajęciu Szwaj-
carii przez Francję, Tessyn został włączony do niepodzielnej, scentralizowanej 
Republiki Helweckiej. Wobec niepokojów i walk, Napoleon, któremu zależało na 
spokoju na przejściach alpejskich, przywrócił w 1803 r. Konfederację, składającą 
się z 19 kantonów, wśród których znalazł się Tessyn66.

Od początku kanton ten musiał stawiać czoła wielu przeciwnościom, np. 
sporom z Mediolanem czy zakusom przyłączenia przez Republikę Cisalpińską. 
31 października 1810 r. wojska włoskie wkroczyły do Tessynu, by przygotować 
jego przyłączenie. Jednak klęska Napoleona pod Moskwą i pod Lipskiem sprawi-
ły, że pozycja Mediolanu osłabła i wojska włoskie wycofały się z Tessynu. Dnia 
7 listopada 1813 r. Tessyn uchwalił nową konstytucję i pozostał w Konfederacji 
jako samodzielny kanton67.

Kulturowo kanton Tessyn ukierunkowany jest na południe, na sąsiadujące z nim 
Włochy, zaś cztery włoskojęzyczne doliny w kantonie Gryzonia są geografi cznie 
odizolowane od siebie i bardziej ukierunkowane na północ. Dominuje krajobraz 
alpejski, odciskający swe piętno na gospodarce i kulturze68.

Przez ostatnie 200 lat Tessyn coraz bardziej integrował się ze Szwajcarią, odda-
lając się zarazem od Włoch. Jednak centrum szwajcarskiego państwa jest stosunko-

65 F. Roger, Gerät das Tessin aus dem Gleichgewicht? Die italienische Schweiz zwischen Nord 
und Süd [Czy Tessyn utraci równowagę? Włoskojęzyczna Szwajcaria pomiędzy północą a połu-
dniem], w: Die multikulturelle Schweiz…, s. 95–103.

66 Raffaello Ceschi (a cura di), Storia del Cantone Ticino. L’Ottocento [Historia kantonu 
Tessyn. Wiek XIX], Stato del Cantone Ticino 1998.

67 Tobias Kästli, Die Schweiz – eine Republik in Europa. Geschichte des Nationalstaats seit 
1798 [Szwajcaria – republika w Europie. Historia państwa narodowego od 1798 r.], Verlag Neue 
Zürcher Zeitung, Zürich 1998, s. 164–166.

68 Zustand und Zukunft der viersprachigen Schweiz..., s. 272–279.
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wo daleko i oddzielone naturalną barierą Alp. Stąd Tessyn przywykł do tego, że jest 
„wyspą”, pozostawioną samą sobie. Przez dwa wieki obszar ten balansował między 
dwiema przeciwstawnymi tożsamościami, kulturowo-językową – włoską, i narodo-
wo-polityczną – szwajcarską. Ostatnio modne stało się hasło „Tessynu otwartego” 
(Ticino apperto), skończenie z dotychczasową, swoistą ciasnotą. Symboliczne zna-
czenie w tym kontekście ma utworzony w 1996 r. uniwersytet w Lugano.

W Szwajcarii istnieją trzy wyraziste centra, położone na obrzeżach państwa: 
Genewa, Bazylea i Tessyn. Dwa pierwsze są silne, powiązane z otoczeniem i bar-
dzo samodzielne. W odróżnieniu od nich Tessyn jest słabszy, bardziej delikatny. 
Tuż za jego granicami znajdują się silne włoskie centra kulturowe – Mediolan 
oraz Como, czyli licząca dwa tysiące lat stolica biskupia. Włączenie do Konfede-
racji i granica państwowa chroniły Tessyn przed wchłonięciem przez te ośrodki. 
Cena była jednak wysoka, Tessyn miał zawsze status peryferium69.

8.4.3.1. Kwestia językowa

Pierwsza faza narodzin współczesnego języka włoskiego polegała na ukształtowaniu 
się na przełomie XIII i XIV w. wielu regionalnych języków pisanych, powiązanych 
z silnymi ośrodkami kulturalnymi, takimi jak Genua, Mediolan, Turyn, Florencja, 
Siena czy Perugia. Od XIV w. dominację uzyskał toskański język bogatej Florencji, 
rozwiniętej gospodarczo, lecz nade wszystko słynnej ze swej kultury, i to on stał się 
podstawą dla włoskiego języka literackiego. Pozostałe języki regionalne znalazły 
się na pozycjach dialektów, ale ich żywotność, podobnie jak żywotność wielu lokal-
nych odmian mówionych, była wciąż znacząca. W XV w. język toskański wszedł 
powoli do użytku kancelaryjnego Mediolanu, obok panującej tam dotychczas łaciny, 
a stamtąd oddziaływał także na południową Szwajcarię (np. w zachowanych z tam-
tego czasu modlitewnikach mieszał się z lokalnymi dialektami). Od połowy XVI w. 
można go już spotkać w dokumentach kościelnych. Jednak do końca XVIII w. 
był to przede wszystkim język pisany; w mowie zaczął się upowszechniać dopiero 
w XIX w., co wcale nie oznaczało zaniku wciąż używanych dialektów.

Repertuar językowy współczesnych tessyńczyków jest szeroki. Składają się 
nań cztery kody językowe70:

1. Tessyńska odmiana regionalna języka włoskiego, tzw. włoski tessyński. 
Należy on do grupy języka lombardyjskiego, którego ośrodkami są Me-
diolan i Como. Obok podobieństw do innych języków z tej grupy, ujaw-
niających się w słownictwie, składni i wymowie, tessyński posiada też 
cechy charakterystyczne, np. w intonacji. Włoski tessyński jest silnie na-
znaczony długoletnim funkcjonowaniem w granicach Szwajcarii, ma licz-
ne zapożyczenia i kalki językowe z francuskiego i niemieckiego.

2. Dialekt ponadregionalny, który powstał na początku XX w. jako koiné dla 
mówionych dialektów lokalnych, i który ulega stopniowej italianizacji.

69 F. Roger, Gerät das Tessin…, s. 103.
70 Ottavio Lurati, Die sprachliche Situation in der Südostschweiz [Sytuacja językowa w Szwaj-

carii Południowej], w: Die vierspächige Schweiz…, s. 193.
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3. Standardowy język włoski, który jest jednym z czterech języków narodo-
wych i urzędowych Konfederacji Szwajcarskiej.

4. Mówione dialekty lokalne.
5. Ostatnio coraz częściej pojawia się w użyciu, zwłaszcza wśród młodzieży, 

jeszcze jedna odmiana, tzw. włoski popularny (italiano poppolare), czyli 
język kultury masowej. Nie ma on znaczącego statusu społecznego, ale 
jest bardzo ekspansywny.

Do lat 90. XX w. językiem ojczystym dla 80% Tessyńczyków był któryś z dia-
lektów lokalnych. Obecnie dla młodego pokolenia funkcję tę przejmuje włoski 
tessyński. Standardowy język włoski miał natomiast przez całe wieki charakter 
języka ofi cjalnego, uroczystego czy urzędowego. Dopiero w ostatnich latach 
bywa on coraz częściej używany także w mowie potocznej.

Mówione dialekty lokalne w Szwajcarii włoskojęzycznej odznaczają się długą 
żywotnością, w odróżnieniu od dialektów Szwajcarii francuskojęzycznej. Z dru-
giej zaś strony nie zdobyły one wysokiego statusu społecznego, jak to działo 
się w przypadku Szwajcarii niemieckojęzycznej, lecz upowszechniły się głównie 
w niższych warstwach społecznych. W konsekwencji nie pełniły funkcji czynnika 
identyfi kacji „narodowej”, a ich używanie było wręcz piętnowane. Jeszcze w la-
tach przed II wojną światową w wielu szkołach tessyńskich funkcjonowały tzw. 
żetony (gettone), które musiał nosić na ręce każdy uczeń przyłapany na używaniu 
dialektu. Bywało, że wymierzano jeszcze dodatkowe kary. Dziś sytuacja zmienia 
się diametralnie. Na fali ogólnoeuropejskiego ożywienia etnicznego rośnie zain-
teresowanie dialektami, są one postrzegane jako bogactwo grup i jednostek.

Język włoski jest wprawdzie od początku jednym z uznanych języków naro-
dowych i urzędowych Konfederacji Szwajcarskiej, ale jego pozycja w tym kon-
tekście nie wydaje się zbyt wysoka. Włoskojęzyczni Szwajcarzy skarżą się na 
brak faktycznego równouprawnienia ich języka w porównaniu z niemieckim czy 
francuskim. Widać to np. w opóźnieniach lub brakach tłumaczeń tekstów urzę-
dowych na język włoski (do takich tłumaczeń organy państwowe są zobligowa-
ne konstytucyjnie). Ponadto nauczanie języka włoskiego w szkołach kantonów 
niemieckojęzycznych jest wyraźnie zaniedbywane. Wiele szkół średnich w ogóle 
nie uwzględnia go w swoich programach. Język angielski zdobywa w edukacji 
wyższą rangę niż włoski, będący wszak językiem narodowym.

Osobnym problemem jest wpływ języka niemieckiego i francuskiego na włoski. 
W publicznym użyciu włoskiego (prasa, telewizja) coraz powszechniejsze stają się 
germanizmy, co prowadzi do powstawania tzw. italiano elvetico o federale. Jednakże 
problemy językowe są wtórne. Pierwszorzędną rolę dla społeczności włoskojęzycz-
nej odgrywają kwestie demografi czne, ekonomiczne i polityczno-kulturalne. Pisał 
o tym już w 1948 r. Giuseppe Lepori w swojej pracy La Svizzera italiana, wskazując 
na potrzebę przyznania Tessynowi specjalnego statusu dla ochrony dziedzictwa kul-
turalnego, w tym językowego, tego regionu71.

71 Sandro Bianconi, Esiste una questione della lingua nella Svizzera italiana? [Czy w Szwajcarii 
włoskojęzycznej istnieje problem języka?], w: Per conoscere la Svizzera italiana [Poznać Szwajcarię 
włoskojęzyczną], Edizioni Fondazione Pellegrini-Canevascini, Lugano 1985, s. 111.
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Bianconi uważa, że aktualnie w Tessynie nie ma problemu języka, jest natomiast 
problem woli obrony swej tożsamości, problem bylejakości, braku wartości, pro-
blem asymilowania się jakkolwiek i z kimkolwiek (a konkretnie – z wykorzeniony-
mi imigrantami niemieckojęzycznymi)72. Nie można ograniczać swej włoskości do 
ofi cjalnych uroczystości, nie można pozostać „krajem bez swojej specyfi ki kulturo-
wej czy języka ojczystego”. Trzeba pielęgnować swoją włoskość i lombardyjskość, 
które powinny być na co dzień konkretnie przeżywane i rozwijane.

8.4.3.2. Sytuacja społeczna

Spis powszechny z 2000 r. pozwala określić liczbę i status osób włoskojęzycz-
nych w Szwajcarii. Na tę społeczność składają się włoskojęzyczni obywatele kraju 
w liczbie około 234 tys., pracownicy zatrudnieni w Szwajcarii, a mieszkający we 
Włoszech w pasie przygranicznym (39,5 tys.) oraz włoskojęzyczni obcokrajowcy 
zamieszkujący w Szwajcarii (56 tys.). W sumie więc grupa ta liczy prawie 329,5 
tys. osób. W porównaniu z wynikami spisu z 1990 r., społeczność włoskojęzyczna 
zmniejszyła swój udział w ludności kraju z 7,6% do 6,5%. W liczbach bezwzględ-
nych spadek wyniósł w tym okresie 53 155 osób (524 116 – 470 961). W 1880 r. 
ludność włoskojęzyczna stanowiła 98,9% populacji kantonu Tessyn. Jednakże 
imigracja z innych kantonów, prawie wyłącznie niemieckojęzycznych, oraz obco-
krajowców, doprowadziły do tego, że w 2000 r. na tradycyjnym włoskim obszarze 
językowym ludność niemieckojęzyczna stanowiła już 8,3%, a innojęzyczna (tzn. 
niewykazująca żadnego z języków narodowych jako głównego) – 6,8%73.

Tabela 13. Odsetek osób włoskojęzycznych wśród mieszkańców Szwajcarii, 
1880–2000
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Żródło: Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie. Secondo rapporto della Svizzera, Bundesamt 
für Kultur, Bern 2003, red. R. Coray, C. Pitsch, s. 12.

W tej sytuacji nie można jeszcze mówić o ilościowym zagrożeniu egzysten-
cji grupy włoskojęzycznej (notabene dzięki imigracji z Włoch – liczba włosko-
języcznych mieszkańców Szwajcarii nawet wzrasta). Natomiast zagrożenie ja-
kościowe jest jak najbardziej realne. Włoski jest na drodze do stania się mało 
ważnym językiem regionalnym, reliktem językowym kantonu Tessyn i niektó-
rych południowych dolin Gryzonii, coraz bardziej ograniczonym przestrzen-
nie i społecznie. Nierzadkie są też obawy o utratę bogactwa dialektalnego tego 
regionu. Na przykład już w latach 80. XX w. wywiązała się w prasie dyskusja 

72 Ibid., s. 114–116.
73 Georges Lüdi, Iwar Werlen, Sprachenlandschaft in der Schweiz…, s. 23.
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o przyszłości dialektu z okolic Bellinzony74. Chociaż paradoksalnie, zdarzają się 
przypadki prowokacyjnego używania dialektów dla wyrażenia przez miejscową 
ludność niechęci wobec turystów, zwłaszcza niemieckojęzycznych. A wśród mło-
dych mieszkańców Tessynu rodzą się pytania o to, dlaczego miejscowe dialekty 
nie spotykają się z takim respektem jak Schwyzertüütsch w Szwajcarii niemiec-
kojęzycznej, gdzie jest on ofi cjalnie nauczany75 i w pewnym stopniu pełni rolę 
„narodowego” języka tamtejszych Szwajcarów76.

Ważnym czynnikiem relacji Tessynu z resztą kraju jest gospodarka. Od czasu 
otwarcia lini kolejowej pod Przełęczą Św. Gotharda (1892) datuje się gwałtowna eks-
pansja fi rm z kantonów niemieckojęzycznych, mająca nawet charakter kolonializmu. 
Do chwili obecnej Tessyn jest silnie powiązany strukturalnie z tamtym obszarem.

W dziedzinie środków komunikowania masowego włoskojęzyczni Szwajca-
rzy dysponują dość dobrą infrastrukturą. Od 1932 r. nadawane są programy radio-
we po włosku, od 1961 r. działa stacja telewizyjna.

8.4.3.3. Organizacje kulturalne

W 1918 r. włoskojęzyczni Szwajcarzy z Gryzonii założyli organizację o nazwie 
Pro Grigioni Italiano, z siedzibą w Chur. Swoją działalnością obejmuje ona przede 
wszystkim włoskojęzyczne doliny tego kantonu, tereny kantonu Tessyn (Bellinzo-
na, Lugano, Chiasso), ale posiada także oddziały we włoskojęzycznych skupiskach 
na obszarach niemieckojęzycznych (Chur, Davos, Zurych, Berno, Bazylea). Pro 
Grigioni Italiano jest organizacją parasolową, politycznie i wyznaniowo neutralną.

Głównym celem organizacji włoskojęzycznych Szwajcarów jest wspieranie 
kultury ludowej i języka, a przez to umacnianie kulturowej tożsamości tej grupy. 
Dokonuje się to poprzez działalność językową (ochrona dialektów lokalnych), 
organizacyjną, muzealniczą (muzea w Misox, Puschlav i Bergell), wydawniczą 
(roczniki „Almanacco del Grigioni Italiano”, „Quaderni grigionitaliani”, „Annu-
ari del Pro Grigioni Italiano”, „Dono di Natale”, oraz inne periodyki literackie, 
w których publikują rodzimi pisarze) i biblioteczną. Środki na swoją działalność 
pozyskuje Pro Grigioni Italiano u władz kantonalnych i federalnych77.

8.4.4. Szwajcaria retoromańskojęzyczna

8.4.4.1. Rys historyczny

Historia języka retoromańskiego jest podobna do historii innych języków romań-
skich78. Podbój przez Cesarstwo Rzymskie alpejskich dolin, zamieszkanych przez 

74 Sandro Bianconi, Esiste una questione…, s. 109–110.
75 Zob. np. Jürg Bleiker, Schwyzetüütsch für Anfanger [Język helwetoniemiecki dla początkują-

cych], ars edition, Zug 1991.
76 Sandro Bianconi, Esiste una questione…, s. 110.
77 Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung..., s. 53–54.
78 Zob. Artur Baur, Viva la Grischa..., s. 11–17.
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plemiona retyckie, jaki dokonał się w 15 r. p.n.e., doprowadził do powstania rzym-
skiej prowincji o nazwie Raetia. Używana powszechnie w cesarstwie tzw. łacina 
ludowa umożliwiała porozumiewanie się w sprawach handlu, komunikacji i armii 
w całym ogromnym imperium. Po upadku cesarstwa, gdy władza centralna zani-
kła, owa łacina ludowa rozwijała się dalej, ale już bez stabilizującego i uniformi-
zującego wpływu łaciny standardowej. W rezultacie doszło do ukształtowania się 
licznych języków romańskich. Retoromański współtworzy grupę języków zachod-
nioromańskich, wraz z francuskim, katalońskim i portugalskim. Warunki geogra-
fi czne – osadnictwo rozproszone w ponad 150 alpejskich dolinach – sprawiły, że od 
początku Retoromanie używali wielu różniących się między sobą dialektów lokal-
nych. Tylko niektóre z nich wykształciły w okresie reformacji wersje pisane.

Dawna rzymska prowincja Raetia została włączona – już jako Raetia Curen-
sis – do państwa frankijskiego w 538 r. Biskupstwo Chur od 843 r. podlegało 
stolicy arcybiskupiej w Moguncji. Te dwa ważne wydarzenia zorientowały Recję 
na północ, ku cywilizacji germańskiej. Od wczesnego średniowiecza datuje się 
germanizacja tych romańskich obszarów. W drugiej połowie XIII w. miała miej-
sce kolonizacja dokonana przez germański lud Walserów, który przybył z połu-
dniowego zachodu, z terenów dzisiejszego kantonu Valais/Wallis, tworząc na re-
tyckich terenach niemieckojęzyczne wyspy. Język retoromański tracił przestrzeń 
geografi czną, ale także społeczną, był usuwany z wyższych warstw społecznych79. 
Germanizacja centrum politycznego w następstwie pożaru Chur (1464), a więc 
jeszcze zanim zaczęły się pojawiać pierwsze próby tworzenia języka pisanego, 
przyczyniła się do utrwalenia podziału społeczności Retoromanów na szereg lo-
kalnych wspólnot z własnymi dialektami. W okresie reformacji różnice te jeszcze 
się pogłębiły. Tłumaczenia Biblii nie doprowadziły do ukształtowania się jedne-
go, ponaddialektalnego języka literackiego. Jachiam Bifrun (1506–1572), który 
przełożył i wydał Biblię, uczynił to w dialekcie zwanym putér. Inny tłumacz – 
Durich Champell, wydał w 1562 r. psalmy, ale z kolei w dialekcie vallader. Re-
formator Steffan Gabriel (1570–1638) tworzył w dialekcie sursilwan. Na dodatek 
kontrreformaci świadomie posługiwali się jeszcze inną wersją dialektu sursilwan 
niż ta, której używali protestanci. Do wyżej wymienionych czterech dialektów, 
dołączył w XIX w. kolejny – sutsilwan. W rezultacie kilkudziesięciotysięczna 
społeczność retoromańska dotarła do końca XX w. z pięcioma językami pisany-
mi80 i dziesiątkami lokalnych dialektów mówionych.

Z punktu widzenia organizacji politycznej obszary retyckie cieszyły się au-
tonomią w strukturze trzech lig – Szarej, Domu Bożego i Dziesięciu Jurysdykcji 
(zob. punkt 1.2.1.) W 1794 r. zebrani przedstawiciele stanów Gryzonii uchwalili, 
że niemiecki, włoski i retoromański (a konkretnie dialekty ladyński i sursylwański, 

79 Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung..., s. 28.
80 Są to: dialekt ladyński, który posiada dwie formy pisane: putér (używany w rejonie 

Oberengadin) i vallader (Unterengadin), a dalej: surmiran (Oberhalbstein i Albulatal), sutsilwan 
(Domleschg i Schamsertal) i sursilwan (Vorderrheintal); zob. Gion Lechmann, Rätoromanische 
Sprachbewegung..., s. 44.
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jako że nie istniał żaden język nadrzędny w stosunku do dialektów) są językami 
krajowymi (Landessprachen). W 1803 r. Gryzonia została włączona przez Napo-
leona do Szwajcarii, co dla ludności nowego kantonu oznaczało m.in. konfrontację 
z o wiele potężniejszą grupą niemieckojęzyczną państwa szwajcarskiego. Wpro-
wadzenie w połowie XIX w. powszechnej szkoły wzmogło dodatkowo napór języ-
ka niemieckiego. W krótkim czasie Retoromanie stali się dwujęzyczni.

Wprawdzie w 1854 r. Wielka Rada kantonu Gryzonia stwierdziła, że wszyst-
kie trzy języki krajowe są równouprawnione, a w 1880 r. zostało to zapisane 
w konstytucji kantonalnej, to jednak praktyka życia politycznego faworyzowała 
język niemiecki. Tak sytuacja wygląda również dzisiaj. Włosko- i retoromań-
skojęzyczni członkowie Rady wiedzą, że skuteczność ich wystąpień rośnie, gdy 
używają języka niemieckiego.

Na przełomie XIX i XX w. powstało wiele organizacji lokalnych, skierowa-
nych na ochronę i rozwijanie języka i kultury retoromańskiej: Societad Retoru-
mantscha (1885), Romania (1896), Uniun dals Grischs (1904), Uniun Ruman-
tscha da Surmeir (1921), Renania (1922), Cuminanza Rumantscha radio e televi-
siun (1946), Uniun da scripturas e scripturs rumantschs (1946)81. W tym czasie, 
w 1919 r., z inicjatywy Giachena Conrada, utworzona została Lia Rumantscha, 
organizacja parasolowa, skupiająca struktury lokalne (zob. punkt 8.2.2.).

Jako swoista reakcja na rodzący się porewolucyjny nacjonalizm francuski, który 
m.in. doprowadził do zepchnięcia szeregu lokalnych języków i dialektów na mar-
gines i zastąpienia ich językiem francuskim, pojawiły się pierwsze rodzime stu-
dia nad językiem retoromańskim. Prowadzili je: benedyktyn Placidus a Spescha82 
(1752–1833) i Mattli Conradi (1745–1832, duchowny protestancki). Placidus 
karcił tych, którzy dążyli do zastąpienia języka retoromańskiego niemieckim. 
W 1805 r. opublikował on artykuł o „języku reto-etruskim”, gdyż mniemał, 
że retoromański wywodzi się z języka Etrusków. 

Na arenie międzynarodowej językiem retoromańskim zainteresował się sam 
Wilhelm Humboldt, próbując nawet wykazywać jego związki z językiem baskij-
skim83. Twórcami współczesnej retoromanistyki są włoscy językoznawcy: Gra-
ziado Isaia Ascoli i Theodor Gartner. Dla określenia języka retoromańskiego uży-
wali oni tylko nazwy ladinisch. Natomiast austriaccy naukowcy w swoich fun-
damentalnych dla tego języka pracach – Die rätoromanischen Mundarten (1888) 
i Handbuch der rätoromanischen Sprache (1910) wprowadzili do powszechnego 
użycia formę „retoromański”84.

81 Artur Baur, Viva..., s. 73.
82 Placidus a Spescha (1752–1833), benedyktyn z klasztoru Disentis w Gryzonii, badacz 

Surselwy, alpinista, kartograf, mineralog, klimatolog, leśnik, autor wielu prac z wyżej wymienionych 
dziedzin, pierwszy inicjator ponaddialektalnego języka retoromańskiego; zob. Artur Baur, Viva la 
Grischa..., s. 128–129.

83 Torlach Mac Con Midhe, Die Entzauberung des Rätoromanischen in der Sprachwissen-
schaft des 19. Jahrhunderts [Odczarowanie języka retoromańskiego w językoznawstwie XIX w.], 
„Büdner Monatsblatt. Zeitschrift für Bündner Geschichte, Landeskunde und Baukultur” 1/2005.

84 Artur Baur, Viva..., s. 17–18.
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8.4.4.2. Standaryzacja języka retoromańskiego

Próby nadania dialektom retoromańskim charakteru wystandaryzowanego ję-
zyka ponaddialektalnego podejmowane były kilkakrotnie. Pomijając rękopi-
śmienne dezyderaty Placidusa a Spescha z początków XIX w. , pierwsza dojrza-
ła propozycja wiąże się z osobą Giana Antoniego Bühlera (1825–1897), poety 
i tłumacza, profesora szkoły kantonalnej w Chur, który upowszechnił, najpierw 
na łamach czasopisma „Il Nouvelist”, a potem w seminarium nauczycielskim 
w Chur, ideę tzw. romontsch fusionau. Kolejna próba, określana jako avischina-
ziun ortografi ca (zbliżenie ortografi czne), podjęta została w latach 50. XX w., 
przy okazji opracowywania słowników retoromańsko-niemieckich. Trzeci 
raz starano się utworzyć wspólny język retoromański w latach 60. Leza Ufer 
(1912–1982), romanista z Oberhalbstein, opracował koncepcję Interrumantsch, 
języka opartego na dialekcie surmiran jako pomoście. Wprawdzie żaden z wy-
żej wymienionych trzech tworów nie uzyskał szerszego poparcia, ale sama idea 
nie została pogrzebana. 

W 1982 r. Lia Rumantscha zwróciła się do zuryskiego romanisty, prof. Hein-
richa Schmida, z propozycją opracowania języka pisanego, tzw. Rumantsch Gri-
schun (retoromański gryzoński)85. Od samego początku nie chodziło o wyparcie 
dialektów lokalnych, lecz o utworzenie pomostu pomiędzy nimi, a zarazem al-
ternatywy dla języka niemieckiego. W ten sposób Retoromanie mieli zakończyć 
proces dojrzewania języka, który w ich przypadku, z powodów już wcześniej 
wzmiankowanych, zatrzymał się w czasach reformacji. Przy opracowywaniu no-
wego języka wykorzystany został na zasadzie proporcjonalności zasób słownic-
twa i reguły gramatyczne wszystkich pięciu istniejących dialektów, dzięki czemu 
Rumantsch Grischun jest bez trudu zrozumiały dla ogromnej większości Reto-
romanów, a jego czynne opanowanie nie wymaga dużego wysiłku. Należy także 
podkreślić, że w odróżnieniu od wcześniejszych, raczej amatorskich prób utwo-
rzenia języka ponaddialektalnego, Rumantsch Grischun jest owocem pracy całe-
go zespołu specjalistów, z solidną podbudową naukową. W 1985 r., pod redakcją 
Georgesa Darmsa, ukazał się w Rumantsch Grischun pierwszy słownik niemiec-
ko-retoromański i retoromańsko-niemiecki, jak też zarys gramatyki. W 1993 r. 
wydano już wielki słownik – tzw. Pledari Grond.

Wyniki prowadzonych systematycznie badań socjologicznych nad stosunkiem 
Retoromanów do ich nowego języka wykazywały spore poparcie. W 1985 r. 64% 
Retoromanów wypowiedziało się za Rumantsch Grischun jako odpowiednim środ-
kiem ochrony i wsparcia ich grupy. Dziesięć lat później (1995) badania zlecone 
przez rząd kantonu wykazały 66% poparcia dla języka standaryzowanego w ogóle, 
a w tym 44% konkretnie dla Rumantsch Grischun. Notabene: 11% Retoromanów 
opowiedziało się w tym badaniu za dialektem surmiran86. Opierając się na tych wy-
nikach badań, rząd kantonalny zaczął stosować od 2 lipca 1996 r. Rumantsch Gri-

85 Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung…, s. 433–447.
86 Renata Coray, Minderheitenschutz…, s. 397.
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schun jako język niektórych kantonalnych tekstów urzędowych kantonu Gryzonii. 
W 2001 r., na skutek rewizji ustawy o realizowaniu praw politycznych, Rumantsch 
Grischun stał się jedynym urzędowym językiem retoromańskim. 

Od 1997 r. ukazuje się „La Quotidiana”87, codzienna gazeta, która obok artyku-
łów w dialektach lokalnych zawiera też szereg artykułów w Rumantsch Grischun. 
Pozostałe środki masowego przekazu, czyli radio i telewizja, przez dłuższy czas 
nie chciały używać języka standardowego, gdyż zależało im na podtrzymaniu 
więzi ze słuchaczami i widzami, przywiązanymi do dialektów. Od 1996 r. ta po-
stawa uległa zmianie.

W krótkim czasie zapotrzebowanie na tłumaczenia tekstów publicznych i biz-
nesowych z użyciem Rumantsch Grischun wzrosło tak bardzo, że Lia Rumantscha 
powołała w tym celu specjalne służby przekładowe. Powoli język standaryzowa-
ny wchodzi także do użytku prywatnego oraz do obiegu literackiego88. W 2005 r. 
ukazał się pakiet programów komputerowych Microsoft Offi ce 2003 z zastosowa-
niem Rumantsch Grischun.

Osobnym, poważnym problemem jest obecność Rumantsch Grischun w szko-
le. Zostanie on omówiony w osobnym punkcie. Już tutaj jednak trzeba zaznaczyć, 
że pierwsze próby zaszczepienia tego standardowego języka na obszarze edukacji 
wywołały protesty wśród Retoromanów obawiających się osłabienia tradycyjnych 
dialektów. Konkurowanie w szkole dialektów z językiem standardowym sprze-
ciwiałoby się pierwotnym założeniom, przyświecającym tworzeniu Rumantsch 
Grischun, o których wyraźnie mówiła Lia Rumantscha. Niestety, sytuacja roz-
wija się w tym właśnie kierunku. Zdaniem jednego z najbardziej zagorzałych 
obrońców retoromańszczyzny, Jeana Jacques’a Furera, władze kantonu Gryzonia 
planowo dążą do usunięcia dialektów ze szkół do 2020 r. i do zastąpienia ich ję-
zykiem standardowym89.

Na poziomie federalnym Rumantsch Grischun pojawił się w 1986 r., przy 
okazji przyjęcia przez rząd zasad tłumaczenia dokumentów urzędowych na ję-
zyki narodowe. Najpierw skierowano do tłumaczenia na Rumantsch Grischun 
objaśnienia do referendów. Potem stopniowo poszerzano zakres dokumentów 
tłumaczonych na retoromański język standardowy, a od 2 lipca 1996 r. został 
on ostatecznie uznany za język urzędowy w kontaktach z instytucjami i osobami 
posługującymi się retoromańskim.

87 Próby uruchomienia codziennej gazety retoromańskiej były podejmowane kilkakrotnie. „Ze-
rowy” numer „La Quotidiana” ukazał się najpierw w 1988 r., potem w 1992 r. Od stycznia 1997 r. 
ukazuje się regularnie. „La Quotidiana” wchłonęła kilka mniejszych, lokalnych pism retoromań-
skich, takich jak „Gasetta Romontscha” czy „Fögl ladin”. Umiejętna polityka wydawnicza pozwala 
jej się utrzymywać do dnia dzisiejszego. Ukazuje się w nakładzie około 10 tys. egzemplarzy, zob. 
Artur Baur, Viva…, s. 82. 

88 W 1996 r. w konkursie literackim w Domat/Ems, na pięć nagrodzonych utworów, cztery 
powstały w Rumantsch Grischun, zob. Artur Baur, Viva..., s. 52.

89 Jean-Jacques Furer (Gion-Giachen), Situazione statistica attuale del romancio in Svizze-
ra [Aktualna sytuacja statystyczna języka retoromańskiego w Szwajcarii], „Ladinia” XXXI, 2007, 
Stampé a pert, 55–106, Istitut Ladin Micura de Rü, San Martin de Tor.
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Na koniec należy dodać, że od samego początku powstawania języka stan-
dardowego niektóre retoromańskie środowiska, zwłaszcza wywodzące się 
z Surselwy, były mu przeciwne. Przewodzili im: Theo Candinas, Gion Schwarz, 
Toni Huonder, Gregori Maissen i Christian Schnoz. Oponenci próbowali na róż-
ne sposoby powstrzymać prace nad rozpowszechnianiem Rumantsch Grischun. 
Okresowo uzyskali w tym poparcie ze strony regionalnej organizacji kultural-
nej Romania z Surselwy. Dyskusja między oponentami a przedstawicielami Lia 
Rumantscha oraz władz kantonalnych i federalnych przybierała nieraz ostre 
formy. Pisano petycje, publikowano agresywne artykuły. Słynny jest epizod 
przerwania przez Theo Candinasa kazania w kościele, wygłaszanego w języku 
Rumantsch Grischun, i określenia go jako języka bękartów. W sposób o wiele 
bardziej stonowany i racjonalny, choć nie mniej zdecydowany, przeciwstawiał 
się projektowi Rumantsch Grischun benedyktyn z Disentis, Flurin Maissen, wy-
bitny znawca retoromańskiej kultury, dialektów i środowiska naturalnego90.

8.4.4.3. Edukacja

Szkolnictwo w Gryzonii opiera się na prawie kantonalnym. Najnowsze prawo 
w tej materii obowiązuje od 2001 r. Wybór języka nauczania pozostaje w kompe-
tencjach poszczególnych gmin. Szkoły podstawowe mogą być niemiecko-, reto-
romańsko- i włoskojęzyczne91.

Retoromański może być albo językiem wykładowym, albo przedmiotem na-
uczanym. Na terenach tradycyjnie retoromańskich (116 z 208 gmin)92 78 gmin 
prowadzi szkoły podstawowe z wykładowym retoromańskim93, 2 gminy – szkoły 
dwujęzyczne, 18 gmin – szkoły niemieckojęzyczne z nauczaniem retoromańskie-
go jako przedmiotu94, a 17 gmin – szkoły wyłącznie niemieckojęzyczne. Jedna 
gmina (Bivio-Calanca) ma szkołę niemiecko-włoskojęzyczną. Do tego dochodzi 
jeszcze w całym kantonie 80 przedszkoli retoromańskich i 10 retoromańsko-nie-
mieckojęzycznych.

W odpowiednikach polskich gimnazjów (Oberstufe), retoromański może być 
albo przedmiotem obowiązkowym (tj. tam, gdzie istnieją szkoły z retoromańskim 
jako wykładowym), albo opcjonalnym. W szkołach zawodowych sytuacja jest 
bardzo zróżnicowana. Natomiast w szkołach średnich, kończących się maturą, 

90 Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung…, s. 557–562; autor niniejszego opraco-
wania jest szczególnie wdzięczny o. Maissenowi OSB za umożliwienie w 1983 r. pierwszego kon-
taktu ze światem retoromańskim oraz nauki dialektu sursilwan. Pater Flurin Maissen zmarł w 1999 r. 
i jest pochowany na przyklasztornym cmentarzu w Disentis.

91 Zob. Romanisch. Facts & Figures, Lia Rumantscha, Chur 2004, s. 48.
92 Przez tradycyjne tereny retoromańskie rozumie się takie gminy, gdzie choćby jeden spis po-

wszechny pomiędzy 1860 a 2000 r. wykazał większość ludności retoromańskiej, za: Jean-Jacques 
Furer (Gion-Giachen), Situazione…, s. 60.

93 W tego typu szkołach język niemiecki pojawia się jako przedmiot obowiązkowy zazwyczaj 
od 4. klasy, stopniowo przejmując funkcję języka wykładowego.

94 W tego typu szkołach wymiar nauczania języka retoromańskiego zmniejsza się stopniowo, 
w zależności od zasad ustanowionych przez władze szkolne.
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wymiar nauczania języka retoromańskiego wzrósł ostatnio wyraźnie. Od roku 
szkolnego 1999/2000 możliwe jest zdawanie dwujęzycznej matury, retoromań-
sko-niemieckiej. Ponadto można uczyć się po retoromańsku dwóch głównych 
przedmiotów. 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w stolicy Gryzonii, Chur, prowadzi od 2003 r. 
specjalne studia dla nauczycieli przedszkoli i podstawowych szkół retoromań-
skich. Ponadto studia w języku retoromańskim oferuje Szkoła Językoznawstwa 
Stosowanego w Zurychu i jej fi lia w Chur. Natomiast w pełni profesjonalne 
studia romanistyczne ze specjalnością retoromańską możliwe są na uniwersy-
tetach w Zurychu, Bernie, Genewie i Fryburgu oraz na politechnice zuryskiej. 
Retoromański jako główny kierunek studiów możliwy jest tylko na uniwer-
sytecie we Fryburgu. Istnienie tej katedry jest jednak zagrożone, jako że jej 
dotychczasowy szef, prof. Georges Darms, najdalej w 2011 r. przechodzi na 
emeryturę, nie zostawiając następcy, a ponadto zainteresowanie tym kierun-
kiem jest coraz mniejsze. W semestrze zimowym 2006/2007 r. zapisało się na 
studia 6 osób95.

Jak już wspomniano, implantacja języka standardowego, Rumantsch Gri-
schun, w szkołach kantonu Gryzonia wzbudza kontrowersje, zwłaszcza na trady-
cyjnych terenach retoromańskich. Nauczyciele i rodzice w niektórych regionach 
(np. Górna Engadyna) są temu przeciwni, a w innych (np. Surselwa) – przychylni. 
Aktualnie język standardowy dopuszczony jest do nauczania jako drugi język 
w szkołach podstawowych w gminach niemieckojęzycznych (od 1997 r.), w gim-
nazjach (od 1996 r.) i jako język matury dwujęzycznej (od 1999 r.). W szkole 
miejskiej w Chur w klasach dwujęzycznych retoromańskim językiem wykłado-
wym jest od 2000 r. Rumantsch Grischun. Główny promotor tego języka, Lia 
Rumantscha, broni swego stanowiska, wskazując na fakt, iż mamy do czynienia 
z naturalnym procesem językowym, nie zaś z zaplanowanym, przymusowym na-
rzucaniem wersji standardowej. Każdy krok na tej drodze uzgadniany jest z lokal-
nymi organizacjami retoromańskimi oraz poprzedzany badaniami społecznymi. 
Mimo to wątpliwości i sprzeciwy pozostają.

8.4.4.4. Sytuacja ludnościowa i językowa Gryzonii na początku XXI w.

Gdy w 1803 r. Gryzonia wchodziła w skład Konfederacji Helweckiej jako kolejny 
kanton, liczyła około 73 tys. mieszkańców, wśród których Retoromanie stanowili 
absolutną większość (36 600 osób; 50,1%; w skali kraju – 2,2%)96. Ponadto Re-
toromanie mieszkali skupieni w swoich tradycyjnych dolinach, a retoromańskie 
dialekty były zarazem ich językiem ojczystym, głównie używanym i najlepiej 
opanowanym. Imigranci byli na tyle nieliczni, że bez oporów ulegali asymilacji. 
Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

95 Romanisch-Lehrstuhl dürfte ins Wackeln geraten [Katedra języka retoromańskiego zagrożo-
na vacatem], „Die Südostschweiz am Sonntag”, 20.01.2008, s. 3.

96 Jean-Jacques Furer (Gion-Giachen), Situazione…, s. 61.
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Tabela 14. Główne języki ludności kantonu Gryzonia wg danych 
spisu powszechnego 2000 r.

Ludność 
ogółem

 niemiecki  francuski włoski retoromański
języki 

nienarodowe

187 058 68,3% 0,5% 10,2% 14,5% 6,5%

Źródło: Georges Lüdi, Iwar Werlen, Sprachenlandschaft in der Schweiz, Eidgenössische Volkszahlung 
2000, s. 23.

Powyższa tabela dostarcza bardzo powierzchownego obrazu sytuacji języko-
wej w kantonie Gryzonia. Obraz pełniejszy można uzyskać, porównując wyniki 
ostatniego spisu (z 2000 r.) z wynikami spisów poprzednich. W Szwajcarii spisy 
takie przeprowadzane są (z kilkoma wyjątkami) w odstępach dziesięcioletnich od 
1860 r., jednak dokładne porównanie nie jest w pełni możliwe, gdyż kilkakrotnie 
zmieniane były formy pytań. I tak np. do 1980 r. pytano tylko o język ojczysty 
respondenta, zaś w 1990 i 2000 r. zadawano dwa rozbudowane pytania:

1. o język najlepiej opanowany (tzw. „język główny”); to pytanie miało for-
mę otwartą;

2. o język regularnie używany (a) w domu i (b) w szkole lub w pracy; to 
pytanie miało formę zamkniętą wielokrotnego wyboru, a w zestawie od-
powiedzi znajdowały się następujące możliwości: dialekty alemańskie, 
niemiecki, patois, francuski, dialekt tessyński, włoski, retoromański, an-
gielski i inne.

Ta nowa forma pytań umożliwiła uzyskanie cennych danych o wielojęzyczno-
ści mieszkańców Szwajcarii, choć – z uwagi na arbitralne procedury analizy – nie 
zawsze były to dane precyzyjne czy wręcz nie zawsze prawdziwe97.

Synteza danych spisowych pozwala na następujące konkluzje odnośnie do sy-
tuacji językowej i ludnościowej kantonu Gryzonia98:

• W liczbach bezwzględnych Retoromanów mówiących po retoromańsku 
było w 1880 r. niewiele więcej niż obecnie (38 705 : 35 095).

• Nastąpił znaczący spadek odsetka osób mówiących po retoromańsku 
(a) w kantonie Gryzonia: z 39,79% w 1880 r. do 14,5% w 2000 r., oraz 
(b) w Szwajcarii jako całości, z 1,4% do 0,48%.

• W okresie 1880–2000 ludność Szwajcarii wzrosła ponad 2,5-krotnie, 
a liczba Retoromanów zmalała o 10%.

• W 1880 r. prawie wszyscy Retoromanie szwajcarscy mieszkali na tere-
nach tradycyjnie retoromańskich, a w 1990 r. już ponad ⅓ z nich miesz-
kała poza tym obszarem. Tak więc następuje dekoncentracja ludności re-
toromańskiej.

• Zmniejsza się, i to coraz szybciej, liczba gmin z większością ludności re-
toromańskiej.

97 Ibid., s. 56.
98 Zob. Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung…, s. 46–66.
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Tabela 15. Gminy gryzońskie (213) wg większości językowych, 1880–1990

Większość

18
80

19
00

19
20

19
30

19
41

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

retoromańska 116 109 107 103 103 98 90 85 77 72

włoska 24 28 24 25 25 25 29 25 25 24

niemiecka 73 76 82 85 85 90 94 103 111 117

Źródło: Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung…, s. 42.

• Gminy z większością retoromańską (swoisty „matecznik” retoromańsz-
czyzny) w liczbie 72 stanowią dziś wyspy otoczone prawie wyłącznie 
gminami niemieckojęzycznymi, i pozbawione są silnych ośrodków miej-
skich. Aktualna liczba ludności w tych gminach jest zbliżona do liczby 
ludności z 1880 r., podczas gdy liczba ludności niemieckojęzycznej wzra-
sta zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w procentach. Największym 
liczbowo skupiskiem Retoromanów jest stolica Gryzonii, miasto Chur 
(około 3,5 tys. Retoromanów), leżąca poza tradycyjnym obszarem reto-
romańskim. Są oni zdominowani przez ludność niemieckojęzyczną i ich 
rola jako centrum dla reszty rodaków jest bardzo ograniczona.

• Erozja językowa retoromańszczyzny rozszerzyła się z terenów pogra-
nicza językowego na „matecznik”. Problem erozji językowej w Szwaj-
carii dotyczy tylko Retoromanów. Pomijając Gryzonię, w reszcie kra-
ju w okresie 1980–1990 tylko 3 gminy zmieniły swój język, podczas 
gdy w Gryzonii od 1950 r. co 10 lat średnio 6 gmin przekształcało 
się z retoromańskojęzycznych w niemieckojęzyczne99. Zmiana języka 
gminy regulowana jest przez prawo językowe kantonu. Jeśli w spisie 
powszechnym co najmniej 40% respondentów z terenu danej gminy 
podaje jakiś język jako główny (Hauptsprache) bądź regularnie uży-
wany w domu lub w pracy, to gmina ma podstawę do zadeklarowania 
się jako jednojęzyczna w tym właśnie języku. Od 1 stycznia 2008 r. 
nie można zmienić języka gminy bez spełnienia tego warunku. Ale 
w spisie planowanym na 2010 r. nie przewiduje się pytania o język, 
a więc język gmin Gryzonii już się nie zmieni ani na gorsze, ani na 
lepsze. Przyhamowano w ten sposób dyskryminację retoromańskiego, 
ale i przesądzono ją na przyszłość.

• Wszyscy Retoromanie są co najmniej dwujęzyczni.

99 W tej kwestii zob. też: Sybille Germann, Die Mehrsprachige Schweiz – mehrsprachige 
Schweizer? [Wielojęzyczna Szwajcaria – wielojęzyczni Szwajcarzy?], w: Elżbieta Jeleń, Monika 
Rauen, Małgorzata Świątek, Justyna Winiarska (red.), Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości na-
rodowej – trendy w procesie integracji europejskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002, s. 174.
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Analiza danych statystycznych z przedostatniego spisu powszechnego (1990) 
przeprowadzona przez rząd kantonalny Gryzonii doprowadziła do sformułowa-
nia pesymistycznych wniosków: „Cofanie się języka retoromańskiego dokonuje 
się niepowstrzymanie. Gołym okiem widać rozpad integralności terytorium”100. 
„Sytuację należy określić jako alarmującą. Utrata substancji językowej retoro-
mańskiego postąpiła dalej, obszar retoromański defi nitywnie rozpada się na poje-
dyncze wyspy. Pojawił się stan krańcowego osłabienia. Kolejne straty tego rzędu 
wielkości, jakie miały miejsce w minionych dekadach, oraz dalszy rozpad reto-
romańskiego obszaru językowego, oznaczać będą śmiertelny cios dla tego języ-
ka”101. Spis z 2000 r. potwierdził, niestety, dotychczasowe trendy.

Jean Jacques Furer jedyną szansę dla retoromańszczyzny dostrzega w nor-
malizacji jej położenia, zgodnie z konstytucją federalną i kantonalną102. Chodzi 
tu o faktyczne, a nie tylko literalne, równouprawnienie języka retoromańskie-
go w stosunku do innych języków urzędowych federacji i kantonu, a konkret-
nie o wprowadzenie go do użytku publicznego, o całkowitą „retoromanizację” 
mediów, w tym zwłaszcza telewizji, a przede wszystkim o pełne wprowadzenie 
języka retoromańskiego do szkół. To nie kwestia żadnych przywilejów, lecz da-
nie Retoromanom tego, co im się należy, i co jest oczywiste w odniesieniu do 
społeczności niemiecko- i francuskojęzycznych na ich tradycyjnych obszarach 
w Szwajcarii. Podobne stanowisko zajął już w latach 30. XX w. Otto Gieré: „Nasz 
lud musi w końcu uczynić obowiązującym prawo ziemi, ius soli, które – chociaż 
nie jest zapisane w żadnej ustawie – zostanie uznane i wprowadzone w życie 
w całej naszej szwajcarskiej ojczyźnie; jest to prawo pozwalające żądać, by osie-
dlający się dostosowywali się do języka danego obszaru”103. In terra Rumantscha, 
be Rumantsch (na ziemi retoromańskiej mówić tylko po retoromańsku) – konklu-
dował Gieré.

Na koniec warto wspomnieć o kolejnej, znaczącej inicjatywie Lia Rumantscha, 
mającej na celu ochronę i umocnienie retoromańskiej tożsamości językowej, prze-
łamywanie wewnętrznych barier w tej społeczności oraz zapobieganie zamykaniu 
się grupy do wewnątrz. Otóż od 1985 r., w odstępach trzyletnich, organizowane są 
tzw. Scuntradas, czyli spotkania wszystkich Retoromanów104. Pierwsza Scuntra-
da odbyła się w gminie Savognin, a kolejne w Scuol (1988), Laax (1991), Donat 
(1994), Domat/Ems (1997) oraz w górnoengadyńskich gminach Samedan, Zuoz, 
Schlarigna i Puntraschigna (2000). W programach tych tygodniowych imprez 
znajdują się zajęcia edukacyjne, kulturalne, językowe i ekumeniczne. Punktem 

100 St.AGR Chur, Bündner Regierungsprotokoll vom 27. September 1993, Nr. 2465, 2; podaję 
za: Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung…, s. 37.

101 BAK Bern, Bündner Regierungsprotokoll vom 18. Januar 1994, Nr. 102, 3, podaję za: Gion 
Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung…, s. 37.

102 Jean-Jacques Furer (Gion-Giachen), Situazione…, s. 88–89.
103 O. Gieré, Il rumauntsch al spartavias, „Annalas da la Societad retorumantscha”, 

ann. 49 (1935), 204., podaję za: Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung..., s. 74.
104 Gion Lechmann, Rätoromanische Sprachbewegung…, s. 448–461.
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ciężkości jest zazwyczaj polityka językowa, planowanie językowe i media. Lia 
Rumantscha wykorzystuje spotkania m.in. do promowania standardowego języka 
Rumantsch Grischun. Wśród uczestników spotkań są też gryzończycy niemiecko- 
i włoskojęzyczni oraz Walserowie, jako że jedną z głównych idei Scuntradas jest 
integracja wszystkich mieszkańców kantonu. Dużą wagę przywiązuje się także 
do międzynarodowego wymiaru tej inicjatywy, tak aby stała się ona forum wy-
miany i refl eksji dla innych grup mniejszościowych z całej Europy.



ROZDZIAŁ 9

WIELOKULTUROWOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ 
JAKO PRZEDMIOT REFLEKSJI 

SOCJOLOGICZNEJ

Tytułowy problem prezentowanej tu rozprawy, czyli wielokulturowość Szwaj-
carii znajdująca się jakby na rozdrożu, wymaga także – obok przeprowadzonej 
wcześniej analizy procesu historycznego tej zbiorowości – dokonania oglądu 
samej wielokulturowości jako coraz częściej podnoszonego przez badaczy 
atrybutu rzeczywistości społecznej, a bardziej jeszcze – jako coraz wyraźniej 
uświadamianego, nieuniknionego wyznacznika losów zbiorowych i jednostko-
wych. W konsekwencji wielokulturowość, i związana z nią tożsamość, staje 
się zagadnieniem badawczym często podejmowanym przez wiele dyscyplin 
współczesnej humanistyki, a zwłaszcza przez antropologię, socjologię i kultu-
roznawstwo.

Zjawisko wielości kultur nie ogranicza się wyłącznie do teraźniejszości. 
Wręcz przeciwnie, sama defi nicja kultury jako wytworu ludzkiej zbiorowości, 
na który składają się zarówno elementy materialne, jak i symboliczne, impliku-
je fakt istnienia więcej niż tylko jednej kultury; owszem, można łatwo uzasad-
nić stwierdzenie, że tyle mamy kultur, ile ludzkich społeczeństw. Ta konstatacja 
nie jest bynajmniej wolna od licznych trudnych do rozwiązania implikacji, wy-
maga bowiem m.in. sprecyzowania, co uważane jest za elementy konstytutyw-
ne kultury, które z nich stanowią o odrębności jednej kultury w stosunku do 
innej, a które pozostają jedynie przejawem wewnętrznego zróżnicowania danej 
kultury? Tego typu pytania stawiane są od dawna przez teoretyków i badaczy 
kultury, ale pozostają nadal pytaniami otwartymi. Trudno znaleźć odpowiedzi, 
które zadowalałyby wszystkich. Punktem wyjścia do dalszych rozważań niech 
będą zatem dwa oczywiste i powiązane z sobą twierdzenia. Po pierwsze, jak już 
wspomniałem, wielość kultur jest czymś powszechnym w każdej skali społecz-
nego świata – globalnej, kontynentalnej, państwowej, narodowej, regionalnej 
czy lokalnej. Po drugie zaś, sposób trwania, postrzegania, analizowania i wy-
jaśniania, a także prognozowania owej wielości zmienia się z czasem, w miarę 
przekształcania się samych kultur i relacji między nimi, systemów wartości, 
w procesie zmiany człowieka jako twórcy kultury, a także w miarę jak dojrze-
wają nasze kategorie teoretyczne. 

Pierwsze sformułowanie pluralistycznego modelu społeczeństwa znajduje 
się w artykułach amerykańskiego fi lozofa, Horacego Kallena pt. Democracy 
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versus the Melting Pot z 1915 roku1. Paradygmat pluralistyczny zdobył w bada-
niach etnicznych w USA sporą popularność w okresie po II wojnie światowej, 
wypierając model asymilacji2. W latach 70. XX w., najpierw w Kanadzie, a po-
tem w Australii, zaczęto refl ektować nad zjawiskiem wielokulturowości, a także 
tworzyć jego ideologię i wdrażać ją w polityce społecznej. W Stanach Zjedno-
czonych do połowy lat 90. XX w. dominowały koncepcje asymilacji, segregacji 
i pluralizmu kulturowego. Od tego czasu coraz częściej mówi się tam także 
o wielokulturowości. W Europie Zachodniej natomiast popularność modelu 
wielokulturowego datuje się na lata 80. XX w.3 W każdym z wymienionych 
wyżej obszarów pojęcie wielokulturowości miało swoisty desygnat, mamy 
tam wszak do czynienia z odmiennymi społeczeństwami narodowymi. USA, 
Kanada i Australia to przykłady społeczeństw imigranckich, narody europej-
skie zaś to przede wszystkim całości traktujące swoje terytoria jako „pierwotne 
ojczyzny”4. Na upowszechnianie się w badaniach paradygmatu wielokulturo-
wości w drugiej połowie XX w. i na początku XXI w. złożyło się wiele przy-
czyn. Obok rozwoju demokracji i politycznych praw jednostki należy wymie-
nić również intensyfi kację procesów migracyjnych (w tym zwłaszcza migra-
cje z byłych kolonii do metropolii), rozwój komunikacji i globalizację kultur. 
Ważnym czynnikiem była także coraz wyraźniej dostrzegana nieadekwatność 
modeli asymilacji (anglokonformizmu), melting potu i pluralizmu5 do opisu 
przemian współczesnych społeczeństw6.

Najistotniejszy przełom w sposobie analizowania wielokulturowości wiąże 
się, jak się wydaje, z przejściem od tradycyjnego pojmowania kultury jako zwar-
tej i zamkniętej całości, na którą składają się ujednolicone wzorce myślenia i po-
stępowania, i których nosicielami są jednostki żyjące w ramach danej, względnie 
homogenicznej społeczności7, do pojmowania kultury jako złożonych, wzajem-
nie powiązanych i przenikających się sieci, pomiędzy którymi nie da się wyzna-

1 Zob. Janusz Mucha, Wielokulturowość etniczna i nieetniczna, „Sprawy Narodowościowe” 
1999/14–15, s. 44; Andrzej Kapiszewski, Asymilacja i konfl ikt. Z problematyki stosunków etnicznych 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa–Kraków 1984, s. 64.

2 Janusz Mucha, Wielokulturowość etniczna i nieetniczna, s. 44; J. Mucha analizuje tu 
szczegółowo m.in. wewnętrzne zróżnicowanie modeli pluralistycznych.

3 Zob. Anna Śliz, Wielokulturowość: iluzje czy rzeczywistość? Socjologiczne studium przypadku 
na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2009, s. 23.

4 Ibid., s. 30.
5 Klasyczne opracowanie tych koncepcji znajduje się w pracy Miltona Gordona Assimilation 

in American Life. The Role of Race, Religion and National Origin, Oxford University Press, New 
York 1964.

6 Zob. Peter Kivisto, Multiculturalism as a Factor Shaping and Postmodernisty in the Light 
of Globalisation, w: Janusz Mucha, Wojciech Olszewski (red.), Dylematy tożsamości europejskich 
pod koniec drugiego tysiąclecia, Toruń 1997, s. 104–105; Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, Od 
asymilacji do wielokulturowości, w: Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej, 
Tom 1, Białystok 2004, s. 79.

7 Michał Buchowski, Antropologiczne kłopoty z multikulturalizmem, w: Hanna Mamzer (red.), 
Czy klęska wielokulturowości?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008, s. 16.
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czyć ostrych granic. Tę drugą opcję określa się terminem: „transkulturowość”8. 
To tutaj zaledwie nazwane przejście, będące w istocie długotrwałym, złożonym 
z kilku etapów procesem, będzie jeszcze poddane szerszej analizie.

9.1.  PODSTAWOWE POJĘCIA W ANALIZIE 
WIELOKULTUROWOŚCI

9.1.1. Wielokulturowość jako opis rzeczywistości

Zjawisko wielokulturowości nosi cechy bardziej procesu niż stanu. Nawet jeśli 
pozostaje się w kręgu tradycyjnego pojmowania kultury, wizja poszczególnych 
kultur jako zupełnie samodzielnych, odrębnych, jednorodnych wysp czy kul, zde-
cydowanie oddzielonych od innych tego typu bytów, pozostaje bardziej w sferze 
ideału, celu, do którego można podążać, niż w sferze opisu codziennej rzeczywi-
stości. Jeśli więc kultury stykają się z sobą, pojawia się pytanie o przebieg i rezul-
taty takiego kontaktu. 

Używane w naukach społecznych słownictwo wyraża etapowość kontaktu 
między kulturami. Mówi się więc o różnokulturowości jako określeniu oczy-
wistej różnorodności kulturowej ludzkiego świata, bez wnikania w jej przejawy 
i następstwa9, bądź też o zróżnicowaniu kulturowym jako o procesie kształtowa-
nia się stosunków międzykulturowych, który „na ogół zdominowany jest przez 
politykę asymilacyjną grupy dominującej oraz różny charakter procesów przy-
stosowawczych grup mniejszościowych. W następstwie wytwarza się określona 
stratyfi kacja kulturowa, w której na czele znajduje się kanon kulturowy grupy 
dominującej, wyznaczającej określone miejsce dla pozostałych grup kulturowych 
(...). Mogą się pojawić także stosunki rywalizacji lub konfl iktowe”10.

Jeśli różnokulturowość nie doprowadzi do całkowitego zasymilowania kul-
tury mniejszościowej, pojawia się możliwość przejścia kontaktu w fazę plurali-
zmu, która polega na tym, że grupa dominująca świadomie dopuszcza istnienie 
kultur mniejszościowych. „Tworzenie się (...) społeczeństwa pluralistycznego 
powodowane jest niemożliwością wchłonięcia lub przynajmniej ograniczenia 
stopnia odrębności grup mniejszościowych”11. Państwo pozostaje wprawdzie 
instrumentem grupy dominującej, ale przynajmniej w pewnym stopniu realizuje 
ono także interesy grupy mniejszościowej, tworząc prawne ramy funkcjonowa-
nia jej kultury.

 8 Wolfgang Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, w: Krystyna 
Wilkoszewska (red.), Estetyka transkulturowa, Universitas, Kraków 2004, s. 31–34.

 9 Marian Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, 
s. 224–231.

10 Andrzej Sadowski, Zróżnicowanie kulturowe a społeczeństwo obywatelskie, „Sprawy 
Narodowościowe” 1999/14–15, s. 35.

11 Ibid., s. 36.
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Pluralizm z kolei może przejść w fazę wielokulturowości, czyli zinstytucjonali-
zowanego współżycia w obrębie państwa jednostek i wspólnot z wyartykułowaną 
odmiennością kulturową. Ta odmienność może się wyrażać na różnych płaszczy-
znach – rasowej, językowej, religijnej, pokoleniowej, subkulturowej, zawodowej, 
ekonomicznej, wynikającej z odmienności typu osadnictwa miasto–wieś12. Jednak 
płaszczyzną najsilniej oddziałującą na zjawisko wielokulturowości jest etniczność, 
gdyż wyróżnione na jej podstawie całości społeczne mają zazwyczaj status grup 
społecznych w sensie socjologicznym, a nie tylko kategorii społecznych. Stąd moż-
na odróżnić wielokulturowość „silną” (z podmiotami–grupami, ciągłością między-
pokoleniową) od wielokulturowości „słabej” (z podmiotami–kategoriami)13.

Wolność i równość to podstawowe atrybuty wzajemnych odniesień różnych 
kultur14. Wielokulturowość charakteryzuje się zatem trwałością i dobrowolnością 
relacji między kulturami, które to relacje wiodą ku ukształtowaniu się nowego 
systemu kulturowego. „Przejście od społeczeństwa pluralistycznego do społe-
czeństwa wielokulturowego prawdopodobnie dokonuje się w wyniku trudności 
ze zdefi niowaniem kultury grupy dominującej, kłopotów związanych z utrzyma-
niem jej dominującej pozycji oraz z niemożliwością inkorporacji grup mniejszo-
ściowych do społeczeństwa na zasadach zdefi niowanych przez grupę dominującą. 
(...) Społeczeństwo wielokulturowe to takie społeczeństwo, które osiągnęło wyso-
ki stopień instytucjonalizacji zróżnicowania kulturowego”15. Oznacza to także, że 
powstawanie społeczeństwa wielokulturowego nie jest procesem żywiołowym, 
lecz świadomie kształtowanym.

W analizie zjawiska–procesu wielokulturowości pojawia się niekiedy do-
datkowo termin „międzykulturowość” (interkulturowość), który oznacza nie 
tyle cechę układu jako całości, ile raczej właściwość stosunków między róż-
nymi grupami, polegającą na kontakcie między kulturami. „Międzykulturowość 
to wzajemne przenikanie się elementów zróżnicowanych kultur (...) to procesy 
wzajemnego uczenia się, włączania w obszar własnych standardów i wartości 
kulturowych wartości innych grup w sposób daleki od wymuszania i asymila-
cji”16. Zazwyczaj prowadzi to do ubogacenia grupy i poszerzenia obszaru wol-
ności, jest przeciwieństwem izolacji, segregacji. Międzykulturowość nie zawsze 
towarzyszy wielokulturowości.

12 Anna Śliz, Wielokulturowość..., s. 52.
13 Janusz Mucha, Wielokulturowość etniczna i nieetniczna, s. 45.
14 Frank Beyersdörfer, Multikulturelle Gesellschaft. Begrife, Phänomene, Verhaltensregeln 

[Społeczeństwo wielokulturowe. Pojęcia, zjawiska, zasady postępowania], LIT Verlag, Münster 2004, 
s. 18; podobnie wypowiada się na temat wolności i równości jako podstawowych zasad tworzenia 
społeczeństwa wielokulturowego Jerzy Zubrzycki w tekście pt. Multiculturalism, Ethnic Diversity 
and Italia Australia Ethnic Heritage, w: In Search of the Italia Australian into the New Millenium, 
red. P. Genovesi, W. Musolino, Gro-Set Pty Ltd., Melbourne 2000. 

15 Andrzej Sadowski, Zróżnicowanie kulturowe..., s. 36.
16 Anna Śliz, Wielokulturowość..., s. 42; zob. też Leszek Korporowicz, Od konfl iktu do spotkania 

kultur, czyli tożsamość jako reguła autotransformacji, w: A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), 
Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje,  Instytut Kultury, Warszawa 1995, s. 31–40.
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Reasumując, wielokulturowość jest najczęściej określana jako „uświadomio-
ne współwystępowanie na tej samej przestrzeni (albo w bezpośrednim sąsiedz-
twie bez wyraźnego rozgraniczenia, albo w sytuacji aspiracji do zajęcia tej samej 
przestrzeni) dwóch lub więcej grup społecznych o odmiennych kulturowo cechach 
dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu religijnym, układzie 
wartości itd.”17. Innymi słowy, istotnym rdzeniem wielokulturowości jest świa-
dome unormowanie pluralizmu kulturowego, dokonywane dobrowolnie przez 
wszystkich uczestników układu społecznego, z uwzględnieniem tych wartości, 
które uważane są za niezbywalne dla kultur współtworzących nowy system18.

W procesie nawiązywania kontaktu między przedstawicielami różnych kultur 
mogą ujawnić się następujące relacje między jednostkami wchodzącymi w kon-
takt: agresja (otwarty antagonizm), niechęć (pasywny antagonizm), niezrozumie-
nie (prowadzące do segregacji jawnej lub skrywanej), obojętność (ignorowanie; 
pozorna koegzystencja polegająca na wzajemnej akomodacji) i wreszcie zainte-
resowanie (poszukiwanie informacji) – asymilacja połączona z pełną wzajemną 
akceptacją i współdziałaniem19.

Jak wspomniano we wprowadzeniu, krańcowymi punktami kontinuum wie-
lokulturowości są: z jednej strony ujmowanie kultur jako homogenicznych, cało-
ściowych, odrębnych i izolowanych układów, z drugiej zaś mówienie o sieciach 
kulturowych (czego najwyraźniejszym przykładem jest transkulturowość w uję-
ciu Wolfganga Welscha). W następstwie krytyki herderowskiej, nacjonalistycz-
nej koncepcji kultury20 oraz koncepcji wielokulturowości21 i interkulturowości22, 
pojawia się swoista koncepcja transkulturowości: „w miejsce idei całościowych 
kultur Welsch wprowadza ideę sieci kulturowych. Transkulturowość nie zakłada 
relacji między kulturami pojętymi jako całości, to nie jest spotkanie ani dialog 

17 Marian Golka, Socjologia kultury, s. 226; zob. też: Tadeusz Paleczny, Stosunki międzykulturo-
we. Zarys problematyki, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2005, s. 148.

18 W.M. Żukowski, Wielokulturowość a tożsamość narodowa Australijczyków, s. 35, praca 
doktorska, niepublikowana; podaję za: Hanna Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość 
a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, s. 33.

19 Marian Golka, Oblicza wielokulturowości, w: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), 
U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 
1997, s. 55.

20 Kultura stanowi u Herdera „monolityczną i homogeniczną całość, pozbawioną znaczącego 
wewnętrznego zróżnicowania; tak pojęta różni się od kultur innych i jest im przeciwstawna, a to 
znaczy, że odmienne i obce sobie kultury, niczym kule, raczej »zderzają się« z sobą, niż komunikują”; 
takich kultur monolitycznych nigdy nie było, a nowoczesne społeczeństwa są wielokulturowe 
i zróżnicowane, zob. Wolfgang Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji…, s. 32–33, oraz Krystyna 
Wilkoszewska, Ku estetyce transkulturowej. Wprowadzenie, w: Krystyna Wilkoszewska (red.), 
Estetyka transkulturowa…, s. 14.

21 Ta koncepcja „rozpoznaje i akceptuje ogromną wielość i różnorodność, ale w obrębie 
jednej, autonomicznej i ostatecznie jednorodnej kultury”; zob. Krystyna Wilkoszewska, Ku estetyce 
transkulturowej..., s. 14.

22 „Koncepcja interkulturowości rozpoznaje wielość kultur, ale także odwołuje się do »metaforyki 
wysp i kul«, co nieuchronnie prowadzi do konfl iktów między autonomicznie pojmowanymi 
kulturami, rozwiązywanych następnie przez pozorowane dialogi międzykulturowe”; zob. ibid.
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dwóch monolitycznych kultur; transkulturowość całości rozsadza i wszystkie je 
przenika, stając się istotną cechą dzisiejszych społeczeństw. W dobie migracji (...) 
zarówno społeczności, jak i jednostki są transkulturowe, a to znaczy hybrydalne, 
kulturowo przemieszane, heterogeniczne (...) zarówno w skali makro (społeczeń-
stwa), jak i mikro (jednostki) musi się ukształtować nowe jakościowo pojęcie 
tożsamości, gdyż tożsamość kulturowa nie pokrywa się dziś z tożsamością na-
rodową, a tożsamość jednostki z przynależnością do określonej kultury”23. „Przy 
takim ujęciu transkulturowości zanika waga rozróżnienia: obce – nasze własne”24. 
„Naszość” może być natomiast symulowana – jako towar dla turystów lub dla 
zagubionych, pozbawionych tożsamości tubylców.

Zdaniem twórców koncepcji transkulturowości, tożsamość transkulturowa ma 
przewagę nad tożsamością rzekomo jednolitą, narodowościową (herderowską), 
gdyż tożsamości transkulturowe, obok różnic, posiadają także często pewne ele-
menty wspólne, co umożliwia wymianę, rozumienie i przekazywanie poglądów; 
jednostki transkulturowe są łacniej zdolne do wzajemnego przenikania się i tole-
rancji niż jednostki monokulturowe25. 

Nie dla wszystkich bynajmniej stanowisko takie jest oczywiste. Na przy-
kład Ryszard Kapuściński uważa, że zmierzyć się z sytuacją wielokulturowości, 
uczestniczyć w świecie wielokulturowym może tylko ten, kto ma silne i dojrzałe 
poczucie tożsamości26. Ta dyskusja powróci jeszcze nieco dalej, przy okazji oma-
wiania pojęcia tożsamości.

9.1.2. Wielokulturowość jako ideologia i polityka

Dotychczas pojęcie wielokulturowości analizowałem głównie w aspekcie opiso-
wym. Należy jednak uwzględnić fakt, że występuje ono także w aspekcie nor-
matywnym27, dla oznaczenia zgody na różnorodność wspólnoty, opartej na pra-
wie rozmaitych grup kulturowych do szacunku i uznania, a także dla oznaczenia 
działań, które są konsekwencją uznania owego prawa. W tym sensie wielokultu-
rowość równoznaczna jest z respektem dla przekonań, wartości i stylów życia, 
właściwych dla odmiennych jednostek bądź grup w toku kształtowania się ich 
poczucia własnej wartości28. 

W języku polskim zwykło się odróżniać wielokulturowość jako opis stanu bądź 
procesu od wielokulturowości jako doktryny, stosując dla jej określenia pojęcie 
multikulturalizmu. Wypada przy tym jeszcze dodatkowo odróżnić wielokulturo-

23 Ibid., s. 14–15.
24 Ibid., s. 15.
25 Wolfgang Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, w: Krysty-

na Wilkoszewska (red.), Estetyka transkulturowa…, s. 35.
26 Ryszard Kapuściński, Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 38.
27 Hanna Mamzer, Inny uprzedmiotowiony? Jak mówić o wielokulturowości, w: Hanna Mamzer 

(red.), Czy klęska wielokulturowości?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008, s. 63.
28 Andrew Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2008, s. 79.
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wość–multikulturalizm jako ideologię od wielokulturowości–multikulturalizmu 
jako polityki. Wielokulturowość jako ideologia, to (...) krytyka teorii i praktyki li-
beralnej demokracji w imię różnic kulturowych. Jest to zatem określenie tendencji 
o charakterze zarówno politycznym, jak i intelektualnym, która szerszej publicz-
ności znana jest pod inną, bardziej wartościującą nazwą political corectness”29.

Reakcje na zjawisko wielokulturowości mogą się rozkładać wzdłuż kontinu-
um: od etnocentryzmu, poprzez relatywizm kulturowy, tolerancję, aż po politycz-
ną poprawność, polegającą na uznaniu wszystkich kultur za równowarte30. 

Wielokulturowość jako polityka oznacza natomiast celowe działania podmio-
tów, na przykład państwa, które zmierzają do zrealizowania praw mniejszości. 
Może ona przyjąć albo formę polityki ofi cjalnej (podejmowanie celowych, jasno 
określonych działań w celu uznania i ochrony grup odmiennych etnicznie, akcep-
tacja ich prawa do wyrażania swej odmienności w sferze publicznej oraz zrzesza-
nia się dla wyrażania swoich interesów), albo formę polityki wielokulturowości 
de facto (wprowadzanie zinstytucjonalizowanych zasad ochrony mniejszości, 
gwarancja praw i określenie zobowiązań w państwie przyjmującym, zwiększenie 
działań integracyjnych, wzmacnianie spójności społecznej, sprzeciw wobec ten-
dencji separatystycznych)31.

W zależności od sposobu postrzegania i realizowania procesu budowania spo-
łeczeństwa wielokulturowego polityka wielokulturowości (ale, jak sądzę, także 
ideologia oraz stan) może przyjąć formę radykalną (uczestnicy procesu nie wy-
różniają w szczególny sposób rdzenia swych dotychczasowych kultur ani w za-
chowaniach, ani w sferze emocji), konserwatywną (w procesie narodzin społe-
czeństwa wielokulturowego uczestniczą tylko tradycyjne kultury narodowe) lub 
pośrednią (różnice kulturowe na wszystkich poziomach, zwłaszcza w doniesieniu 
do dyskryminowanych mniejszości, zostają zachowane i chronione za pomocą 
działań afi rmatywnych)32. 

Ta typologia jest zasadniczo zbieżna z innym podziałem polityki wielokultu-
rowości – na imperialną, międzynarodową, związkową (stowarzyszeniową), pań-
stwa narodowego i społeczności imigranckiej33. 

Pierwszy typ, czyli imperialna polityka wielokulturowości, zasadza się na 
przyznaniu przez grupę większościową statusu autonomicznego jednej lub kil-
ku zbiorowościom odmiennym kulturowo, na drodze sformułowania dla tych 
odmiennych mniejszości specjalnych regulacji prawnych, choć niekoniecznie 

29 Jacek Kucharczyk, Kłopoty z wielokulturowością, w: Różnica i różnorodność. O kulturze 
ponowoczesnej – szkice krytyczne, pod red. Aldony Jawłowskiej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 
Poznań 1996, s. 51–73.

30 Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, 
s. 244–245.

31 Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Wielokulturowość upolityczniona – wielokulturowość 
urynkowiona: dylematy europejskiej polityki imigracyjnej, w: Hanna Mamzer (red.), Czy klęska 
wielokulturowości?, s. 97.

32 Frank Beyersdörfer, Multikulturelle Gesellschaft..., s. 49.
33 Michael Walzer, O tolerancji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999, s. 25–50.
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korzystnych dla tej zbiorowości. „Rządy imperialne są najskuteczniejszą formą 
legalizowania odmienności i tworzenia sprzyjających warunków dla (...) pokojo-
wego współistnienia (...). Autonomia imperialna przejawia tendencję do zamy-
kania jednostek w ich wspólnotach, a tym samym do zamykania ich w odrębnej 
tożsamości religijnej lub etnicznej”34. 

Wielokulturowość międzynarodowa głosi ideę równości wszystkich bez wy-
jątku kultur, które uzyskały własną państwowość, czyli ideę kulturowego uniwer-
salizmu, rozumianego jako przeciwieństwo etnocentryzmu. Granicą tolerancji dla 
odmienności może być dopiero postępowanie sprzeczne z najbardziej podstawo-
wymi wartościami ludzkimi (np. ludobójstwo), ale nawet w takich przypadkach 
nie zawsze dochodzi do interwencji społeczności międzynarodowej. Wynika to 
m.in. z braku odpowiednich instytucji politycznych w tej społeczności.

Typ stowarzyszeniowy charakteryzuje się uznaniem za równorzędne kilku 
konkretnych kultur i połączeniem ich w ramach wspólnego systemu. „Różnorod-
ne kultury nie są już tolerowane przez odrębną, zewnętrzną władzę [jak to mia-
ło miejsce w sytuacji imperialnej – A.P.]; muszą odtąd tolerować się nawzajem 
i muszą wspólnie wypracować reguły swojej koegzystencji. (...) Uzgadniają one 
pewne regulacje ustrojowe, projektują instytucje, dzielą urzędy państwowe i za-
wierają polityczny układ, który chroni ich rozbieżne interesy. (...) Na ogół wspól-
noty zawierające układ żyły razem (a mówiąc ściślej, obok siebie) przez długi 
okres, zanim podjęto ofi cjalne negocjacje. Na ogół jednoczącym je początkowo 
spoiwem była władza imperialna”35. Stabilność takiej stowarzyszeniowej formy 
wielokulturowości zależna jest od stabilności podłoża społecznego tworzących ją 
grup. Głębokie zmiany o charakterze społecznym lub demografi cznym mogą na-
ruszyć uzyskaną i zabezpieczoną konstytucyjnie równowagę liczebności lub siły 
i doprowadzić do rozpadu całego układu. Wprawdzie M. Walzer ma tu na myśli 
jedną ze stron porozumienia, która zaczyna być postrzegana już nie jako part-
ner, ale jako zagrożenie dla pozostałych uczestników, ale zachwianie równowagi 
układu stowarzyszeniowego może mieć także przyczyny egzogenne, np. migra-
cje. „Instytucjonalne regulacje zaczynają walić się w gruzy, a stan niepewności, 
który to rodzi, przekreśla możliwość tolerancji. Nie mogę tolerancyjnie żyć obok 
innego, który mi zagraża”36.

Model wielokulturowości realizowany w państwach narodowych charakte-
ryzuje się trwałą dominacją jednej grupy większościowej, która kontroluje ob-
szary życia kulturalnego grup mniejszościowych. Możliwe jest tolerowanie od-
mienności, ale bardziej w perspektywie jednostkowej, a nie grupowej; bardziej 
jako konsekwencja posiadania przez członków mniejszości statusu pełnopraw-
nych obywateli niż jako wyraz respektu dla wartości ich odmiennej, grupowej 
kultury.

34 Ibid., s. 26–27.
35 Ibid., s. 34.
36 Ibid., s. 35–36.
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I wreszcie model wielokulturowości państw imigranckich zasadza się na do-
browolnym podtrzymywaniu swoich kultur rodzimych przez poszczególne grupy 
imigrantów. Państwo nie chroni w sposób szczególny żadnej z nich, lecz pozosta-
je neutralne, traktując wszystkich obywateli jako równoprawne jednostki, a nie 
członków grup narodowościowych, oraz domagając się tolerancji wszystkich 
przez wszystkich.

Kiedy próbuje się skonfrontować z sobą dwie wskazane powyżej typologie 
wielokulturowości (zróżnicowanie–pluralizm–wielokulturowość właściwa oraz 
wielokulturowość imperialna–wielokulturowość międzynarodowa–wielokulturo-
wość stowarzyszeniowa–wielokulturowość państwa narodowego–wielokulturo-
wość państwa imigranckiego), wydaje się uzasadnione stwierdzenie, że ta pierwsza 
w istocie zawiera się w drugiej. Zarówno bowiem zróżnicowanie, jak i pluralizm 
nie są z reguły wolne od hierarchicznego usytuowania kultur spotykających się na 
danym obszarze. Natomiast wielokulturowość, defi niowana jako „zinstytucjona-
lizowane współżycie” różnych kultur w obrębie jednej całości terytorialnej (naj-
częściej państwowej), występuje współcześnie w tylu odmiennych postaciach, że 
warto je w typologii rozróżnić. Tak więc w dalszych analizach będzie stosowana 
typologia druga, identyfi kująca wielokulturowość imperialną, międzynarodową, 
stowarzyszeniową, państwa narodowego i państwa imigranckiego.

Skrzyżowanie z sobą dwóch kryteriów typologizujących wielokulturowość 
prowadzi do powstania piętnastopolowej tabeli, w której każde pole odpowiada 
szczegółowej, konkretnej formie wielokulturowości (tabela 16.). Wybrane pola 
tej tabeli będą narzędziem analizy zmian szwajcarskiej wielokulturowości w na-
stępnym rozdziale. 

Tabela 16. Typologizacja pojęcia wielokulturowości

Typy wielokulturowości
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wielokulturowość 
jako stan rzeczy 1 2 3 4 5

wielokulturowość 
jako ideologia 6 7 8 9 10

wielokulturowość 
jako polityka 11 12 13 14 15

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Michael Walzer, O tolerancji, PIW, Warszawa 1999; Marian 
Golka, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2007; Hanna Mamzer, Inny 
uprzedmiotowiony? Jak mówić o wielokulturowości, w: Hanna Mamzer (red.), Czy klęska wielokulturowo-
ści?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008, Andrew Heywood, Ideologie polityczne. Wprowa-
dzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
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9.1.3. Wielokulturowość w przestrzeni i w czasie

Oprócz rozróżnienia między aspektem opisowym a normatywnym wielokultu-
rowości warto zwrócić uwagę także na rozróżnienie między kontekstem prze-
strzennym a czasowym tego zjawiska. Początkowo traktowano wielokulturowość 
jako kontakt przedstawicieli dwóch lub więcej grup etnicznych lub narodowych. 
Wielokulturowość oznaczała zderzenie różnych etniczności. Później dopiero za-
częto tym terminem określać wszelkie stosunki społeczne i kulturowe, obejmując 
nim także cechy „niezwiązane z przestrzennym aspektem funkcjonowania grupy. 
Zwrócenie uwagi na istnienie kultury rozumianej jako zespół sądów normatyw-
nych (określających uznawane wartości) oraz dyrektywalnych (określających, jak 
te wartości osiągnąć) wprowadziło do zagadnienia nowy wątek: wymiar czasowy. 
Na aspekt czasu niewielu badaczy zwraca jednak uwagę i jest to podejście nadal 
mało popularne. (...) Zjawisko wielokulturowości rozpatrywane jest więc najczę-
ściej z punktu widzenia mieszkańców określonych terytoriów, którzy z jakichś 
powodów muszą radzić sobie z zetknięciem z mieszkańcami terytoriów innych. 
Z przejściem »ponad« granicami państwa wiąże się jednak przejście ponad grani-
cami uznawanych sądów normatywnych i dyrektywalnych. Ujęcia kładące nacisk 
na aspekt czasu wskazują, że wielokulturowość (a co za tym idzie, także globa-
lizacja) może istnieć także w wymiarze czasowym. (...) Wielokulturowość w ten 
sposób zyskuje innych charakter: jest spotkaniem kultur powstałych w różnym 
czasie, choć na tej samej przestrzeni”37.

9.2. ANTYNOMIE WIELOKULTUROWOŚCI

9.2.1. Uniwersalizm versus etnocentryzm 

Wobec wyróżnionej powyżej – rzec by można, najbardziej nowoczesnej formy wie-
lokulturowości, czyli wielokulturowości międzynarodowej (radykalnej) – zgłasza-
ne są dość istotne zastrzeżenia natury zarówno fi lozofi cznej, jak i socjologicznej.

Klaus J. Bade sugeruje, iż kulturowe ubogacenie przy przekraczaniu granic 
przez ludzi pojawia się tylko w bajkach. Niestety, z reguły w takich sytuacjach 
dochodzi do napięć, rabunków, konfl iktów, a nierzadko do destabilizacji, zamętu 
lub walki38.

Leszek Kołakowski określa uniwersalizm kulturowy jako złudzenie. „Z jed-
nej strony przyswoiliśmy sobie ów rodzaj uniwersalizmu, który powstrzymuje 
się od sądów oceniających rozmaite cywilizacje i ogłasza ich fundamentalną 

37 Hanna Mamzer, Tożsamość w podróży, s. 32–33.
38 Klaus J. Bade, Einleitung: Grenzerfahrungen – die multikulturelle Herausforderung 

[Wprowadzenie: doświadczenia graniczne – wielokulturowe wyzwanie], w: Bade Klaus J., 
(Hrsg.), Die multikulturelle Herausforderung. Menschen über Grenzen – Grenzen über Menschen 
[Wielokulturowe wyzwanie. Ludzie ponad granicami – granice ponad ludźmi], Verlag C.H. Beck, 
München 1996, s. 10–26.
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równość; z drugiej strony przez to, iż tę równość afi rmujemy, afi rmujemy zara-
zem wyłączność i nietolerancję każdej kultury z oddzielna, afi rmujemy przeto 
coś, co w samym akcie tejże afi rmacji, jak się chełpimy, właśnie przezwycięży-
liśmy”39. A zatem uniwersalizm w ostatecznym rozrachunku prowadzić musiał-
by do odżegnania się od własnej kultury. „Gdyby prawdą było, że barbarzyń-
stwa można się wyrzec tylko razem z własną kulturą, należałoby powiedzieć, 
że tylko te cywilizacje zdolne są do niebarbarzyństwa, które popadają w ruinę: 
mało pocieszająca konkluzja”40. Tezę o równości wszystkich kultur odrzuca 
także Giovanni Sartori: „Przypisywać wszystkim kulturową »równą wartość« 
znaczy stanąć na gruncie absolutnego relatywizmu, który niszczy samo po-
jęcie wartości. Jeśli wszystko ma wartość, nic nie ma wartości: wartość traci 
wszelką wartość”41. Częściowe rozwiązanie powyższego dylematu dostrzega 
Kołakowski w podejściu antropologicznym, a mianowicie w zdolności do za-
chowania dystansu wobec samego siebie, do wyzbycia się samozadowolenia, 
w możliwości takiego kwestionowania własnej kultury, które nie prowadzi do 
jej przekreślenia, ale daje szansę na choć trochę obiektywne spojrzenie na inne 
kultury. 

Podobnie pisze też Elżbieta Budakowska: „Znaczący wkład do stopniowego 
osłabiania opozycyjnego myślenia o Innym zapoczątkowała antropologia spo-
łeczna. Podstawowa przesłanka epistemologiczna tej dyscypliny, ukierunkowa-
na na zrozumienie odmiennego kulturowo w drodze bezpośredniego poznania, 
spowodowała rozwój badań terenowych i powstanie w ich następstwie licznych 
monografi cznych opisów o szerokim zasięgu geografi cznym. Zrelatywizowały 
one spojrzenie na społeczno-kulturową różnorodność, przyczyniając się jed-
nocześnie do wzrostu tolerancji i kształtowania postaw sceptycznych wobec 
eurocentryzmu”42. 

Pozytywną rolę antropologicznego podejścia w kształtowaniu otwartości na 
inne kultury zauważa także Artur Lubaś43, podkreślając przy tym potrzebę re-
spektowania zarówno tradycyjnej perspektywy holistycznej (w ramach której an-
tropologia, uznając odrębność poszczególnych kultur–monad, pomaga zarazem 
„otwierać na oścież okna w stronę innych”; o ile tylko te okna nie stają się otwo-
rami strzelniczymi), jak i współcześnie dominującego nurtu antyholistycznego, 
traktującego świat kultury jako obszar nieustannych przeobrażeń i wzajemnego 
przenikania się.

39 Leszek Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturowego, w: idem, 
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 15.

40 Ibid., s. 14.
41 Giovanni Sartori, La sociedád multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Ma-

drid 2001, s. 79–80; podaję za: Małgorzata Nalewajko, Społeczeństwo narodowe czy wielokulturo-
we? Spory o teorie i kształt rzeczywistości na marginesie „Społeczeństwa wieloetnicznego” G. Sar-
toriego, „Dzieje Najnowsze” 2003, nr 2, s. 186.

42 Elżbieta Budakowska, Wstęp, w: Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, pod red. na-
ukową Elżbiety Budakowskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 8.

43 Artur Lubaś, Holizm a wielokulturowość, „Sprawy Narodowościowe” 1999/14–15, s. 24–25.
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Odmiennego typu argumentację, lecz o podobnie krytycznym wydźwięku 
w stosunku do wielokulturowości jako pożądanej wartości, przytaczają auto-
rzy, analizujący wielokulturowość w warunkach współczesności. Mówi się np. 
o trudnej do uniknięcia hierarchii między uczestnikami wielokulturowego ukła-
du. „Zniwelowanie napięć i konfl iktów ma być (...) drogą do uzyskania stanu 
harmonii postrzeganej jako wartość pozytywna. Promowanie wielokulturowości 
jako idealnego stanu postulowanego zakłada de facto istnienie hierarchii, w której 
podmiot uprzywilejowany, a zatem dominujący, ustosunkowuje się w określony 
sposób (w tym przypadku pozytywnie) wobec podmiotu, którego sytuacja jest po-
strzegana jako gorsza, a sam podmiot jako upośledzony, podległy”44. Wspomnia-
na hierarchia ujawnia się w konkurowaniu pomiędzy społecznościami: „Grupowo 
określone kultury nie dają się ująć we wspólnym środowisku inaczej niż w kate-
goriach współzawodnictwa. Współpraca czy kooperacja widziane są w tym miej-
scu jako postulaty tyleż szlachetne, co naiwne. Zatem idea wielokulturowości 
jako bezkonfl iktowe współwystępowanie różnych systemów normatywnych jest 
etycznie pożyteczna, lecz poznawczo bezowocna. Problem tkwi w ujmowaniu 
kultury w kategoriach (zasadniczo) grupowych. W tym kontekście jest oczywiste, 
że przetrwają czy też rozprzestrzenią się normy tej grupy, która jest bardziej dy-
namiczna...”45. Stąd już niedaleko do stwierdzenia, że idea wielokulturowości to 
tylko przepoczwarzona wersja etnocentryzmu. „Taka iluzoryczna afi rmacja wie-
lokulturowości w istocie przypomina etnocentryzm”46. 

9.2.2. Wartość versus zagrożenie

Druga poważna antynomia wielokulturowości zasadza się na jednoczesnym trak-
towaniu jej jako pożądanej wartości i postrzeganiu jako zagrożenia obcością. 
Przejawem tej antynomii jest rozwijająca się od początku XXI wieku debata 
o polityce imigracyjnej, toczona zwłaszcza w gronie państw mających u siebie 
wysoki odsetek obcokrajowców (Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania, 
Szwecja, Belgia). Dotychczasowe deklarowane otwarcie się państw na kultury 
obce i polityka wielokulturowości na poziomie państwowym były powierzchow-
ne i nie przyniosły trwałych rezultatów (np. francuska „oświeceniowa asymila-
cja”, niemiecka „integracja przez włączanie w struktury państwa opiekuńczego”, 
szwedzki „pluralizm kulturowy”, brytyjska „mozaika kultur”, holenderska po-
lityka wielokulturowości oparta na prawie grup odmiennych do zachowania tej 
odmienności w sferze publicznej)47. 

W rzeczywistości, w pierwszej dekadzie XXI w. zaczęto domagać się obowiąz-
ku integracji, rozumianej jako przyjmowanie wartości defi niujących obywateli 

44 Hanna Mamzer, Inny uprzedmiotowiony?..., s. 63–64.
45 Andrzej Zaporowski, Wielokulturowość w tarapatach? Niekoniecznie, w: Hanna Mamzer 

(red.), Czy klęska wielokulturowości?, s. 57.
46 Hanna Mamzer, Inny uprzedmiotowiony?..., s. 63–64.
47 Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Wielokulturowość upolityczniona..., s. 81.
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danego kraju – np. w przypadku Wielkiej Brytanii miały to być: wiara w demokra-
cję, rządy prawa, tolerancja, równość traktowania, szacunek dla kraju przyjmują-
cego i jego dziedzictwa48. To one – zdaniem premiera Tony’ego Blaira (wypowiedź 
z roku 2006) – tworzą „rdzeń kulturowy” społeczeństwa brytyjskiego. Mniejszości 
mają prawo do odrębności, ale obowiązek integracji. W połowie 2005 r., podczas 
zorganizowanego w Berlinie szczytu poświęconego integracji, padło wymowne 
hasło: „wspierać i wymagać” (niem. fördern und fordern). To hasło stało się etykie-
tą nowej polityki integracyjnej w europejskich krajach imigracyjnych.

Zdaniem Dobrochny Hildebrandt-Wypych, kryzys polityki wielokulturowości 
zakorzeniony jest w dwóch procesach: ograniczaniu funkcji państwa opiekuńcze-
go oraz kryzysie legitymizacji władzy w państwie narodowym. Państwo ewoluuje 
od modelu opiekuna do modelu swoistego „szeryfa”, gwaranta bezpieczeństwa. 
„Integracja europejska jawi się jako budowanie »wielopoziomowej regionalnej 
twierdzy« – Fortecy Europy, rezygnującej z ideałów państwa dobrobytu, a »nową 
hierarchię społeczną« tworzącej na bazie mariażu dwóch (sprzecznych w istocie) 
celów: uszczelniania granic (zewnętrznych) i dostępu do taniej i niewymagającej 
siły roboczej. Ten (...) obraz traktować należy jako ostrzeżenie dla – tradycyj-
nie – wielokulturowej Europy. Powstaje istotna sprzeczność w globalnym (ale 
i regionalnym) świecie »swobodnych przepływów« – sprzeczność między otwar-
ciem granic na towary, kapitał i informację a zamknięciem granic dla (pewnych) 
ludzi”49.

Niektórzy badacze zwracają jednak uwagę na to, że owo poczucie zagroże-
nia wywołane polityką wielokulturowości może mieć charakter przejściowy i jest 
ceną, jaką trzeba zapłacić za możliwość zbudowania jakościowo nowego społe-
czeństwa. „Przejście od społeczeństwa zróżnicowanego kulturowo do społeczeń-
stwa wielokulturowego stwarza ogromne zagrożenia, jest kosztowne społecznie, 
ale daje także ogromne nadzieje i perspektywiczne korzyści. (...) proces ów jest 
kosztowny ekonomicznie, w pierwszej fazie realizacji powoduje też wzrost kon-
fl iktów kulturowych. Oceniany jest także jako niesprawiedliwy, ponieważ po-
zbawia kultury większościowe ich dominującej pozycji w społeczeństwie oraz 
względem innych kultur. Powstaje pytanie, czy przedstawiciele kultur dominują-
cych wyrażą zgodę na przekształcenia w kierunku multikulturalizmu? Korzyści 
zaś wiążą się przede wszystkim z usunięciem ze stosunków międzyludzkich zja-
wisk dyskryminacji, nierówności, predestynacji kulturowej. Wiążą się także ze 
stworzeniem równych szans wszystkim kulturom...”50.

Nieunikniona antynomiczność wielokulturowości ma swoje odbicie także 
w dyskursie o tożsamości.

48 Ten zwrot rozpoczął się w Wielkiej Brytanii w 2004 r.; projekty wspierania mniejszości miały 
zaprzestać promowania izolacjonizmu i separatyzmu, a promować poczucie brytyjskości i integrację; 
zob. ibid., s. 84.

49 Ibid., s. 104.
50 Andrzej Sadowski, Zróżnicowanie kulturowe..., s. 38.
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9.3. TOŻSAMOŚĆ W KONTEKŚCIE WIELOKULTUROWOŚCI

Pytanie o tożsamość stanowi jedną z istotnych konsekwencji analizowania zja-
wiska wielokulturowości, swoisty jego rewers. Nic zatem dziwnego, że – podob-
nie jak sama wielokulturowość – problematyka tożsamości jest nader częstym 
składnikiem współczesnego dyskursu w wielu dyscyplinach humanistycznych. 
Jerzy Szacki zdaje się wręcz ubolewać nad modą, obsesją, obrzędem i histerią 
wszechobecnego roztrząsania problemu tożsamości, który wyparł dotychczasowe 
paradygmaty opisu ludzkiego świata51. Tymczasem zamiast poprawnej operacjo-
nalizacji pojęcia tożsamości coraz więcej pojawia się jego ideologizacji. Rozple-
nia się zatem tożsamość jako „zideologizowany sentyment ukryty pod pozora-
mi pojęcia naukowego”52. Nie oznacza to jednak, że badanie tego problemu jest 
niepotrzebne i można je bez szkody zarzucić. Ma ono swoją długą historię oraz 
liczne rozgałęzienia w różnych dyscyplinach naukowych53. Aktualnie do najbar-
dziej znaczących ujęć tożsamości zalicza się koncepcję Erika Eriksona z jego tezą 
o stadialności rozwoju tożsamości jednostki w toku całego życia oraz koncepcję 
Paula Ricoeura, akcentującą kształtowanie się tożsamości w kontekście interakcji 
społecznych54. Zawsze jednak podkreśla się, że podstawowymi atrybutami tożsa-
mości jest odrębność, ciągłość (trwałość) i spójność55.

9.3.1. Kategorie analizy tożsamości

W analizie tożsamości niemal powszechnie rozróżnia się trzy jej aspekty: spo-
łeczny, jednostkowy i kulturowy.

Na tożsamość społeczną składają się te cechy, które przypisuje nam nasza 
grupa społeczna. Jednostka może defi niować siebie samą m.in. w kategoriach 
wyznawanych przez zbiorowość, do której należy, i które często bezrefl eksyj-
nie przyjmuje56. Nie wypada natomiast doszukiwać się w tożsamości społecznej 
jakiejś zbiorowej samowiedzy. „Żadna zbiorowość społeczna, do której można 
byłoby odnieść pojęcie tożsamości, nie ma psychicznego organu samowiedzy 
produkującego coś, co można byłoby uznać za ścisły odpowiednik samoświa-
domości osobniczej”57. „Trzeba pytać raczej o to, z czym identyfi kują się człon-

51 Jerzy Szacki, O tożsamości (zwłaszcza narodowej), „Kultura i Społeczeństwo” 2004/3, 
s. 9–40.

52 Ibid., s. 17.
53 Por. Marian Golka, Czym bywa tożsamość?, w: Kłopoty z tożsamością, red. naukowa Marian 

Golka, „Człowiek i Społeczeństwo” XXVI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 9–10.
54 Por. Hanna Mamzer, Tożsamość w podróży..., s. 49–84.
55 Ibid., s. 9.
56 Ibid., s. 107.
57 Antonina Kłoskowska, Tożsamość i identyfi kacja narodowa w perspektywie historycznej 

i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1, s. 132, oraz tej samej autorki Kultury 
narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 99: „Naród nie jest jednostką psychiczną, której można 
w sposób dosłowny przypisywać jako całości funkcje poznawcze, emocjonalne, oceniające”.
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kowie grupy, niż o to, jaka jest jej tożsamość jako grupy, gdyż tylko postępując 
w ten sposób, będziemy mieli do czynienia z uchwytnymi empirycznie faktami, 
nie zaś z mocno wątpliwą konstrukcją teoretyczną”58. Tożsamość społeczna to 
„pewien aspekt tożsamości jednostki, która z daną grupą się identyfi kuje; jest to 
»konfi guracja identyfi kacji« i nic więcej – po prostu...”59.

Jednakże badacz życia społecznego „nie może nie zauważyć, że jego uczest-
nicy kierują się de facto »holistycznymi« wyobrażeniami o świecie społecznym, 
które on sam najsłuszniej odrzucił”60. Owe hipostazy, będąc hipostazami, wywie-
rają wpływ na zachowanie się ludzi, i stąd podlegają analizie. Są częścią rzeczy-
wistości61. Czyli: (1) tożsamości jednostkowe są zależne od takich czy innych 
cech zbiorowości oraz (2) tożsamości zbiorowe odrzucone jako kategoria anali-
tyczna pozostają składnikiem rzeczywistości.

Tożsamość jednostkową (indywidualną) współtworzą predyspozycje gene-
tyczne i społeczno-kulturowe; te drugie nabyte w procesie socjalizacji oraz po-
przez świadome działania jednostki62. W tożsamości jednostkowej dominuje ten-
dencja do odróżniania się, do podkreślania różnic między „ja” a „oni”, podczas 
gdy w tożsamości społecznej odwrotnie – dominuje akcentowanie podobieństw 
między „ja” a „oni”. „Zazwyczaj jeden z tych dwóch rodzajów tożsamości do-
minuje nad drugim, określając w ten sposób rys tożsamości człowieka. [Ma to] 
„bardzo duże znaczenie dla stosunku do odmiennych kultur i otwarcia na nowe, 
napływające z zewnątrz doświadczenia, ponieważ oznacza konieczność znalezie-
nia kompromisu pomiędzy tym, co powinno zostać zindywidualizowane, a tym, 
co wspólne63”.

Natomiast tożsamość kulturowa powstaje „na bazie krytycznej analizy i zro-
zumienia »ideologii« leżących u podłoża zachowań proponowanych przez grupy/
społeczności”64. Hanna Mamzer rozumie tożsamość kulturową jako identyfi kację 
z wartościami niesionymi i propagowanymi przez kulturę danej zbiorowości spo-
łecznej, czyli internalizację określonych, przestrzeganych w danej grupie norm 
i wartości oraz sposobów interpretowania zachowań i zdarzeń. W wyniku budowa-
nia tego rodzaju tożsamości człowiek jest w stanie określić, do jakiej kultury należy, 
dlaczego, a przede wszystkim jakie są pozamaterialne oznaki owej przynależności. 

58 Jerzy Szacki, O tożsamości..., s. 27.
59 Krzysztof Koseła, Polak i katolik. Splątana tożsamość, Warszawa 2003, s. 44; podaję za: Jerzy 

Szacki, O tożsamości..., s. 28.
60 Jerzy Szacki, O tożsamości..., s. 31.
61 Warto tu przywołać słynny teoremat Thomasa: „Kiedy ludzie defi niują sytuację jako realną, 

staje się ona realna poprzez swoje konsekwencje”; podaję za: Piotr Sztompka, Trauma wielkiej 
zmiany. Społeczne koszty transformacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000, s. 24.

62 Marian Golka, Czym bywa tożsamość?, s. 16.
63 Hanna Mamzer, Tożsamość w podróży..., s. 31.
64 Ibid., s. 107. Szerzej o problematyce tożsamości kulturowej pisze Mariola Flis w swojej 

pracy: Etyczny wymiar tożsamości kulturowej, w: Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia 
z antropologii społecznej, pod redakcją Marioli Flis, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2004, 
s. 11–24.
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W tym zakresie tożsamości obecna jest już samodzielność myślenia, świadomość 
ograniczających konwenansów, tolerowanie innych punktów widzenia.

Przy konstruowaniu tożsamości kulturowej pojawia się dylemat: akceptować 
odmienność czy ją odrzucać?

Erik Erikson sugeruje, iż trzy wyżej wymienione aspekty tożsamości: spo-
łeczna, jednostkowa i kulturowa, następują po sobie w czasie, jako kolejne etapy 
konstruowania tożsamości przez jednostkę65.

9.3.2. Antynomie tożsamości

Podobnie jak wielokulturowość, także tożsamość ma swoje antynomie. Wyrażają 
się one w krańcowo odmiennym sposobie określania jej istoty. 

I tak, z jednej strony tożsamość bywa pojmowana jako coś niezmiennego, 
stabilnego, jako odkrywanie czegoś, co zostało już utworzone wcześniej. Przede 
wszystkim to społeczność przypisuje jednostce tożsamość, wymuszając konfor-
mizm poprzez język, religię, szkołę, systemy wartości, zadaniem jednostki zaś 
pozostaje tylko odkrycie i zinternalizowanie tego zapisu. Takie stanowisko bywa 
określane terminem „esencjalizmu” i jest charakterystyczne dla tych, którzy od-
wołują się do tradycji.

Z drugiej strony jawi się – dominująca dziś wyraźnie – opcja „konstruktywi-
zmu”, czyli mniemanie, iż tożsamość „jest intencjonalnie i indywidualnie kre-
owana na podstawie indywidualnie motywowanych wyborów. Relatywizacja sys-
temów wartości pozwala na wybieranie i selekcjonowanie tych części, które są 
dla jednostki interesujące. Powstają w ten sposób hybrydowe tożsamości złożo-
ne z dobranych fragmentów: z pewnością mniej standardowe, ale też społecznie 
trudniejsze do kontrolowania i ujarzmiania... Natężenie tych indywidualnie mo-
tywowanych tendencji jest tym silniejsze, że dzisiaj Europa doświadcza bardzo 
silnego zwrotu w kierunku indywidualizmu, porzucając kolektywizm, traktowany 
jako niechlubna pozostałość systemów komunistycznych”66. 

Znacznie wcześniej, bo już w latach 80. XX w., na tę dwoistość w pojmo-
waniu tożsamości zwracał uwagę Edwin W. Ardener, porównując ją do ciężaru. 
Sądzimy, że ciała „mają” swój ciężar, a tymczasem chodzi w istocie o siłę wza-
jemnego przyciągania się między ciałami, zależną od ich mas. Tak samo ma się 
rzecz z tożsamością. Wydaje się, ze jednostki ją „posiadają”, w rzeczywistości zaś 
„ja nie mam »tożsamości« – to, co widzimy, są to po prostu sposoby, w jakie je-
stem identyfi kowany (aspekt bierny) i w jakie ja identyfi kuję (aspekt czynny)”67.

65 Por. Marian Golka, Czym bywa tożsamość?, s. 16; a także Hanna Mamzer, Tożsamość 
w podróży..., s. 11.

66 Hanna Mamzer, Tożsamość a image, w: Kłopoty z tożsamością, s. 48; zob. też: Zygmunt 
Bauman, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004; Anthony Giddens, 
Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

67 Edwin W. Ardener, Tożsamość i utożsamienie, w: Sytuacja mniejszościowa i tożsamość, pod 
redakcją Zdzisława Macha i Andrzeja K. Palucha, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1992, s. 23.
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Także wspomniany wcześniej Wolfgang Welsch zdecydowanie wybiera okre-
ślenie „stawania się sobą” (proces i rozwój), a odrzuca „odkrywanie siebie” (od-
krycie czy realizacja czegoś danego z góry). „Nie pojmuję jaźni jako z góry dane-
go jądra czy rdzenia, jako czegoś w rodzaju ahistorycznego praego czy superego, 
które posiada jednostka. Jeśli mówienie o jaźni ma mieć jakikolwiek sens, musi 
dotyczyć czegoś, co ewoluuje, a nie tylko rozrasta się czy realizuje. Dlatego nie 
pytam: jak możemy odkryć i – ostatecznie – sprostać naszej jaźni? Pytam raczej: 
w jaki sposób ewoluujemy i – ostatecznie – stajemy się sobą?”68.

Widać więc wyraźnie, że dziś dominuje perspektywa tożsamości jako proce-
su, a nie stanu69. Co więcej, możliwe jest nie tylko kreowanie, ale wprost fabry-
kowanie tożsamości. Taka intencjonalnie wytworzona reprezentacja tożsamości 
jest określana słowem „image”. Image, dające odpowiedź na pytanie: jak chcę, 
abyście mnie postrzegali?, jest wtórne w stosunku do tożsamości konstruowa-
nej (kim jestem?), gdyż powstaje dopiero z myślą o konkretnym, zewnętrznym 
odbiorcy70.

Kolejny dylemat tożsamości wyraża pytanie o to, kto określa tożsamość – jed-
nostka sama dla siebie (subiektywizm), czy zbiorowość zewnętrzna w stosunku 
do jednostki (obiektywizm)? Jerzy Szacki opowiada się za poglądem, iż pytanie 
o tożsamość powinno dotyczyć nade wszystko samowiedzy jednostki czy zbioro-
wości. Spór ma tutaj charakter ontologiczny i epistemologiczny71.

O innym, istotnym dylemacie, wspomniano już powyżej: czy tożsamość zbio-
rowa ma swój substrat, czy też jest tylko metaforą dla określenia wypadkowej 
tożsamości większości członków danej społeczności (lub dla jej elity)?

I wreszcie pytanie o to, czy tożsamość tworzy uporządkowany system, czy 
też pozostaje tylko luźnym zbiorem elementów? Czy liczne tożsamości danej 
jednostki przeradzają się w zharmonizowaną strukturę, czy też są względnie 
izolowane?72.

9.3.3. Niemonokulturowy charakter współczesnych tożsamości

Dotychczasowy opis tożsamości, zwłaszcza w jej aspekcie kulturowym, zakładał, 
iż czynnikiem ją generującym jest jedna kultura – ta, którą wytworzyła grupa wła-
sna danej jednostki. Pogląd ten jest coraz powszechniej podważany. „Istotną wy-
daje się propozycja odejścia od założenia przyjmującego dominujący wpływ na 
tworzenie osobowości jednej szczególnej, określonej kultury”73. Niektórzy twier-
dzą buńczucznie, że stabilna, kontynuowana przez całe życie tożsamość osobo-

68 Wolfgang Welsch, Stając się sobą, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół 
koncepcji Wolfganga Welscha. Cz. 1. pod red. Anny Seidler-Janiszewskiej, Wydawnictwo Fundacji 
Humaniora, Poznań 1998, s. 15.

69 Hanna Mamzer, Tożsamość w podróży..., s. 77; zob. też: Elżbieta Budakowska, Wstęp, s. 9–11.
70 Hanna Mamzer, Tożsamość a image..., s. 48.
71 Jerzy Szacki, O tożsamości..., s. 26–27.
72 Ibid., s. 35.
73 Hanna Mamzer, Tożsamość w podróży..., s. 79.
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wa zdaje się nie tylko nietypowa, ale wręcz społecznie patologiczna i ewidentnie 
opóźniona w postindustrialnym, postnowoczesnym społeczeństwie74. 

To zjawisko jest widoczne zwłaszcza w kontekście współczesnych przemian 
tożsamości narodowych. „Zjawisko transnarodowości można uznać za nowy 
fenomen naszych czasów w sensie wysokiej intensywności wymiany, ponadna-
rodowych modeli powiązań, wielorakości form aktywności i ponadgranicznych 
kontaktów. W warunkach transnarodowych następuje transgresja granic moder-
nistycznego państwa narodowego wraz z przypisanym mu modelem tożsamo-
ści zbiorowej i celebracja przyjemności czerpana z różnorodności. Paradygmat 
transnarodowości pozwala więc na prowadzenie wielomodelowego stylu życia, 
opartego na rozbudowanej sieci ponadgranicznych powiązań”75. Imigranci budują 
tożsamość bardziej hybrydalną niż dualną – opartą na zestawieniu kraju pocho-
dzenia z krajem osiedlenia. Można mieć kilka afi liacji kulturowych, które w róż-
nych warunkach będą się aktywować.

Nasilająca się migracja pociąga za sobą nie tylko wzbogacenie krajobra-
zu kulturowego, lecz także narastanie obaw. Pojawiają się takie zjawiska, jak: 
hierarchizacja różnych grup narodowych i etnicznych (w zależności od stopnia 
rozwoju ich krajów w skali światowej), wzmacnianie u migrantów tożsamości 
tradycyjnej (wobec zagrożenia wyłączeniem), lęk o zachowanie tożsamości przez 
społeczeństwo przyjmujące (liczebna dominacja imigrantów w pewnych środo-
wiskach, także na skutek wysokiej zazwyczaj dynamiki demografi cznej ich ro-
dzin), przenoszenie wizerunku imigrantów jako terrorystów lub handlarzy narko-
tykami, obawy przed przenoszeniem historycznych konfl iktów na grunt państwa 
przyjmującego76.

Niezwykłe natężenie ruchów migracyjnych powoduje, zdaniem Elżbiety 
Budakowskiej, pojawienie się nowych typów wyzwań dla społeczeństw przyj-
mujących. Wyzwania te są pochodną zmian jakościowych samych migracji (ich 
natężenia77, kierunku wędrówek, zróżnicowanego składu etniczno-kulturowego, 
feminizacji, tzw. nowego orientalizmu – czyli napływu dużych grup migrantów 
muzułmańskich, buddyjskich i hinduistycznych, znaczącego napływu imigran-
tów z Europy Środkowo-Wschodniej po 1990 r.); dalej – wzrostu podmiotowości 
migranta oraz ponowoczesnego charakteru współczesnej rzeczywistości społecz-
nej: odrzucenie granic; „respektowanie inności i różnicy staje się wartością samą 
w sobie”78.

74 John H. Marx, The Ideological Construction of Post-Modern Identity Models In Contemporary 
Cultural Movements, w: Identity and Authority. Explorations in the Theory of Society, R. Robertson, 
B. Holzer (eds), B. Blackwell, Oxford 1980; podaję za: Zbigniew Bokszański, Tożsamość aktora 
społecznego a zmiana społeczna, „Studia Socjologiczne” 1995/3–4, s. 109–123.

75 Elżbieta Budakowska, Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfi kacji narodowo-
kulturowej, w: Tożsamość bez granic, s. 51.

76 Zob. ibid., s. 53.
77 W 2000 roku migrowało na świecie około 175 mln osób.
78 Elżbieta Budakowska, Współczesne migracje..., s. 63.
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Pojawia się jednak nowa forma alienacji, spowodowana nie brakiem, lecz 
„przedozowaniem wolności”. Migrant otrzymuje wiele możliwości budowania 
swej tożsamości, ale brak mu „holistycznego odnośnika identyfi kacyjnego”; kon-
tekst odnośników jest niestały i niepewny.



ROZDZIAŁ 10

ROZDROŻE SZWAJCARSKIEJ 
WIELOKULTUROWOŚCI

Dysponując obecnie dwoma zespołami danych, a mianowicie przebiegiem dzie-
jowego procesu narodu szwajcarskiego oraz siatką pojęciową wielokulturowości 
i tożsamości, można podjąć próbę zinterpretowania konfederackiej historii w tych 
kategoriach. Po raz kolejny zatem, ale już bardziej kompleksowo i systematycz-
nie, postawione zostanie pytanie o naturę wielokulturowości tego społeczeństwa, 
a zwłaszcza o zasadność określania jej jako stojącej na rozdrożu.

10.1. MODELE WIELOJĘZYCZNOŚCI

10.1.1. Początki wielojęzyczności: wielokulturowość imperialna 

Historyczne narodziny Konfederacji to proces przebiegający wewnątrz ogromnego 
i zróżnicowanego organizmu politycznego cesarstwa, ale na jego ograniczonej prze-
strzeni, pozostającej pod wpływami Habsburgów. Wprawdzie nawet te niewielkie 
obszarowo tereny, które dały początek dzisiejszej Szwajcarii, nie były ani kulturo-
wo, ani społecznie, ani językowo całkowicie jednorodne, to jednak w wiekach śred-
nich dystynktywność granic językowych była nieporównanie mniejsza niż obecnie, 
nie miała przy tym tylko etnicznego podłoża, a granice polityczne prawie nigdzie 
nie nakładały się na językowe. Kantony, które w 1291 r. związały się pierwszym 
traktatem, stanowiły pod względem językowym i wyznaniowym całość kulturowo 
zbliżoną – ich ludność była katolicka i posługiwała się dialektami alemańskimi.

Rozszerzanie się Konfederacji na zachód, a w szczególności przystąpienie 
Berna (1353), zainicjowało proces zróżnicowania kulturowego, jako że Berno 
powiązane było z burgundzką (czyli zromanizowaną) przestrzenią kulturową. 
Romański substrat kulturowy dołączył także na południu, najpierw przejściowo, 
a z czasem na stałe, w rezultacie podboju Leventiny (1403). Pod koniec wieku 
XV nastąpiło zbliżenie między Konfederacją a Szarą Ligą, czyli polityczną struk-
turą obejmującą obszary wówczas przeważająco retoromańskie. Otwarło to kolej-
ny wątek kulturowego różnicowania się Szwajcarii, który po wielu latach przyjął 
postać Gryzonii, następnego kantonu – członka Konfederacji. 

Początki wielokulturowości w wymiarze językowym nosiły wyraźne znamio-
na modelu imperialnego. Dominacja kultury niemieckiej w stosunku do kultury 
romańskiej była aż nadto wyraźna. Świadczy o tym np. negatywny stereotyp lud-



Rozdroże szwajcarskiej wielokulturowości 199

ności francuskojęzycznej, tzw. Welschów, ukształtowany w czasie walk toczo-
nych przez Berneńczyków z Burgundami w drugiej połowie XV w., zniemcza-
nie nazwisk przez fryburskie rody, gdy ten dwujęzyczny obszar przystępował do 
Konfederacji (1481), oraz karanie tych, którzy jeszcze pod koniec XVI w. we 
Fryburgu odważyli się mówić po francusku. Trzeba jednak pamiętać, że to, co 
nazwano powyżej dominacją kultury niemieckiej, nie odnosiło się bynajmniej do 
tej kultury jako całości, lecz do stopniowo wyodrębniającej się coraz bardziej jej 
helweckiej gałęzi. Dowodzi tego np. zapoczątkowana w 1510 r. praktyka prowa-
dzenia urzędowej korespondencji konfederatów „w dobrej, związkowej mowie” 
czy też nazwanie Szwajcarów „narodem związkowym” przez przedstawiciela 
papieża (1521). Takie wydarzenia wzmacniały poczucie kulturowej odrębności 
Szwajcarów w stosunku do społeczności zewnętrznych i związaną z tym ich zbio-
rową tożsamość.

Wraz z pojawieniem się zróżnicowania wyznaniowego (o czym poniżej), 
w następstwie procesów opisanych szczegółowo w rozdziale pierwszym, w punk-
cie dotyczącym reformacji, postąpił także proces kształtowania się wielokulturo-
wości na płaszczyźnie językowej. Wzmocnienie statusu dialektów alemańskich, 
jakkolwiek nie doprowadziło do powstania ujednoliconej formy pisanej, to przy-
czyniło się do krzepnięcia odrębnej tożsamości językowej niemieckojęzycznych 
Szwajcarów w stosunku do Niemców.

10.1.2. Początki wielojęzyczności stowarzyszeniowej 

Ewolucyjną zmianę dotychczasowego modelu wielojęzyczności szwajcarskiej, 
wyrażającego się w uprzywilejowanej pozycji języka niemieckiego, umożli-
wił wzrost potęgi Francji w XVII w. Status języka francuskiego w zachodniej 
Szwajcarii podniósł się znacząco, prowadząc nawet do mechanicznej romaniza-
cji nazwisk. Także corocznie odnawiane umowy między Szwajcarią a Francją 
o werbunku żołnierzy do armii francuskiej zaczęto z czasem spisywać już nie 
po niemiecku, ale po francusku. To wymowna, symboliczna wręcz zmiana w po-
równaniu z dumnym wprowadzeniem przez Szwajcarów w początkach XVI w. 
„dobrej, związkowej mowy” do dokumentów międzypaństwowych.

Republikańskie hasła oraz interwencja Francji w Szwajcarii w 1798 r. też 
znacząco przyczyniły się do osłabienia modelu imperialnej wielokulturowości 
w wymiarze językowym. Już w 1794 r. w Gryzonii publicznie mówiono o rów-
nouprawnieniu trzech języków używanych na tym obszarze – niemieckiego, 
włoskiego i retoromańskiego (prawnie ten stan rzeczy zatwierdziła konstytucja 
kantonu Gryzonia w 1880 r.). Konstytucja Republiki Helweckiej (1798) uznała 
równość języka niemieckiego i francuskiego w całym państwie. Status ten został 
rozciągnięty także na język włoski w konstytucji z 1848 r., wieńczącej półwie-
cze zmagań o utworzenie nowoczesnego państwa szwajcarskiego. Należy jednak 
podkreślić, że zrównanie prawne nie było równoznaczne z faktyczną równością 
trzech wymienionych języków. Dominacja języka niemieckiego nadal była obec-
na, choć nie w takim wymiarze jak dotychczas. Dlatego też uprawnione wyda-
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je się mówienie o przechodzeniu w XIX w. od wielojęzyczności imperialnej do 
stowarzyszeniowej, ale z zachowaniem przez grupę niemieckojęzyczną statusu 
większościowego.

W drugiej połowie XIX w. niespotykanej ważności nabrał bardzo istotny 
czynnik wpływający na kształt wielokulturowości w Szwajcarii – migracja, i to 
zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Skutki oddziaływania 
tego czynnika były wielorakie. Dwa z nich należy tu wymienić z nazwy. 

Dotychczasowy, terytorialny charakter retoromańszczyzny, jako jednej z kul-
tur narodowych Szwajcarii, zaczął ulegać postępującej erozji. Emigracja Reto-
romanów z biednych, słabo rozwiniętych obszarów górskich doprowadziła do 
przekształcenia się zwartej przestrzeni kulturowej – by użyć obrazowej formuły 
– w wyspy atakowane falami odmiennej kultury germańskiej, i w konsekwencji 
osłabiła zdolność ich kultury do przetrwania. Przejawem obrony przed asymilacją 
i budowania odrębnej tożsamości społecznej Retoromanów w tej groźnej sytuacji 
jest chociażby słynna praca Paidera Lansela z 1913 r. pod znamiennym tytułem: 
Ni Taglians, ni Tudais-chs! Romanschs vulains restar! (Ani Włochami, ani Niem-
cami! Chcemy pozostać Retoromanami). Podobny wydźwięk mają prace współ-
czesnego badacza i obrońcy retoromańszczyzny – Jeana Jacquesa Furera, który 
domaga się bezwarunkowego zachowania terytorialnego charakteru tej kultury. 
Obydwa te stanowiska można odczytać jako apel o budowanie w Szwajcarii wie-
lokulturowości stowarzyszeniowej, czyli takiej, w której każda kultura składowa 
będzie respektowana niezależnie od liczebności czy potencjału gospodarczego 
grupy stanowiącej jej nośnik. Że nie są to głosy pojedyncze, odosobnione, czyli – 
innymi słowy – że model wielokulturowości stowarzyszeniowej, konserwatywnej 
był już wcześniej postrzegany jako pożądany kierunek rozwoju społeczeństwa 
szwajcarskiego, świadczy także utworzenie w 1914 r. Nowego Stowarzyszenia 
Szwajcarskiego (Neue Helvetische Gesellschaft), którego celem była – i jest nadal 
– praca na rzecz jedności i porozumienia między grupami narodowymi, oparta na 
tradycjach helwetyzmu. Stowarzyszenie to działa wszak po dziś dzień.

Natomiast przybierająca fala zewnętrznej imigracji ekonomicznej, spontanicz-
nie wsysana przez rozwijającą się gospodarkę, zaczęła powoli, lecz nieubłaganie 
wpychać Szwajcarię na drogę konfrontacji z rosnącym odsetkiem ludności obcej 
dla wszystkich kultur narodowych tego kraju. Zasadniczo liberalny charakter poli-
tyki imigracyjnej władz szwajcarskich z końca XIX i początku XX w. nie zapobiegł 
takim zjawiskom agresywnej rywalizacji, jak np. zamieszki antywłoskie w Zurychu 
czy powołanie specjalnej policji ds. obcokrajowców (Fremdepolizei).

Można zatem powiedzieć, że przełom XIX i XX w. zaznaczył się w Szwajca-
rii współistnieniem dwóch modeli wielokulturowości. Ad intra coraz wyraźniej 
rysował się na horyzoncie model wielokulturowości stowarzyszeniowej, który 
zakłada wyrazistą tożsamość, wolność i równość wszystkich uczestników życia 
społecznego. Nie wszystkie cechy tego modelu mogły być od razu zrealizowane. 
Do dziś problem równości i wolności poszczególnych kultur narodowych jest 
wciąż przedmiotem dyskursu społecznego. 
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Natomiast w wymiarze ad extra Szwajcarzy zdawali się optować za mode-
lem imperialnym, czyli strzec swej trój-, a z czasem coraz bardziej świadomie 
i otwarcie czterokulturowej odrębności, i kontrolować rosnącą liczebnie kategorię 
obcokrajowców – imigrantów ekonomicznych. 

Ten kierunek był nadal wyraźnie kontynuowany w czasie I wojny światowej, 
w okresie międzywojennym i po roku 1945. Swoistym kamieniem milowym na 
drodze budowania i ochrony tradycyjnej wielokulturowości kraju ad intra było 
głośne wystąpienie Carla Spittelera z 1914 r., które miało miejsce nie gdzie in-
dziej, jak właśnie w Nowym Stowarzyszeniu Szwajcarskim – Nasz szwajcar-
ski punkt widzenia (Unser Schweizer Standpunkt), a to wobec niebezpiecznego 
pęknięcia wzdłuż niemiecko-francuskiej granicy językowej. Dalej, wyrazistym 
przejawem tego wewnętrznego trendu była cała „duchowa obrona kraju” przed 
zagrożeniem ze strony nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch, w której 
ramach można było zaobserwować m.in. organizowanie się użytkowników mó-
wionych dialektów alemańskich (czyli wzmacnianie grupowej tożsamości), słyn-
ną wystawę krajową w Zurychu (1938), pierwszą rewizję artykułu językowego 
w konstytucji związkowej, w tym zwłaszcza uznanie języka retoromańskiego za 
czwarty język narodowy kraju (1938), czy też powołanie fundacji Pro Helvetia 
(1939). Te wydarzenia ujawniły nie tyle dążenia ku uniformizacji, ile ku odręb-
ności i różnorodności tradycji językowych jako czynnika współprzynależności 
narodowej. Szwajcaria chciała ukazać się jako kraj, który posiada własną, odręb-
ną od innych tożsamość; kraj zdolny do zjednoczenia się, ale bez uniformizacji 
(s’unir sans s’unifi er1).

W perspektywie zewnętrznej natomiast (ad extra) trzeba wskazać na restryk-
tywną Federalną Ustawę o Pobycie i Osiedlaniu się Cudzoziemców z 1931 r. 
(tzw. ANAG), która stanowiła wyraz przejścia od polityki imigracyjnej liberal-
nej do konserwatywnej, niechętnej napływowi obcokrajowców. W okresie po-
wojennym kilkunastoletni okres „otwartych drzwi” dla imigrantów niezbędnych 
w dynamicznie rozwijającej się gospodarce (1948–1962) znowu wywołał wzrost 
nastrojów ksenofobicznych i mnożenie się inicjatyw obywatelskich przeciwko 
obcokrajowcom. Podejmowane przez władze próby odejścia od idei rotacji zagra-
nicznej siły roboczej, wprowadzenia ułatwień przy naturalizacji i nadania katego-
rii cudzoziemców charakteru bardziej stabilnego, były w referendach odrzucane 
przez społeczeństwo.

10.1.3. Wielojęzyczność stowarzyszeniowa dopełniona

Ostatnie dwie dekady XX w. przyniosły wiele istotnych wydarzeń składają-
cych się na szwajcarską wielokulturowość. W perspektywie ad intra wymie-
nić należy opracowanie dwóch rządowych raportów o sytuacji językowej kraju 
(2½-Sprächige Schweiz? z 1982 r. oraz tzw. Raport Saladina z 1989 r.) i zrealizo-

1 Czesław Porębski, Doświadczenia demokracji szwajcarskiej, w: O Europie i Europejczykach, 
Kraków 2000, s. 101–102.
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wanie narodowego projektu badawczego „Kulturowa różnorodność i tożsamość 
narodowa”. Wszystkie ww. przedsięwzięcia ujawniły zagrożenie dla tradycyjnej 
czterojęzyczności Szwajcarii. Najbardziej spektakularnym rezultatem tych dzia-
łań było – po pierwsze – przeprowadzenie drugiej rewizji artykułu językowego 
w ustawie zasadniczej (zatwierdzone w referendum w 1996 r.), dzięki której re-
toromański uzyskał status czwartego języka urzędowego w państwie, oraz – po 
drugie – zmienione podejście do spraw językowych w gruntownie zrewidowanej 
tejże ustawie (przyjętej w referendum w 1999 r.).

Szczegółowa analiza tych wydarzeń, przeprowadzona w rozdziale ósmym, po-
zwala na sformułowanie dwóch twierdzeń. Po pierwsze, dopełniony został model 
wielojęzyczności stowarzyszeniowej, jako że wszystkie cztery, tradycyjne spo-
łeczności językowe kraju zostały zrównane w prawach, potwierdzony został sza-
cunek dla różnorodności oraz wyrażona wola zachowania wewnętrznej spójności 
i terytorialnego charakteru wspólnot językowych. Po drugie zaś, sposób potrakto-
wania kwestii językowej przez ustawodawcę ukazuje także uwzględnienie przez 
niego bardziej liberalnej opcji dyskursu językowego, nakierowanej na przyszłość 
i akcentującej potrzebę „zgodnego porozumienia”. Jeśli dołączyć do tego obrazu 
także szeroko relacjonowaną w rozdziale ósmym dyskusję nad miejscem języka 
angielskiego w edukacji i życiu społecznym oraz statystyki mówiące o tym, że 
z roku na rok rośnie procent mieszkańców Szwajcarii, dla których pierwszym 
językiem nie jest żaden z języków narodowych2, to można zaryzykować tezę, 
iż uzasadnionej dumie z osiągniętej dojrzałości w ramach wielojęzyczności sto-
warzyszeniowej powinna towarzyszyć świadomość kolejnego wyzwania. Społe-
czeństwu szwajcarskiemu coraz trudniej będzie się zmieścić w mozolnie wypra-
cowanych ramach. Czy kolejnym przystankiem w tej dziejowej podróży będzie 
wielojęzyczność międzynarodowa (radykalna)?

10.1.4.  Wielokulturowość ad extra; między modelem imperialnym 
a konserwatywnym

Przełom XX i XXI w. zaznaczył się w Szwajcarii ważnymi wydarzeniami w per-
spektywie ad extra. Z jednej strony zrealizowany został narodowy program ba-
dawczy „Migracje i stosunki międzykulturowe”, mający na celu m.in. zapobiega-
nie wykluczeniu społecznemu obcokrajowców, a rząd został wyposażony w spe-
cjalne, niemałe fundusze na rzecz ich integracji. Te wydarzenia pozwalają mówić 
o próbie rozwiązania problemu obcokrajowców według modelu, który choć w za-
rysach przypomina model stowarzyszeniowy, konserwatywny. Tutaj polegałby on 
na uznaniu obcokrajowców za osoby godne zrównania w prawach z obywatela-
mi, oczywiście po spełnieniu szeregu warunków, ale potencjalnie możliwych do 
spełnienia.

2 Dane uzyskane podczas spisu powszechnego w 2000 r. pozwalają określić odsetek takich osób 
na poziomie 9%.
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Z drugiej zaś strony kilkakrotnie debatowano i głosowano – bezskutecznie 
– nad wprowadzeniem ułatwień naturalizacyjnych, przyjęto nową, restrykcyj-
ną ustawę o obcokrajowcach (tzw. AuG – Ausländergesetz; 2005 r.), w atmos-
ferze ksenofobii odbyto wybory parlamentarne („szwajcarska wojna owiec”; 
2007 r.) oraz przeprowadzono referendum w sprawie budowy minaretów (listo-
pad 2009 r.). Liderem na scenie politycznej kraju jest już od wyborów w 1999 r. 
Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), zdecydowanie przeciwna obecności obco-
krajowców w Szwajcarii. Trzeba przy tym pamiętać, że czasy, kiedy imigranci 
przybywali do Szwajcarii prawie wyłącznie z krajów ościennych, a więc tych, 
w których języki narodowe pokrywały się z językami narodowymi Szwajcarii 
(Włochy, Niemcy, Francja, Austria), należą już dawno do przeszłości. W roku 
2008 tacy obcokrajowcy stanowili tylko 39% wszystkich obcokrajowców w tym 
kraju (a szczegółowo: 17,5% z Włoch, 14% z Niemiec, 5,2% z Francji i 2,1% 
z Austrii). Pozostali przybyli z Portugalii – 11,8%, z Hiszpanii – 4%, z Serbii 
i Czarnogóry – 11%, z Turcji – 4,3%, z Afryki – 3,3%, z Ameryki – 4,2% oraz 
z Azji i Oceanii – 6%)3. Te fakty z kolei zdają się sugerować interpretację doko-
nujących się zmian w kategoriach imperialnego modelu wielokulturowości.

Wydaje się zatem, iż wielokulturowość w aspekcie wielojęzyczności charak-
teryzuje się w Szwajcarii w ostatnich dekadach ciągłym napięciem między mo-
delem imperialnym a stowarzyszeniowym, przy czym ten drugi jest nieporów-
nywalnie słabszy od pierwszego, aktualna zaś konstelacja sił politycznych nie 
zapowiada rychłej zmiany sytuacji. Tymczasem odsetek cudzoziemców powoli, 
ale nieprzerwanie rośnie. W 2008 r. wyniósł on już 21,7% (w liczbach bezwzględ-
nych było to 1 669 715 osób; a w tymże 2008 r. naturalizowano 44 365 osób)4.

10.2. MODELE WIELOWYZNANIOWOŚCI

10.2.1.  Początki wielowyznaniowości: między modelem imperialnym 
a stowarzyszeniowym

Reformacja rozbiła homogeniczność wyznaniową Szwajcarów. Społeczeństwo 
uległo podziałowi na katolików oraz na zwolenników Zwingliego i Kalwina. 
Przez długi okres relacje między tymi społecznościami miały charakter konfl ik-
towy. Wewnętrzne porozumienia zawierane najpierw między kantonami prote-
stanckimi, a później między katolickimi, a zwłaszcza toczone wojny konfesyj-
ne (tzw. wojny kappelskie, a w wieku XVII i XVIII tzw. wojny willgmerskie) 
wskazują, że zróżnicowanie kulturowe na płaszczyźnie wyznaniowej przybrało 
najpierw postać agresywnej rywalizacji. 

3 Die Bevölkerung der Schweiz 2008, Eidgenössisches Departament des Innern, Bundesamt für 
Statistik, Neuchâtel 2009, s. 5.

4 Ibid.
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Z czasem ustabilizował się podział na kantony (1) wyraźnie zdominowane 
przez protestantów, (2) wyraźnie zdominowane przez katolików oraz (3) kantony 
mieszane wyznaniowo. Liczebna i ekonomiczna przewaga ludności protestanc-
kiej, a także wygrana przez protestantów ostatnia wojna willgmerska, pozwalają 
określać sytuację wyznaniową Szwajcarii na przełomie XVII i XVIII w. w ka-
tegoriach modelu imperialnego, z zaznaczeniem, iż strona katolicka zajmowała 
w tej pluralistycznej strukturze pozycję mniejszościową.

To położenie katolików szwajcarskich uwidoczniło się jeszcze bardziej w na-
stępstwie interwencji francuskiej (1798). Próba laicyzacji państwa na wzór re-
publikański, wyrażająca się w projekcie przysięgi obywatelskiej czy sekwestrze 
dóbr klasztornych, wyraźnie zdestabilizowała kruchą równowagę między szwaj-
carskimi katolikami a protestantami, czyli – innymi słowy – nosiła znamiona po-
wrotu do modelu konfl iktowego zróżnicowania. Dalsze wypadki potwierdzają tę 
diagnozę. Z jednej strony nastąpiła konsolidacja obozu liberalnego, ucieleśniona 
w formie tzw. Artykułu Badeńskiego (1834), zmierzającego do silnego ogranicze-
nia suwerenności Kościoła. Z drugiej zaś strony doszło do założenia podstaw blo-
ku katolickiego, co wyraziło się najpełniej w postaci Sonderbundu, czyli związku 
obronnego siedmiu kantonów katolickich (1845). Nakaz rozwiązania tego paktu 
(1847) i starcia zbrojne między zwaśnionymi stronami to kolejne wskaźniki dry-
fowania kraju w kierunku modelu konfl iktowego zróżnicowania.

Uchwalona wkrótce potem nowa konstytucja szwajcarska (1848) ustanawiała 
równość między wyznaniem katolickim a protestanckim. Jednak, po pierwsze, 
było to zrównanie tylko tych dwóch wyznań (szwajcarscy wyznawcy judaizmu 
musieli czekać jeszcze 18 lat na prawo do swobodnego osiedlania się, członko-
wie zaś innych wspólnot religijnych jeszcze kolejne 8 lat na ustawową wolność 
wyznania), a po drugie, zrównanie prawne nie zawsze szło w parze ze zrów-
naniem faktycznie realizowanym i odczuwanym. Zdecydowana dominacja partii 
liberalnej na szwajcarskiej scenie politycznej, począwszy do wyborów w 1848 r., 
a skończywszy dopiero na roku 1919, nie tylko nie doprowadziła do urzeczywist-
nienia konstytucyjnej równości, lecz raczej pogłębiła dystans między środowi-
skami liberalnymi a konserwatywnymi katolikami. W tej sytuacji katolicy czuli 
się zmarginalizowani i kontynuowali budowę własnego „subspołeczeństwa”. Sta-
nowiąc prawie połowę ludności państwa, pierwsze miejsce w siedmioosobowym 
gabinecie uzyskali dopiero w 1891 r. (otrzymał je poseł z Partii Katolicko-Kon-
serwatywnej)5. Dodatkowo jeszcze obciążało katolicką społeczność rozbicie we-
wnętrzne – schizma Kościoła chrześcijańskokatolickiego w 1872 r., cztery lata 
później uznanego ofi cjalnie przez państwo.

Patrząc jednak przez pryzmat prawa, można postawić tezę o ukształtowa-
niu się stowarzyszeniowej (konserwatywnej) wielowyznaniowości w Szwajca-

5 Agnieszka Nitszke, Wpływ instytucjonalizacji partii politycznych w Szwajcarii na ich 
stosunek do integracji europejskiej, w: Barbara Wiśniewska-Paź (red.), Fenomen Szwajcarii wobec 
Unii Europejskiej. Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie, 
Wydawnictwo Naukowe Semper®, Warszawa 2009, s. 52.
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rii. Dwie największe tradycyjne grupy wyznaniowe, czyli katolicy i protestanci, 
uzyskały równe statusy (tj. uznanie publiczno-prawne) w niemalże wszystkich 
kantonach, bo tylko z wyjątkiem Genewy i Neuchâtel. Trzeci Kościół – chrześci-
jan-katolików – cieszy się także pełnym uznaniem publiczno-prawnym, ale tylko 
w dziewięciu kantonach. Natomiast wszystkie pozostałe grupy wyznaniowe nie 
mają w Szwajcarii żadnych praw publicznych, jakkolwiek mają konstytucyjnie 
zagwarantowaną wolność wyznawania swojej wiary.

10.2.2. Wielowyznaniowość zwielokrotniona

Długotrwałe i nabierające intensywności procesy migracyjne, które spowodowały 
napływ do Szwajcarii znaczącej liczby osób z krajów o innym niż chrześcijańskie 
obliczu religijnym, doprowadziły do tego, że formowane przez wiele lat ramy 
instytucjonalne dla tradycyjnych Kościołów wystawione są na poważną próbę. 
Do pierwszej głośnej konfrontacji doszło na przełomie lat 2005/2006, w związku 
z próbą budowy minaretów przy meczetach w dwóch szwajcarskich miejscowo-
ściach – Wangen (kanton Solura) i Langenthal (kanton Berno). To przy tej okazji 
zawiązał się społeczny komitet dążący do zablokowania muzułmańskich przed-
sięwzięć. Mimo że początkowo sukces odnieśli muzułmanie, skutecznie odwołu-
jąc się od negatywnej decyzji władz lokalnych do Sądu Związkowego6, to opór 
w szwajcarskim społeczeństwie nie został stłumiony i sprawa powróciła w refe-
rendum przeprowadzonym 29 listopada 2009 r. Odbyło się ono w następstwie 
inicjatywy społecznej przedstawionej przez tzw. Komitet Egerkingera, a zmie-
rzającej do wprowadzenia zakazu budowania minaretów. Wbrew przedreferen-
dalnym sondażom oraz pomimo ofi cjalnego nawoływania hierarchii katolickiej 
do odrzucenia inicjatywy Egerkingera, 57,5% uczestników referendum opowie-
działo się za jej przyjęciem. W konsekwencji do art. 72. konstytucji federalnej 
dopisany został punkt 3., stanowiący, iż budowa minaretów jest w kraju zakazana. 
Nieoczekiwany wynik referendum wywołał burzliwe echa w samej Szwajcarii, 
a także poza jej granicami. Niektóre kraje arabskie groziły nawet wycofaniem 
lokat ze szwajcarskich banków. Jednak jeszcze podczas trwania kampanii przed-
referendalnej Walter Wobmann, poseł do parlamentu związkowego z kantonu So-
lury, a zarazem przewodniczący Komitetu Egerkingera, podkreślał, że ta społecz-
na inicjatywa nie jest wymierzona przeciwko islamowi jako takiemu i w żadnym 
stopniu nie gwałci konstytucyjnej zasady wolności religijnej, czego dowodem jest 
istnienie w kraju setek meczetów. Chodzi natomiast o wyrażenie sprzeciwu prze-
ciwko ekspansji politycznej muzułmanów, gdyż, zdaniem Wobmanna, zgoda na 
budowę minaretów pociągnie za sobą nie tylko hałaśliwe, wzmacniane przez me-
gafony nawoływania do modlitwy, poczynając od wczesnego poranka, a kończąc 

6 Szerzej o tym incydencie w: Andrzej Porębski, Spór o budowę minaretów w Szwajcarii – 
przyczynek do dialogu muzułmańsko-chrześcijańskiego, w: Dialog na pograniczu kultur i cywilizacji, 
pod red. Tadeusza Palecznego i Moniki Banaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2009, s. 227–240.
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na godzinach wieczornych, ale także narzucanie islamskiego prawa – szariatu. 
Przykład Niemiec daje w tym względzie wiele do myślenia. Bardzo wymowny 
był zresztą jeden z plakatów Komitetu Egerkingera, nawołujący do wprowadze-
nia zakazu. Plakat sugeruje, iż minarety stanowią zagrożenie dla spójności kraju, 
symbolicznie przebijając się przez fl agę narodową jak głowica rakiety.

Ryc. 4. Plakat kampanii referendalnej w sprawie zakazu budowania minaretów 
w Szwajcarii

Źródło: www.minarette.ch

Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że wyznawcy islamu są drugą co do wielkości 
(po chrześcijanach) i najbardziej dynamiczną demografi cznie grupą wyznaniową 
w Szwajcarii, można się spodziewać, że referendum w sprawie budowy minare-
tów nie rozwiązało sprawy na zawsze. Należy jeszcze przy tym uwzględnić szyb-
ko i silnie różnicujące się spektrum grup wyznaniowych w Szwajcarii, o czym 
świadczą przytaczane wcześniej dane spisowe z 2000 r. Składa się na to blisko 
500 podanych w spisie wyznań, z czego kilkanaście jest liczebnie znaczących, 
nieco ponad 70% wyznawców należących do trzech tradycyjnych Kościołów 
chrześcijańskich (wobec blisko 98% w roku 1970), rosnąca szybko grupa osób 
bezwyznaniowych lub nieokreślających swej przynależności konfesyjnej oraz 
szesnastokrotny wzrost liczby muzułmanów w minionych 30 latach.

Patrząc na społeczeństwo szwajcarskie z perspektywy zróżnicowania wyzna-
niowego, wydaje się uzasadnione postawienie hipotezy analogicznej jak w przy-
padku wielojęzyczności. Wypracowywany przez lata model współistnienia tra-
dycyjnych Kościołów, który przechodził przez fazę agresywnego różnicowania 
się i dominacji, by osiągnąć stan względnego równouprawnienia, czyli wielo-
wyznaniowości konserwatywnej (stowarzyszeniowej), przeżywa obecnie nowe 
napięcia. Mogą one być interpretowane jako pierwsze zwiastuny kształtowania 
się nowego, radykalnego modelu wielowyznaniowości, który wymagałby rezy-
gnacji z uprzywilejowanego traktowania niektórych tylko grup wyznaniowych, 
a tolerowania pozostałych, na rzecz całkowitego równouprawnienia wszystkich. 
Stosunki ilościowe między relewantnymi Kościołami w Szwajcarii nie pozwalają 
jeszcze mówić o zdecydowanym ukształtowaniu się takiego nowego modelu, ale 
pytanie o kształt przyszłości w tej materii nie jest bezprzedmiotowe.



ZAKOŃCZENIE

Sformułowanie „rozdroże” pochodzi od słowa „droga”, zakłada zatem ruch, zmia-
nę, przemieszczanie się. Zebrany materiał pozwala stwierdzić, iż wielokulturo-
wość Szwajcarii nie była i nie jest obecnie czymś danym przez naturę, niezmien-
nym i przesądzonym. Wręcz przeciwnie, ów pluralistyczny aspekt narodowej kul-
tury alpejskiego kraju znajduje się od samego początku właśnie „w drodze”, ulega 
ustawicznej zmianie. Dotyczyła ona obydwu podstawowych wymiarów kultury, 
tj. języka i religii, ale także wielu pomniejszych, takich jak styl życia, postawy 
polityczne, kuchnia czy światopogląd. 

Istotne pozostaje jednak pytanie o charakter tej zmiany. Czy jest ona ciągła czy 
skokowa? Jednokierunkowa czy wielokierunkowa? Docelowa czy permanentna? 
Czy doszło do sytuacji, w której ciągłość zmiany szwajcarskiej wielokulturowości 
została już zachwiana albo zostanie zachwiana w nieodległej przyszłości? Czy 
czynniki, które obecnie warunkują dynamikę narodowej kultury szwajcarskiej, 
są czynnikami o nowej, innej niż dotychczasowe jakości? Czy, innymi słowy, 
społeczeństwo szwajcarskie czeka „trauma wielkiej zmiany kulturowej”1? Mamy 
wszak do czynienia z sytuacją, gdy „proces społecznego stawania się [w naszym 
wypadku – proces kształtowania się społeczeństwa wielokulturowego w Szwajca-
rii – A.P.] przebiega w odziedziczonym po przeszłości kontekście społecznym”2, 
i jest to proces ciągły, nieprzewidywalny, nie do końca zdeterminowany, będący 
rezultatem działań podmiotów indywidualnych i zbiorowych, które zdają się za-
burzać dotychczasowy stan społeczeństwa.

Zawarte w tytule prezentowanej książki słowo „rozdroże” zawiera w sobie 
hipotezę badawczą, że mianowicie szwajcarska wielokulturowość osiągnęła ta-
kie stadium rozwojowe, w którym musi ulec jakościowej zmianie. Charakter tej 
zmiany nie jest ostatecznie przesądzony, możliwe są różne warianty, ale dotych-
czasowa formuła trwania narodu szwajcarskiego znalazła się na granicy wyczer-
pania. Zestawiona na poprzednich stronach argumentacja zmierzała do wykaza-
nia, iż zinstytucjonalizowana czterojęzyczność i dwuwyznaniowość tego kraju 
jest wynikiem wielowiekowej ewolucji społecznej, gwałtowna zaś intensyfi ka-
cja zjawisk migracyjnych spowodowała dysharmonię między ramami prawnymi 
wielokulturowości a stanem faktycznym społeczeństwa. Działania podejmowane 
w ostatnim czasie przez różne szwajcarskie organizacje i instytucje zdają się tę 
tezę w całej rozciągłości potwierdzać. Szwajcarzy są coraz bardziej świadomi 

1  To sformułowanie zostało zaczerpnięte z książki Piotra Sztompki, Trauma wielkiej zmiany. 
Społeczne koszty transformacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000, s. 17. Współ-
czesne zjawiska w życiu społecznym Szwajcarii noszą znamiona podobieństwa do wielu składowych 
modelu sekwencji traumatycznej w kulturze, analizowanej przez P. Sztompkę w odniesieniu do spo-
łeczeństwa polskiego.

2  Ibid., s. 17.
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wyzwania, jakie dla ich narodu stanowi dzień dzisiejszy, i starają się na to wyzwa-
nie odpowiedzieć. Poniżej opisano kilka symptomatycznych zdarzeń, zarówno 
z obszaru wielojęzyczności, jak i wielowyznaniowości.

W literaturze dotyczącej szwajcarskiej tożsamości narodowej wielokrotnie 
przytaczana jest wypowiedź wybitnego intelektualisty Friedricha Dürrenmatta: 
„Sądzę, że Szwajcarzy stoją wobec niebezpieczeństwa przegrania swoistego eks-
perymentu [stworzenia z czterech kultur czegoś wspólnego] (...) francuskojęzyczni 
i niemieckojęzyczni, ale także włoskojęzyczni, nie żyją wcale razem, lecz obok 
siebie”3. To, o czym mówi Dürrenmatt, widoczne jest zwłaszcza w centrum po-
szczególnych obszarów językowych. Na pograniczach sytuacja wygląda lepiej, 
choć istnieją także przykłady negatywne. Wiele się mówi o potrzebie porozumie-
nia ponad barierami, ale efekty wciąż są mizerne. Wymiana szkolna, nauczanie 
w języku innej grupy, stosowanie innojęzycznych mediów – to idee obecne w dys-
kursie społecznym, ale z trudem znajdujące przełożenie na edukacyjną praktykę. 
Istnieją bardzo udane, lecz na razie pojedyncze, projekty tzw. nauczania zanurza-
jącego, czyli immersyjnego (Immersionsunterricht)4. Chodzi o to, aby język obcy 
był nauczany w naturalnym, autentycznym środowisku, o to, by nauczać czegoś 
w danym języku, a nie nauczać tylko danego języka. Trzeba jednakże zaznaczyć, 
że projekty te wzbudziły we francuskojęzycznych częściach kantonu Fryburga 
także ostre sprzeciwy, postrzegano je jako rozmyślny plan germanizacji ludności 
romańskiej, obawiano się zagrożenia semilingwizmem czy przeciążeniem uczniów. 
Zderzają się tutaj dwie idee, zmierzające do tego samego celu, lecz paradoksalnie 
wykluczającymi się drogami: z jednej strony idea zachowania homogeniczności 
językowej na poszczególnych obszarach w imię ochrony języków mniejszościo-
wych, a z drugiej idea wspierania wielojęzyczności poszczególnych osób, która 
może zwiększyć szanse edukacyjne młodzieży, a w konsekwencji wzmocnić ich 
rodzimą świadomość językową i przyczynić się do zachowania zagrożonych do-
minacją języków mniejszościowych5. Zasada terytorialna, która być może zdała 
egzamin w przeszłości, w czterojęzycznej Szwajcarii pomogła zachować językowy 
pokój, dziś, w kraju wielojęzycznym, w obliczu niepohamowanych imigracji, zdaje 
się być – przynajmniej w wielkich miastach – coraz bardziej anachronizmem.

Interesującym przykładem nowego aspektu wielojęzyczności jest kanton Ba-
zylea-Miasto, z 28% obcokrajowców i 58 używanymi językami nienarodowymi. 

3  Urs Dürmüller, Mehrsprachigkeit im Wandel. Von der viersprachigen zur vielsprachigen 
Schweiz [Wielojęzyczność w procesie zmiany. Od Szwajcarii cztero- do wielojęzycznej], Pro Helvetia, 
Zürich 1996, s. 30.

4  Claudine Brohy, Der zweisprachige Unterricht. Entwicklung, Ergebnisse und Perspektiven 
[Nauczanie dwujęzyczne. Rozwój, rezultaty i perspektywy], w: Die multikulturelle Schweiz [Wielo-
kulturowa Szwajcaria], Markus Escher (Red.), Neue Helvetische Gesellschaft (Hrsg.), 2002/2003, 
Verlag Rüegger, Zürich/Chur 2003, s. 83–92.

5  Sybille Germann, Die Mehrsprachige Schweiz – mehrsprachige Schweizer? [Wielojęzyczna 
Szwajcaria – wielojęzyczni Szwajcarzy?], w: Elżbieta Jeleń, Monika Rauen, Malgorzata Świątek, 
Justyna Winiarska (red.), Zmiany i rozwój języka oraz tożsamości narodowej – trendy w procesie 
integracji europejskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002, s. 180.
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41% uczniów jest dwu- lub wielojęzycznych. Istota tamtejszej, kantonalnej (czyli 
ofi cjalnej) koncepcji edukacyjnej (Gesamtsprachenkonzept) polega na tym, aby 
utrzymywać dwu- względnie wielojęzyczność dzieci, wynoszoną z domu. Tak więc 
obok niemieckiego, który jest nauczany i wykorzystywany jako pierwszy język 
tego przecież jednojęzycznego kantonu, naucza się od możliwie wczesnego mo-
mentu także drugiego języka. Ponadto do szkół wprowadza się języki wszystkich 
grup narodowych zamieszkujących kanton. Ma to pozytywny wpływ na dzieci, 
pozwala redukować stereotypy o językach mniej prestiżowych, pomaga dzieciom 
budować pozytywny obraz siebie samych. Prowadzone są też tzw. Kurse in Hei-
matlicher Sprache und Kultur (HSK) [Kursy kultury i języka ojczystego], wzmac-
niające pierwszy język dzieci obcych. Georg Lüdi użył w tym kontekście zna-
miennego zwrotu: „wyleczyć jednojęzyczność”. W sumie chodzi o uświadamianie 
i przeżywanie wielojęzyczności i wielokulturowości, o wspieranie dwujęzycznej 
tożsamości i wielojęzyczności dzieci. Gdyby ten eksperyment się powiódł, można 
by mówić o znaczącym (jakkolwiek na razie jednostkowym) sukcesie w ewolucji 
systemów szkolnych6. Zdaniem Ernsta Gellnera, szkoła odgrywała dotychczas rolę 
jednego z najważniejszych mechanizmów utrwalania narodowych stereotypów 
poprzez „konserwację środowiska kulturalno-językowego”7, czyli – innymi sło-
wy – poprzez narzucanie bezrefl eksyjnego konformizmu wobec zastanych wzorów 
kultury. Nauczanie języka wiąże się w sposób nieunikniony z kształtowaniem toż-
samości uczniów, zwłaszcza w przypadku języka narodowego. Pełni on nie tylko 
funkcję aksjologicznie neutralnego środka komunikacji, lecz także wiele funkcji 
dodatkowych (m.in. jest składnikiem więzi społecznej, wyznacznikiem statusu 
użytkowników tego języka oraz narzędziem socjalizacji)8. Zmiana podejścia szko-
ły do nauczania języków w taki sposób, jak próbuje się to robić w Bazylei-Mieście, 
bez wątpienia będzie miała następstwa także w obszarze świadomości narodowej 
młodego pokolenia mieszkańców Szwajcarii.

O groźbie wzajemnej izolacji poszczególnych grup językowych Szwajcarii 
wypowiadał się też prezydent powstałej w 1993 r. fundacji Sprachen und Kul-
turen9, Gianni Ghisla, zwracając uwagę na to, że Szwajcaria niemieckojęzyczna 
i francuskojęzyczna nie prowadzą żadnej wymiany kulturowej z włosko- i reto-

6  Adrian Vatter zwraca uwagę na widoczne w Szwajcarii zjawisko przejmowania przez całą 
federację udanych eksperymentów przeprowadzonych na poziomie pojedynczych kantonów oraz od-
rzucania rozwiązań, które nie zdały egzaminu w kantonach; zob. Adrian Vatter, Kantonale Demokra-
tie im Vergleich. Entstehungsgründe, Interaktionen und Wirkungen politischer Institutionen in den 
Schweizer Kantonen. Mit einem Vorwort von Arend Lijphart, Leske+Budrich, Opladen 2002, s. 19.

7  Ernst Gellner, Narody i nacjonalizm, PIW, Warszawa 1991, s. 82. 
8  Szerzej pisze o tym problemie Hieronim Kubiak w Przedmowie do książki Magdaleny Ślusar-

czyk pt. Spory o edukację wczoraj i dziś. Społeczny, polityczny i kulturowy kontekst reform oświato-
wych w Polsce i w Niemczech, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010 (w druku). 

9  W 1993 r. w miejscowości Monte Merita k. Ascony powołana została do życia fundacja Spra-
chen und Kulturen (Języki i kultury), której celem jest poprawa wielojęzycznych zdolności komuni-
kacyjnych Szwajcarów. Fundacja ma swój organ wydawniczy, Babylonia, regularnie zajmujący się 
najpoważniejszymi problemami wielojęzyczności w Szwajcarii.
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romańskojęzyczną, a mieszkańcy dwóch pierwszych regionów większościowych 
postrzegają pozostałe tylko incydentalnie, i to w sposób degradujący – jako swo-
istą helwecką egzotykę10.

Od samego początku swego istnienia związek kantonów musiał podejmować 
wyzwanie neutralizowania tendencji izolacyjnych i odśrodkowych, jak również 
inicjowania działań integracyjnych. W tym kontekście w czasach najnowszych 
kilka tego typu inicjatyw odgrywa szczególnie doniosłą rolę.

W 1968 r. założono niezależne politycznie i wyznaniowo stowarzyszenie 
Forum Helveticum, z zamiarem instytucjonalizacji dyskursu nad społecznym, 
politycznym, gospodarczym i kulturalnym położeniem Szwajcarii, problemami 
istnienia narodu, porozumienia między grupami językowymi oraz miejsca Szwaj-
carii we wspólnocie narodów. Ma to być miejsce spotkania i dialogu różnych sił 
i środowisk z całego kraju. Członkami Forum są organizacje parasolowe stowa-
rzyszeń szwajcarskich, organizacje prywatne i publiczne, w liczbie około 6011.

Znacznie dłużej, bo od 1914 r. działa Nowe Stowarzyszenie Szwajcarskie 
(Neue Helvetische Gesellschaft, NHG). Celem tej organizacji było i jest zacho-
wanie jedności, spójności kraju poprzez wspieranie dialogu między różnymi 
grupami społeczeństwa szwajcarskiego i pomoc w rozwiązywaniu problemów 
wewnętrznych i zewnętrznych. „Obecnie, wobec kryzysu tożsamości i zaufania, 
w jakim Szwajcaria znalazła się w ostatnich latach oraz wobec napawających 
troską stosunków między Szwajcarią francusko- a niemieckojęzyczną, zaanga-
żowanie się NHG w cele statutowe jest bardziej pilne niż kiedykolwiek”12. NHG 
liczy blisko 1300 członków, zgrupowanych w kołach kantonalnych, lokalnych 
i regionalnych. Cele realizowane są poprzez wykłady otwarte, debaty i pracę 
w grupach. Na poziomie państwowym NHG raz do roku organizuje w Schloss 
Lenzburg (Stapferhaus) kolokwium na aktualne tematy, a także spotkania dys-
kusyjne. Wydawany jest także Rocznik NHG, zazwyczaj tematycznie związany 
z lenzburskim kolokwium. Samodzielnie lub we współpracy z innymi NHG po-
wołało do życia takie instytucje, jak np. Auslandschweizer-Organisation (Orga-
nizacja Szwajcarów za Granicą), Stiftung Pro Helvetia (Fundacja Pro Helvetia), 
Sektion Heer und Haus des Generalstabes der Armee (Sekcja Dowodzenia i Dom 
Sztabu Generalnego Armii; odegrała ważną rolę w utrzymaniu zwartości Szwaj-
carii w czasie II wojny światowej), Jugendaustausch (Wymiana młodzieżowa). 

10 Gianni Ghisla, Die Minderheiten brauchen ein Mindestmass an Reziproziät. Gedanken zu ei-

ner mehrsprachigen und multikulturellen Schweiz [Mniejszości potrzebują minimum wzajemności. 

Rozmyślania nad wielojęzyczną i wielokulturową Szwajcarią], „Schweizerische Zeitschrift  für Politi-

sche Wissenschaft ”, 3/1997, s. 149–156;  Renata Coray, „Sprachliche Minderheit” ein Grundbegriff  der 

schweizerischen Sprachenpolitik [„Mniejszość językowa” jako podstawowe pojęcie szwajcarskiej polityki 

językowej], Minderheitsprachen im Kontext. Band 1. Minderheitsprachen zwischen Vielfalt und Standa-

risierung [Języki mniejszościowe w kontekście. Tom 1. Języki mniejszościowe pomiędzy różnorodnością 

a standaryzacją], „Bulletin suisse de linguistique appliquée”, Juin 1999, s. 185.
11  Zob. http://www.forum-helveticum.ch 
12  Die multikulturelle Schweiz..., s. 211.
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Środki na działalność NHG pochodzą ze składek członkowskich oraz z darowizn 
instytucji prywatnych i fi rm.

W 2002 r. NHG zrezygnowało z tradycyjnego, dorocznego kolokwium 
w Schloss Lenzburg (Stapferhaus), natomiast zorganizowało, w ramach Expo.02, 
konferencję na temat wielokulturowości w Szwajcarii. Na jej zakończenie, 
22 czerwca 2002 r., przyjęto tzw. Rezolucję Biel, w której zarząd Stowarzyszenia 
zaproponował rozmaite działania dla poprawy relacji między wspólnotami języ-
kowymi kraju13:

1. powołanie „Rady Jedności Konfederacji”, twór na kształt Rady Mędrców, 
składającej się z niewielkiej liczby niezależnych osobistości, która zajmo-
wałaby się interweniowaniem u kompetentnych władz Związku i kanto-
nów w sytuacjach, gdy owa jedność byłaby zagrożona; Rada interwenio-
wałaby z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk;

2. nauczanie języków, które powinno zmierzać do opanowania języka ojczy-
stego (łącznie ze standardowym niemieckim – Hochdeutsch) dla Szwajca-
rów niemieckojęzycznych, jak również wystarczającej znajomości drugie-
go języka krajowego i języka angielskiego; nauczanie drugiego języka od 
pierwszej klasy szkoły podstawowej; podczas lekcji języka niemieckiego 
w Szwajcarii romańskojęzycznej należy budzić zrozumienie dla dialektów 
szwajcarskich języka niemieckiego (deutschschweizerische Dialekte); po-
pieranie nauczania dwujęzycznego, zwłaszcza z zastosowaniem metody 
„zanurzania”, czyli tzw. immersji; przygotowanie odpowiednich środków 
dla tej innowacyjnej polityki; Szwajcaria powinna w kwestii wielokultu-
rowości i wielojęzyczności pełnić rolę przewodnią;

3. szerokie informowanie przez media o tym, co dzieje się w innych regio-
nach językowych; częstsze publikowanie artykułów w języku innym niż 
język zwykłego kręgu czytelników; powrót do używania języka standar-
dowego w wiadomościach nadawanych w radio i TV w Szwajcarii nie-
mieckojęzycznej; zastosowanie środków technicznych, które umożliwią 
odbiór audycji mediów elektronicznych (publicznego radia i TV) we 
wszystkich regionach kraju, popularne zaś audycje wyposażą w napisy 
bądź tłumaczenia;

4. niezwłoczne opracowanie ustawy związkowej o językach krajowych 
i o porozumieniu między wspólnotami językowymi (...);

5. wspieranie wymiany między wspólnotami kulturowymi, między ucznia-
mi, nauczycielami, między poszczególnymi miejscowościami (partner-
stwa) lub w ramach stowarzyszeń, których członkowie pochodzą z kilku 
lub wszystkich regionów językowych (...);

6. zaangażowanie – nie tylko władz – w konkretne i odważne przedsięwzię-
cia, służące lepszej integracji tych obcokrajowców, którzy są gotowi, by 
się integrować;

13  Ibid., s. 17–18 (wersja niemieckojęzyczna).



212 Zakończenie 

7. umacnianie świadomości, że kulturowa różnorodność i wielojęzyczność, 
jako podstawowe składniki szwajcarskiej tożsamości (Eigenständigkeit), 
nie stanowią żadnej przeszkody, lecz ubogacenie, i że dzięki nim Szwajca-
ria może przejmować aktywną rolę na poziomie międzynarodowym.

 Wymowa Rezolucji Biel zdaje się jednoznaczna. Szwajcarzy powinni stawić 
czoła wyzwaniom przyszłości nie poprzez zamykanie się w swoim świecie, lecz 
poprzez wzmocnienie swej tożsamości (to przede wszystkim) i – dalej – otwiera-
nie się na zewnątrz. Zdanie Ryszarda Kapuścińskiego, przytoczone już wcześniej 
w rozdziale ósmym, iż zmierzyć się z sytuacją wielokulturowości może tylko ten, 
kto ma silne i dojrzałe poczucie swojej tożsamości14, znajduje tu wyraźną egzem-
plifi kację na poziomie grupowym.

Do podobnych wniosków prowadzi przyjęcie perspektywy politologicznej. 
„Szwajcaria stała się społeczeństwem o określonej własnej tożsamości jedynie 
dzięki swoim instytucjom politycznym. Instytucje polityczne odegrały zasadni-
czą rolę w jednoczeniu społeczeństwa o czterech językach, dwóch wyznaniach 
oraz różnych kulturach regionalnych i przekształceniu tych niedogodności w za-
lety. Klucz do tego procesu stanowiła integracja oraz szczególny sposób podej-
ścia do konfl iktów i problemów na pokojowej drodze”15. Ów „szczególny sposób 
podejścia” to charakterystyczny m.in. dla Szwajcarii typ demokracji, nazwany 
przez Arenda Lijpharta demokracją konsocjacyjną lub konkordacyjną, w przeci-
wieństwie do demokracji większościowej, czyli westminsterskiej. Demokracja 
konsocjacyjna polega na: tworzeniu rządu przez szeroką koalicję, równowadze 
między organami ustawodawczymi a wykonawczymi, wielopartyjnym systemie 
politycznym, wielowymiarowości systemu partyjnego, proporcjonalnym syste-
mie wyborczym, decentralizacji, parlamentarnym systemie dwuizbowym i sta-
bilnej konstytucji16.

Na koniec warto zaznaczyć jeszcze jedną perspektywę badania dynamiki 
szwajcarskiej wielokulturowości – proces narodotwórczy. Pojęcie narodu stanowi 
jedno z kluczowych pojęć nauk społecznych od ponad wieku. Ostatnio powróciło 
ono do centrum dyskursu naukowego przy okazji analizy zjawiska globalizacji. 
Większość autorów jest zgodna co do tego, że społeczności narodowe podlegają 
istotnym zmianom przez procesy globalizacyjne17. Zmiana ta polega na utracie 
zdolności narodów-państw do zaspokajania potrzeb społeczności, które je powo-
łały do życia. Nowe struktury organizacyjne, polityczne, gospodarcze i kulturalne 
przejmują – choć w niejednakowym stopniu – funkcje, które pełniły dotychczas 

14  Ryszard Kapuściński, Ten Inny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 38.
15  Wolf Linder, Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfl iktów w społeczeństwie wielo-

kulturowym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1996, s. 26.
16  European Democratic Culture [Demokratyczna kultura europejska], ed. by A.-M. Rieu and 

G. Duprat, The Open University Routledge, London and New York 1993, s. 216–218; zob. też Adrian 
Vatter, Kantonale Demokratie im Vergleich...

17  Zob. np. Edmund Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003; 
Hieronim Kubiak, U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu, Universitas, Kraków 2007.
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narody-państwa. Nie musi to bynajmniej oznaczać rozpadu tych ostatnich, ale 
z pewnością oznacza konieczność przedefi niowania ich miejsca i funkcji w no-
woczesnym świecie.

O potrzebie dynamicznego podejścia do pojmowania specyfi ki szwajcarskie-
go procesu narodotwórczego mówił też wybitny intelektualista, Ulrich Im Hof, 
w ramach wykładów organizowanych cyklicznie przez Neue Helvetische Gesell-
schaft. Im Hof wymienił siedem niezbywalnych elementów szwajcarskiej tożsa-
mości narodowej: demokratyczny republikanizm, federalizm, wielojęzyczność, 
wolność, etos pracy i wychowania, małopaństwowość oraz humanitaryzm po-
nadnarodowy18.

* * *
Na tytułową prezentowanej tu pracy kwestię „rozdroża” szwajcarskiej wielokul-
turowości składa się, jak widać, cały szereg istotnych zagadnień. Najistotniejsze 
z nich to:

• tradycyjna czterojęzyczność i dwuwyznaniowość tego kraju, dodatkowo 
wzmocniona przez dyglozję na obszarze niemieckojęzycznym i fakt wy-
stępowania – choć z różnym natężeniem – dialektów lokalnych na terenie 
całego kraju,

• istotnie zwielokrotniona różnorodność językowa i wyznaniowa, wywo-
łana przez masowe migracje ekonomiczne i rosnący strumień azylantów,

• zmieniający się kontekst zewnętrzny trwania i dynamiki Szwajcarii jako 
narodu-kultury i narodu-państwa (globalizacja, integracja europejska),

• specyfi czny, tradycyjny system polityczny Konfederacji Szwajcarskiej, któ-
ry pozwalał stawiać czoła wielu istotnym wyzwaniom dziejowym, wyko-
rzystując logikę poszukiwania konsensusu, a nie unicestwiania adwersarza.

Czy Szwajcaria poradzi sobie ze współczesnymi wyzwaniami? Czy społeczeń-
stwo szwajcarskie zamortyzuje wpływ obecności w tym kraju już nie tylko dwóch 
tradycyjnych grup wyznaniowych i czterech tradycyjnych języków (z czym, jak 
widać, uporało się wręcz wzorowo), ale kilkunastu różnych religii i kilkunastu 
różnych języków? Czy szwajcarski krajobraz wzbogaci się (albo – jak twierdzą 
niektórzy – zuboży) obecnością minaretów, świątyń sikhijskich lub hinduskich? 
Czy mieszkające w Szwajcarii dzieci będą już wkrótce porozumiewały się po 
angielsku?

„Dopóty ta świadomość moralna [zwana narodem] daje dowód swej siły przez 
składanie ofi ar, jakich wymaga od jednostki dobro ogółu, dopóty jest ona upraw-
niona i ma rację bytu”19. „Wolne (...) narody będą istniały tak długo, jak długo 

18  Ulrich Im Hof, Nationale Identität der Schweiz: Konstanten im Wandel [Świadomość naro-
dowa Szwajcarii: stałość w zmianie], Schriftenreihe des Stapferhauses auf den Lenzburg, Heft 20, 
Verlag Sauerländer Aarau 1991, s. 13.

19  Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation? [Co to jest naród?], Paris 1882; podaję za: Hieronim 
Kubiak, U progu ery postwestfalskiej..., s. 411.
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będą tego chciały”20. W tym właśnie należy upatrywać odpowiedzi na tytułowy 
dylemat. Jak długo Szwajcarzy będą skłonni słuchać takich wezwań, jak np. in-
auguracyjna mowa rektora uniwersytetu we Fryburgu, Ursa Altermatta21, aby po-
dejmować trud uczenia się języków, poznawania nowych kultur i respektowania 
stojących za nimi społeczności, tak długo niewątpliwe „rozdroże” wielokulturo-
wości nie będzie dla Szwajcarów groźne. Przyszłość, którą w ogromnym stop-
niu wyznaczać będzie w sposób nieunikniony – zarówno w wymiarze globu, jak 
i w wymiarze małej Szwajcarii – spotkanie różnych kultur, może być odczytana 
jako Wielka Szansa22, ale zarazem wielkie wyzwanie, jakim jest spotkanie z In-
nym. Trzeba szukać z nim porozumienia. Gdyby bowiem nie udało się Szwajca-
rom powstrzymać izolowania się w kręgu własnej kultury, języka czy światopo-
glądu, wtedy pochmurny scenariusz rozpadu tej ikony europejskiej różnorodności 
może się okazać aż nazbyt realny.

20  Hieronim Kubiak, U progu ery postwestfalskiej..., s. 411.
21  Urs Altermatt, Wieviel Englisch brauchen die Schweiz und ihre Universitäten? Rektoratsrede 

Dies academicus 2005 [Ile angielskiego potrzebuje Szwajcaria i jej uniwersytety? Mowa rektorska 
Dies academicus 2005], Universität Freiburg 2005.

22  Tak pisze o perspektywach przyszłości Ryszard Kapuściński w zakończeniu swojej książki 
Ten Inny, s. 75.
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97, 103, 201

Federalny Urząd ds. Przemysłu, Rzemiosła i Siły 
Roboczej (Bundesamt für Industrie, Gewerbe 
und Arbeitskräfte, BIGA) 88

Fédération cantonale valaisanne des Amis du Patois 
(Stowarzyszenie Miłośników Dialektów) 159

Fédération des patoisants romans 159
Fenster zum Sonntag 121
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Dyskryminacji Rasowej 101
Koordination islamischer Organisationen der 

Schweiz (Koordynacja Islamskich Orga-
nizacji Szwajcarii) 125
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147, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178
Liga Domu Bożego (Gotteshausbund, Ligia della 

Chasa da Dieus) 29, 33, 34, 169
Liga Dziesięciu Jurysdykcji (Zehngerichtenbund, 

Ligia dallas 10 dertgiras) 29, 33, 169
Liga Narodów 69, 76, 84, 162
Liga Retoromańska (Lia Rumantscha) 141, 145, 

147, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178
Ligia dallas 10 dertgiras (Liga Dziesięciu Jurys-

dykcji, Zehngerichtenbund) 29, 33, 169, 198
Ligia della Chasa da Dieus (Gotteshausbund, Liga 

Domu Bożego) 29, 33, 34, 169
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Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw 

Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 83
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Società Retorumantscha (Societad Retorumant-
scha) 67, 170

Sonderbund 53, 59, 204
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Związkowa Centrala Policji ds. Cudzoziemców 
(Fremdepolizei) 51, 76, 95, 97, 200

zwingliści 37



REDAKTOR PROWADZĄCY

Dorota Węgierska

ADJUSTACJA JĘZYKOWO-STYLISTYCZNA

Antoni Henryk Stachowski

KOREKTA

Katarzyna Onderka

SKŁAD I ŁAMANIE

Jerzy Najder

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-631-18-81, 12-631-18-82, fax 12-631-18-83




