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ANDRZEJA KAPISZEWSKIEGO
DĄŻENIE DO ZROZUMIENIA ŚWIATA

OPARTEGO NA DIALOGU

Inspiracją do zwołania konferencji Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji oraz za-
proszenia do jej uczestnictwa była osoba, twórczość naukowa i działalność społeczna 
prof. dr. hab. Andrzeja Kapiszewskiego. Postawa, dorobek, prace badawcze, orientacja 
intelektualna i duchowa profesora Andrzeja Kapiszewskiego podporządkowane były po-
szukiwaniu i wyjaśnianiu wszystkich zjawisk, które mogły służyć porozumieniu, koncy-
liacji, budowaniu obszarów integracji i dialogu międzykulturowego. Łącząc dyscyplinę 
i rygoryzm naukowy matematyka z postawą humanistyczną socjologa, widział, opisy-
wał i rozumiał świat w kategoriach zgody i dialogu międzyludzkiego i międzygrupowe-
go. Był optymistą i zarazem pozytywistą, budował, nie dekonstruował, łączył, nie dzie-
lił, dążył w opisie, wyjaśnieniu naukowym do odkrycia mechanizmów prowadzących 
do konstruowania wspólnych obszarów międzykulturowych i międzycywilizacyjnych, 
zwłaszcza interetnicznych i multirasowych w społeczeństwach opartych na integracji, 
a nie konfl ikcie.

Wśród autorów referatów znajdują się uczeni reprezentujący różne dyscypliny na-
ukowe: socjolodzy, politolodzy, historycy, antropolodzy, kulturoznawcy. Obszary za-
interesowań są także różnorodne, związane z Ameryką, Azją, ale i wszystkimi innymi 
rejonami świata i obszarami pogranicza kulturowego i cywilizacyjnego. Skład uczestni-
ków konferencji, jak również różnorodność prezentowanych referatów oddaje interdy-
scyplinarność, rozległość oraz złożoność problematyki, jakiej poświęcał się w swoich 
studiach i badaniach naukowych prof. Andrzej Kapiszewski.

Znacząca część jego twórczych, naukowych poszukiwań obszarów międzykultu-
rowej integracji poświęcona była stosunkom etnicznym i rasowym w Stanach Zjedno-
czonych. Można uznać profesora Andrzeja Kapiszewskiego za jednego z prekursorów 
systematycznych badań amerykanistycznych w Polsce. Problematyce tej poświęcone są 
jego liczne artykuły i co najmniej dwie rozprawy naukowe i monografi e książkowe Ste-
reotyp Amerykanów polskiego pochodzenia (1978) oraz Asymilacja i konfl ikt (1984).

Badania i studia nad problematyką etniczną w Stanach Zjednoczonych, w kraju 
i społeczeństwie tworzącym warunki integracji ponad podziałami etnicznymi, rasowymi 
i religijnymi, doprowadziły profesora Andrzeja Kapiszewskiego na pogranicze polsko-
-żydowskie. W sposób właściwy dla swojej natury badawczej i postawy intelektualnej, 
poszukuje na tym pograniczu nie przyczyn i następstw konfl iktów, ale obszarów porozu-
mienia i zgody. Zobiektywizowanym następstwem jego orientacji poznawczej w kwestii 
stosunków polsko-żydowskich są dwie książki: Hugh Gibbon and Controversy over Po-
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lish-Jewish Relations After World War I (1991) oraz Confl ict Across the Atlantic: Essays 
on Polish-Jewish Relation in the United States during World War I and in the Interwar 
Years (2004).

Misja dyplomatyczna zawiodła następnie profesora Andrzeja Kapiszewskiego na 
Bliski Wschód, gdzie pełnił w latach 1991–1997 funkcje radcy MSZ, charge d’affaires 
i ambasadora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze. Wielkie pogranicze kul-
tur i cywilizacji przyciągało uwagę nie tylko dyplomaty, ale głównie naukowca. Z pu-
blikacji poświęconych temu kręgowi kulturowemu i stosunkom międzykulturowym sta-
nowiącym następstwo migracji, ale także przemian społeczeństw arabskich w procesach 
globalizacji, w tym: Native Arab Population and Foreign Workers in the Gulf States 
(1999), National and Foreign Workers and Expatriate. Population and Labor Dilemmas 
of the GCC States (2001), The Changing Middle East. Selected Issues in Politics and 
Society in the Gulf (2006), Modern Oman: Studies on Politics, Economy, Environment 
and Cult of the Sultanate (współredakcja z Abdulrahmanem Al-Salim i Andrzejem Pi-
kulskim) wyłania się po raz kolejny obraz uczonego dążącego nie tyle do opisu, co 
zrozumienia świata arabskiego, ale nie poprzez pryzmat targających nim podziałów 
i sprzeczności, lecz tendencji unifi kacyjnych, integracyjnych oraz modernizacyjnych.

Profesor Andrzej Kapiszewski tworzył w swych kreacjach twórczych wizję świata 
lepszego, doskonalszego, przyjmując interpretacje optymistyczne. Miał szczególnie roz-
winięty instynkt lokowania się na pograniczach kulturowych, sam stając się ich uczest-
nikiem, rezydentem oraz wytworem. Miał globalną wizję świata opartego na porozumie-
niu, ugodzie, dialogu. Nigdy nie porzucał swej postawy opartej zarówno na wiedzy, jak 
i wierze w możliwość przezwyciężenia konfl iktów etnicznych, rasowych, religijnych, 
zarówno o wymiarze lokalnym, regionalnym, jak i międzycywilizacyjnych, global-
nych.

Był redaktorem dwóch kwartalników: Państwo i społeczeństwo (red. od 2003) oraz 
Krakowskie Studia Międzynarodowe (twórca i redaktor naczelny od 2004). To profe-
sor Andrzej Kapiszewski nadał im międzynarodowy, interkulturowy profi l, stając się 
w ostatnich latach swego życia bardzo gorliwym i skutecznym inicjatorem studiów 
i badań nad wielokulturowością postrzeganą jako proces budowy równowagi, syntezy 
i ugody.

Nie sposób wymienić wszystkich dokonań profesora Andrzeja Kapiszewskiego na 
polu naukowej refl eksji nad procesami integracji, asymilacji, uniwersalizacji kulturowej. 
Wszyscy autorzy referatów byli jego starszymi lub młodszymi kolegami, uczniami, to-
warzyszami jego naukowej i intelektualnej życiowej podróży.

To dzięki Niemu, znajomości z Nim, możliwości współpracy z profesorem Andrze-
jem Kapiszewskim, mogła zostać zorganizowana ta konferencja, nie tyle jako wyraz 
oczywistego uznania dla jego zasług w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad wie-
lokulturowością, ale jako kolejne, aczkolwiek nie ostatnie następstwo jego duchowej, 
intelektualnej obecności wśród nas.

Andrzeja Kapiszewskiego dążenie do zrozumienia świata opartego na dialogu



PRZEDMOWA

Dialog jest zgodnie z potocznym i encyklopedycznym rozumieniem formą komunikacji 
wzajemnej, dwukierunkowej, zwrotnej. Dialog nie może się odbywać – jeżeli nie ma 
przekształcić się w jednostronny komunikat, bez przyjęcia zasad dobrowolności uczest-
nictwa. Może odbywać się według z góry ustalonych reguł negocjacji, traktatu, porozu-
mienia, umowy, jakiejkolwiek innej formuły organizacyjnej czy prawnej, ale przebiega 
także spontanicznie, w interakcji, której reguły ustalane są w dynamicznym ciągu wza-
jemnych relacji i odniesień. Dialog toczy się zawsze w jakimś kontekście strukturalnym 
społecznym i kulturowym, pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami, jednostkami, 
aktorami, uczestnikami interakcji i jest procesem wymiany opartym na prawach ekwi-
walentności, czyli zrozumienia wspólnie ustalonego sensu jej formy i treści. Dialog jest 
jednym słowem interakcją dwu- lub wieloelementową, mogącą łączyć, a nie dzielić, 
ludzi i grupy społeczne. Dialog jest zorganizowaną formą komunikacji interpersonal-
nej i międzygrupowej, zachodzącej także na gruncie sztuki, literatury, fi lmu, instytucji 
politycznych, społecznych, wielu innych elementów infrastruktury społecznej i kultu-
rowej. W kontaktach między ludźmi lub grupami posługującymi się innymi językami, 
wyznającymi odmienne religie, posiadającymi różne identyfi kacje, mamy do czynienia 
z komunikacją międzykulturową.

Komunikacja międzykulturowa odbywa się na różnych poziomach: grupowym, 
zbiorowym, makro- i mikrostrukturalnym, posiada wymiar ideologiczny, aksjologicz-
ny, normatywny, duchowy. Odbywa się w kontekście strukturalnym, politycznym, eko-
nomicznym, zależy od kompozycji stosunków międzygrupowych w węższych i szer-
szych układach terytorialnych.

Komunikacja zachodzi pomiędzy ludźmi. Nie tyle pomiędzy narodami, religiami, 
kościołami, państwami, rasami, co pomiędzy jednostkami posiadającymi kulturowo 
wyznaczone predyspozycje do wchodzenia w kontakt, zawierania znajomości, podej-
mowania dialogu, rozwijania interakcji opartych na wzajemnych przekazach nie tylko 
komunikatów, ale i elementów własnych kultur, ich roli, znaczenia czy sensu.

Komunikacja międzykulturowa we współczesnym świecie jest wielostronna, global-
na, w coraz mniejszym stopniu poddawana jest reglamentacji politycznej i ideologicz-
nej, przebiega w zupełnie innych warunkach niż w przeszłości, również nie tak bardzo 
odległej, w której dominowały wzory oraz modele narzucone przez instytucje państwo-
we czy kościelne. Odbywa się w nowej przestrzeni, wyznaczonej prawami procesów 
globalizacji.

Cóż zatem oznacza ta oklepana, powtarzana jak mantra, jako coś oczywistego for-
muła, że globalizacja zmienia w istotny sposób warunki, ale i naturę, natężenie, przebieg 
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i konsekwencje tego, co określamy bardzo szerokim pojęciem „komunikacja międzykul-
turowa” czy „dialog międzykulturowy”? Podobnie liczne i duże kontrowersje i wątpli-
wości rodzi pojęcie „pogranicza” kulturowego bądź cywilizacyjnego.

Teksty zawarte w prezentowanym tomie stanowią plon konferencji zorganizowanej 
przez Katedrę Kulturoznawstwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w grudniu 2008 roku, w trakcie której 
uczestnicy podjęli próbę ustalenia znaczenia jednego i drugiego terminu: zarówno dialo-
gu i komunikacji, jak i pogranicza międzykulturowego.

Przyjęto szeroką kulturoznawczą perspektywę, w której dialog i komunikacja mię-
dzykulturowa rozumiane są jako proces wymiany interpersonalnej, odbywający się na 
poziomie osobniczym, międzyludzkim, wyznaczonym i zdeterminowanym przez przy-
należność kulturową: rasową, narodową, religijną, etniczną, terytorialną, językową; 
przez to, co nazywamy tożsamością kulturową.

Ustalono w trakcie konferencji, że komunikacja międzykulturowa koreluje się i ko-
jarzy z wieloma innymi zjawiskami, takimi jak: uniwersalizacja, modernizacja, synkre-
tyzacja, hybrydyzacja, wielokulturowość – szczególnie w wersjach międzykulturowości 
– pluralizm, transkulturacja, deterytoryzacja.

Komunikacja międzykulturowa w procesach globalizacji podlega następującym ten-
dencjom przemian:

I.  Indywidualizacji,  personalizacji,  odbywa się  nie tyle pomiędzy gru-
pami, instytucjami, państwami, lecz osobami, personami, cechującymi się 
coraz bardziej złożonymi, międzykulturowymi cechami osobowości i tożsamości. Indy-
widualizacja oznacza następujące zjawiska:

A. Deterytoryzacji, czyli odchodzenia od podejmowania interakcji międzykultu-
rowej w określonych jednostkach terytorialnych, nawet w rejonach pogranicza, na rzecz 
interakcji przebiegających w pewnej nieoznaczonej semantycznej przestrzeni sieci, mul-
timediów, kontaktów zapośredniczonych przez nowoczesne media, takie jak: telefony 
komórkowe, Internet, Skype, gadu-gadu i wiele innych. Wchodzący w interakcje ko-
munikacyjne ludzie nie muszą i zwykle nie uświadamiają sobie swojej „terytorialno-
ści”, przypisania do wyznaczonej granicami państwowymi przestrzeni. Komunikują się 
z sobą „ponad” granicami, nie uświadamiając sobie ich istnienia, jak dwaj członkowie 
rodziny, z których jeden mieszka w Chicago a drugi w Dublinie, i choć oboje urodzi-
li się w Małopolsce, ten fakt oczywiście ich łączy, ale ma coraz mniejsze znaczenie 
w treści wymienianych przez nich komunikatów. W międzykulturowej wersji jest to 
ciąg wzajemnych uporządkowanych kontaktów pomiędzy imigrantami wywodzącymi 
się z różnych miejsc świata, połączonych ze sobą poczuciem londyńskości, nowojorsko-
ści, ale także amerykańskości czy europejskości. Deterytoryzacja ma miejsce z powodu 
zapośredniczania kontaktu międzyludzkiego nie tylko poprzez pojęcie światowej, glo-
balnej sieci, wioski komunikacyjnej, co także z odchodzeniem w konstruowaniu swojej 
tożsamości od jednorodności i jednoznaczności pojęcia ojczyzny. Pogranicza kulturo-
we i cywilizacyjne ulegają „przenoszeniu”, oderwaniu od swej geografi cznej, fi zycznej 
przestrzeni, stając się obszarami symbolicznego, semantycznego przenikania wytworów 
różnych grup kulturowych.

B. Deinstytucjonalizacji, co oznacza zespół zjawisk prowadzący do osłabienia 
znaczenia organizacji i instytucji społecznych, zwłaszcza państwowych, w wywiera-

Przedmowa
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niu wpływu zarówno na formę, jak i treść kontaktów międzykulturowych. Instytucje 
polityczne, religijne, rasowe, narodowe w coraz mniejszym stopniu decydują o indy-
widualnych wyborach ludzkich, także w zakresie wolności decyzji migracyjnych, tury-
stycznych, językowych. Można rzec, że w coraz większym stopniu obowiązują prawa 
wolnego rynku, ludzie kierują się w swoich wyborach, także dotyczących kontaktów 
międzykulturowych własnymi motywacjami, oczywiście uzasadnionymi czynnikami 
strukturalnymi, ale wyznaczanymi w coraz większym stopniu nie przez organizacje 
czy instytucje, ale prywatne kanały komunikacyjne, mody. Pojawia się w to miejsce 
wpływ międzynarodowych organizacji medialnych, koncernów komunikacyjnych, które 
w określonych warunkach strukturalnych kształtują w większym stopniu wzory komuni-
kowania międzykulturowego przykładowo na Ibizie czy Maderze, ale także w Krakowie 
czy Lanckoronie. Ludzie komunikują się coraz bardziej jako oderwane od swej rasowej, 
narodowej czy etnicznej przynależności prywatne osoby, niż członkowie grup, których 
są reprezentantami oraz nosicielami wartości.

C. Deideologizacji, czyli słabnięcia wpływów grupowych, zwłaszcza wyzna-
czonych przez sztywne układy odniesienia, jakimi są nacjonalizm, rasizm, czy także 
– chociaż w o wiele mniejszym stopniu – fundamentalizm religijny. Przypadek Baracka 
Obamy jest tutaj w pełni czytelny i symboliczny. Amerykanie, zanim Amerykanie tzw. 
„kolorowi” staną się większością statystyczną, wybrali na prezydenta człowieka, które-
go nie można nazwać ani Kenijczykiem, ani Masajem, ani ortodoksyjnym protestantem, 
ani wyznawcą animizmu, ani nacjonalistą amerykańskim czy reprezentantem afroame-
rykańskiej mniejszości. Możemy raczej usłyszeć określenie „młody opalony Ameryka-
nin”. Osłabienie wpływów grupy kulturowej poprzez ideologię, oznacza nie tyle zwrot 
w kierunku „prywatyzacji” tożsamości, co jej wieloznaczności, wielokontekstowości, 
złożoności. Ludzie reprezentują już nie tylko kultury czy cywilizacje, ale pewne złożone 
systemy wartości, lokujące się ponad podziałami ideologicznymi albo poza nimi.

II.  Subiektywizacji,  co oznacza nie tyle słabnięcie wpływu czynników 
strukturalnych, kwestii związanych z pochodzeniem etnicznym, rasowym, wyznawa-
ną religią czy ze statusem, prestiżem, pozycją społeczną jednostki, ile ich inne usytuowa-
nie kulturowe oraz dekompozycję na poziomie tożsamości oraz osobistych preferencji 
jednostek. Mamy tutaj do czynienia między innymi ze zjawiskami:

A. Uniwersalizacji kulturowej, przebiegającej zwłaszcza w sferze języka, ko-
dów symbolicznych. Uniwersalizacja nie oznacza homogenizacji, ale rosnący zakres 
kompetencji językowej. Rośnie rola nie tylko niektórych języków uniwersalnych, jak 
angielskiego, hiszpańskiego czy arabskiego, ale coraz bardziej wspólna staje się sfera 
symboli kulturowych uniwersalizowanych przez kino, teatr, sztukę, literaturę, rozpo-
wszechnianych zwłaszcza w sieci. Słabną bariery językowe, coraz więcej ludzi cechuje 
się co najmniej podwójną kompetencją językową, co podnosi możliwości komunika-
cji międzykulturowej. Kultura globalna przypomina w coraz większym stopniu jedno 
targowisko, na którym dokonuje się wymiany, transferów, wzajemnego przejmowania 
wszelkich dostępnych „produktów”, czyli wytworów różnych grup. Pojawia się w na-
ukach o kulturze heurystycznie trafna analogia „supermarketu”, w którym rośnie nie 
tylko bogactwo i różnorodność oferty kulturowej, ale także łatwość w jej dostępie i wy-
borze. Uniwersalizacja kulturowa prowadzi nie tyle do ujednolicenia symboli, wzorów, 
wartości narodowych, religijnych lub rasowych, co do ich „uzgodnienia”, redefi nicji 
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i dekompozycji w nowych konfi guracjach postnarodowych, międzykulturowych. Uni-
wersalizacja prowadzi z jednej strony do westernizacji, europeizacji, amerykanizacji 
i globalizacji, ale z drugiej wyłania synkretyczne, hybrydalne, „łącznikowe” obszary 
graniczne, przestrzenie międzykulturowe, transkulturowe, w których elementy różnych 
kultur składowych tworzą nowe kompozycje, mozaiki i całości. Uniwersalizacja kultu-
rowa jest zjawiskiem nabierającym tempa i zachodzącym w coraz bardziej odległych 
i peryferyjnych obszarach – nie tylko w sensie przestrzennym – globu ziemskiego. Spra-
wia, że rozszerzają się przestrzenie graniczne pomiędzy kulturami i cywilizacjami, słab-
ną bariery komunikacyjne, rosną obszary, w których przenikają się, nakładają na siebie 
i mieszają ze sobą elementy różnych kultur: języki, religie, kanony etyczne, konwencje 
artystyczne, wytwory i „produkty” ze sfery duchowej i materialnej. Zjawisko uniwer-
salizacji obejmuje także te społeczeństwa, które „stawiają opór” procesom rozmywania 
się, utraty tożsamości, słabnięcia więzi grupowej (w tym narodowej), ale także demokra-
tyzacji i wzrostu podmiotowości jednostek w otwartych społeczeństwach pluralistycz-
nych. Procesom uniwersalizacji towarzyszy reakcja w postaci fundamentalizmu religij-
nego, etnonacjonalizmu, monocentryzmu ideologicznego i terroryzmu. Niektóre kraje 
islamskie poszukujące sposobów ochrony własnej tradycji i tożsamości, idące własną 
drogą rozwoju kraje azjatyckie i latynoamerykańskie formułujące inne od zachodnich 
modele rozwoju gospodarczego i społecznego, to tylko jedne z przejawów tendencji 
sprzeciwu wobec modernizacji, a właściwie westernizacji oraz amerykanizacji. Rosja 
formułuje ostrą krytykę globalizacji i uniwersalizacji kulturowej, czyniąc to nie tylko 
z powodów politycznych, stałej niechęci do Stanów Zjednoczonych, ale także z powodu 
obawy przed utratą własnej wyrazistości. Koncepcja Euroazji jest – zdaniem rosyjskich 
krytyków dotychczasowych trendów globalizacyjnych, w których dominującą rolę od-
grywają wartości cywilizacji zachodniej – alternatywą dla procesów „zawłaszczania”, 
asymilowania kultur lokalnych, regionalnych i narodowych, mieszania ich w ponadna-
rodowych, cywilizacyjnych tyglach. Krytyka procesów globalizacji nie zmienia faktu, 
że są one nieuchronne co do kierunku i tempa, toczą się jedynie spory o zakres domi-
nujących wartości i elementów konstytuujących nowe ponadnarodowe, uniwersalizu-
jące się układy cywilizacyjne. Symbolami, najważniejszymi wyznacznikami procesów 
uniwersalizacji są mass media, Internet, systemy komunikacji globalnej, multimedialne 
środki przekazu, turystyka międzynarodowa, rozszerzanie się międzynarodowych ryn-
ków produktów, pracy i fi nansów, taka konfi guracja zależności pomiędzy grupami kul-
turowymi, w której wszystko się miesza, zlewa, rozmywa, nakłada na siebie, w wielkim 
globalnym hipermarkecie kultury.

B. Prywatyzacji tożsamości, stającej się coraz bardziej atrybutem jednostki, 
a nie grupy kulturowej. Prywatyzacja tożsamości prowadzi do rosnącej wielowarian-
towości, alternatywnych rodzajów tożsamości, podmiotowości jednostek. Rośnie rola 
i znaczenie nieformalnych układów interpersonalnych, związków opartych na przyna-
leżności do wspólnoty, której fundament stanowią wartości odczuwane i przeżywane, 
a nie deklarowane i narzucane przez grupę. Obiektywizacją tej sfery komunikacji mię-
dzykulturowej stają się nowe ruchy społeczne, których symbolem może stać się alter-
globalizm jako sposób poszukiwania autentyczności, osobistych wyborów aksjologicz-
nych czy etycznych. Ludzie komunikują się ze sobą coraz częściej nie jako Niemcy, 
Polacy czy Brazylijczycy, lecz jako weganie, pacyfi ści, ekolodzy, feministki. Ludzie 
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odchodzą od form działania zbiorowego opartych na przynależności, statucie, regulami-
nie i stałych zasadach. Unikają członkostwa w organizacjach i instytucjach, poszukując 
raczej mniej rygorystycznych form uspołecznienia, w rodzaju luźnych grup celowych, 
związków i stowarzyszeń o przewadze więzi nieformalnych. Następuje „prywatyzacja” 
i personalizacja działań ludzkich, odrywających się coraz bardziej od precyzyjnie zde-
fi niowanego pojęcia grupowego, w tym rodzinnego, wspólnotowego, sąsiedzkiego, lo-
kalnego czy parafi alnego interesu. Ludzie unikają działalności w partiach politycznych, 
stronią od kontaktów z przedstawicielami administracji publicznej. Struktura społeczna 
przestaje być wyrazista, czytelna, zanikają tradycyjne, znane hierarchie, nowe lokują 
się często poza polem poznawczym człowieka. Rośnie poczucie alienacji, marginaliza-
cji. Stosunki społeczne są w coraz mniejszym stopniu sformalizowane, stają się epizo-
dyczne, znajdują się poza „strukturą” w polu prywatności. Zależności międzyludzkie 
ulegają fragmentacji, stają się epizodyczne, przelotne. Rośnie ruchliwość przestrzenna 
i mobilność społeczna jednostek, zmieniających coraz szybciej i częściej nie tylko kręgi 
towarzyskie, zabawowe, ale także rodzinne i zawodowe. W miejsce sztywnych, stałych 
struktur pokrewieństwa, terytorialnych, politycznych, religijnych, tworzą się układy za-
leżności przejściowej, tymczasowej, tranzytowej.

C. Różnorodności, dowolności, alternatywności wzorów i kanałów ko-
munikowania. Ludzie tworzą w coraz większym stopniu własne układy stosunków 
interpersonalnych, w których wykorzystują różne sposoby komunikowania, czyli usta-
lania zarówno stopnia własnej odrębności, jak i wzajemnego podobieństwa symboli, ko-
dów komunikacyjnych, obyczajów, przepisów kulinarnych, wzorów zachowania, cech 
wyglądu. Komunikacja międzyludzka obejmuje wszelkie formy wymiany sądów, ale 
także wartości materialnych oraz duchowych, wzorów osiągania tych wartości, opinii, 
norm, czyli najogólniej mówiąc wszystkich możliwych do przekazania elementów wła-
snej kultury. Komunikacja międzykulturowa jest szczególną odmianą komunikacji mię-
dzyludzkiej. Komunikacja międzyludzka obejmuje osadzone w konkretnym kontekście 
kulturowym, posiadające identyczne dla wszystkich uczestników znaczenie przekazy 
werbalne. Przybierają one postać komunikatów, informacji, sądów, zawartych w słowie 
mówionym bądź pisanym, w symbolu, obrazie, sygnale dźwiękowym. Jest to komuni-
kacja ujęta wąsko, jako werbalny, odbywający się w znany wszystkim (co najmniej obu) 
uczestnikom przekazu – nadawcy i odbiorcy – sposób wzajemnej wymiany symboli.

III.  P łynności, dekompozycji dotychczasowych schematów komunika-
cji,  ich zmienności, dynamiki, braku sztywnych reguł :

A. Zmiana i zanik stereotypów. Stereotyp odgrywa istotną rolę w czasach kryzy-
su tożsamości, zachwiania równowagi systemu społecznego i kulturowego, braku stabil-
ności ekonomicznej. Podtrzymywaniu negatywnego, wręcz wrogiego stereotypu sprzyja 
sytuacja konfl iktu, zwłaszcza zbrojnego. Stereotypy narzucają subiektywną, inną od rze-
czywistej interpretację faktów, polegającą na przypisywaniu uczestnikom jakiejś interakcji 
międzykulturowej wyolbrzymionej lub pomniejszonej cechy. Olbrzymią rolę w utrwala-
niu stereotypu bądź jego osłabianiu pełnią mass media, głównie fi lm, prasa, radio, telewi-
zja. Konwencja amerykańskiego gatunku fi lmowego – westernu – skonstruowana została 
w zdecydowanej większości przypadków na dychotomicznym, stereotypowym wyobra-
żeniu o „złym” Indianinie i „szlachetnym” białym osadniku. Konwencja ta znajduje nie-
wielkie odstępstwa od zasady, w której jeden z indiańskich fi kcyjnych bohaterów pozy-
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tywnych, Winnetou, jest także postacią stereotypową i odległą od prawdy o osobowości 
i zachowaniu członka plemienia Apaczów. Stereotyp sprawia, że na jego mocy zakładamy 
z góry, że kontakt i interakcja społeczno-kulturowa z członkiem innej kultury będzie atrak-
cyjna lub nieatrakcyjna, pożądana lub niepożądana, akceptowana bądź odrzucana.

Defi niując uogólnionego „innego”, zakładamy automatycznie, że każdy z członków 
innej grupy kulturowej cechuje się taką samą osobowością i zestawem cech pozytyw-
nych lub negatywnych.

Stereotyp jest wytworem historii, następstwem długiego procesu kształtowania się 
wyobrażeń i defi nicji innych kultur w toku wzajemnych zmagań o terytorium, konfl ik-
tów o władzę, animozji religijnych i językowych. Utrwalony ulega zmianom w równie 
długim procesie historycznym, w jakim jest konstruowany.

B. Decentralizacja ośrodków i kanałów komunikacji. Współcześnie domi-
nuje model oparty na multimedialnych, coraz bardziej globalnych, sieciowych kanałach 
i technikach przepływu informacji. Społeczeństwa masowe wchodzą w fazę tzw. „szoku 
informatycznego”. Zjawisko to oznacza brak możliwości efektywnego przetwarzania 
i analizy informacji. „Masa” informacji rośnie w tempie znacznie szybszym niż zdolność 
człowieka do ich syntezy. Komunikację międzyludzką zdominowały multimedialne for-
my kontaktu. Kontakt międzyludzki staje się zjawiskiem permanentnym. Następuje po 
włączeniu komputera i wejściu do sieci, ustaje po jego wyłączeniu. Przenośne kompu-
tery, laptopy, palmtopy, współpracujące z aparatami telefonicznymi, światłowodowymi 
i bezprzewodowymi sieciami przekazu danych, kamerami, urządzeniami nagrywający-
mi i odtwarzającymi, skanerami, faksami, tworzą złożoną infrastrukturę kanałów komu-
nikacji nie tylko międzyludzkiej, ale także międzykulturowej.

Społeczeństwa i kultury weszły pod koniec XX wieku w ponowoczesną fazę rozwo-
ju. Pojęcie ponowoczesności odnosi się do tej fazy w rozwoju społeczeństwa i kultury, 
która następuje po nowoczesności, modernizmie, po formacji kulturowej, która dobiega 
końca, ale jeszcze całkowicie nie uległa „unieważnieniu”. Ponowoczesność to stan funk-
cjonowania wartości, norm, który odnosi się do teraźniejszości, do „dzisiejszości” i „tu-
tejszości”, przy czym „tutejszość” – dzięki szybkim przemianom technologicznym oraz 
rozwojowi możliwości komunikacyjnych – jest taka sama dla większości uczestników 
i konsumentów cywilizacji zachodniej. Bariery w komunikacji międzykulturowej słabną 
i zanikają w miarę wzrostu częstotliwości i liczby kontaktów zachodzących pomiędzy 
członkami różnych grup kulturowych. Ulegają też w coraz większym stopniu deinsty-
tucjonalizacji i personifi kacji. Stają się sprawą osobistą, przybierając formę kontaktów 
i interakcji nieformalnych nakładających się na organizacyjne, uporządkowane kanały 
komunikacji międzykulturowej. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadkach przy-
jęcia odpowiednich postaw i motywacji. Postawy ludzkie kształtowane są przez grupę 
kulturową w procesie edukacji i internalizacji norm. Procesy uniwersalizacji kulturowej, 
prowadzące do współobecności i wzajemnej interakcyjnej aktywności ludzi wywodzą-
cych się z różnych kultur, sprzyjają pojawianiu się ideologii i postaw głoszących warto-
ści oparte na wzajemnej atrakcyjności, otwartości oraz tolerancyjności. W środowiskach 
wielokulturowych pojawia się skłonność ich uczestników do akceptacji cudzej odmien-
ności kulturowej. Akceptacji tej towarzyszą zarazem zjawiska wzajemnego zbliżania 
się członków grup kulturowych, przemian ich tożsamości oraz kształtowania postaw 
polegających na pozytywnym wartościowaniu doświadczeń wielokulturowych.
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C. Glokalność  mediów oraz elementów sieci.  Głównym wyróżnikiem spo-
łeczeństw ponowoczesnych jest wzajemny balans i obopólny związek pomiędzy tym, co 
zewnętrzne i wewnętrzne w stosunku do każdej konkretnej kultury, rodzime i „obce”, 
partykularne, lokalne i swojskie, oraz uniwersalne, globalne i powszechne. Związek ten 
zawiera się w pojęciu „glokalizacji”, czyli w połączeniu procesów ogólnoświatowych 
wzorów funkcjonowania wspólnot lokalnych i wąskiego, regionalnego kształtowania 
wymiaru globalności, stanowiących następstwo współzależności pomiędzy tym, co glo-
balne, światowe a regionalne i swojskie.

W procesach globalizacji tworzy się i nabiera coraz większego znaczenia międzykul-
turowa przestrzeń komunikacyjna, w której wciąż utrzymują się bariery religijne i raso-
we, ale słabną albo tracą znaczenie etniczne, narodowe, językowe, symboliczne. Komu-
nikacja wyłania nowe rodzaje pogranicza, lokujące się ponad podziałami terytorialnymi, 
państwowymi, językowymi, narodowymi. Instrumentem, ale i przestrzenią semantycz-
ną, ideową, kulturową dla tej komunikacji staje się Internet, w którym współwystępują 
ze sobą, mieszają się, nakładają na siebie różne systemy znaków, wartości, ikon, symbo-
li, obrazów, wywodzących się z różnych kultur i kontekstów. Kluczem do zrozumienia 
procesów przemian komunikacji międzykulturowej są migracje – w tym turystyczne, 
nowe ruchy społeczne, w tym alterglobalizm czy New Age, przestrzeń wirtualna Interne-
tu, telewizji satelitarnej, telefonii komórkowej. Międzykulturowe przestrzenie dominują 
nie tylko w rejonach natężenia międzynarodowego ruchu turystycznego, jak w Dubaju, 
na Wyspach Kanaryjskich czy na Wybrzeżu i Wyspach Morza Śródziemnego, ale tak-
że w wielkomiejskich środowiskach Londynu, Nowego Jorku, Berlina, Paryża czy też 
Krakowa. Składnikiem przestrzeni międzykulturowej – zarówno w wymiarze lokalnym, 
jak i globalnym – jest pogranicze stanowiące jednak nie barierę, ale strefę „łącznikową”, 
pośrednią, tranzytową dla kultur składowych. Pogranicze prowadzi do syntezy, miesza-
nia się i nakładania kultur i ich elementów. Jest przeciwieństwem granicy, która dzieli. 
Pogranicza kulturowe i cywilizacyjne mogą być jak ołowiane ramki w witrażu, ograni-
czające możliwość transferu kulturowego i dialogu, stwarzające bariery dla płynności 
i otwartości kultur, przybierają jednak coraz częściej postać „modelu tęczy”, pewnego 
kontinuum na skali spektrum różnorodności. „Tęczowy” model pogranicza kulturowego 
rozmywa, rozciąga i rozszerza granice między kulturami, przypomina impresjonistycz-
ny obraz, w którym nie da się przeprowadzić granicy pomiędzy bielą i czernią, z domi-
nującymi płynnymi obszarami szarości.

W treści referatów wygłoszonych w trakcie konferencji i zamieszczonych w tym 
tomie wyartykułowano wszystkie wymiary i funkcje pogranicza kulturowego w kon-
tekście procesów scalających i integrujących, a nie dezintegrujących, łączących, a nie 
dzielących wszystkich zbiorowych i indywidualnych ich uczestników, w postaci dialo-
gu, a nie konfl iktu. Dialog oznacza relację dwustronną i dwukierunkową, dynamiczną 
interakcję pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami zainteresowanymi utrzymaniem 
kontaktu, zmierzającymi do poszukiwania porozumienia, mającymi intencję nawiąza-
nia współpracy. Stosunki pomiędzy grupami oparte na dialogu polegają na wzajemnym 
dostrzeganiu, docenianiu i uznawaniu obecnych w kontakcie grup za partnerskie, atrak-
cyjne, interesujące i ważne z jakiegoś powodu: politycznego, gospodarczego lub/i kul-
turowego. Dialog jest również formą komunikacji, zachodzącej pomiędzy zwaśniony-
mi, pozostającymi w konfl ikcie stronami. Wszędzie tam, gdzie w sensie terytorialnym, 

Przedmowa



18

przestrzennym, jak i ideologicznym oraz politycznym, istnieje wola i szansa na poszuki-
wanie konsensusu oraz kompromisu, mamy do czynienia z takim modelem stosunków, 
w którym ludzie i tworzone przez nich grupy zmierzają do porozumienia i integracji. 
Dialog stanowi fi lary, na których wznoszą się mosty prowadzące w dwu kierunkach, 
od tradycji do nowoczesności, od centrum do peryferii, od odrębności, ekskluzywizmu 
i etnocentryzmu do wielokulturowości i pluralizmu.

Dialog międzykulturowy i międzycywilizacyjny prowadzony jest w przestrzeni 
semantycznej pogranicza. Pogranicze jest syntezą, konfi guracją, mozaiką, melanżem, 
„tkanką łączną” pomiędzy odrębnymi grupami rasowymi, etnicznymi, językowymi, re-
ligijnymi i terytorialnymi. Pogranicze funkcjonuje nie tylko w przestrzeni, ale lokuje się 
przede wszystkim w mentalności uczestników i mieszkańców, w ich odrębnej, podzie-
lanej, międzykulturowej tożsamości. Pogranicze może być wyraźną linią dzielącą dwie 
odrębne zbiorowości, z wąsko wyznaczoną przestrzenią wspólnych wartości i współ-
pracy. Nawet jednak w tych przypadkach, w których pogranicze dzieli, a nie łączy, jest 
ono punktem wyjścia do stworzenia szerszego obszaru wzajemnej komunikacji. We 
współczesnych społeczeństwach wielokulturowych pogranicza i toczone w ich grani-
cach dialogi wyłaniają nowe, dynamiczne wzory wielokulturowości, różnokulturowości 
i międzykulturowości.

Dialog międzykulturowy nie jest zwykłą formą komunikacji, obejmuje także zja-
wiska amalgamacji, asymilacji, unifi kacji politycznej, standaryzacji gospodarczej i uni-
wersalizacji kulturowej. Prowadzi do synkretyzacji, hybrydyzacji i transkulturacji. Jest 
zjawiskiem nie tylko wewnątrzkulturowym, ale i międzykulturowym. Nabiera znacze-
nia w procesach globalizacji, stając się jedyną racjonalną drogą do przezwyciężenia hi-
storycznych podziałów i konfl iktów regionalnych, międzynarodowych i międzycywili-
zacyjnych.

Tadeusz Paleczny

Przedmowa
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Prezentując Czytelnikowi niniejszy tom, proponujemy niezwykłą lekturę dotyczącą dia-
logu na pograniczach. Pograniczach szeroko pojętych, od tych rozumianych najbardziej 
dosłownie – geografi cznych i politycznych, do tych ujmowanych symbolicznie – cywi-
lizacyjnych i kulturowych.

Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji stanowi zbiór artykułów ukazujących 
wielowymiarowość tytułowego fenomenu, naświetlonego tutaj z kilku perspektyw: so-
cjologicznej, antropologicznej, historycznej, fi lozofi cznej, literackiej i lingwistycznej.

Tom podzielony został na cztery części. Pierwsza podejmuje zagadnienia dotyczą-
ce komunikacji międzykulturowej, druga łączy teksty na temat sztuki i tożsamości na 
pograniczach, trzecią część – poświęconą pograniczom etniczno-narodowym, dopełnia 
część czwarta, ostatnia, o różnorodności wymiarów pogranicza.

Dyskurs pierwszej części rozpoczyna artykuł Grzegorza Babińskiego. W tekście 
zatytułowanym „Asymilacja i konfl ikt” po latach Autor przedstawia własną refl eksję 
nad zmianami oraz ich specyfi ką, jakie nastąpiły w ostatnich kilku dekadach w bada-
niach etnicznych, także polonijnych. Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy ujmowa-
nia problemów struktury wewnętrznej zbiorowości określanej narodem. Pojawiają się 
tutaj pytania o jednorodność lub niejednorodność owego konstruktu, oraz o to, gdzie 
leży granica symboliczna, za którą jedność narodowa – przez narastające wewnętrzne 
zróżnicowanie – ulega rozpadowi.

Problem pogranicza kulturowego w dobie globalnych migracji, pogranicza pojawia-
jącego się poza granicami politycznymi, analizuje Leon Dyczewski. Ów rodzaj pogra-
nicza przybiera wymiar symboliczny, szczególny, bowiem oddziałujący na świadomość 
i tożsamość jednostek tworzących grupę narodową, żyjącą poza granicami swojej ojczy-
zny. Cztery przykłady tego symboliczno-kulturowego pogranicza, tworzone przez pol-
ską społeczność w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, ukazują w każdym przypadku nieco odmienny stopień wyrazistości.

O świecie ponowoczesnym pisze Tadeusz Paleczny, analizując wybrane charakte-
rystyczne zjawiska, takie jak: globalizacja, komunikacja czy wielokulturowość. Autor 
uważa, że kluczowe i najbardziej dynamiczne przemiany zachodzą dziś w przestrzeni 
komunikacji międzykulturowej nacechowanej złożonością, wielowymiarowością i wie-
lopoziomowością (jednostki i grupy). Poza tym, współczesna komunikacja międzykul-
turowa poprzez swoją intensywność i wyrazistość pozwala dostrzec jej podstawową 
cechę: kontakt międzykulturowy to tak naprawdę kontakt między jednostkami – a więc 
to nie tyle kultury, co jednostki wchodzą ze sobą w interakcje, nawiązują kontakty, po-
dejmują dialog, rozumieją się lub mają z tym problem.
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Analizę różnych form transgresji kulturowych podejmuje Leszek Korporowicz, uka-
zując specyfi kę i złożoność komunikacji zachodzącej między kulturami. Użytkownicy 
owych kultur, czyli jednostki, w pewnych przypadkach świadomie dokonują przekro-
czenia granicy materialnej czy symbolicznej. Służyć to ma nawiązaniu dialogu z Innym, 
z osobą należącą do innego kręgu kulturowego. Przekraczanie przyjętych norm/kodów 
postępowania, konwencji interpretowania czy praktyk, prowadzi do spotkania dialogu-
jących podmiotów (jednostek, grup), nasilając ich interakcje, wymianę treści kulturo-
wych, społecznych czy politycznych.

O szczególnym sąsiedztwie kultur pisze Katarzyna Warmińska, na przykładzie relacji 
polsko-tatarskich. Nasz kraj o niewielkim nasyceniu wielokulturowością posiada region, 
gdzie owa wielokulturowość występuje w większym stopniu niż gdzie indziej. Jest nim 
białostocczyzna zamieszkiwana między innymi przez blisko pięciotysięczną zbiorowość 
polskich Tatarów. Analizując stosunki sąsiedzkie, Autorka zauważa pewien ich szcze-
gólny rys, a mianowicie, wbrew potocznie przyjętym i dość rozpowszechnionym tezom 
o konfl iktach rodzących się na styku kultur (por. Zderzenia cywilizacji S. Huntingtona), 
relacje polsko-tatarskie albo raczej tatarsko-polskie, oparte są na harmonijnej koegzy-
stencji. Jednakowoż istotna wydaje się próba wytłumaczenia takiego stanu, co Autorka 
czyni w tekście artykułu.

Drugą część dyskursu otwiera tekst o wielowymiarowości twórczości Romana 
Brandstaettera. Autor – Andrzej Pankowicz, ukazuje niezwykłe „właściwości” dzieł 
Brandstaettera. Owa niezwykłość jest skutkiem predyspozycji duszy pisarza, zdolnej 
w sobie odczuwać i przeżywać jednocześnie dwie kultury: żydowską i chrześcijańską. 
Umiejętność łączenia dwu światów, przenikania niewidzialnych, lecz szczelnych granic 
między judaizmem a katolicyzmem, pozwala Brandstaetterowi ukazać czytelnikowi, jak 
bardzo te dwie przestrzenie są bliskie. Wyrastają wszak z jednej gleby, sycone są z jed-
nego źródła: słowa zawartego w Biblii. Andrzej Pankowicz pomaga nam zrozumieć fe-
nomen postaci Romana Brandstaettera, analizując wybrane tłumaczenia i utwory pisarza 
(Jezus z Nazarethu, Psałterz, Krajobrazy włoskie).

„Cudowna”, „błogosławiona” i „mistyczna” substancja przekraczająca międzycywi-
lizacyjne granice stanowi przedmiot rozważań Renaty Hołdy. Liczne zalety henny – bo 
o niej mowa – pozwoliły uznać tę roślinę za niemalże uniwersalny środek dostarczający 
zarówno ochrony (zdrowia, życia), jak i ozdoby (ludzkiego ciała, przedmiotów użyt-
kowych). Współcześnie, europejska popularność henny wzrosła w związku z nowymi 
ruchami czy praktykami parareligijnymi. Powrót do idei poganizmu, praktykowanie sza-
manizmu czy skłanianie się ku ideologiom wpisanym w nurt New Age, forsuje modyfi -
kację (naznaczenie) ciała poddanego rytuałom. Henna stanowi tutaj przykład szczegól-
nego zapożyczenia kulturowego, zaczerpniętego z tradycji Wschodu, lecz aplikowanego 
na Zachodzie w formie „przefi ltrowanej”, pozbawionej pierwotnych oryginalnych treści 
symbolicznych.

O wielowiekowym kształtowaniu cywilizacyjno-kulturowego oraz politycznego ob-
licza Rosji pisze Anna Raźny. Dialog cywilizacyjny polsko-rosyjski. Perspektywa prze-
szłości i przyszłości zawiera syntetyczną myśl na temat ewolucji przestrzeni kulturowej, 
społecznej i politycznej w Rosji oraz w kręgach Zachodu i cywilizacji łacińskiej. Od-
mienne uwarunkowania nieograniczające się do historycznych, religijnych, prawnych 
czy politycznych sprawiły, że wyłoniły się dwa opozycyjne substraty/fenomeny: Europa 
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Zachodnia, w tym Polska, ukształtowana na gruncie cywilizacji łacińskiej, oraz Rosja, 
wyrosła z podłoża bizantyjskiego i turańskiego. Zachodni personalizm oraz wschodni ko-
lektywizm stoją z natury w opozycji, co wyraźnie przekłada się na charakter społeczny 
narodów wchodzących w skład omawianych cywilizacji. Społeczny organizm versus spo-
łeczny mechanizm znajdują rozwinięcie i wyjaśnienie w przywoływanym tu artykule.

Sztuką jako przestrzenią nawiązywania i prowadzenia dialogu między przedstawi-
cielami różnych kultur zajęła się Elżbieta Wiącek. Opisane w artykule przykłady mię-
dzykulturowego i międzycywilizacyjnego kontaktu w obrębie sztuki, religii i estetyki, 
przebiegają na różnych płaszczyznach i w różnych przestrzeniach fi zycznych oraz archi-
tektonicznych. Raz jest to wnętrze krakowskiego kościoła Jezuitów, kiedy indziej wnę-
trze tureckiego supermarketu, jeszcze innym opactwo Benedyktynów w Tyńcu, dalej 
kaszubska wioska lub ciało kobiety naznaczone wersetami z Koranu. Przestrzenie „dia-
logowania” kultur i cywilizacji bywają różne; różne bywają także skutki takowych dia-
logów. Niestety nadal częściej niż rzadziej, rzeczony dialog przybiera formę monologu 
utrudniającego porozumienie, bowiem przyzwala (dopuszcza, wymusza?) na wyłączenie 
stanu aktywnego słuchania „drugiej strony”, czyli nadawcy. Są jednakowoż przykłady 
pozytywne udanej komunikacji, gdzie sztuka spełnia dodatkową funkcję – międzykultu-
rowego i międzycywilizacyjnego komunikatora.

Szczególną przestrzeń spotkania międzykulturowego opisuje Małgorzata Gaszyńska-
-Magiera. Autorka rozpatruje przekład literacki, a ściślej – jego recepcję, jako okazję do 
podjęcia dialogu z Innym. Inny rozumiany jest tutaj zarówno jako jednostka i zarazem 
nośnik kultury nietożsamej z rodzimą. By ów dialog zaistniał, konieczne jest wzajemne 
zaangażowanie stron, ich wzajemne otwarcie oraz, co niemniej ważne – dysponowanie 
odpowiednimi kompetencjami i umiejętnościami interpretowania złożonych znaków 
i odczytywania znaczeń niesionych przez tekst literacki. Znaczenia ukryte i te niewyma-
gające odkrywania – każde z nich stawia wyzwanie (odpowiednio: większe lub mniejsze) 
wobec tłumacza dokonującego przekładu tekstu literackiego, ale także i wobec czytelnika 
– docelowego odbiorcy. W tym szczególnym rodzaju dialogu/komunikacji biorą zatem 
udział podmioty przynależne do kulturowo odmiennych światów, ale poprzez wolę „wy-
chodzenia naprzeciw” drugiemu, wolę poznawania i doświadczania Innego, podejmują 
wędrówkę w obszary pogranicza kulturowego, nierzadko przekraczając jego granice.

Trzecią część rozważań na temat granic międzykulturowych i międzycywilizacyj-
nych otwiera artykuł Lecha Mroza. Złożony i wielowarstwowy proces formowania się 
poczucia zbiorowej tożsamości wśród Tuchalarów – azjatyckich pasterzy reniferów 
– opisany został w tekście Tuchalarzy-Caatani dzisiaj. Dialog kultur czy rewitalizacja 
tożsamości?. Badania terenowe prowadzone przez Autora w latach 2000–2003 wśród 
tego koczowniczego ludu na północy Mongolii ukazują obraz niejednoznaczny i nie po-
zwalający – przynajmniej na tym etapie życia zbiorowego pasterzy – na sformułowanie 
tezy o zapoczątkowaniu trwałego procesu kształtowania się zbiorowej więzi etnicznej 
wykraczającej ponad granice lokalne. Przyczyn tego stanu rzeczy należałoby, zdaniem 
Lecha Mroza, szukać między innymi w braku wyrazistych, silnych postaci przywód-
czych mogących pełnić funkcję liderów politycznych (lokalnych) wśród Tuchalarów.

Wyjątkowy rodzaj pogranicza międzykulturowego opisuje Irena Bukowska-Floreń-
ska. Śląsk jako region styczny zarówno z kulturą niemiecką, jak i polską, sam w sobie 
wykazuje złożoną różnorodność. Skrywa w swoim wnętrzu pogranicza między poko-
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leniami, warstwami społecznymi, tradycjami (ludową, robotniczą, mieszczańską), wie-
rzeniami i obrządkami religijnymi. Oczywiście tego typu „pogranicza” zaobserwować 
można też na innych zasiedlonych obszarach, jednak wyjątkowość Śląska polega na 
– z jednej strony, konsekwentnym pielęgnowaniu tradycji, z drugiej – niezamykaniu się 
na nowe wartości transmitowane przez jednostki poruszające się w przestrzeni wykra-
czającej poza ramy tej śląskiej. Ów specyfi czny „dialog” międzykulturowy dostarcza 
bogatego materiału, dzięki któremu możemy poznać proces kształtowania, istnienia, 
funkcjonowania różnokulturowej społeczności, na pozór tylko względnie jednorodnej.

Koncepcję wewnętrznego kolonializmu przybliża w swoim tekście Adam W. Jelo-
nek, podając za przykład tego zjawiska procesy zachodzące w złożonej strukturze et-
nicznej i kulturowej Tajlandii. Owa mozaika – ewoluująca przez setki lat, kształtowała 
się nie tylko na drodze naturalnych procesów (np. migracji), lecz także poprzez działania 
polityczne grupy lub grup dominujących. Polityczne rozwiązania, realizowane zgodnie 
z założeniami przyjętymi i akceptowanymi przez dominującą większość, prowadziły 
często to wyzysku ekonomicznego terenów i kultur peryferyjnych, mniejszościowych. 
Społeczno-gospodarcze dysparytety były powodem niezadowolenia, rozczarowania 
wśród członków grup mniejszości oraz narastania napięcia i nastrojów bliskich nacjo-
nalizmowi – w tym przypadku nacjonalizmowi regionalnemu. Casus Tajlandii opisany 
w artykule stanowi tego egzemplifi kację.

O specyfi ce wrażliwości religijnej Polaków i Niemców pisze Krzysztof Wałczyk, do-
strzegając dwa odrębne porządki kształtowania się owej wrażliwości. Pierwszy z oma-
wianych – niemiecki, sięga korzeniami do luterańskiej interpretacji Biblii, uruchamia re-
ligijne ratio, które oddziaływało i nadal mocno oddziałuje także na pozareligijne aspekty 
życia Niemców, protestantów, działających w duchu etosu pracy jako szczególnego ro-
dzaju modlitwy. Ta „racjonalna” religijność zestawiona zostaje w tekście artykułu z jej 
„emocjonalną” odmianą, przypisywaną Polakom. Zdaniem Autora, może ona wynikać 
z uwarunkowań geografi cznych oraz historycznych, prowadzących do wytworzenia się 
mitu Polski jako „przedmurza chrześcijaństwa”. Odmienne charaktery religijności nie-
mieckiej i polskiej oferują jednakowoż niezwykły potencjał dwu silnych predyspozycji: 
racjonalizmu i uczuciowości. One wspólnie stanowić mogą przestrzeń polsko-niemiec-
kiego porozumienia polegającego na wzajemnym dopełnieniu.

Na poziomie państwowym, ponadkantonowym Szwajcaria jawi się jako kraj od 
wieków wielokulturowy. Ta różnorodność dotyczy nie tylko języków, ale też prakty-
kowanych religii. Owa zróżnicowana natura plasuje się dziś z jednej strony między tra-
dycyjnym pluralizmem religijnym a nowoczesną, współczesną formą, z drugiej. W tej 
ostatniej znamiennym elementem składowym jest społeczność muzułmańska, któ-
rej liczebność wzrasta nie tylko pod wpływem natężenia fal migracyjnych, ale także 
zwiększonego w przypadku wyznawców islamu, przyrostu naturalnego. Młoda struktura 
wiekowa i dynamika demografi czna oraz organizacyjna powodują, że relacje między 
wyznawcami tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich a muzułmanami cechują się 
burzliwym charakterem. O próbach nadania mu łagodniejszego wymiaru pisze Andrzej 
Porębski w artykule Spór o budowę minaretów w Szwajcarii – przyczynek do dialogu 
muzułmańsko-chrześcijańskiego.

Artykuł zamykający trzecią część dyskursu podejmuje zagadnienie pogranicza 
szwedzko-fi ńskiego, na którym w ostatnich kilku dekadach ewoluuje świadomość od-
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rębności etnicznej grupy Tornedalczyków. O genezie jej powstania, przyczynach oraz 
symbolach używanych dla manifestacji etnicznych czy wręcz narodowych aspiracji 
pisze Monika Banaś w artykule zatytułowanym Meänkieli – most łączący dwa brzegi. 
Współcześni Tornedalczycy w dialogu międzykulturowym.

Ostatnią część dyskusji nad istotą przekraczania granic międzykulturowych i mię-
dzycywilizacyjnych otwiera tekst Piotra Kletowskiego, dotyczący procesu transkultu-
rowej wymiany znaczeń zawartych w obrazach fi lmowych. Autor analizuje wybrane 
fi lmy trzech reżyserów pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych. Twórczość 
mistrza japońskiego kina, Akiry Kurosawy, wybitnego twórcy kinematografi i Hongkon-
gu – Johna Woo oraz amerykańskiego reżysera Quentina Tarantino staje się dowodem na 
wzajemne przenikanie wartości zakodowanych w dziełach powstałych w odmiennych 
kręgach kulturowych.

Autorka kolejnego tekstu, Magdalena Banaszkiewicz, zajęła się opisem praktyczne-
go wymiaru przekraczania granic między kulturami. Artykuł zatytułowany Turystyka 
– dialog lustra? porusza złożone zagadnienie międzykulturowej komunikacji, której ak-
torami są turyści oraz autochtoni. Specyfi ka owego szczególnego dialogu polega na dość 
wyrazistym prezentowaniu „inności” przez podróżującą i zwiedzającą osobę. Na ową 
„inność” reagują tubylcy, przy czym ich reakcja uwarunkowana bywa wieloma sumu-
jącymi się czynnikami należącymi do sfery zarówno społecznej, jak i psychologicznej. 
Z perspektywy tubylca moment spotkania drugiego człowieka – turysty – daje możli-
wość „oglądania własnego odbicia w lustrze”. Jednak by do tego doszło, konieczny jest 
podstawowy warunek: otwarcie się i wczucie w wartości niesione przez inne kultury, 
przez innych. Turyści mogą zatem być doskonałymi posłańcami w międzykulturowym 
dialogu.

Atmosferę spowitego w muzykę i taniec spotkania międzykulturowego możemy 
odczuć w tekście Joanny Dziadowiec, która opisuje coroczne święto „górali świata”. 
Ludowe aspekty kultury góralskiej, prezentowane w Zakopanem przez zespoły pocho-
dzące z różnych krajów, stają się szczególnymi sygnałami, kodami w międzykulturowej 
komunikacji. Barwny, kolorowy, wielonarodowy festiwal stanowi przykład przedsię-
wzięcia łączącego, a nie dzielącego czy konfrontującego. Jest zatem doskonałą formą do 
wzajemnego poznawania, integrowania i prowadzenia dialogu między osobami należą-
cymi do innych kultur.

Interesujący – z perspektywy polskiego czytelnika – temat podejmuje Kinga Orzeł 
w artykule poświęconym współczesnej emigracji z Polski do Irlandii. Otwarcie granic 
oraz rynków pracy po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej spowodowało od-
pływ znacznej części polskiej siły roboczej. Jedną z podstawowych destynacji owego 
wychodźstwa stała się Republika Irlandii. Spotkanie polskich imigrantów ze społeczeń-
stwem przyjmującym, stopniowe wchodzenie w jego struktury dostarczają bogatych 
źródeł do badania szeroko rozumianego kontaktu międzykulturowego. Tym bardziej 
ciekawego, bo przebiegającego w obecnie niezwykle szybko zmieniających się uwarun-
kowaniach ekonomicznych i gospodarczych.

Czwartą, ostatnią część dyskursu zamyka artykuł Adriana Powęski. Tekst ów wpisuje 
się w fi lozofi czny sposób postrzegania pogranicza. Widzenie i rozumienie świata odby-
wa się poprzez kultury, co sprawia, że rozumienie, a więc nadawanie sensu, dzieje się 
za pomocą specyfi cznych znaków, kodów wypracowanych i skonstruowanych w długim 
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procesie ewolucji ludzkiej myśli. Kultura, sposób ujmowania rzeczywistości oraz tego, 
co „pozarealne”, dostarczają wiedzy o nas samych – należących do jednego kręgu kultu-
rowego oraz o Innym – osobie spoza naszego kręgu. Zrozumienie tego „Drugiego” staje 
się możliwe poprzez poznanie jego kultury. Rozwinięcie tej tezy zawiera tekst Człowiek, 
kultura i świat człowieka. Zakorzenienie a przekraczanie granic między ludźmi.

* * *
Powyższe krótkie wprowadzenie niechaj będzie zatem zaproszeniem do lektury tek-

stów – w moim przekonaniu – niezwykle interesujących, ukazujących złożoną naturę 
komunikacji międzykulturowej, komunikacji – która nie zaistniałaby, gdyby nie próby 
przekraczania granic: międzykulturowych i międzycywilizacyjnych.

Monika Banaś

Słowo wstępne
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„ASYMILACJA I KONFLIKT” PO LATACH

To, co napisałem poniżej, nie jest spóźnioną recenzją książki, która ukazała się równo 
ćwierć wieku temu, w innej epoce w badaniach etnicznych1. Jest to raczej próba refl ek-
sji nad tym, co się w okresie tego ćwierćwiecza w badaniach polonijnych i etnicznych 
zmieniło. Zmieniło się oczywiście bardzo wiele. Refl eksji wymaga jednak także inny 
fenomen – zadziwiającego wręcz trwania pewnych procesów i związanych z tymi pro-
cesami sądów, wyjaśnień, także wartościowań.

Co się zmieniło?
Zmienił się ogólny paradygmat badań etnicznych. Wyróżnić trzeba jego trzy istotne 

i powiązane ze sobą, ale różne składniki.
1. Mniej więcej przed ćwierćwieczem zaczął się chwiać jednokierunkowy integra-

cjonistyczny model procesów narodotwórczych. Wcześniej dyskutowano szeroko na 
temat części składowych i dróg wiodących do – jak sądzono – jednego wspólnego celu, 
jakim była pełna integracja narodowa społeczeństw państwowych. Nadchodziła już epo-
ka postwestwalska2. Jeszcze niewiele było ku temu przesłanek, a w refl eksjach intelek-
tualnych było to ledwie widoczne.

2. Zmieniał się wyraźnie ogólny paradygmat procesów asymilacyjnych. I to było 
w refl eksji Andrzeja Kapiszewskiego już wyraźnie widoczne. Przedstawił on w swej 
książce różne modele procesów asymilacji i ukazał, jak istotnym przemianom one ule-
gały. Paradygmat podobnych, czy wręcz niezmiennych czynników morfologicznych, 
zostaje zastępowany stosunkowo luźnym modelem wieloczynnikowym.

3. Znaczącym zmianom uległo zarówno samo zjawisko zwane pluralizmem bądź 
wielokulturowością jako model opisu i analizy pluralizmów.

W refl eksji nad procesami narodowymi niewielkim stosunkowo zmianom uległy proble-
my „morfologii” narodu, jego czynników składowych. Wśród tych części wyróżnić można 
te, które uznawać jesteśmy skłonni za podstawowe lub niezbywalne, oraz takie, które przy-
sługują tylko pewnym typom zbiorowości narodowych, a które określają ich specyfi kę.

1 A. Kapiszewski, Asymilacja i konfl ikt. Z problematyki stosunków etnicznych w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, Kraków 1984.

2 H. Kubiak, U progu ery postwestfalskiej. Szkice z teorii narodu, Kraków 2007.
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Zmieniło się chyba jednak spojrzenie na problemy struktury wewnętrznej zbiorowości 
narodowej, którą można by sprowadzić do pytania o konieczny i/lub dopuszczalny stopień 
jednorodności lub niejednorodności tej zbiorowości. Kiedy, w którym momencie można 
mówić o jedności narodu, a kiedy zmniejszanie się tej jednorodności prowadzi do naro-
dowych podziałów i rozpadu zbiorowości? Jerzy Smolicz postawił pytanie o możliwość 
istnienia narodu wielokulturowego, bo istnienie społeczeństw/państw wielokulturowych 
nie budzi już wątpliwości. Tutaj mieszczą się także ważkie problemy asymilacji narodowej 
mniejszości i imigrantów, zakres możliwych odrębności tych mniejszości i formy polityki 
narodowego państwa w stosunku do mniejszości. W odniesieniu do narodu amerykańskie-
go pytania takie postawił dosyć jednoznacznie i dramatycznie Samuel Huntington3.

Znacznym przemianom uległy złożone kwestie relacji między narodem i państwem. 
Dotyczą one zarówno roli państwa w tworzeniu się i w przemianach zbiorowości naro-
dowych, jak i wpływu narodu na przemiany narodowego państwa. Istotna dla procesów 
integracji imigrantów jest zmiana koncepcji i konsekwencji obywatelstwa. Zmianę tę 
Huntington przedstawił jako przejście od koncepcji obywatelstwa jako lojalności oby-
watela wobec jednego państwa, do pojmowania obywatelstwa przede wszystkim jako ze-
społu praw, które mogą obywatelowi przysługiwać jednocześnie ze strony kilku państw4. 
Wzmacnia to znakomicie zjawisko określane współcześnie jako transnarodowość.

Znacząco inaczej przedstawiane są problemy relacji między narodami, co ma istot-
ny wpływa na zakres, kierunki i szybkość procesów integracyjnych współczesnych fal 
imigrantów. Relacje te przejawiają się zarówno w relacjach między narodowymi pań-
stwami, jak i w stosunkach między zbiorowościami narodowymi i ich częściami skła-
dowymi. Są to więc zarówno stosunki ściśle polityczne, jak i kulturowe, przybierające 
formy różnego typu dominacji i podporządkowania kulturowego, oraz istniejące w sfe-
rze wzajemnego postrzegania się i stereotypów.

No i wreszcie w znacznym zakresie odmiennie postrzegane są problemy związane 
z funkcjami społecznymi narodu. Pytanie „skąd i po co naród?” może wydać się nieuza-
sadnione, naród jest uważany za wspólnotę autoteliczną, zasadniczo różną od na przy-
kład państwa, którego istnienie uzasadnia się wyłącznie instrumentalnie, w kategoriach 
pełnionych funkcji i zaspokajania potrzeb.

Specyfi ka współczesnych zjawisk etnicznych w USA

Zróżnicowanie etniczne i wewnętrzna pluralizacja były w historii powstawania i prze-
mian amerykańskiego społeczeństwa widoczne zawsze, choć nie zawsze były podobnie 
nazywane. Pierwsze defi nicje Amerykanina i amerykańskości przypominały określenie, 
jakie zrobiło wielką karierę w kulturze popularnej, ale także w polityce i refl eksji nauko-
wej, mianowicie pojęcie melting pot – tygiel przetwarzający. Konsekwencje tego były i są 
nadal takie, że pojęcie to bywa bardzo różnie i bardzo dowolnie interpretowane, podkłada 
się pod nie bardzo różnorodne zjawiska. Ale ponad sto lat wcześniej, w Letters from an 
American Farmer na pytanie „kto to jest Amerykanin?” autor odpowiada mniej więcej tak: 

3 S. Huntington, Kim jesteśmy? Wyzwanie dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków 2007.
4 Tamże.
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to ktoś, kto ma każdego z rodziców, a także dziadków pochodzących z innego kraju – imi-
grantów. Przez mniej więcej sto pięćdziesiąt następnych lat biała etniczność pojmowana 
była jako tworzywo, z którego powstają amerykańskie tożsamości i amerykański naród.

Do około połowy XX wieku zjawiska etniczne wywodzono z różnic rasowych oraz 
z procesów migracyjnych. Zróżnicowanie rasowe było zjawiskiem trwałym, stając się 
jednym w poważniejszych problemów społecznych i politycznych w całej amerykań-
skiej historii. Od A. de Tocqueville’a do G. Myrdala, wszyscy piszący o amerykańskim 
społeczeństwie podkreślali wagę i zarazem dylematyczność, niemożność łatwego i osta-
tecznego rozwiązania problemu rasowego w USA.

Natomiast etniczność o imigracyjnym, głównie europejskim rodowodzie, postrze-
gana była do końca lat 60. XX wieku najczęściej jako zjawisko przejściowe. Jeszcze 
w roku 1964 Milton Gordon opublikował książkę, w której pokazywał prawidłowości, 
ale także problemy i trudności procesów asymilacji etnicznej5. Wprawdzie w książce tej 
pisał także o pluralizmach kulturowych, ale generalnie postrzegał zjawiska pluralizmu 
jako etapy w procesie pełnej asymilacji mniejszości i imigranckim rodowodzie. Ale już 
kilka lat później, w artykule pod tytułem Assimilation in America: Theory and Reality6 
Gordon wprawdzie nie wycofuje się z analizy przemian zbiorowości etnicznych za po-
mocą modelu asymilacyjnego, ale wskazuje na szereg czynników komplikujących i spo-
walniających te procesy. Zgoła inaczej, w sposób znacznie bardziej złożony, postrzega 
procesy asymilacyjne w kolejnym swoim artykule, zamieszczonym w książce pod re-
dakcją N. Glazera i D.P. Moynihana7. W kilka lat później opublikował tekst pod zupełnie 
odmiennym tytułem: Models of Pluralism. The New American Dilemma8, w którym nie 
pisał już o asymilacji, lecz o dylematach polityki etnicznej w USA. Na przykładzie ewo-
lucji poglądów Gordona widać istotne zmiany nie tylko w defi niowaniu i postrzeganiu 
etniczności w USA, ale przede wszystkim jeśli chodzi o rolę i znaczenie oraz miejsce 
w amerykańskiej rzeczywistości.

Zmieniła się w znacznym stopniu ogólna fi lozofi a polityki w stosunku do imigran-
tów, z polityki asymilacji w kierunku szeroko rozumianej polityki integracji.

Polityka asymilacji różnie bywała w przeszłości uzasadniana – i tu także nastąpiły 
spore zmiany, ale raczej tylko na poziomie artykulacji. Zasadnicze przesłanki uległy 
mniejszym zmianom. Racjonalizacje bywały różne:

1. Ze względu na bezpieczeństwo. Przyjmuje się tutaj, że stosunki między państwami 
i narodami są ze swej natury konfl iktowe. Pozostawanie mniejszości narodowej w ob-
rębie państwa tworzy niebezpieczeństwo nielojalności tej mniejszości. Występuje tu 
sprzężenie zwrotne – przyjmowanie, że państwo narodowe jest jedynym naturalnym 
układem, ograniczającym prawa mniejszości, a mniejszość zagraża takiemu układowi 
przez dążenie do zmiany granic. Mniejszość w pełni lojalna i trwała nie wydaje się w ta-
kim modelu możliwa.

5 M. Gordon, Assimilation in American Life. The Role of Race and National Origin, New York 1964.
6 M. Gordon, Assimilation in America: Theory and Reality, [w:] Barron Milton L. (red.), Minorities in 

a Changing Word, New York 1967.
7 M. Gordon, Toward a General Theory of Racial and Ethnic Group Relations, [w:] Nathan Glazer, 

Daniel P. Moynihan (red.), Ethnicity. Theory and Experience, Cambridge, Harvard University Press 1975.
8 M. Gordon, Models of Pluralism: The New American Dilemma, „The Annals of American Academy of 

Political and Social Sciences”, 1981, vol. 454, s. 178–188.
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2. Ze względu na siłę państwa. Rozumuje się tutaj, że duże i jednorodne jest zawsze 
silniejsze od mniejszego i zróżnicowanego wewnętrznie. Chociaż doświadczenia wielu 
państw wskazują, że tak być nie musi (Rzeczpospolita szlachecka, współczesne Stany 
Zjednoczone), to jednak wiedza ta nie wpływa zasadniczo na modele polityki.

3. Ze względu na wyższość cywilizacyjną lub ideową. Celowo pomijam tu racjona-
lizacje rasowo-antropologiczne, choć – jak wiadomo – odgrywały one i nadal odgrywa-
ją istotną rolę w realiach politycznych. Chodzi mi tu o racjonalizacje bardziej subtelne 
i „szlachetne”. Asymilację lub aneksję mniejszości traktuje się jako dobrodziejstwo tej 
mniejszości wyświadczone. Nawet jeżeli przyjąć, że takie motywacje były często fał-
szywe i w rzeczywistości chodziło o hegemonię i eksploatację oraz o zabezpieczenie 
własnych interesów, to jednak nie można zaprzeczyć, że motywacje takie występowały 
i są nadal obecne. Tak przecież racjonalizowano politykę asymilacji wobec imigrantów 
z Europy Wschodniej w USA i była to racjonalizacja generalnie szczera.

4. Ze względu na „naturalność” i nieuchronność procesów integracyjnych. Nie można 
zaprzeczyć, że nowoczesne narody powstały w wyniku integracji zbiorowości plemien-
nych i regionalnych. Współczesne mniejszości są traktowane jako relikty przeszłości, które 
i tak są skazane na zanik – lepiej więc będzie dla nich, jeżeli wcześniej i w sposób bardziej 
pełny włączą się w główny nurt życia narodu w pełni ukształtowanego. Racjonalizacji tej 
nie można odmówić podstaw, ale jej realizacja w praktyce rodziła wiele konfl iktów.

Dlaczego nie asymilacja?

Marcello Suarez-Orozco zwraca uwagę na ważne przemiany w procesach integracji 
współczesnych imigrantów, w porównaniu z procesami, które zostały opisane przez 
wcześniejszych badaczy9. Paradygmat „klasycznej” asymilacji opierał się, jego zda-
niem, w uproszczeniu, na trzech założeniach.

Założenie pierwsze, nazwane zostało clean break, co należy rozumieć jako „wyraźne 
zerwanie”. Sprowadzało się ono do konstatacji, że imigranci na ogół przyjeżdżali do 
Ameryki po to, aby pozostać tam na stałe, stać się trwałą częścią amerykańskiego społe-
czeństwa i zrywali powiązania z krajami pochodzenia.

Założenie drugie, określone jako homegeneity, opierające się na przekonaniu, że 
w społeczeństwie amerykańskim, do którego asymilowały się kolejne pokolenia imi-
grantów, istniał jeden wyraźny model i wzorzec kulturowy, do którego imigranci mogli 
się upodobnić i coraz bardziej się przybliżali.

Założenie trzecie to progress – sprowadza się do konstatacji, że procesy asymilacji za-
wsze oznaczały postęp, poprawę sytuacji asymilujących się osób i zbiorowości. W uprosz-
czeniu asymilacja przebiegała od stanu „dobrze” (początkowo), do „lepiej” (w uproszcze-
niu w następnym pokoleniu), aż do „najlepiej”, po osiągnięciu pełnej asymilacji.

W rekonstrukcji tych założeń, nigdy i nigdzie tak jednoznacznie nie formułowa-
nych, jest sporo uproszczeń, ale nie można odmówić racji istnienia takiej argumentacji. 
W mniemaniu wielu orędowników i ideologów asymilacji oznaczała ona dla asymilo-

9 M. Suarez-Orozco, Everything You Ever Wanted to Know about Assimilation but Were Afraid to Ask, 
„Deadalus” 2000, vol. 129.
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wanych mniejszości generalnie postęp, awans, akceptację, włączenie się w główny nurt 
życia kulturowego i politycznego, dopuszczenie i zaproszenie do głównego stołu.

Najważniejsze w argumentacji Suareza-Orozco jest stwierdzenie, że żadne z powyż-
szych założeń nie jest obecnie nawet zbliżone do rzeczywistego stanu rzeczy. Współcze-
śni imigranci stają się w coraz szerszym zakresie migrantami transnarodowymi. Prze-
kraczają granice wiele razy, uzyskują i utrzymują podwójne obywatelstwa, przekazują 
coraz większe części swych dochodów do krajów pochodzenia, nie zmieniają tożsamo-
ści etnicznej. Nie ma więc żadnego clean break, nie ma zerwania, nie ma nawet, albo jest 
coraz mniej, podwójnych tożsamości. Współcześni imigranci, a także ich dzieci, na ogół 
nie zmieniają tożsamości narodowej.

Nie ma także homogenicznego, wyraźnego wzorca społecznego i kulturowego 
w amerykańskim społeczeństwie, do którego imigranci mogliby się asymilować. Stało 
się tak na skutek zarówno naturalnych przemian społeczeństwa, jak i na skutek polityki 
i ideologii pluralistycznych, które doprowadziły do zaniku angloprotestanckiego wzorca 
amerykańskiej tożsamości10.

Nie widać także znaczącego postępu i poprawy sytuacji tych mniejszości imigranc-
kich, które się asymilują. Współcześni imigranci są generalnie zdrowsi niż Amerykanie, 
rodziny niezasymilowanych imigrantów są trwalsze i mniej zagrożone patologiami. Po-
równanie pokoleń imigrantów i ich dzieci ukazuje niejednokrotnie relatywnie gorszą 
sytuację pokolenia urodzonego w USA.

Uzasadnia to odchodzenie w opisie i analizach form przystosowania imigrantów od 
modelu asymilacji mniejszości na rzecz modeli pluralistycznych.

Pluralizm społeczeństwa amerykańskiego i jego przemiany

Wyróżnić można co najmniej cztery, w pewnym zakresie powiązane ze sobą logicznie 
i empirycznie, rozumienia pojęcia pluralizmu.

Pluralizm bywa określany jako: a) wielość składników, grup, zbiorowości etnicz-
nych; b) różnorodność elementów składowych społeczeństwa; c) element, składnik 
struktury społecznej. Nie wchodząc w tym miejscu w problemy defi nicji struktury spo-
łecznej, poprzestanę na stwierdzeniu, że o pluralizmie w tym rozumieniu można mówić 
wtedy, gdy elementy struktury pluralistycznej (w tym wypadku zbiorowości etniczne) 
zajmują wyraźnie różne miejsca w istotnych wymiarach struktury społecznej, takich jak: 
udział we władzy, zróżnicowanie pozycji społecznej, sytuacja prawna, zróżnicowanie 
polityczne. To pojęcie pluralizmu wydaje się najpowszechniej stosowane i jest niewąt-
pliwie przydatne poznawczo; d) pewien rodzaj struktury jako określony typ stosunków 
między częściami składowymi społeczeństwa pluralistycznego.

W analizach przemian pluralizmu amerykańskiego należałoby wyróżnić pewne jego 
płaszczyzny:

A. Partykularyzm – uniwersalizm. Jest to płaszczyzna określająca zasadę wyznacza-
nia miejsca jednostek w społeczeństwie, głównie sposób określania praw i obowiązków 
jednostki. Jest to jeden z dylematów amerykańskiej polityki etnicznej. Wprowadzenie 

10 S. Huntington, dz. cyt.
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akcji afi rmatywnej oznaczało zasadnicze odejście od zasady uniwersalistycznego trakto-
wania wszystkich obywateli jako równych.

B. Segregacja – integracja. Społeczeństwa pluralistyczne etnicznie to, według przy-
jętych tu założeń, takie społeczeństwa, które na kontinuum segregacja – integracja 
mieszczą się bliżej bieguna integracji, ale integracja ta pozostawia mniejszościom spory 
zakres swobody i autonomii, zwłaszcza w sferze kultury. Segregacja długo była w społe-
czeństwie amerykańskim wymuszona, obecnie staje się coraz bardziej dobrowolna. A to 
wzmacnia i podkreśla pluralizm społeczny i kulturowy.

C. Zróżnicowanie kulturowe – homogenizacja kulturowa. Pluralizm to oczywiście 
zróżnicowanie, a nawet odrębność kultur. Pojawia się tu dylemat, który sprowadza się 
do pytania o stopień odrębności i wzajemne relacje między kulturami. Czy możliwy jest 
pluralizm bez dominacji kulturowej? Czy dominacja kulturowa jest dopuszczalna w spo-
łeczeństwie pluralistycznym? W amerykańskim dyskursie na temat granic pluralizmu 
coraz wyraźniejsze są głosy za pełnym uprawnieniem wszystkich kultur i odrzuceniem 
wzorca nadrzędnego.

D. Ciągłość – skokowość struktury społecznej. Struktura społeczna ma charakter cią-
gły wtedy, gdy dosyć wyraźnie można wyznaczyć kontinuum każdego lub prawie każde-
go wymiaru zróżnicowania społecznego i gdy możliwe jest przechodzenie, przesuwanie 
się z jednego na inne miejsce tego wymiaru. Skokowość struktury społecznej to trwałe 
prawne czy praktyczne przerwanie takiej ciągłości, najbardziej widoczne w strukturach 
kastowych czy stanowych. Współczesne społeczeństwa rzadko mają taki segmentalny 
charakter, co nie oznacza zaniku w nich skokowości struktury społecznej. Elementem 
takiej skokowej, segmentalnej struktury było w USA istnienie etnoklas i kompletności 
instytucjonalnej wielu mniejszości. W wymiarze politycznym przejawiało się to w utrzy-
mywaniu się etnicznych bloków wyborczych oraz tzw. maszyn wyborczych w wielkich 
miastach. Ostatnie dziesięciolecia ukazały wyraźne zmniejszenie się znaczenia tych 
uprzednio istotnych zjawisk.

E. Polaryzacja – interferencja elementów struktury społecznej. Polaryzacja struktu-
ry polega na pokrywaniu się lub wyraźnym nakładaniu na siebie różnych elementów 
i podstaw podziałów społecznych, co prowadzi do wzmocnienia sytuacji dominacji 
większości i subordynacji mniejszości. Tutaj także widoczne jest przekształcanie się 
amerykańskiego pluralizmu etnicznego z polaryzacji w większą interferencję podstaw 
zróżnicowań etnicznych.

F. Równość szans – nierówność szans dostępu do podstawowych dóbr i wartości spo-
łecznych, takich jak: władza, wartości ekonomiczne, możliwości awansu społecznego.

Składniki i uwarunkowania „bazowe” pluralizmu amerykańskiego mogą być ukaza-
ne następująco:

zróżnicowanie rasowe i to według koloru skóry11. Różnice rasowe w społecznej 
świadomości i społecznej rzeczywistości nie są „obiektywnym” odzwierciedle-
niem różnic koloru skóry. Rasa i etniczność to konstrukcje kulturowe;
zróżnicowanie etniczno-kulturowe, jak dziedzictwo emigracji z końca XIX 
i pierwszej połowy XX wieku;

11 J. Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultura. Rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, Kraków 2002.

–

–
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zróżnicowanie religijne, wzajemne relacje między religiami, znaczenie tzw. civic 
religion oraz utrwalające się w ostatnim okresie różnice wewnątrz wyznań reli-
gijnych między orientacjami o charakterze fundamentalistycznym oraz odłamami 
liberalnymi;
skutki najnowszych (ostatniego ćwierćwiecza) fal imigracji;
kulturowe jako skutek ujawniania się i formowania mniejszości kulturowych, ko-
biet, mniejszości seksualnych, obyczajowych, wiekowo-zdrowotnych itp.;
społeczne, jako skutek zróżnicowania ekonomicznego (below poverty level, disa-
bled, mieszkańcy slumsów).

Wyznaczniki i wymiary pluralizmu:

przestrzenny;
prawno-konstytucyjny (prawa stanowe i federalne);
polityczny, głównie w postaci zakresu korelacji między zróżnicowaniem poli-
tycznym i innymi elementami zróżnicowania społecznego, zwłaszcza klasowo-
-etnicznym;
społeczno-warstwowy (etnoklasy);
kulturowy/wieloaspektowy – zróżnicowanie kulturowe jest defi niowane bardzo 
mało precyzyjnie, a różne jego składniki są rzadko przekładalne;
religijny.

Modele polityki pluralizmu i dylematy ich realizacji

Polityka pluralizmu może przybierać, w uproszczeniu, trzy formy, realizowane w posta-
ci następujących modeli:

Model integracyjny – uznawanie i utrzymywanie odrębności kultur własnych przy 
rozszerzonym zakresie wartości i wzorów wspólnych;

Model merytokratyczno-opiekuńczy, który polega na wspieraniu, a nawet rozszerza-
niu zakresu odrębności kulturowej mniejszości, jednak przy zachowaniu dominującego 
wzorca kulturowego całego społeczeństwa;

Model pełnego pluralizmu, w którym zakwestionowane zostają naczelne wartości 
i wzorce kulturowe społeczeństwa dominującego, a relacje kulturowe między podmiota-
mi takiego pluralizmu są wyznaczone przez strukturę i konfl ikt interesów grupowych.

Każda polityka rodzi dylematy. Milton Gordon, pisząc o dylematach polityki plurali-
zmu, nazwał je nowym dylematem amerykańskim12.

Pluralizm etniczny i kulturowy współczesnego społeczeństwa amerykańskiego moż-
na wstępnie opisać przy uwzględnieniu poniższych parametrów.

A. Jest to w znacznym stopniu pluralizm konsocjonalny, a więc oparty głównie na ry-
walizacji i porozumieniu elit przywódczych wszystkich podmiotów pluralizmu. Każda 
strona tego porozumienia z czegoś rezygnuje i coś zyskuje.

12 M. Gordon, Models of Pluralism..., dz. cyt.

–
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B. Pluralizm ten opiera się na pewnej równowadze składników. Używając języka 
parlamentarnego, można powiedzieć, że jest to porozumienie permanentnie renegocjo-
wanych koalicji, gdyż nic nie jest ustalone na zawsze.

C. Kontakty między grupami są wielopłaszczyznowe, a elementy ich statusu spo-
łecznego są spolaryzowane w niewielkim stopniu. Nie ma wyraźnej stratyfi kacji etnicz-
nej, chociaż można wiele zbiorowości uporządkować na skali np. dochodu czy pozycji 
społeczno-zawodowych.

D. Pluralizm ten jest wielowymiarowy – obok pluralizmu kulturowego utrzymują się 
pewne formy zróżnicowania społecznego i politycznego.

E. Konfl ikty etniczne, mieszczące się w ramach pluralistycznego układu relacji mię-
dzygrupowych, są zjawiskiem naturalnym i rozwiązywanym w sposób ciągły, o ile nie 
naruszają podstaw głównych stosunków grupowych. Podstawy takich konfl iktów stają 
się coraz bardziej zróżnicowane, co zapobiega ich polaryzacji i pogłębieniu. Konfl ikty 
są „normalnymi” składnikami pluralizmu kulturowego i społecznego.

G. Struktura społeczno-polityczna społeczeństwa amerykańskiego ma charakter dy-
namiczny i względnie nietrwały. Nie oznacza to oczywiście permanentnej rewolucji, 
lecz możliwość bieżącego negocjowania i dostosowania tej struktury do zmieniających 
się relacji międzygrupowych.

H. Pozycja każdej grupy jest wyznaczona przez jej „siłę” w społeczeństwie. Nie 
oznacza to prymatu siły nad negocjacjami, lecz ścieranie się interesów grupowych. Plu-
ralizm nie opiera się na zasadzie ochrony słabych mniejszości, choć ochrona taka jest 
niezbywalnym składnikiem układu pluralistycznego.

Pluralizm kulturowy bywa opisywany jako pewien pożądany lub idealny typ relacji 
między zbiorowościami kulturowymi i etnicznymi, wolny od wszelkich form dyskry-
minacji, podporządkowania i przemocy. Jest to bardziej postulat i ideał niż obraz rze-
czywistości. Przemoc etniczna, występująca w różnych formach w demokratycznych 
społeczeństwach pluralistycznych, to nie kryzys pluralizmu, ale normalne oblicze de-
mokracji.

Pojęcie przemocy etnicznej ma charakter bardzo pojemny. Odnosi się w zasadzie do 
stosowania wszelkich form przemocy państwa lub dominującej grupy narodowej/etnicz-
nej w stosunku do zamieszkujących to państwo mniejszości. Przemoc może przybierać 
formy skrajne, fi zyczne, ale częściej jest to różnego typu dyskryminacja i ograniczenia 
praw mniejszości w różnych sferach życia publicznego – politycznej, ekonomicznej, ale 
także w bardzo szeroko rozumianej sferze kulturowej.

Sfera stosunków etnicznych zdaje się taką sferą życia społecznego, w której rela-
cje nierówności w stosunkach grupowych nie wydają się możliwe do wyeliminowania. 
Demokratyczne państwo i demokratyczne społeczeństwo na ogół w istotnym zakresie 
niweluje zakres konfl iktowości w relacjach etnicznych. Nie może ich jednak całkowi-
cie wyeliminować. Dlatego też obok terminu „przemoc etniczna” konieczne jest wpro-
wadzenie szerszego pojęcia – konfl ikt etniczny. Konfl ikt etniczny to szczególna postać 
konfl iktu społecznego, w którym stronami są zbiorowości etniczne. Ale czy rzeczywi-
ście chodzi o zbiorowości etniczne i czy wyłącznie zbiorowości? W literaturze słusznie 
się podkreśla, że wiele konfl iktów nazywanych konfl iktami etnicznymi ze swej natu-
ry ma charakter klasowy lub polityczny, a zbiorowości etniczne oraz etniczność, jak 
pewien rodzaj więzi i mobilizacji społecznej, jest w tych konfl iktach wykorzystywana 
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dosyć instrumentalnie13. Sławoj Szymkiewicz zauważa, że w etnologii długo nie wyróż-
niano konfl iktu etnicznego jako specjalnego typu konfl iktu, gdyż zbiorowości etnicz-
ne traktowano jako naturalne układy społeczne, które mogą zachowywać wobec siebie 
znaczny stopień neutralności i jako takie w konfl iktowe sytuacje wchodzą rzadko. To, 
co powoduje wzrost sytuacji konfl iktowych w stosunkach etnicznych, to państwo i inne 
struktury polityczne, które z różnych powodów instrumentalizują etniczność i etniczne 
podziały. Tak też uważał Florian Znaniecki, który prezentował stanowisko, że państwo 
i naród, jako z natury różne układy kulturowe i społeczne, oparte na wyraźnie odmien-
nych zasadach, nie powinny wchodzić w ściślejsze alianse14. Postulat Znanieckiego, aby 
narody i zbiorowości etniczne rozwijały się i trwały niezależnie od struktur polityczno-
państwowych wydaje się mało realny. To tylko jeden z powodów, dla którego relacje 
etniczne w zasadzie w każdym społeczeństwie oparte są na relacjach dominacji – pod-
porządkowania. Zakres i stopień tego podporządkowania bywa bardzo różny, ale zawsze 
możliwy do zauważenia.

W społeczeństwach demokratycznych, a także w tych, w których formy demokra-
tyzacji są wyraźnie wykształcone, przemoc wobec mniejszości przeważnie zawęża się 
do sfery kultury i tożsamości. Często określa się ją jako przemoc symboliczną. Owo 
przesunięcie się, a raczej przesuwanie się zakresu przemocy etnicznej w sferę kultury, 
tożsamości i symboliki wynika z dwóch procesów. Pierwszy z nich to zawężanie się 
zakresu odrębności etnicznych w wielu współczesnych społeczeństwach, w tym także 
w społeczeństwie amerykańskim, w zasadzie wyłącznie do sfery kultury i tożsamości. 
Wiele mniejszości nie wyodrębnia się zupełnie w sferze struktury społecznej, wiele nie 
jest wyodrębnionych terytorialnie. Jedyną sferą ich odrębności jest kultura symbolicz-
na i tożsamość. Drugi proces jest skutkiem demokratyzacji tych społeczeństw. Skut-
kiem tego jest zmniejszenie płaszczyzn i sfer odrębności strukturalnych i terytorialnych 
mniejszości.

Demokratyzacja społeczeństwa, a nawet trwała i zaawansowana forma demokracji 
nie powoduje automatycznie zaniku przemocy stosowanej wobec mniejszości etnicz-
nych.

Sytuacja mniejszości etnicznych oraz charakter i zakres etnicznej polityki to niewąt-
pliwie ważne wskaźniki jakości demokracji.

Przemoc symboliczna wydaje się nieusuwalnym elementem stosunków etnicznych 
w społeczeństwach pluralistycznych.

Istnieją niewątpliwe granice pluralizmu kulturowego i etnicznego oraz granice trwa-
łości społeczeństwa demokratycznego. Te granice to wspólne wartości i wspólne dobro 
tego społeczeństwa. Zakwestionowanie takich wspólnych wartości przez mniejszości 
oznaczać może koniec wspólnoty demokratycznej. Dlatego pewne ograniczenie swobód 
mniejszości wydaje się nieuniknione. Nie musi to przybierać form przemocy material-
nej. Oznacza jednak konieczność stosowania pewnych form przemocy symbolicznej. 
Taką minimalną formą przemocy symbolicznej wydaje się narzucenie mniejszościom 
pewnego kanonu wspólnych wartości i symboli najważniejszych dla większości, które 
mają być nadrzędne wobec wartości i symboli grupy.

13 J. Mucha, Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków 2005.
14 F. Znaniecki, Współczesne narody, Warszawa 1990.
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Zagrożenia i niepokoje

Wielokulturowość jako zjawisko, ale także polityka i ideologie pluralizmu budzą wyraź-
ny niepokój zarówno znacznej części amerykańskiego społeczeństwa, jak i wybitnych 
intelektualistów i naukowców.

W licznych sporach na temat przemian amerykańskiego społeczeństwa, zwłaszcza 
jego kulturowej i etnicznej tożsamości, stanowisko Huntingtona wydaje się obecnie naj-
bardziej wyraziste i jednocześnie chyba najbardziej nośne. Przedstawił je w obszernej 
książce, systematycznie uporządkowane, uargumentowane, oparte na bogatych materia-
łach statystycznych i licznych odnośnikach15.

Huntington rozpoczyna swe rozważania od przytoczenia trzech centralnych argu-
mentów dotyczących współczesnej tożsamości amerykańskiej.

Po pierwsze, znaczenie identyfi kacji kulturowej, rozumianej jak uznawanie amery-
kańskiej tożsamości kulturowo-narodowej za zasadniczą podstawę identyfi kacji amery-
kańskiej, ulegało i ulega zmianom w historii.

Po drugie, w ciągu swej historii Amerykanie „posługiwali się” czterema zasadniczy-
mi elementami tej tożsamości: a)  rasą ,  b)  e tnicznością ,  c)  ideologią ,  d)  kul tu-
rą .  Znaczenie pierwszych dwóch w ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie zmalało. Erozji 
ulegają także następne; w wyniku wprowadzenia wielokulturowości uległa rozproszeniu 
zwłaszcza identyfi kacja kulturowa. U progu XXI wieku jedyną w zasadzie podstawą 
unifi kującej tożsamości Amerykanów pozostaje ideologia obywatelska. Powstają uza-
sadnione wątpliwości, czy identyfi kacja ideologiczna, utożsamiana przez Huntingtona 
głównie z wiernością zasadom American Creed, wystarczy do podtrzymania amerykań-
skiej spójności w epoce globalizacji.

Po trzecie, kultura angloprotestancka była esencją amerykańskiej tożsamości przez 
ostatnie trzy stulecia. Wartości tej kultury i ukształtowane przez stulecia podstawy tożsa-
mości wydają się w ostatnich dekadach poważnie zagrożone. Wyzwania współczesności 
prowadzą do różnych na nie reakcji. Huntington wymienia pięć zasadniczych jego zda-
niem sytuacji (typów identyfi kacji narodowej):

utożsamianie się tylko z American Creed, – tożsamość obywatelska;
bifurkacyjna, wieloskładnikowa tożsamość, dwa języki, wiele kultur (wielokul-
turowość);
tożsamość ekskluzywistycznie biała, o europejskich korzeniach;
rewitalizacja kultury angloprotestanckiej;
kombinacje powyższych identyfi kacji.

Kryzys jednorodnej tożsamości amerykańskiej wydaje się niewątpliwy, zwłaszcza 
wśród amerykańskich elit. Jako wskaźniki tego kryzysu podaje Huntington zjawiska 
o dosyć różnym ciężarze gatunkowym, takie jak pojawienie się licznych fl ag amerykań-
skich na gmachach przy głównej ulicy w Bostonie po 11 września 2001 (wcześniej była 
tylko jedna) i szybkie zmniejszenie się tej ilości; ale także upowszechnianie się w USA 
identyfi kacji z krajami/narodami pochodzenia licznych imigrantów, identyfi kacje subna-
rodowe i regionalne oraz transnarodowe.

15 S. Huntington, dz. cyt.
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Na przykładach rozpadu lub znacznej dysocjacji kulturowej wielotożsamościowych 
i wielokulturowych państw, takich jak ZSRR i Jugosławia, ale także Zjednoczone Kró-
lestwo, Huntington formułuje tezę i przestrogę dla Ameryki, ostrzegając jednocześnie, 
że takie wielokulturowe twory nie mogą być trwałe.

Wymienia cztery najważniejsze współczesne zagrożenia.
Po pierwsze, upadek ZSRR i komunizmu. Ameryka straciła swoją konfrontacyjną 

pozycję, dzięki której budowała i utrwalała swą tożsamość.
Po drugie , ideologie i praktyka wielokulturowości, w swej skrajnej postaci formu-

łujące tezę o równości wszystkich kultur i braku kultury dominującej.
Po t rzecie ,  najnowsza fala imigracji, ze względu na wielkość, przede wszystkim jed-

nak ze względu na swą jednorodność (Meksykanie) i zasadnicze odrębności kulturowe.
Po czwarte , narastająca i utrwalająca się w USA dwujęzyczność.
Tak wyglądają założenia wyjściowe argumentacji Huntingtona. Pomijam w tym 

miejscu analizę niewątpliwych uproszczeń. W dalszych swych rozważaniach autor roz-
wija je i wzbogaca.

Huntington polemizuje ze stanowiskiem, że tożsamość narodowa i narodowa identy-
fi kacja przynależy do tradycyjnych, europejskich narodów i tylko im jest potrzebna. Nie 
zgadza się także z przekonaniem, że współczesna epoka globalizacji zmniejsza zapotrze-
bowanie na wyraziste identyfi kacje narodowe. Wprost przeciwnie, właśnie globalizacja 
i jej wyzwania powodują zwiększone zapotrzebowanie na wyraziste tożsamości, których 
zanik stanowi poważne zagrożenie narodowych jedności. W rozdziale wstępnym swej 
książki formułuje ważkie pytania. Co ważniejsze, formułuje je w języku i w znaczeniu 
przypisywanym tożsamościom typowych narodów „historycznych”, głównie europej-
skich, rzadko, a w zasadzie nigdy w ten sposób nie formułowanych w odniesieniu do 
tożsamości amerykańskich.

W wielokulturowości dopatrywano się szans i nadziei Ameryki na rozwiązanie nara-
stających konfl iktów i napięć między różnymi grupami rasowymi i tymi o imigranckim 
rodowodzie. Ale wielokulturowość jakże często bywa postrzegana jako nie tylko wielkie 
wyzwanie, ale wręcz śmiertelne zagrożenie dla jedności kulturowej i politycznej ame-
rykańskiego społeczeństwa. W ostatnich dziesięcioleciach pojawiło się w USA wiele 
ostrzegawczych, a nawet katastrofi cznych, przewidywań negatywnych skutków polityki 
i praktyki wielokulturowości16.

Konkluzje końcowe powyższych dosyć fragmentarycznych rozważań, nie mogą 
być jednoznaczne. Jest tak głównie dlatego, że podstawy i uwarunkowania konfl iktów 
etnicznych, które analizował w swej książce Andrzej Kapiszewski, uległy znaczącym 
przemianom. Zauważał to już bardzo trafnie autor Asymilacji i konfl iktu. Model Parka 
i Burgessa, według którego konfl ikt był umieszczony jednoznacznie jedynie na pewnym 
etapie przystosowania zbiorowości imigranckiej do amerykańskiego społeczeństwa, 
został już przez Kapiszewskiego zakwestionowany. Ukazał on, że konfl ikty etniczne 
mogą pojawić się, a nawet przybrać nowe formy, gdy zbiorowości o imigranckim rodo-
wodzie osiągną znaczny stopień asymilacji, zwłaszcza asymilacji strukturalnej. Poka-
zał, że w społeczeństwie amerykańskim przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku istniały 

16 P. Buchanan, Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu 
krajowi i naszej cywilizacji, Wrocław 2005.
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podstawy i przejawy zarówno konfl iktów etnicznych, które mogły być przedstawiane 
jako konfl ikty klasowe, jak i konfl iktów mających niemal wyłącznie kulturowe i toż-
samościowe uwarunkowania. Konfl ikty etniczne nigdy nie mogły być sprowadzane do 
konfl iktów klasowych czy konfl iktów między grupami o jednoznacznie określonych 
interesach. To, co uległo dalszym zmianom, to zmniejszenie się sfery „obiektywnego 
konfl iktu interesów” i wydatne poszerzenie sfer konfl iktów interesów w sferze kultury, 
tożsamości i symboliki.
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JĘZYK I TRADYCJA ISTOTNYMI ELEMENTAMI 
POGRANICZA SYMBOLICZNO-KULTUROWEGO

Pogranicze kulturowe do niedawna było lokowane w pasie granic politycznych, nato-
miast ze względu na ich dość częste przesuwanie w ostatnich dziesięcioleciach na skutek 
wojen i traktatów powojennych oraz na narastające wciąż zjawisko migracji, pogranicze 
kulturowe coraz wyraźniej występuje w głębi jakiegokolwiek państwa, a nie tylko na 
jego obrzeżach. Migracje obejmują dzisiaj niemal wszystkie kraje i regiony świata – 
mają charakter masowy. Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych z roku 2002 licz-
bę międzynarodowych migrantów w 2000 roku szacował na 175 milionów. Stanowili 
oni wówczas 3% światowej populacji. Ich liczba w stosunku do roku 1970 wzrosła dwu-
krotnie, a w stosunku do roku 1990 o ponad 21 milionów osób1. Kraje Europy stały się 
dzisiaj wieloetniczne i wielonarodowe do tego stopnia, że podstawowa grupa narodowa 
w kilku państwach liczy obecnie zaledwie ponad połowę mieszkańców, np. w Łotwie 
– 51,8%, w Liechtensteinie – 62,5%, w Mołdawii – 64,5%, w Estonii – 65,1%, w Szwaj-
carii – 65,1%. Nawet w do niedawna tak jednonarodowych państwach, jak Francja od-
setek obcokrajowców (czyli mieszkańców z obcym obywatelstwem) wzrósł do 13%, 
a w Niemczech do 5%2. W Niemczech żyje około 10 milionów mieszkańców, którzy 
nie są Niemcami, licząc także tych, którzy – będąc obywatelami Niemiec – nie czu-
ją się jeszcze Niemcami, nie identyfi kują się z kulturą niemiecką. Szczególnie ludność 
muzułmańska, dominująca wśród imigrantów w Niemczech, koncentrując się w niektó-
rych dzielnicach wielkich miast, nadaje im swój charakter kulturowy poprzez stroje, 
sklepy, restauracje i bary, meczety i zwyczaje. Przykładem tego jest chociażby dzielnica 
Kreuzberg w Berlinie, gdzie w zagęszczeniu etniczno-kulturowym żyje około 100 tys. 
ludności tureckiej. Przed I wojną światową tę dzielnicę Berlina zamieszkiwali przede 
wszystkim Polacy.

1 International Migration Report 2002, „Population and Development Review” 2003, vol. 29/2, June, 
s. 335. 

2 K. Szczygielski, Geografi a mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ujęcie ilościowe, Opole 
2006, s. 15–16.
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Biorąc pod uwagę nasilającą się międzynarodową emigrację, można przyjąć, że coraz 
częściej w globalizującym się świecie pogranicze kulturowe występuje poza granicami 
politycznymi, co wcale nie znaczy, że zanika pogranicze związane z granicami państwo-
wymi. Jak najbardziej ono istnieje, ale – jak stwierdza Grzegorz Babiński3 – ma ono 
charakter historyczny, natomiast pogranicze kulturowe oderwane od granic politycznych 
i niekoniecznie uwarunkowane historycznie, ma charakter wyraźnie symboliczny.

Przyjmując propozycję Babińskiego, by rozróżniać dzisiaj przygraniczne pogranicze 
kulturowe, które ma wyraźny charakter polityczny i historyczny, oraz kulturowe pogra-
niczne symboliczne, występujące nieraz daleko od granic politycznych, warto podkreślić, 
że pogranicze symboliczno-kulturowe występowało także w minionych epokach, przede 
wszystkim w wieloetnicznych i wielonarodowych monarchiach, jak imperium brytyjskie, 
monarchia habsburska czy I i II Rzeczpospolita. Jego istnienie doskonale opisał Jerzy 
Stempowski w swoim dzienniku-pamiętniku pt. Od Berdyczowa do Rzymu:

Cała ogromna część Europy, leżąca między morzem Bałtyckim, morzem Czarnym i Adriaty-
kiem – pisze – była jedną wielką szachownicą ludów, pełną wysp, enklaw i najdziwniejszych kom-
binacji ludności mieszanej. W wielu miejscach każda wieś, każda grupa społeczna; każdy zawód 
niemal mówił odmiennym językiem. W mojej ojczystej dolinie średniego Dniestru ziemianie mó-
wili po polsku, włościanie – po ukraińsku, urzędnicy – po rosyjsku z odcieniem odeskim, kupcy 
– po żydowsku, cieśle i stolarze – jako fi liponi i staroobrzędowcy – po rosyjsku z odcieniem now-
gorodzkim, kabannicy mówili swym własnym narzeczem. Prócz tego w tej samej okolicy były 
jeszcze wsie szlachty zagrodowej mówiącej po polsku, takiejże szlachty mówiącej po ukraińsku, 
wsie mołdawskie mówiące po rumuńsku; Cyganie mówili po cygańsku, Turków wprawdzie już 
nie było, ale w Chocimiu po drugiej stronie Dniestru i w Kamieńcu stały jeszcze ich minarety. 
Przewoźnicy na Dniestrze nazywali jeszcze wciąż brzeg podolski Laczczyna i brzeg besarabski 
Tureczczyna, jakkolwiek i Polska i Turcja należały tam już do dość odległej przeszłości.

W jarach i lasach mieszkali nadto poza osiedlami tzw. jaro wi ludzie, o dzikich brodach i nie-
pewnym spojrzeniu, którzy na pozór nie mówili żadnym językiem.

Pomijam tu już drobniejsze osobliwości w rodzaju Bucniowiec, gdzie wszyscy Żydzi byli oby-
watelami tureckimi i nigdy nie służyli w wojsku, ponieważ najmłodszy z nich według paszportu 
liczył pięćdziesiąt lat wieku.

Wszystkie te odcienie narodowości i języków znajdowały się nadto w stanie częściowo płyn-
nym. Synowie Polaków stawali się nieraz Ukraińcami, synowie Niemców i Francuzów – Polakami. 
W Odessie działy się rzeczy niezwykłe: Grecy stawali się Rosjanami, widziano Polaków wstę-
pujących do Sojuza Russkawo Narada. Jeszcze dziwniejsze kombinacje powstawały z małżeństw 
mieszanych.

– Jeżeli Polak żeni się z Rosjanką – mawiał mój ojciec – dzieci ich są zwykle Ukraińcami lub 
Litwinami.

Stosunkowa płynność narodowości utrzymywała w potentatach administracji carskiej nadzie-
ję, że przy pomocy pewnego nacisku uda się przerobić wszystkich na Rosjan. Nadzieje te były 
płonne. Presja administracji nie tylko nie zmniejszyła liczebnie narodów starszych, ale budziła do 
życia ludy coraz nowe. Za mojej pamięci rozwinął się właśnie ruch narodowy ukraiński, litewski 
i białoruski.

Wielu stosunkowo zmieniało język ojczysty, ale żaden z tych języków nie ginął. Za mojej mło-
dości kilka z narzeczy chłopskich rozwinęło się w piękne języki literackie, w których pisano pełne 
nieznanego przedtem uroku wiersze. Gdy jedna z tradycji narodowych zaczynała słabnąć, z naro-
dowości sąsiednich przybywali neofi ci, by ją podtrzymać.

3 G. Babiński, Tożsamości na pograniczach, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, (red.) 
E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 99–117.
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Tajemnica tych dziwnych i zawiłych procesów była w istocie rzeczy bardzo prosta. W czasach 
tych narodowość nie posiadała charakteru nieuniknionej fatalności rasowej, ale w znacznej mierze 
była dziełem wolnego wyboru…4.

Podobnych pograniczy symboliczno-kulturowych z dala od granic politycznych było 
wiele. Doskonałym przykładem może tu być także Nadrenia-Westfalia, do której przed 
wybuchem I wojny światowej, według szacunków Bernta Engelmanna, przywędrowało 
około 1 mln osób5. Zdecydowaną większość stanowili Polacy, liczbę których, zdaniem 
tegoż autora, wszelkimi sposobami w statystyce zaniżano. Statystyka ludności według 
języka z roku 1912 podaje, że w prowincji Nadrenii-Westfalii żyło 300 000 Polaków 
i 160 000 Mazurów6. Polacy, żyjąc w środku Niemiec, posiadając niemieckie papiery, 
mówili po polsku, zachowywali polskie zwyczaje, łączyli się w różnorodne związki, 
wydawali swoją prasę, mieli swoje duszpasterstwo i budowali swoje świątynie, czyli 
tworzyli kulturowe pogranicze symboliczne daleko od granic państwa7.

Tak funkcjonujące pogranicza symboliczno-kulturowe w XIX i na początku XX 
wieku były niszczone przez niemiecką politykę Kulturkampfu i politykę rusyfi kacyjną, 
potem zaś przez politykę nacjonalistyczną wielu innych państw. Obecnie pogranicza 
symboliczno-kulturowe odradzają się lub kształtują jako nowe zjawisko w państwach 
o narodowej przeszłości i funkcjonują nieco inaczej niż dawniej. Przestrzeń społeczna 
niegdyś wspólnie zamieszkiwana i zagospodarowywana przez różne grupy etniczne i na-
rodowe nie stanowi dzisiaj tak ważnej podstawy ich istnienia, jak dawniej. Teraz główną 
rolę pełnią: język, przedmioty i zachowania symboliczne, a przede wszystkim wartości 
leżące u ich podstaw oraz poczucie przynależności do określonej zbiorowości narodo-
wej czy etnicznej, przy czym oparte jest ono bardziej na wyborze niż urodzeniu. Osoby 
mające poczucie przynależności do określonej zbiorowości narodowej czy etnicznej czę-
sto dzisiaj żyją w rozproszeniu przestrzennym, nie tworząc jak dawniej swoistych gett. 
Pomimo to, istnieniu i żywotności dzisiejszych pograniczy symboliczno-kulturowych 
sprzyjają: 1. rozwój środków komunikacji, pozwalający na łatwe przekraczanie nawet 
znacznych odległości przestrzennych; 2. procesy globalizacji; 3. ogólna tendencja w po-
lityce międzynarodowej i poszczególnych państw, by nie osłabiać różnic kulturowych, 
lecz wspierać ich istnienie i rozwój. Pluralizm kulturowy stał się dzisiaj szczególnie 
ważną wartością w prowadzeniu polityki wewnętrznej nowoczesnych państw.

Uwzględniając dzisiejszą sytuację, pogranicze kulturowe rozumiem następująco: to 
wspólna przestrzeń, na której w mniejszych i większych skupiskach żyją osoby o od-
miennych przynależnościach etnicznych, narodowych, państwowych, często także re-
ligijnych; posługują się odmiennymi językami lub gwarami i narzeczami; przyjmują 
częściowo odmienne, a częściowo wspólne wartości; mają częściowo odmienną a czę-
ściowo wspólną historię; uczestniczą we wspólnych instytucjach życia publicznego, ale 
też poszczególne grupy mają własne instytucje. Wprawdzie przestrzeń społeczna jest 

4 J. Stempowski (P. Hostowiec), Od Berdyczowa do Rzymu, Paryż 1971, s. 18–19. 
5 B. Engelmann, Du Deutsch? Geschichte der Ausländer in unsrem Land, München 1984, s. 32. 
6 Ch. Klessmann, Polnische Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1870–1945. Soziale Integration und nationale 

Subkultur einer Minderheit in der Deutschen Industriegesellschaft. Kritische Studien zur Geschichtswissen-
schaft, Bd. 30. Göttingen 1978, Tab.1, s. 260. 

7 L. Dyczewski, Polacy w niemieckim państwie narodowym, [w:] Studia historyczne. Księga pamiątko-
wa dedykowana Czesławowi Rajcy, (red.) A. Wiśniewska, Lublin 1995, s.167–209.



42 Leon Dyczewski

wspólna, ale dzisiaj jest ona zagospodarowywana przede wszystkim przez ludność au-
tochtoniczną. Zakres i treść jej zagospodarowywania przez inne grupy etniczne i naro-
dowe zależą przede wszystkim od następujących czynników: 1. od stopnia zagęszczenia 
osób tworzących zbiorowość narodową, czy etniczną; 2. od obowiązującego w danym 
państwie prawa i od postaw ludności autochtonicznej wobec mniejszości etnicznych 
i narodowych; 3. od otwartości wszystkich zamieszkujących wspólną przestrzeń na tre-
ści i formy obcej kultury; 4. od aktywności i kreatywności ludności napływowej; 5. od 
prestiżu społeczeństwa, do którego etnicznie lub narodowo należy ludność napływowa.

Generalnie z biegiem lat przestrzeń społeczna w mniejszym lub większym zakresie 
jest urządzana przez wszystkie zamieszkujące ją odmienne grupy etniczne, narodowe, 
religijne, kulturowe. W dużym stopniu zależy to od tego, czy wszystkie zamieszkujące 
ją grupy mają poczucie swobodnego i bezpiecznego poruszania się we wspólnej prze-
strzeni społecznej.

W niniejszym artykule interesuje nas szczególnie pogranicze symboliczno-kulturowe 
tworzone przez polską ludność w Niemczech, Francji, USA, Wielkiej Brytanii. Za tym, 
że takie pogranicze tworzy ludność polska w tych społeczeństwach przemawiają duże 
liczby Polaków w nich żyjących i kultywujących kulturę polską. Zauważmy, że z wy-
jątkiem Niemiec z żadnym z wymienionych krajów Polska nie graniczy bezpośrednio, 
a w przypadku Niemiec najmniej Polaków zamieszkuje tereny przygraniczne z Niemca-
mi. Największe skupiska Polaków w Niemczech są w zachodnich, środkowych, północ-
nych i południowych krajach związkowych, a nie wschodnich, sąsiadujących z Polską.

Tworzenie przez polską ludność pogranicza symboliczno-kulturowego w społeczeń-
stwach, w których ona żyje, ukazuję tutaj tylko poprzez wybrane wskaźniki, takie jak: 
1. czas pobytu; 2. obywatelstwo; 3. samookreślenie narodowe; 4. określenie tożsamości 
narodowej przez osoby postronne; 5. kraj uważany za swoją ojczyznę; 6. narodowość 
współpracowników; 7. zdolność porozumiewania się w języku społeczeństwa zamiesz-
kiwania; 8. zachowywanie własnych zwyczajów; 9. intencjonalność zachowania swo-
jego języka. Materiału dostarczyły badania empiryczne, przeprowadzone na podstawie 
tego samego kwestionariusza i taką samą techniką we wszystkich wymienionych kra-
jach. Respondentami były osoby chętne do wywiadu lub samodzielnego wypełnienia 
kwestionariusza. Docierano do nich przed kościołem, w którym była odprawiana msza 
św. w języku polskim, w polskich stowarzyszeniach i klubach, w urzędach pracy, do 
których zgłaszali się Polacy, przez osoby, które już wypełniły kwestionariusz. Ten rodzaj 
próby badawczej można określić jako akcydentalną. Nie są to zatem badania reprezenta-
tywne, ale ich wyniki ukazują określony obraz jakiejś części polskiej ludności, być może 
odpowiada on jej większości8.

8 Badania w Niemczech (Brema, Oldenburg, Bremenhaven) przeprowadziłem osobiście w 2002 roku 
(N=126). Badania we Francji (Paryż i jego aglomeracja) przeprowadziła w 2002 i 2003 roku moja dokto-
rantka, mgr Grażyna Grochowska (N=312). Badania w USA w roku 2003 przeprowadziła mgr Magdalena 
Nytko-Partyka i na ich podstawie pod moim kierunkiem napisała pracę magisterską pt. „Tożsamość etnicz-
no-kulturowa Polaków w Stanach Zjednoczonych i ich wchodzenie w nowe społeczeństwo, na podstawie 
badań w Chicago” (N= 90). Badania w Wielkiej Brytanii przeprowadziła mgr Joanna Ostrowska i, opierając 
się na nich, napisała pod moim kierunkiem pracę magisterską pt. „Tożsamość społeczno-kulturowa polskich 
emigrantów zarobkowych w Wielkiej Brytanii w 2007 roku” (N= 102).
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1. Obywatel-mieszkaniec, ale nie tutejszy

Znaczna część polskich emigrantów w roku prowadzenia badań mieszkała w Niem-
czech, USA i Francji już stosunkowo długo, bo ponad 13 lat. Natomiast w Wielkiej 
Brytanii większość stanowiły osoby, które zaledwie rok lub dwa lata temu przybyły do 
Londynu i innych brytyjskich miast, ale w nowym dla siebie społeczeństwie radzą sobie 
zupełnie dobrze i na tyle zaznaczyli w nim swoją obecność, że politycy w ostatnich wy-
borach parlamentarnych zabiegali o ich głosy. Są typowymi emigrantami zarobkowymi. 
Jeszcze nie wiążą swego życia na stałe z Wielką Brytanią, gdy tymczasem badane osoby 
w trzech pozostałych krajach taką postawę wykazują (Tabela 1).

Tabela 1: Czas zamieszkiwania ludności polskiej w poszczególnych państwach

Od kiedy Niemcy
N = 126

Francja
N = 312

USA
N = 90

Wielka Brytania
N = 102

Przed rokiem 1981 2,4 10,2 26,0 przed r. 2004: 14,7
Od 1981 do 1989 65,1 28,6 17,5 2004–2005: 28,4
Od 1990 29,4 61,2 56,0 2006–2007: 54,9
Bez odpowiedzi 3,1 1,0 0,5 2,0

By wejść w nowe społeczeństwo i poznawać jego kulturę, trzeba znać jego język. Jest 
on swoistą bramą wprowadzającą do miejsc pracy i urzędów. To niezmiernie użyteczny 
środek w nawiązywaniu znajomości i rozwijaniu coraz bogatszego w treść sąsiedztwa, 
w poznawaniu lokalnych zwyczajów i cenionych w społeczeństwie wartości. Większość 
badanych osób nie ma problemu z porozumiewaniem się, używając miejscowego języ-
ka. Najsłabiej pod tym względem wypadają Polacy badani w USA, spośród których 8% 
stwierdza, że nie zna angielskiego, oraz we Francji, gdzie nieco więcej niż 1/3 badanych 
osób stwierdza, że słabo mówi po francusku (Tabela 2).

Tabela 2: Znajomość języka społeczeństwa, w którym się zamieszkuje

Jak ocenia Pan/i swoją zdolność porozumiewania się w języku kraju zamieszkiwania?
Nie znam niemieckiego – 0 Nie znam francuskiego – 0 Nie znam angielskiego

Wielka Brytania – 0,1
USA – 8,0

Słabo mówię po niemiecku – 15,9 Słabo mówię po francusku 
– 34,1

Słabo mówię po angielsku
Wielka Brytania – 17,6
USA – 29,0

Mówię dość dobrze po 
niemiecku, miewam jednak 
problemy w porozumiewaniu się 
– 31,7

Mówię dość dobrze 
po francusku, miewam 
jednak problemy 
w porozumiewaniu się 
– 12,7

Mówię dość dobrze po angielsku, 
miewam jednak problemy 
w porozumiewaniu się
Wielka Brytania – 38,2
USA – 19,0

Mówię dobrze po niemiecku 
i nie mam problemów 
w porozumiewaniu się – 52,4

Mówię dobrze po francusku 
i nie mam problemów 
w porozumiewaniu się 
– 53,1

Mówię dobrze po angielsku 
i nie mam problemów 
w porozumiewaniu się
Wielka Brytania – 43,1
USA – 44,0
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Stosunkowo długi okres pobytu w nowym społeczeństwie i niezła znajomość jego 
języka sprawiają, że ogromna większość badanych Polaków pracuje z miejscową ludno-
ścią. Tych, których współpracownikami są rodacy, jest niewielki odsetek; najwyższy we 
Francji (Tabela 3), co jest zrozumiałe przy słabej znajomości języka francuskiego przez 
co trzecią badaną osobę. Można jednak powiedzieć, że polska ludność w badanych kra-
jach generalnie pracuje w środowisku niepolskim.

Tabela 3: Narodowość współpracowników

Narodowość współpracowników osób badanych
Niemcy Francja

6,3 – przede wszystkim Polacy 17,5 – przede wszystkim Polacy
49,2 – przede wszystkim Niemcy 50,8 – przede wszystkim Francuzi 
10,3 – przede wszystkim osoby różnych 
narodowości – Niemcy 

4,2 – przede wszystkim osoby różnych 
narodowości – Francuzi 

8,7 – przede wszystkim osoby różnych 
narodowości – Turcy 

2,9 – przede wszystkim osoby różnych 
narodowości i osoby spoza Europy

7,9 – przede wszystkim osoby różnych 
narodowości – inni Europejczycy 

7,1 – przede wszystkim osoby różnych 
narodowości – inni Europejczycy 

Inni 17,6 18,0

Ludność polska stopniowo zakorzeniając się w społeczeństwie zamieszkania, przyj-
muje też w dość znaczącym odsetku jego obywatelstwo. Najczęściej w Niemczech, co 
jest zrozumiałe, gdyż wiele osób, pochodząc ze Śląska lub Pomorza, zadeklarowało 
niemieckie pochodzenie i według prawa niemieckiego łatwo mogli uzyskać niemieckie 
obywatelstwo, ale ogromna większość z nich nie wyrzekła się obywatelstwa polskiego 
i posiada podwójne – polskie i niemieckie obywatelstwo (Tabela 4).

Tabela 4: Posiadane obywatelstwo

Obywatelstwo
Kraj zamieszkiwania

Niemcy Francja 
Polskie 20,6 73,2
Państwa pobytu 15,9 7,1
Podwójne 63,5 (polskie i niemieckie) 19,7 (polskie i francuskie)

Polscy emigranci, żyjąc względnie długo w nowych dla siebie społeczeństwach, 
w większości przypadków swoją przynależność narodową określają jako całkowicie 
polską lub w większej części polską. Tylko 3 osoby spośród 126 badanych w Niem-
czech stwierdziły, że w pełni czują się Niemcami i także tylko 3 osoby czują się w więk-
szej części Niemcami, ale też częściowo Polakami. Charakterystyczne, że deklaracje 
posiadania podwójnej tożsamości, w tym samym stopniu polskiej, co i społeczeństwa 
zamieszkania, występują w niemal identycznym odsetku wśród badanych osób w Niem-
czech i we Francji, a nieco częściej ten przypadek występuje w USA. W Wielkiej Bry-
tanii zaś nie ma w ogóle takich przypadków. Tutaj polscy emigranci w zdecydowanej 
większości w pełni czują się Polakami i w niewielkim odsetku tylko w większej części 
Polakami, ale także częściowo Brytyjczykami (Tabela 5).
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Tabela 5: Samookreślenie przynależności narodowej

Kim się Pan/i czuje? Kraj zamieszkiwania

Niemcy USA Francja Wielka 
Brytania

W pełni Polakiem/Polką 57,9 57,5 71,1 82,4
W większej części Polakiem/Polką, ale 
także częściowo

Niemcem
Niemką

20,6

Amerykaninem
Amerykanką

19,0

Francuzem
Francuzką

14,0

Brytyjczykiem
Brytyjką

12,6
W tym samym stopniu Polakiem/Polką 
jak

Niemcem
Niemką

8,7 

Amerykaninem
Amerykanką

14,0

Francuzem
Francuzką

 6,8

Brytyjczykiem
Brytyjką

0,0
W większej części Niemcem/Niemką// 
Amerykaninem/Amerykanką// 
Francuzem/Francuzką// Brytyjczykiem/
Brytyjką, ale częściowo także Polakiem/
Polką

2,4 5,0 2,6 0,0

W pełni Niemcem/Niemką//
Amerykaninem/Amerykanką//
Francuzem/Francuzką// Brytyjczykiem/
Brytyjką

2,4 0,0 0,6 0,0

Trudno powiedzieć 7,1 0,0 4,2 5,0
Brak odpowiedzi 0,9 4,5 7,6 0,0

Według wypowiedzi badanych osób określenie ich przynależności narodowej przez 
osoby postronne dość często jest niezgodne z ich własnymi odczuciami i zakwalifi kowa-
niami. W przypadku badanych osób w Niemczech ta różnica wynosi 23,0 punkty pro-
centowe, czyli prawie co czwarta osoba we własnej ocenie jest bardziej polska, aniżeli 
widzą ją osoby postronne. W przypadku badanych w USA i Francji te rozbieżności są 
mniejsze, bo w skali od 7,5 do 6,4 punktów procentowych. Tylko w przypadku bada-
nych osób w Wielkiej Brytanii występuje niemal idealna zgodność oceny własnej przy-
należności narodowej i osób postronnych (Tabela 6).

Tabela 6: Określenie przynależności narodowej przez osoby postronne

Za kogo uważają Pana/nią w środowisku,
w którym Pan/i żyje? Niemcy USA Francja Wielka 

Brytania
W pełni za Polaka/Polkę 34,9 50,0 64,7 83,2
W większej części za Polaka/Polkę, ale w części także jako 
Niemca/Niemkę; Francuza/Francuzkę; Brytyjczyka/Brytyjkę 23,0 17,5 13,5 6,9

W takim samym stopniu za Polaka/Polkę, jak i Niemca/
Niemkę; Francuza/Francuzkę; Brytyjczyka/Brytyjkę 12,7 17,5 8,3 3,0

W większej części za Niemca/Niemkę; Francuza/Francuzkę;
Brytyjczyka/Brytyjkę, ale w części także jako Polaka/Polkę 9,5 4,0 2,3 0,0

W pełni za Niemca/Niemkę; Francuza/Francuzkę, 
Brytyjczyka/Brytyjkę 2,4 1,1 1,0 0,0

Trudno określić 17,5 19,9 10,2 6,9

Zdecydowana większość badanych osób, w podobnym odsetku w Niemczech, USA 
i Francji, Polskę uważa za swoją ojczyznę, i jak to wynika z innych odpowiedzi, za-
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równo w sensie prywatnym, jak i ideologicznym (w rozumieniu S. Ossowskiego). Taką 
deklarację najczęściej wypowiadają osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii, bo stosun-
kowo krótko przebywają poza krajem (Tabela 7).

Tabela 7: Wskazanie kraju jako swojej ojczyzny

Który kraj uważa Pan/i za swoją ojczyznę?
Kraj zamieszkania

Niemcy USA Francja Wielka 
Brytania

Polska 72,2 76,0 76,9 93,1
Kraj zamieszkania 7,1 10,0 5,6 2,0
Kraj pochodzenia i kraj zamieszkania 11,9 14,0 13,2 2,0
Śląsk 1,6 0,0 0,3 0,0
Europa 2,4 0 1,7 – inny 2,0 – świat
Trudno powiedzieć 4,8 0 2,3 0,9

Prezentowane powyżej dane wskazują, że choć polska ludność mieszka już w bada-
nych krajach na tyle długo, by się w nich zadomowić (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii), 
choć wielu ma obywatelstwo państwa zamieszkania i pracuje w otoczeniu miejscowej 
ludności, to punktem odniesienia jest nadal Polska.

2. Język i własne tradycje ważnym elementem pogranicza
symboliczno-kulturowego

Przez wielu badaczy język jest „traktowany jako rdzenna wartość kultury, samo jej ją-
dro”9. Zawiera on podstawowe treści poznawcze i przeżyciowe ludzi, którzy go używają. 
Jest podstawowym nośnikiem tożsamości społeczno-kulturowej jednostki i zbiorowości10. 
Dzięki niemu jednostki przyswajają całe struktury myślowe, wartości, normy, zasady po-
stępowania, treści pojęć swojej kultury. Znając dobrze język własnego narodu, jednostka 
jest głęboko zakorzeniona w jego dziedzictwie kulturowym i jednocześnie odczuwa swoją 
odmienność w stosunku do osób należących do innych narodów. Język integruje członków 
narodu żyjących w różnym czasie i w różnych przestrzeniach. Jest ważnym czynnikiem 
identyfi kacji narodowej. Jest szczególnie ważny dla osób żyjących poza własnym krajem, 
na pograniczu symboliczno-kulturowym. Dzięki jego znajomości osoby żyjące w obcym 
kulturowo środowisku mają szansę nadal w pełni uczestniczyć w kulturze swojego narodu 
i ją tworzyć, a znając język społeczeństwa zamieszkania, mają szansę uczestniczyć także 
w nowej kulturze. Są więc co najmniej dwukulturowe, a tym samym mogą stawać się kul-
turowo bogatsze. Ważnym wskaźnikiem przynależności narodowej poza własnym krajem 
jest używanie ojczystego języka w domu, w dniu codziennym. Otóż osoby badane, miesz-
kając na pograniczach symboliczno-kulturowych, najczęściej posługują się tylko językiem 
polskim lub dominuje on w rozmowach codziennych (Tabela 8).

9 A. Dąbrowska, Rola polszczyzny w kształtowaniu tożsamości środowisk polonijnych, [w:] Kultura wo-
bec kręgów tożsamości, (red.) T. Kostyro, T. Zgółka, Poznań–Wrocław 2000, s. 171. 

10 J. Bartmiński, Język nośnikiem tożsamości narodowej i przejawem otwartości, [w:] Tożsamość polska 
i otwartość na inne społeczeństwa, (red.) L. Dyczewski, Lublin 1996, s. 43.
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Tabela 8: Język używany w rodzinie

Język używany w rodzinie 
Kraj zamieszkiwania

Niemcy Francja Wielka
Brytania USA

Tylko język polski 44,4 46,3 73,5 59,0
Tylko język niemiecki/francuski/angielski 3,2 12,7 7,0 4,0
Język polski jest dominujący, ale 
w rozmowach rodzinnych używany jest także 

34,9
niemiecki

15,3
inny język

0,0 24,0

Język polski jest używany na równi 
z językiem

11,9
niemieckim

7,8
innym językiem

16,7 9,0

Język polski jest używany, ale 2,4 
dominuje 

język
niemiecki

5,9
dominuje
inny język 

1,9
dominuje

język
angielski 

4,0
dominuje

język
angielski

Brak odpowiedzi 3,2 12,0 0,0 0,0

W ogromnej większości respondenci pragną też tego, aby ich dzieci znały język 
ojczysty. To pragnienie jest szczególnie wyraźne wśród Polaków w Wielkiej Brytanii 
(Tabela 9). Najczęściej uzasadniają je motywami narodowymi, typu: „to nasz ojczysty 
język, który trzeba pielęgnować”, „to mój język ojczysty i czuję potrzebę, żeby dzieci go 
znały”, „jestem Polakiem i moje dzieci też”, „chcę wychowywać dzieci w religii i kul-
turze polskiej”, „chciałabym, żeby moje dzieci były wychowywane w polskiej tradycji” 
itp. Wymieniane są także powody rodzinne, typu: „chcę, żeby [dzieci – L.D.] mogły 
porozmawiać z dziadkami”, „żeby rodzice mogli porozumiewać się z moimi dziećmi”, 
„mój 15-letni syn mówi biegle po polsku, umie porozumieć się z moimi rodzicami. Nie 
wyobrażam sobie, żeby nie mówił po polsku”. Są też wypowiedzi podkreślające wartość 
języka rodzimego w kategoriach zawodowych i kulturowych, typu: „zawsze to plus mó-
wić kilkoma językami”, „języki poszerzają możliwości zawodowe”.

Tabela 9: Pragnienie, aby dzieci znały ojczysty język

Czy chciałby/łaby Pan/i, aby Pana/i dzieci 
mówiły po polsku?

Kraj zamieszkiwania
Niemcy USA Francja Wielka Brytania

Tak 87,3 84,0 90,4 99,1
Nie 2,4 5,0 4,2 0,9
Brak odpowiedzi 10,3 11,0 5,4 0,0

Pragnienie rodziców żyjących na pograniczu symboliczno-kulturowym, by ich dzieci 
znały język rodzimy, jest swoistym postulatem dla samorządów i polityki wewnętrznej 
nowoczesnego państwa. Należy tworzyć takie warunki, aby język rodzimy nie był tra-
cony już w pierwszym pokoleniu rodziców-emigrantów. Na pograniczu symboliczno-
-kulturowym konieczne są szkoły, które przez uczenie języka rodzimego, pomagałyby 
w pełnym porozumieniu się w ramach rodziny, a także pomiędzy „przybyszami” i „au-
tochtonami”, które to porozumienie jest podstawą budowania wzajemnego zaufania, 
najbardziej istotnego dzisiaj czynnika rozwoju11.

11 Por. Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych, (red.) T. Lewowicki, J. Urban, 
Cieszyn–Warszawa 2004. 
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Drugim niebywale ważnym elementem pogranicza symboliczno-kulturowego jest 
tradycja rozumiana przedmiotowo i podmiotowo. Przedmiotowe rozumienie tradycji 
to bardziej lub mniej bogaty oraz bardziej lub mniej uświadomiony zbiór wartości, 
norm, wydarzeń, osób, przedmiotów i zachowań należących do dziedzictwa kulturo-
wego narodu, do którego mieszkańcy pogranicza symboliczno-kulturowego przyna-
leżą. W określonym zakresie kultywują oni własne dziedzictwo kulturowe w nowym 
dla siebie uniwersum symbolicznym społeczeństwa, w którym mieszkają. Podmio-
towe rozumienie tradycji to czynność, proces przekazywania jej treści, większa lub 
mniejsza umiejętność ich przekazywania, większa lub mniejsza intencjonalność ich 
przekazywania.

Tradycja rozumiana podmiotowo i przedmiotowo przejawia się wyraźnie w zacho-
waniach i przedmiotach, które są łatwo postrzegane przez otoczenie. Są one ważne dla 
osób je pielęgnujących, ponieważ: – utrwalają uznawane indywidualnie i zbiorowo war-
tości, wydarzenia, postacie, – ukierunkowują i utrwalają poznanie, przeżycia, odczucia, 
formy twórczości, – zapewniają kontynuację kulturową z krajem macierzystym, – dają 
poczucie bezpieczeństwa, – wywołują mniej bądź bardziej podniosłe przeżycia, – inte-
grują rodzinę i zbiorowość współrodaków. Są one ważne także dla pogranicza symbo-
liczno-kulturowego, bo je ubogacają, kulturowo czynią bardziej różnorodnym i intere-
sującym dla obcych, stanowią też ważny czynnik jego rozwoju.

Tutaj prezentowane są tylko wybrane i nieliczne elementy polskiej tradycji związa-
nej ze świętami. Każda grupa społeczna, każdy naród ma swoje święta. W nich utrwala 
i wyraża on swoje wartości i normy, cenione wydarzenia i postacie, wierzenia, domi-
nujące stany psychospołeczne, upodobania, wrażliwość estetyczną, twórczość, stosunki 
społeczne, a także stan swojej zasobności. Cyklicznie powtarzane dni świąteczne, a wraz 
z nimi ustalone i kształtujące się zwyczaje i obyczaje, wzmacniają więź społeczną, po-
czucie przynależności narodowej i tożsamość kulturową. Zwyczaje świąteczne są też 
wyraźnym znakiem odmienności w stosunku do innych.

Polska kultura wypracowała wiele swoistych zwyczajów świątecznych, które wy-
raźnie wyróżniają Polaków, kiedy znajdują się poza swoim krajem, i które jednocześnie 
wywołują pragnienie ich praktykowania. Przede wszystkim są to zwyczaje związane ze 
świętami religijnymi. One odgrywają o wiele większą rolę tożsamościową niż święta 
narodowe. Złożyło się na to wiele uwarunkowań, a najbardziej to, że przez stosunkowo 
długi czas (zabory, okupacje) obchodzenie świąt narodowych w przestrzeni publicznej 
było zakazane lub bardzo ograniczone i kontrolowane przez władzę, która była obca 
lub nie sprzyjała polskiej tożsamości narodowej. W niniejszym opracowaniu wybrane 
zostały typowo polskie zwyczaje związane ze świętami najważniejszymi dla Polaków, 
jakimi są: Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Dzień Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zmarłych. Okazuje się, że Polacy żyjący na pograniczu symboliczno-kul-
turowym na ogół, z małymi wyjątkami, zachowują szereg zwyczajów, które we Francji, 
Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii są nieznane. Przykładowo można tu wymienić wie-
czerzę wigilijną, której polską specyfi kę tworzą: modlitwa, czytanie Ewangelii o naro-
dzeniu Jezusa Chrystusa, łamanie się opłatkiem, liczne dania jarskie, zostawianie puste-
go miejsca przy stole, święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, odwiedzanie cmentarza 
w Dniu Wszystkich Świętych (Tabela 10).
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Tabela 10: Kontynuacja polskiej zwyczajowości świątecznej

Polskie zwyczaje świąteczne
Kraj

Niemcy Francja USA Wielka 
Brytania

Zwyczaje związane z Bożym 
Narodzeniem

Tradycyjne polskie potrawy
Łamanie się opłatkiem
Śpiewanie/słuchanie kolęd

96,0
97,6
93,7

88,9
92,6
88,0

92,5
90,0
76,0

70,0
80,4
53,6

Zwyczaj związany 
z Wielkanocą Święcenie pokarmów 81,7 71,9 70,0 47,8

Zwyczaje związane z Dniem 
Wszystkich Świętych

Odwiedzenie cmentarza
Uczestnictwo we mszy św. 
i modlitwa za zmarłych

68,3
62,7

79,7
37,4

57,0
55,0

0
0

Polacy żyjący na pograniczu symboliczno-kulturowym w ogromnej większości za-
chowują zwyczaj ścisłego postu (powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i nienaja-
danie się do syta) w dni, które wprawdzie w chrześcijańskiej kulturze europejskiej są 
związane z jakimś aktem umartwienia w ramach przygotowania się do nadchodzącego 
święta, ale nie w takiej formie i skali, jak w Polsce. Tym bardziej zaskakuje fakt, że 
znaczny odsetek Polaków żyjących za granicą zachowuje post w piątki, co jest szcze-
gólnie godne dostrzeżenia w Niemczech, gdzie postem w piątek przeciętny obywatel 
niewiele się przejmuje (Tabela 11).

Tabela 10: Przestrzeganie dni postnych

Dni postne
Kraj

Niemcy USA Wielka Brytania
Wigilia Bożego Narodzenia 92,9 89,0
Wielki Piątek 95,2 87,0 71,6
Środa Popielcowa 92,9 82,5 57,0
Zasadniczo każdy piątek tygodnia 48,4 31,0

3. Stwierdzenia końcowe

1. Omówione wyżej wybrane dane pochodzące z badań nad Polakami, przeprowadzo-
ne w kilku krajach, wskazują na to, że choć Polacy żyją w mniejszym zagęszczeniu 
przestrzennym niż dawniej, tworzą oni pogranicze symboliczno-kulturowe. Ich polska 
tożsamość kulturowa nadal funkcjonuje w obcym dla nich uniwersum symbolicznym, 
w innej przestrzeni życia publicznego.

2. Stwierdzenie Anthony’ego Giddensa, że „nowoczesność niesie ze sobą wywłasz-
czenie”12, jest w pełni prawdziwe, szczególnie w przypadku emigrantów i ich rodzin. 
Emigranci, wędrując na ogół do bardziej nowoczesnego społeczeństwa aniżeli to, w któ-
rym dotychczas żyli, poddani są procesom stopniowego wywłaszczania z rodzimej kul-
tury. Ale chcą też coś z niej zachować, ponieważ nie da się w krótkim czasie porzu-
cić kultury, w której się wyrosło. Jest ona silniejsza niż znajomość czy nawet przyjaźń 

12 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2001, s. 263.
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z drugą osobą. Polacy zachowują więc to, co dla nich drogie, wzniosłe, zrozumiałe, na-
sycone pozytywnymi przeżyciami, stosunkowo łatwe do zachowania w obcym dla nich 
środowisku, a jednocześnie ich w nim wyróżnia. Najczęściej są to tradycje rodzinne.

3. Polscy emigranci oraz ich rodziny poruszają się na pograniczu symboliczno-kul-
turowym w przestrzeni publicznej, rodzinno-przyjacielskiej i religijnej. Dwie ostatnie 
przestrzenie są dla nich przyjazne, dobrze znane, stanowią oparcie życiowe. Natomiast 
przestrzeń publiczna dla osób pogranicza symboliczno-kulturowego w nowoczesnych 
państwach jest raczej obca lub co najwyżej obojętna i niepewna. W publicznej prze-
strzeni polska ludność nie ma własnych instytucji, księgarń, gazet, sklepów, restauracji, 
telewizji itp., a jeżeli one są, to w bardzo ograniczonym zakresie. W tej przestrzeni nie 
słyszą polskiego języka, a przecież to właśnie w języku najpełniej wyrażają się spostrze-
żenia i przeżycia. Ważne, że na ogół badani Polacy nie wyczuwają w przestrzeni pu-
blicznej wrogiego nastawienia (Tabela 12). Ale to nie wystarcza, żeby wejść z własną 
kulturą w życie publiczne, bo broni ono dzisiaj swojej niemieckości, francuskości, bry-
tyjskości (w USA jest już ono bardziej różnorodne kulturowo).

Tabela 12: Poczucie krzywdzenia w kraju zamieszkania

Czy czuje się Pan/i osobiście krzywdzony/a 
w kraju zamieszkania?

Kraj zamieszkania 
Niemcy Francja Wielka Brytania 

Nie 86,5 80,5 90,2
Tak 12,7 19,5 9,8
Brak odpowiedzi 0,8 0 0

W krajach, w których przeprowadzono badania, Polacy mogą wybierać przestrzeń 
religijną, gdyż istnieją w nich katolickie ośrodki duszpasterskie rodzime i miejscowe. 
Większość badanych osób wybiera polskie duszpasterstwo, mszę św. i nabożeństwa reli-
gijne w języku polskim, bo religia – jak słusznie zaznacza Tadeusz Paleczny – jest bardzo 
silnie skorelowana z etnicznością, „jest wyznacznikiem tożsamości narodowej”13. Ale ko-
ścioły oraz pomieszczenia przykościelne, choć Polacy do nich chętnie i licznie przycho-
dzą, z zasady do Polaków nie należą, ani Polacy nie są ich gospodarzami. Nie mogą ich 
urządzać według swoich upodobań i możliwości, korzystać z nich w czasie wolnym.

Polacy żyjący dzisiaj na pograniczu symboliczno-kulturowym swoją polskość kulty-
wują i uzewnętrzniają przede wszystkim, a w wielu środowiskach wyłącznie, w prywat-
nej przestrzeni rodzinnej, w określonych sytuacjach także w przestrzeni przyjacielskiej. 
W tych przestrzeniach dokonuje się dialog z kulturą społeczeństwa zamieszkania oraz 
z kulturą innych grup etnicznych czy narodowych. Tutaj Polacy pielęgnują swoje święta, 
zwyczaje i obyczaje, tutaj bez skrępowania używają swojej mowy14.

4. Tradycje kultury rodzimej mają niebywale ważne znaczenie dla mieszkańców po-
granicza symboliczno-kulturowego. Żyjąc w nowym i bardzo zróżnicowanym środowi-
sku, przeżywają oni niepewność w różnych dziedzinach życia i o różnym nasileniu: nie-
pewność pracy, sąsiadów, swoich spraw w urzędach, kierunku rozwoju swoich dzieci. 
Tradycje rodzinne, świąteczne, powtarzane w określonym czasie zapewniają stabilność 
i trwałość, przynajmniej w sferze życia prywatnego, wewnątrz domu.

13 T. Paleczny, Interpersonalne stosunki międzynarodowe, Kraków 2007, s. 77.
14 L. Dyczewski, Polacy w Bawarii, Lublin 1993, s. 244.
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5. Powstaje pytanie, w jakim zakresie i w jakiej dziedzinie osoby żyjące na pograni-
czu symboliczno-kulturowym będą kultywowały rodzimą kulturę. Dużą rolę odgrywają 
tu dwa czynniki. Pierwszy to polityka wewnętrzna państwa zamieszkania wobec tzw. 
odmieńców, czy jest to polityka integracyjna pozwalająca na zachowanie i rozwój wła-
snej kultury przez grupy mniejszościowe, czy też jest to polityka powolnej lub przyspie-
szonej asymilacji. Drugim ważnym czynnikiem wspierającym kultywowanie własnej 
kultury rodzimej przez ludzi pogranicza symboliczno-kulturowego jest sposób w jaki 
traktuje ich państwo pochodzenia oraz prestiż, jaki ma ono w społeczeństwie, w którym 
żyją. Jeżeli chodzi o obecną sytuację Polaków w analizowanych tutaj krajach, to we 
wszystkich występuje polityka stopniowej asymilacji, choć rządy tych krajów deklarują 
politykę integracji. Jeżeli zaś chodzi o stronę polską, to nadal występuje polityka „zanie-
dbania” wobec Polaków żyjących poza krajem.

Polacy żyjący na pograniczu symboliczno-kulturowym nie mają silnego wsparcia ze 
strony kraju rodzimego. Najmocniejsze wsparcie mają ze strony Kościoła Katolickiego, 
który ma charakter uniwersalny, a jednocześnie jest mocno związany z kulturą narodu, 
w którym działa. Szczególnie Kościół Katolicki w Polsce jest silnie związany z kulturą 
narodową i stanowi silne oparcie tożsamości narodowo-kulturowej Polaków żyjących 
poza krajem. Dlatego państwo polskie powinno mocno zaangażować się w obronę pol-
skich placówek duszpasterskich na pograniczach symboliczno-kulturowych. Dobrym 
przykładem są tu Niemcy, które ogromnie wspierają niemieckie duszpasterstwo w Pol-
sce.

Słabość twórczej aktywności żyjących obecnie na pograniczach symboliczno-kultu-
rowych, jak też nie wystarczające ich wspieranie przez władze polskiego państwa spra-
wiają, że stwierdzenie Basila Kerskiego wydaje się prawdziwe: „Mimo, że grupa polska 
jest tak liczna – pisze Kerski – nie powstało wśród niej poczucie wspólnoty etnicznej. 
Polacy nie są widoczni na zewnątrz, a większość społeczeństwa niemieckiego oraz elit 
politycznych nie zdaje sobie sprawy z wielkości oraz znaczenia tej grupy kulturowej”15. 
Wydaje się też, że nie zdaje sobie z tego sprawy także większość społeczeństwa polskie-
go i polskich elit politycznych. Niemcy, podobnie jak Francja, Wielka Brytania, Irlandia, 
Włochy czy Hiszpania, są postrzegane przede wszystkim jako rynek pracy, a nie jako 
miejsce życia i działania Polaków.

6. Porównując możliwość zachowania i rozwoju własnej kultury przez grupy naro-
dowe i etniczne żyjące na pograniczach symboliczno-kulturowych dawniej (przed roz-
wojem ideologii państwa narodowego) i dzisiaj, wydaje się, że – mimo iż nowoczesne 
społeczeństwa deklarują wielką otwartość na odmienność i wielokulturowość – obecna 
sytuacja tych grup jest gorsza. Czynnikiem mocniej lub słabiej łagodzącym tendencje 
asymilacyjne nowoczesnych państw są procesy globalizacji. Z jednej strony one mocno 
ujednolicają, z drugiej zaś pozwalają na różnorodność. W procesach globalizacji ujedno-
licają się wszyscy żyjący na pograniczach symboliczno-kulturowych, a więc w prawie 
równym stopniu ludność miejscowa i mniejszości etniczno-narodowo-kulturowe przyj-
mują te same wzory zachowań, kształtują podobne upodobania i aspiracje, co osłabia 
między nimi różnice wypływające z odmienności własnej kultury i historii.

15 B. Kerski, Szanse wielokulturowości, [w:] Polacy – Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, (red.) A. Wolff-
-Powęska, D. Bingen, Poznań 2004, s. 325.
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7. Mniejszości narodowe i etniczne, chcąc trwać i rozwijać się na pograniczach sym-
boliczno-kulturowych, muszą przede wszystkim miłować własną kulturę, mieć poczucie 
jej wartości i umiejętnie, a jednocześnie w sposób twórczy, wiązać jej elementy z uni-
wersum symbolicznym społeczeństwa, w którym żyją. Muszą też wykazywać szacunek 
dla kultury innych grup etnicznych i narodowych, szczególnie dla kultury miejscowej.



Tadeusz Paleczny
Uniwersytet Jagielloński
Kraków

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA 
W GLOBALIZUJĄCYM SIĘ ŚWIECIE1

Komunikacja międzyludzka obejmuje wszelkie formy wymiany sądów, ale także warto-
ści materialnych oraz duchowych, wzorów osiągania tych wartości, opinii, norm, czyli 
najogólniej mówiąc, wszystkich możliwych do przekazania elementów własnej kultury. 
Komunikacja międzykulturowa jest szczególną odmianą komunikacji międzyludzkiej 
i obejmuje osadzone w konkretnym kontekście kulturowym, posiadające identyczne dla 
wszystkich uczestników znaczenie, przekazy werbalne. Przybierają one postać komuni-
katów, informacji, sądów, zawartych w słowie mówionym bądź pisanym, w symbolu, 
obrazie, sygnale dźwiękowym. Jest to komunikacja ujęta wąsko, jako werbalna wymia-
na symboli, odbywająca się w sposób znany wszystkim (co najmniej obu) uczestnikom 
przekazu – nadawcy i odbiorcy.

Komunikacja w szerszym sensie oznacza każdy przekaz odbywający się pomiędzy 
osobami nawiązującymi co najmniej kontakt wzrokowy, a który może być także wyraża-
ny ruchem ciała, mimiką, podjęciem bądź zaniechaniem działania, gestem. Drugi sposób 
komunikowania międzyludzkiego jest „bardziej teatralny i kontekstowy, niewerbalny 
i przypuszczalnie pozbawiony wyraźnej intencji przekazywania informacji”2. W komu-
nikowaniu niewerbalnym chodzi raczej o wyrażenie zainteresowania, chęci kontaktu, 
zdefi niowanie własnej roli i miejsca w schemacie komunikowania. Wszelkie informa-
cje na temat statusu społecznego jednostki, dane, jakie możemy odczytać z zalotnego 
uśmiechu czy gestu zniechęcenia, mają charakter wtórny i posiadają znaczenie w kon-
tekście kultury, w której się odbywają.

Komunikacja werbalna to komunikacja dokonywana za pomocą systemów znaków 
symbolicznych. Najbardziej uniwersalnym i powszechnym systemem znaków jest ję-
zyk mówiony i pisany. Kody komunikacji międzyludzkiej, zwane językiem, przybrały 
najwcześniej postać mowy. Mowa, jako system znaków dźwiękowych, fonicznych, jest 
pierwotną i najważniejszą formą języka każdej grupy kulturowej. Językoznawcy i an-

1 Artykuł stanowi zmodyfi kowaną część książki pt. Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kra-
ków 2007.

2 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981, s. 39.



54 Tadeusz Paleczny

tropolodzy opisali wiele odmian języków grup pierwotnych, od najmniej złożonych po 
najbardziej rozbudowane leksykalnie (w zakresie liczby słów, gramatyki jako sposobu 
logicznego uporządkowania sekwencji dźwięków, czyli struktury przekazu dźwiękowe-
go). Świat języka to pierwotnie system dźwięków. Komunikacja międzyludzka opiera 
się na multimedialnym przekazie, łączącym w sobie „mowę ciała”, czyli gest, mimikę 
twarzy, dźwięk, w postaci mniej lub bardziej wyartykułowanej sekwencji, od warknię-
cia, chrząknięcia, okrzyku, po bardzo złożone ciągi półtoragodzinnego wykładu uniwer-
syteckiego, przykładowo na temat zdolności komunikacyjnych człowieka, od gwizdu po 
monolog Hamleta ze sztuki Szekspira. Mowa jest bardzo złożonym systemem komunika-
cji, który podlega nieustannej ewolucji. Komunikacja międzyludzka odbywa się jednak 
w pewnym wyraźnym kontekście wizualności. Najczęściej dwaj rozmawiający ze sobą 
ludzie, przynajmniej do czasu wynalezienia telefonu czy telegrafu, komunikowali się, 
widząc siebie nawzajem. Poza pewnymi wyjątkowymi formami komunikacji na dystans, 
przykładowo poprzez rytmiczne bicie w bębny lub przesyłanie widocznych z większej 
odległości znaków dymnych, komunikacja międzyludzka odbywała się – i odbywa do 
tej pory – opierając się na kontakcie interpersonalnym. W coraz większym stopniu kon-
takt ten ma jednak charakter relacji pośredniej, w której coraz większą rolę odgrywają 
środki przekazywania, przetwarzania informacji. Internet umożliwia przekazywanie nie 
tylko głosu, lecz także obrazu, i to na dodatek ruchomego. Istnieją teorie, np. Sapira-
Whorfa, że język jest „pierwotną” rzeczywistością kulturową, jest obiektywnie, trans-
cendentnie danym systemem znaczeń, dzięki któremu, poprzez „odkrywanie” sensu tego 
zapisu, powstaje i rozwija się kultura. Można by powiedzieć obrazowo, że na początku 
był Bóg i słowo, jak w zapisie z Genesis. Na bazie tego założenia rozwijają się teorie ko-
munikacji systemowej, również cybernetyczne, które formułują sądy, że to język „myśli 
nami”, kategoryzuje znaną nam rzeczywistość, narzuca takie, a nie inne formy myślenia. 
Dlaczego zatem języki tak znacznie się od siebie różnią? Dlaczego w fonetyczno-lek-
sykalnym wymiarze mamy tak różne dźwiękowe sekwencje komunikacyjne, włącznie 
z językami mlaskowymi, gardłowymi, nosowymi?

Język jest podstawowym środkiem komunikacji międzyludzkiej i międzykultu-
rowej. Komunikacja ta zachodzi pod warunkiem, że członkowie co najmniej dwóch 
grup kulturowych potrafi ą się porozumieć za pomocą jednego z nich, zrozumiałego dla 
członków obu zbiorowości. Zanim pojawiło się pismo, język przybrał formę grafi czną, 
zapisów dźwięków w postaci transkrypcji, grupy kulturowe konstruowały coraz bar-
dziej złożone formy komunikacji dźwiękowej. Mowa jest matką multimedialnej formy 
komunikacji. Wypowiadanym słowom towarzyszyła ekspresja ciała, wspierana różno-
rodnymi elementami wyglądu, a także ruchu. Taniec i śpiew są najbardziej pierwotną 
formą ekspresji i komunikacji, wyrażania swoich uczuć i opinii. Taniec i śpiew pozo-
stają do tej pory najbardziej uniwersalnymi sposobami komunikacji międzykulturo-
wej. W tych formach komunikacji zawiera się istota ludzkiej natury, jednoczącej świat 
zmysłów, biologiczności i fi zyczności z duchowością i kulturą. Taniec i śpiew to pierw-
sze, najgłębsze i najtrwalsze formy przezwyciężania dualizmu natury i kultury, racjo-
nalizmu i irracjonalizmu, ciała i duszy. Tańcząc, wyrażamy samych siebie, ale poprzez 
grupowo, kulturowo uporządkowane sekwencje ruchów, ich rytmikę, dynamikę etc. 
Mimo iż brazylijską sambę, argentyńskie tango, czeską polkę, cygańsko-andaluzyjskie 
fl amenco, polskiego poloneza, węgierskiego czardasza, indiański Taniec Ducha, rosyj-
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skiego kozaczoka, walca wiedeńskiego kojarzymy z konkretnymi kulturami, taniec jest 
uniwersalną formą komunikacji. Wiele kultur, porządkując i regulując pewne formy 
zachowań międzyludzkich, szczególnie międzypłciowych, wprowadziło kanony tańca 
towarzyskiego, religijnego, ceremonialnego, nowoczesnego, baletowego etc. Inne for-
my ruchu ciała, ale i symbolicznej, dźwiękowo-ruchowej, multimedialnej komunikacji 
rozwijają bywalcy technotronicznych dyskotek, uczestnicy punkowego tańca pogo, ra-
pujący hip-hopowcy, breakdancerzy uliczni czy swingujący członkowie kościelnego 
chóru gospel. Istnieje wiele form tańca, mniej lub bardziej uporządkowanych kulturo-
wo sekwencji ruchów. Podobnie jak istnieje wiele różnorodnych form muzyki. Taniec 
i śpiew to pierwsze, wynikające z natury ludzkiej – jakkolwiek byśmy ją defi niowali 
i rozumieli – elementy kultury symbolicznej i kody komunikacji międzyludzkiej. Ta-
niec i śpiew łączą nas z ptakami uprawiającymi taniec godowy, ale i delfi nami czy wa-
leniami wykonującymi czytelne dla innych uczestników stada ewolucje lub wydający-
mi zrozumiałe dla nich dźwięki.

Współcześnie dominuje model oparty na multimedialnych, coraz bardziej global-
nych, sieciowych kanałach i technikach przepływu informacji. Społeczeństwa masowe 
wchodzą w fazę tzw. szoku informatycznego. Zjawisko to oznacza brak możliwości 
efektywnego przetwarzania i analizy informacji. „Masa” informacji rośnie w tempie 
znacznie szybszym niż zdolność człowieka do ich syntezy3. Komunikację międzyludz-
ką zdominowały multimedialne formy kontaktu. Kontakt międzyludzki staje się zjawi-
skiem permanentnym. Następuje po włączeniu komputera i wejściu do sieci, ustaje po 
jego wyłączeniu. Przenośne komputery, laptopy, palmtopy, współpracujące z aparata-
mi telefonicznymi, sieciami światłowodowymi i bezprzewodowymi przekazu danych, 
kamerami, urządzeniami nagrywającymi i odtwarzającymi, skanerami, faksami, tworzą 
złożoną infrastrukturę kanałów komunikacji nie tylko międzyludzkiej, lecz także mię-
dzykulturowej.

Społeczeństwa i kultury weszły pod koniec XX wieku w ponowoczesną fazę rozwo-
ju. Pojęcie ponowoczesności odnosi się do tej fazy w rozwoju społeczeństwa i kultury, 
która następuje po nowoczesności, modernizmie, po formacji kulturowej, która dobiega 
końca, ale jeszcze nie uległa całkowitemu „unieważnieniu”. Ponowoczesność to stan 
funkcjonowania wartości, norm, który odnosi się do teraźniejszości, do „dzisiejszości” 
i „tutejszości”, przy czym „tutejszość” – dzięki szybkim przemianom technologicznym 
oraz rozwojowi możliwości komunikacyjnych – jest taka sama dla większości uczestni-
ków i konsumentów cywilizacji zachodniej.

Jednym z najbardziej dynamicznych i najważniejszych dla współczesnych przemian 
społecznych zjawisk jest komunikacja międzykulturowa. Komunikacja ta odbywa się 
zarówno pomiędzy narodami, jak i cywilizacjami, posiadając jednak przede wszystkim 
interpersonalny charakter. Komunikują się ze sobą nie systemy wartości, nie układy 
norm, lecz ludzie. Państwa mają coraz mniejszy wpływ na przebieg komunikacji mię-
dzykulturowej. Miejsce instytucji państwowych zajmują ponadnarodowe, globalizujące 
się sieci multimedialnych środków przekazu. Komunikacja międzykulturowa jest jed-
nym ze zjawisk towarzyszących i zarazem kształtujących procesy globalizacji, tworze-
nia kontekstu funkcjonowania społeczeństw informatycznych, ponowoczesnych.

3 A. Toffl er, Trzecia fala, Warszawa 1985.
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Społeczeństwo ponowoczesne a procesy globalizacji

Ponowoczesność to bardziej niepoddający się do końca racjonalizacji i klasyfi kacji pro-
ces niż stan rzeczywistości kulturowej. Jest to proces dynamicznych, coraz szybszych 
przemian kultury. Ludzie szukają w tym strumieniu przemian znaków orientacyjnych, 
trwałych punktów odniesienia, wartości i norm, które ulegają wolniej niż inne degrada-
cji lub dezaktualizacji. Termin „ponowoczesność” stosuje się zdaniem Zygmunta Bau-
mana:

(...) dla oznaczenia warunków społeczno-kulturowych wyłaniających się z gwałtownych prze-
mian ostatnich lat, głównie w krajach zamożnego Zachodu. Termin sugeruje, że zachodzące 
w ostatnich dziesięcioleciach zmiany są na tyle dogłębne i wszechogarniające, że pozwalają czy 
wręcz nakazują mówić o nowej, odrębnej i swoistej formacji społeczno-kulturowej4.

To w tej „formacji społeczno-kulturowej” jako nowej, kształtowanej w procesach glo-
balizacji przestrzeni, lokują się różnorodne, wzajemnie przenikające się całości i ele-
menty kulturowe. Przestrzeń ta jest niejednorodna, nieciągła, trudna do ujęcia w postaci 
teoretycznego modelu, gdyż sama jest nieokreślona, wieloznaczna, wielokontekstowa, 
złożona. Postmodernizm zaś jest „refl eksją nad przemianami w sztuce, pisarstwie, in-
stytucjach społecznych i politycznych, szeroko pojętej kulturze i sposobie codziennego 
życia charakterystycznymi dla czasów ponowoczesnych”5. Pojęcie „ponowoczesności” 
obejmuje zespół sądów o rzeczywistości, postmodernizm to zbiór dyrektyw i sposobów 
jej opisu oraz odwzorowania, ewentualnie poznawania i wyjaśniania.

Zjawiska, mechanizmy wzajemnego przystosowania kultur, wyłaniania nowych 
układów pluralizmu i typów tożsamości określane mianem ponowoczesności są wyni-
kiem procesów globalizacji. Globalizacja polega w najogólniejszym sensie na oswaja-
niu, przystosowywaniu do partykularnych wymogów grup kulturowych uniwersalizują-
cych się elementów, takich jak: język, religia, moda, obyczaje, programy komputerowe, 
dzieła sztuki, przepisy kulinarne i inne, oraz z drugiej strony transformacji kultur par-
tykularnych i ich uniwersalizacji. Globalizacja oznacza dwustronną transmisję elemen-
tów kulturowych i powstawanie w wyniku tej dyfuzji, asymilacji i transkulturacji nowej 
przestrzeni cywilizacyjnej, wspólnej wszystkim uczestnikom. Tym samym globalizacja 
staje się procesem ciągłej rekonfi guracji wzajemnych relacji pomiędzy narodami, regio-
nami i grupami, które nadal podtrzymują – jednocześnie go modyfi kując – model swej 
tożsamości kulturowej6. Globalizacja:

(...) nie musi być interpretowana jednostronnie jako proces światowej unifi kacji wzorów zacho-
wań i idei, ale jako zjawisko powstawania pewnej nowej wspólnej przestrzeni działania, komuni-
kowania się, upowszechniania się jednolitych wzorców, pod którą to nadal istnieć będą obszary 
lokalnych, regionalnych, etnicznych wspólnot zachowujących tożsamość, pielęgnujących swą za-
korzenioną w przeszłości kulturową odrębność7.

4 Z. Bauman, Ponowoczesność, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 902.
5 Tamże, s. 903–904.
6 R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, London 1992, s. 395–396.
7 A. Posern-Zieliński, Między indygenizmem a indianizmem. Indyjscy Indianie na drodze do etnorozwo-

ju, Poznań 2005, s. 21.
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Globalizacja jest procesem kształtowania ponadnarodowych, wielokulturowych spo-
łeczeństw, jest również następstwem wchodzenia w bliższe i głębsze interakcje i związki 
ludzi wywodzących się z różnych grup etnicznych, rasowych i wyznaniowych. Procesy 
globalizacji są komponentem ponowoczesnych modeli pluralizmu kulturowego. Plura-
lizm kulturowy, synkretyzacja, uniwersalizacja postaw i tożsamości jednostek koreluje 
się ze zjawiskami mieszania się, nakładania i łączenia w różnych wzorach wielu różno-
rodnych grup kulturowych. Ponowoczesność zmienia sytuację jednostki w grupie kul-
turowej, nadaje ludziom więcej podmiotowości i możliwości w kształtowaniu własnej 
tożsamości, w dostosowywaniu się do wymogów nowej, zglobalizowanej rzeczywisto-
ści kulturowej. Nigdy wcześniej w dziejach ludzkości ludzie, jako członkowie jednorod-
nych grup kulturowych, wyposażeni w monocentryczne typy tożsamości, nie mieli tylu 
alternatyw, a zarazem szans, kształtowania własnych poglądów, postaw i tożsamości. 
Konsekwencje procesów globalizacji są bardzo różnorodne i wielorakie. Determinu-
ją w coraz większym stopniu nie tylko zjawiska integracji ekonomicznej i społecznej 
członków wielokulturowych społeczeństw, lecz także, a może głównie, prowadzą do 
wyłaniania nowych, ponadnarodowych, międzyrasowych interetnicznych typów tożsa-
mości mieszanej, dwu- i wielokulturowej. Do najważniejszych mechanizmów – konse-
kwencji globalizacji dla złożonych społeczeństw ponowoczesnych – należą trzy rodzaje 
zjawisk.

Po pierwsze, są to procesy wzajemnego przenikania się, „dyfuzji idei (modeli ży-
cia, wzorów, gustów, upodobań, stylów, technologii), które dzisiaj z wielką łatwością 
i znaczną intensywnością rozprzestrzeniają się po świecie, przekraczając granice do-
tychczasowych autonomicznych systemów kulturowych i odseparowanych od siebie 
kręgów cywilizacyjnych”8.

Po drugie, proces budowy społeczeństw ponowoczesnych jako konsekwencja m.in. 
uniwersalizacji kulturowej, polega na:

(...) tworzeniu się nowych, zwykle amorfi cznych form kulturowych, na powstawaniu globalnego 
kulturowego melanżu, na procesach hybrydyzacji polegających na fragmentaryzacji i ponownym 
łączeniu w nowy układ całościowy różnych heterogenicznych części składowych, na obserwacji 
procesu deterytorializacji form kulturowych, niegdyś mocno związanych z konkretnym środowi-
skiem etnicznym czy regionalnym, a dziś swobodnie wędrujących po całym świecie, na wysiłkach 
zmierzających do budowy społeczeństw wielokulturowych, na intensyfi kacji międzykulturowego 
dialogu i jego skutkach, na charakterystycznej dla współczesności kondensacji czasu i przestrze-
ni prowadzącej do typowo postmodernistycznych form kulturowych, zacierających granice mię-
dzy wysoką a niską kulturą, przełamujących dawną opozycję między centrum a peryferiami czy 
zmniejszających wyraźnie dystans dzielący rodzime i obce czy też dawne i współczesne formy 
kulturowe9.

Po trzecie, głównym wyróżnikiem społeczeństw ponowoczesnych jest obopólny 
związek pomiędzy tym, co zewnętrzne i wewnętrzne w stosunku do każdej konkretnej 
kultury, rodzime i „obce”, partykularne, lokalne i swojskie oraz uniwersalne, globalne 
i powszechne. Związek ten zawiera się w pojęciu „glokalizacji”, czyli połączeniu „pro-
cesów globalnego sposobu wytwarzania lokalności i lokalnego konstruowania wymiaru 

8 Tamże, s. 23.
9 Tamże, s. 23–24.
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globalności wynikających z naturalnych sprzężeń zwrotnych zachodzących między zja-
wiskami typu regionalnego a ogólnoświatowego”10.

Główne wyróżniki ponowoczesności:
Wielokulturowy, złożony, heterogenny charakter rzeczywistości spo-

łecznej.
Istnienie obszarów odmienności, całości homogenicznych nie stoi w sprzeczności 

z procesami uniwersalizacji wielu elementów kulturowych, w tym języków czy religii. 
Zjawiska uniwersalizacji nie prowadzą jednak do homogenizacji, lecz przyczyniają się 
do wzrostu różnorodności kulturowej. Wielokulturowość odnosi się zwłaszcza do sfe-
ry tożsamości, postaw, wartości, symboli, stylów życia. Wielokulturowość jest zarazem 
stanem i procesem konfi gurowania stosunków międzygrupowych. Odzwierciedleniem 
złożoności kulturowej współczesnych społeczeństw jest Internet, kraina różnorodności, 
wielowariantowości. Przestrzeń wirtualna zapełniona jest stronami i domenami odwzo-
rowującymi podziały w realu, czyli rzeczywistym świecie. Obfi tość i niezwykłość wielu 
zawartych w Internecie odniesień, informacji, komunikatów, obrazów, fi lmów, strzępów 
lub całościowych zestawów wiedzy o grupach etnicznych, rasowych, religijnych, języ-
kowych, subkulturowych, z wszystkimi przejściowymi bądź łącznikowymi postaciami 
istnienia grup kulturowych, to rzeczywistość sama w sobie, wielokulturowa przestrzeń, 
w której zawierają się wszystkie podziały społeczne i kulturowe.

Indywidualizacja, pluralizacja dążeń  oraz działań  ludzkich.
Indywidualizacja oznacza wolność wyboru, wzrost liczby możliwych wyborów, nie-

pewność i niestałość usytuowania w świecie wielorakich znaczeń i interpretacji. Indy-
widualizacja działań ludzkich oznacza „rynkowy” charakter kultury. W kulturze pono-
woczesnej wszystko jest na sprzedaż, wszystko też można kupić. W kulturze tej wielką 
rolę odgrywają organizacje kulturowe, mające możliwość kształtowania gustów konsu-
menckich, zwłaszcza instytucje komunikowania masowego.

Różnorodność  oferty kulturowej, wielość  światopoglądów, stylów ży-
cia, ideologii,  elementów tożsamości krzyżujących się  ze sobą ,  wzajem-
nie się  przenikających.

Nie ma już jednorodnych, tradycyjnych, stałych systemów wartości i kultur. Wszyst-
kie kultury są przemieszane według trudno ujmowanego wzorca. Mieszanie się, nakła-
danie i przenikanie kultur jest konsekwencją dominacji pośrednich kanałów komunika-
cji, roli mass mediów, kina, radia, telewizji, Internetu, elektronicznych sieci przepływu 
informacji.

Dominująca rola środków masowej komunikacji.
Sfera mass mediów to rzeczywistość kulturowa sama w sobie, zapełniana coraz licz-

niejszymi bytami nieistniejącymi realnie, ale władającymi indywidualną i zbiorową wy-
obraźnią ludzką. Bóstwo zostaje zastąpione idolem podkultury masowej, mit znajduje 
ekwiwalent w fi kcji fi lmowej, funkcje plotki pełni forum dyskusji internetowej.

Niepewność ,  niejednoznaczność  oraz niestabilność  kultur.
Życie ludzkie w warunkach zmienności i niepewności rodzi napięcia, wywołuje stre-

sy, lęki, powoduje poczucie niepewności, tymczasowości tożsamości. Ludzie stają się 
bardziej „gośćmi” w kulturze niż jej gospodarzami, w większym stopniu są odbiorcami 

10 Tamże, s. 24.
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niż jej uczestnikami. Niepewność i lęk są następstwem przejściowości, tymczasowości 
więzi społecznej i kulturowej, wynikiem nieokreśloności wymogów oraz celów, wielo-
krotności tożsamości oraz jej nieprecyzyjności11. Tożsamość jest coraz częściej przej-
ściowa, tranzytowa, nie znajduje wystarczająco silnego zakorzenienia, by nie można 
było jej zmienić choćby dziś lub jutro12.

Powszechność wymiany

To nie tyle kultury stykają się i wchodzą z sobą w kontakt, ile ludzie. Komunikacja i wy-
miana międzykulturowa odbywają się zarówno pomiędzy systemami społecznymi, jak 
i jednostkami. Rzeczywistość społeczno-kulturowa to świat żywych ludzi, poruszają-
cych się, czujących, myślących, działających, wchodzących w związki, modyfi kujących 
swoją wiedzę o świecie, każdego dnia dostosowujących się do zmieniających się wa-
runków i wymogów współczesności. Jedna z wielkich teorii współczesnej humanisty-
ki zakłada, że motorem wszelkiej dynamiki, podstawową zasadą kształtowania życia 
społecznego oraz relacji międzykulturowych jest wymiana. Wymienia się wszystko za 
wszystko. Dobra materialne za idee, wartości za pieniądze, seks i miłość za dobrobyt 
lub majątek, obrazy, utwory muzyczne, mieszkania, ale także – w o wiele dłuższych 
i bardziej skomplikowanych procesach – języki, religie, obyczaje, tożsamości. Wymiana 
przyjmuje wiele postaci. Pojęcie wartości bywa z zasady mocno subiektywizowane, in-
dywidualizowane oraz relatywizowane kulturowo. Nie tylko psychologicznie. To, co dla 
jednych ludzi jest bezwartościowym świecidełkiem, kupką paciorków, dla innych stano-
wić może – jak w transakcji pomiędzy holenderskimi osadnikami a Irokezami w Amery-
ce – ekwiwalent materialny ziemi na dzisiejszym Manhattanie. Wielki i mały krąg Kula 
na Triobriandach, wyspach południowego Pacyfi ku, którego znaczenie dostrzegł i opi-
sał Bronisław Malinowski, to najważniejszy i dominujący poprzez ciąg wielu pokoleń 
mechanizm kreowania oraz podtrzymywania więzi międzyklanowych i międzyplemien-
nych w tym rejonie świata. Obiektem wymiany były zarówno bezwartościowe z punktu 
widzenia racjonalnych kultur zachodnich naszyjniki i bransoletki z muszelek, ale także 
łodzie, żywność, kosze, wytwory rękodzieła, jak również kobiety jako kandydatki na 
żony. Wraz z materialnymi artefaktami kulturowymi cyrkulują w systemie Kula warto-
ści i wzory kulturowe, służące m.in. stałemu odtwarzaniu oraz potwierdzaniu ważności 
istniejących struktur rodowo-plemiennych, systemu pozycji oraz ról społecznych – np. 
wodza i szamana – wraz z przypisanymi im rangami, wyrażającymi się w społecznym 
szacunku i prestiżu.

Wymiana międzyludzka, także międzykulturowa, jest wszechobecna13. Stanowi zja-
wisko uniwersalne i powszechne. To jedna z podstawowych form kontaktu i komunikacji 
międzyludzkiej i międzygrupowej już w fazie hordy pierwotnej. Mechanizmy wymiany 
ulegały z biegiem czasu coraz bardziej postępującej formalizacji (choćby prawnej, in-

11 W.J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005, 
s. 50–51.

12 A. Szahaj, Postmodernizm, [w:] Słownik społeczny…, dz. cyt., s. 935–941.
13 G.C. Homans, Social Behavior: Its Elementary Forms, New York 1961.
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stytucjonalnej), ale w wymianie międzykulturowej reguły formalne, organizacyjne nie 
regulują ani nie obejmują całego obszaru komunikacji interpersonalnej. Wymieniamy 
uściski dłoni, uśmiechy, gesty i grymasy niechęci, obraźliwe gesty, komunikaty werbal-
ne i niewerbalne, przedmioty, symbole, uczucia, emocje. Wszystkie ludzkie wytwory 
stanowią obiekt wymiany. Zdaniem Georga Homansa, wszelkie zachowanie społeczne 
stanowi formę wymiany działań i wartości, zarówno materialnych, jak i niematerial-
nych14. Zachowanie społeczne, przeradzające się w interakcję i sformalizowany stosu-
nek, zachodzi zawsze pomiędzy co najmniej dwojgiem ludzi. Mechanizmy wymiany 
oraz to, co stanowi jej przedmiotowy zakres, znajdują społeczne uzasadnienie oraz przy-
bierają formy organizacyjne. Wymiana wpisuje się w schematy ról społecznych, przy-
kładowo pomiędzy matką i dzieckiem, mężem i żoną, podwładnym i zwierzchnikiem. 
Szczególną formą wymiany, już bardzo wcześnie poddaną instytucjonalizacji, reglamen-
tacji i kontroli społecznej, jest wymiana międzykulturowa. Teorie wymiany społecznej 
wprowadzają przeważnie schematyczne, uproszczone modele interakcji międzyludz-
kich. Mechanizmy wymiany są uwarunkowane psychologicznie i kulturowo, nie wyni-
kają tylko z miejsca zajmowanego w strukturze społecznej. Są wypadkową cech demo-
grafi cznych i psychosomatycznych jednostki, oraz – a może przede wszystkim – norm 
i wartości kulturowych internalizowanych w procesie socjalizacji. Teorie wymiany są 
o tyle atrakcyjne heurystycznie, o ile zwracają uwagę na wzajemność kontaktu między-
kulturowego, na obustronną zależność ludzi biorących udział w interakcji, działających 
według pewnego kulturowo wyznaczonego założenia. Założenie to wynika z kulturowo 
i społecznie zdefi niowanej normy, ustalającej stopień atrakcyjności kontaktu i wymia-
ny. Uprzedzenie, negatywny stereotyp rasowy, ideologia etnofobii to grupowe postaci 
mechanizmu wymiany, zakładające brak ekwiwalentności oraz atrakcyjności interakcji 
opartej na wzajemnym kontakcie i przekazie. Tolerancja, otwartość na odmienność, wza-
jemna atrakcyjność interpersonalna to cechy postaw jednostek, które mogą prowadzić do 
poczucia dysonansu z normami grupowymi. Wymiana odbywa się zawsze w społecznie 
ustalonym i kulturowo zdefi niowanym kontekście. Nigdy wcześniej w dziejach ludz-
kości nie istniały tak sprzyjające wzajemnej wymianie międzykulturowej warunki spo-
łeczne oraz „przychylne” typy postaw ludzkich. Wymogi funkcjonowania społeczeństw 
wielokulturowych narzucają jednostkom postawę respektowania cudzej odmienności. 
Co więcej, wyłaniają normy kulturowe skłaniające ludzi do wchodzenia w związki mię-
dzykulturowe oraz wzajemnej wymiany nie tyle wartości materialnych, ile duchowych. 
Przedmiotem wymiany stają się w coraz większym zakresie idee, wartości, obyczaje, 
kanony estetyczne, wzory zachowań, style życia, mody czy elementy religii i tożsamości 
kulturowej. Wymiana jest jednym z wszechobecnych aspektów międzyludzkiej aktyw-
ności ekonomicznej, a przede wszystkim kulturowej.

Od wieku dziecięcego po wiek starczy wymieniamy zabawki i poglądy, wzory za-
chowania, ubierania się, strojenia, haftowania, przygotowania posiłków, wzory małżeń-
stwa, obyczaje i obrzędy grzebalne. U podstaw nowoczesnej i ponowoczesnej gospo-
darki kapitalistycznej leży mechanizm wymiany, który stanowi fundament organizacji 
społecznej cywilizacji zachodniej. We wszystkich innych systemach kulturowych ist-
nieją wyłonione w długim procesie dziejowym, oparte na tradycji i obyczaju zasady wy-

14 Tamże, s. 13–14.
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miany, które przenikają każdą kulturę. Pieniądz jest najważniejszym miernikiem warto-
ści w procedurach wymiany, ale – jak wiemy – wielką karierę w Internecie, w świecie 
komunikacji międzyosobniczej i międzykulturowej, robią w ostatnim czasie portale au-
kcyjne w rodzaju Allegro, na którym można wystawić na „sprzedaż”, także w systemie 
barterowym – coś za coś – wszystko, nawet duszę. Jeden z interesujących ciągów komu-
nikacji-wymiany międzyosobniczej rozpoczyna się od wystawienia na aukcji spinacza 
biurowego. Został on wymieniony na kolorowy długopis, następnie inny użytkownik 
strony internetowej zaoferował za długopis płytę długogrającą, zamienioną następnie 
na książkę znanego poety z autografem, która znalazła nowego właściciela w zamian za 
kontrakt z prawem do nagrania utworu w fi rmie fonografi cznej, na ten kontrakt znalazła 
się chętna, w osobie młodej, początkującej śpiewaczki, która ofi arowała w zamian umo-
wę na wynajem apartamentu w zamożnej dzielnicy Los Angeles. Nie potrafi ę odtworzyć 
dokładnego przebiegu tej aukcji, pośród wielu milionów innych mających każdej doby 
miejsce w Internecie, lecz pozostaje niezbitym faktem, że wymiana przybiera dzisiaj 
niezwykłe interpersonalne formy, niewymagające bezpośredniej styczności komuniku-
jących się lub wymieniających pomiędzy sobą ludzi.

Wielokrotność tożsamości

Żyjemy, poruszamy się w świecie krzyżujących się ze sobą, nakładających na siebie, 
przenikających się kultur. Jesteśmy codziennie i od święta nie tylko obserwatorami, lecz 
także uczestnikami oraz konsumentami różnorodnej oferty kulturowej, bogatego, bardzo 
różnorodnego „asortymentu” cywilizacyjnego, dostarczanego przez środki komuniko-
wania masowego, zwłaszcza prasę, radio, telewizję, Internet czy fi lm. Ze względu na 
swoją naturę kultura ponowoczesna bliższa jest kulturom przedpiśmiennym, tradycyj-
nym, z dominacją obrazu, dźwięku, multimedialnego przekazu symbolicznego. Praktyki 
szamańskie, kontakty pomiędzy wodzami plemion indiańskich czy polinezyjskich miały 
właśnie taki wielostronny charakter przekazu-spektaklu. W tych zrytualizowanych for-
mach komunikatu obowiązywały odpowiednie gesty, elementy wyglądu, scenariusze 
zachowań. Pióropusze, tatuaże, malowidła na ciele, taneczne kroki, wystudiowane ge-
sty, grupowe reakcje na zachowania głównych aktorów spektaklu, np. potlaczu wśród 
Kwakiutlów, elementy takiego samego spektaklu, jak współczesne wybory prezydenc-
kie w Stanach Zjednoczonych czy konkurs Miss World w chińskim kurorcie. Tyle że 
teraz wspólnotę uczestników zastępuje wspólnota widzów. Z aktywnych członków wi-
dowiska multimedialnego, jakim był i jest dla Indian z plemienia Sioux kultowy Taniec 
Ducha, Amerykanie przeobrażają się w masowych odbiorców programu telewizyjnego 
czy obrazu fi lmowego w rodzaju Tańczący z wilkami. Taniec Ducha nadal związany jest 
z tradycją plemienną, indiańską, a uczestnictwo w nim stanowi rodzaj religijnego i oby-
czajowego misterium. Jednak dzięki telewizji, łączności internetowej bezpośredni udział 
w widowisku – poza gronem nielicznej, ekskluzywnej kategorii uczestników – nie jest 
ani konieczny, ani wymagany. Jednocześnie zuniwersalizowany przez telewizję obraz 
tego elementu kulturowego, funkcjonujący w świadomości przeciętnego, modalnego 
Amerykanina, może stać się elementem jego społecznej, kulturowej tożsamości (mimo 
iż nie jest się ani Indianinem, ani nie bierze się czynnego udziału w obrzędach kultowych 
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żadnego z plemion). Uogólniony obraz Indianina, czy to jako „szlachetnego dzikusa”, 
czy też kulturowo aktywnego Amerykanina, zostaje wrzucony do „sieczkarni ponowo-
czesności”, do miksera globalizacji, przetworzony na obraz masowy, na element kultury 
funkcjonujący w coraz większym stopniu w oderwaniu od swego naturalnego podłoża, 
jakim jest kultura grupy lokalnej, regionalnej.

Na tej samej zasadzie funkcjonuje tożsamość wielu mieszkańców Podhala. Tożsa-
mość góralska posiada charakter genetycznie rodowo-lokalny, wioskowo-ludowy, tra-
dycyjny. Nadal opiera się na pokrewieństwie i powinowactwie wpisanym w więź ro-
dowo-sąsiedzką Gąsieniców czy Byrcynów. Jednak Byrcynami i Gąsienicami górale 
bywają „od święta”, przy szczególnych okazjach, takich jak: śluby, pogrzeby, chrzciny 
czy transakcje dotyczące ziemi. Tożsamość ta jest bardzo głęboko wpisana w psychikę 
i osobowość mieszkańców Podhala, podobnie jak taniec zbójnicki, kierpce, parzenice, 
oscypki czy inne elementy ich folklorystycznej odrębności. Górale nie tańczą zbójnic-
kiego przy każdej okazji, tańczą też walca i tango na balach kupieckich, samorządo-
wych czy przy wielu innych okazjach. Kierpce i parzenice wkładają przy szczególnych 
okazjach. Gdy jadą do Krakowa, Warszawy czy Brukseli jako reprezentanci lokalnego 
biznesu czy samorządu, robią to raczej rzadko. Tożsamość góralska jest jak rosyjskie 
babuszki. Tożsamość najmniejsza – rodowa, lokalna, sąsiedzka, kryje się w większej 
– regionalnej, góralskiej, podhalańskiej. Ta ponadrodowa, regionalna tożsamość lokuje 
się w większej, polskiej, polegającej na poczuciu przynależności, więzi z dziedzictwem 
narodowym. Narodowa, polska mieści się w jeszcze szerszej, europejskiej, łączącej 
wszystkich górali europejskich. Wszystkie do siebie pasują jak rosyjskie babuszki.

Wielokrotność tożsamości przybiera różne formy. Czasem najbardziej nieoczekiwa-
ne. Symbolem tej globalistycznej „sieczkarni” jest cytowana już wielokrotnie narracja, 
opublikowana w jednej z domen internetowych, a dotycząca wydarzeń towarzyszących 
śmiertelnemu wypadkowi samochodowemu księżnej Diany. Informacja ta brzmiała 
mniej więcej tak, iż angielska księżniczka, jadąca w towarzystwie egipskiego kochanka 
niemieckim mercedesem prowadzonym przez belgijskiego kierowcę, uciekając przed 
włoskimi paparazzi, jadącymi na japońskich motocyklach, miała wypadek na francu-
skiej autostradzie. Pierwszej pomocy miał jej udzielać lekarz stosujący lekarstwa wy-
produkowane przez niemiecki koncern w Brazylii. Całą tę historię można by jeszcze 
rozwijać, poszukując innych, mniej istotnych elementów tej interkulturowej składanki.

Tożsamość kulturowa członka współczesnego społeczeństwa „ponowoczesnego” jest 
wypadkową wpływów wielu różnych tradycji, grup rasowych, etnicznych, religijnych. 
Stanowi rosnącą różnorodność, mieszaninę rozmaitych elementów, zintegrowanych we-
dług uniwersalizujących się wzorców. W dynamicznym procesie kształtowania tożsa-
mości kulturowej występują i odgrywają istotną rolę elementy lokalnych, peryferyjnych, 
małych, tradycyjnych kultur ludowych, wioskowych, parafi alnych, wiejskich, plemien-
nych, rodowych, etnicznych czy regionalnych. Uniwersalizacja tożsamości prowadzi do 
jej „zwielokrotnienia”, pluralizacji zjawisk nie tylko na poziomie stosunków międzygru-
powych, lecz także – albo przede wszystkim – w sferze postaw i osobowości. Tożsamość 
jest zjawiskiem kształtowanym społecznie, grupowo. Posiada swój zbiorowy wymiar 
w wartościach, ideologiach, doktrynach, grupowych formach świadomości. Jest jednak 
atrybutem człowieka, grupy tożsamości nie posiadają. W tożsamość „wyposażeni” są 
członkowie zbiorowości. To, co obiektywizuje się w tradycji, literaturze, sztuce, prawie, 
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fi lmie, jest wytworem ludzkim, nie grupowym. Grupa etniczna czy naród gromadzą, 
obiektywizują, utrwalają wytwory twórczości ludzkiej, zarówno duchowe, jak i mate-
rialne, kolekcjonują, utrwalają i przechowują, przekazując kolejnym pokoleniom. W ten 
sposób „tworzona” jest kultura. Do dziedzictwa grupowego, a tym samym do świado-
mości jednostek, przenikają coraz powszechniej i częściej nie tylko materialne elemen-
ty dziedzictwa, takie jak: samochody, komputery, perfumy, lecz także idee, symbole, 
wartości, kanony piękna czy brzydoty, dzieła literackie, obrazy, wiersze. Współcześnie 
zaś obiektem dyfuzji kulturowej, przenikania barier grupowych są w coraz większym 
stopniu – oprócz wymienionych elementów, dzieła fi lmowe, programy telewizyjne, wi-
deoklipy, gry komputerowe, domeny i strony internetowe. Różnorodność w procesach 
globalizacji wcale nie zanika ani nawet nie maleje. Utrzymuje się w zupełnie innych 
kontekstach wielokulturowych, podlega ciągłym przekształceniom, rekonfi guracjom, 
fl uktuacjom. Dyfuzja kulturowa jest zjawiskiem już nie dwustronnym, ale wielostron-
nym, wielokrotnym, nieustającym. Różnorodność nie stanowi już wyrazistego układu 
odrębnych kultur, zamkniętych całości. Jest mozaiką, kolażem, swoistym continuum, 
przestrzenią ciągłą, w której granice pomiędzy „odrębnymi” kulturami stają się coraz 
mniej wyraziste, bardziej płynne. Jak twierdzą współcześni antropolodzy:

(...) na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zasadniczo staliśmy się bardziej skłonni postrzegać 
globalne zróżnicowanie kulturowe jako swoiste continuum, które niełatwo byłoby podzielić na 
zintegrowane, odrębne całości, jakie zwykliśmy określać mianem „kultur”. Zamiast tego kulturę 
postrzega się jako coś podlegającego ciągłym zmianom, sprzecznego i niespójnego, rozdzielonego 
w różny sposób pomiędzy znajdujące się na różnych poziomach osoby15.

Pytanie o kondycję kulturową współczesnego człowieka, mieszkańca wielkiego zur-
banizowanego skupiska, „konsumującego” wytwory działalności uczestników wielu 
kultur (w tym tradycyjnych) staje się dzisiaj znacznie trudniejsze niż jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu, gdy granice międzynarodowe były o wiele mniej „przepuszczalne”. Dzisiaj 
nie ma już żelaznej kurtyny, muru berlińskiego, granicznych zasieków z drutu kolcza-
stego. Znikają bariery celne. Komunikacja międzykulturowa w coraz większym stopniu 
ma charakter pośredniego przepływu elementów pomiędzy ludźmi. W dobie dominacji 
Internetu, łączności satelitarnej, bezprzewodowej czy kablowej transmisji przekazów 
multimedialnych nie jest już konieczna bezpośrednia styczność międzyosobnicza do zaj-
ścia dyfuzji czy kontaktu i interakcji międzykulturowej.

Na co dzień, myjąc się rano hiszpańskim mydłem, używając do golenia francuskiej 
golarki i angielskiej wody toaletowej, wycierając się w ręcznik wyprodukowany w Chi-
nach, wkładając ubranie uszyte przez wietnamskie szwaczki dla hiszpańskiej fi rmy Zara, 
wsiadając do japońskiego samochodu z laptopem zmontowanym na Tajwanie, wyposa-
żonym w procesor wytworzony w Silicon Valley w Kalifornii, włączając holenderski od-
twarzacz CD z hinduską muzyką religijną nie zauważamy tego, że jesteśmy poddawani 
nieustannym obcym wpływom kulturowym. Jesteśmy w coraz większym stopniu „wy-
tworem” współczesnego, informatycznego społeczeństwa, przestrzeni zapełnionej tak 
wieloma różnorodnymi elementami wywodzącymi się z różnych tradycji, plemiennych, 
etnicznych, narodowych, lokalnych i uniwersalnych, że nie jesteśmy w stanie przyswoić 

15 M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004, s. 202–203.



64 Tadeusz Paleczny

sobie nawet drobnej części z nich. Repertuar dnia codziennego kształtują w przeważają-
cej mierze mass media kreujące te same informacje, wartości i opinie w coraz bardziej 
globalizujących się przestrzeniach cywilizacyjnych. Jednocześnie jednak chronimy 
własną autonomię i odrębność, ukształtowaną pod wpływem tradycji rodzinnej, języ-
kowej, religijnej, narodowej, modyfi kując swoją kulturę „osobistą” i dostosowując ją do 
wymogów dnia codziennego i presji płynącej ze strony procesów globalizacyjnych. Co 
dnia jesteśmy kimś innym. Ulegamy różnorodnym, choć w pewnym sensie podobnym 
wpływom.

Komunikacja ponad barierami kulturowymi

Komunikacja międzykulturowa jest zjawiskiem bardzo szerokim, złożonym i wielowy-
miarowym. Zachodzi na poziomie grupowym i osobowym. W komunikacji tej uczest-
niczą reprezentanci różnych kultur. Komunikacja zachodzi wtedy, gdy ludzie należący 
do różnych grup rasowych, etnicznych, narodowych, religijnych i językowych potrafi ą 
zrozumieć swoje działania, zachowania oraz słowa i gesty zgodnie ze wspólną, usta-
loną na „wyższym” poziomie zasadą interpretacyjną ich znaczeń. Podejmujący próbę 
porozumienia czy nawet wymiany prostego komunikatu członkowie dwóch odrębnych 
kultur poszukują wspólnego znaczenia, sensu dla swojego przekazu, zarówno werbalne-
go, odbywającego się za pomocą różnych symboli, jak i pozawerbalnego, w tym wyrazu 
twarzy, wyglądu, zachowania, ale także zapachu i gestykulacji. Komunikacja między-
kulturowa ma sens wyłącznie wtedy, gdy uczestniczący w niej ludzie pragną coś sobie 
nawzajem przekazać, są „otwarci” na komunikaty i przekazy płynące z drugiej strony. 
Komunikacja międzykulturowa musi posiadać charakter wzajemny, dwustronny, ina-
czej staje się formą indoktrynacji, propagandy, narzucania innym ludziom własnych ra-
cji, wartości i symboli, w tym języka i religii. W komunikacji międzykulturowej bierze 
udział co najmniej dwóch uczestników, dwie grupy lub dwóch ludzi. Może mieć charak-
ter międzyplemienny, międzyetniczny, międzynarodowy, międzycywilizacyjny, interra-
sowy, międzywyznaniowy. W sytuacji, gdy we wzajemnym kontakcie uczestniczy Keł-
derasz i Łemko, mamy do czynienia z komunikacją międzyetniczną, gdy biorą w niej 
udział Czech i Słowak – międzynarodową, Amerykanin i Arab – międzycywilizacyjną. 
W istocie rzeczy wszystkie formy kontaktu, zarówno pomiędzy Czeczenem i Rosjani-
nem, Polakiem i Kaszubem, Kełderaszem i Lowarim, jak i Apaczem i Amerykaninem, 
Baskiem i Francuzem, mają charakter komunikacji międzykulturowej. Uczestniczący 
w niej ludzie „uzgadniają” znaczenie wypowiadanych słów, stosowanych gestów i za-
chowań na gruncie zrozumiałym przez wszystkich uczestników. Ludzie we wzajemnych 
kontaktach pragną przezwyciężyć bariery komunikacyjne, wytworzone przez odrębne 
kultury, odmienne języki, systemy wartości i religie. Zwłaszcza gdy są blisko siebie 
w sensie przestrzennym, sąsiadują z sobą, stykają się na co dzień, a tym bardziej intere-
sują sobą wzajemnie i odczuwają jakąś formę sympatii.

Coraz częściej w komunikacji międzykulturowej biorą udział równocześnie uczestni-
cy wielu kultur. Mamy w tych coraz liczniejszych, częstszych przypadkach do czynienia 
z komunikacją wielostronną, asymilacyjną, określaną mianem cross cultural, zachodzącą 
„poprzez” kulturę nadrzędną, szerszą, przykładowo amerykańską czy europejską.
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Komunikacja międzyludzka, zwłaszcza pomiędzy reprezentantami różnych kultur, 
odbywa się zawsze w szerszym kontekście społecznym. Komunikują się ze sobą nie 
tylko ludzie, lecz także przedstawiciele różnych grup, organizacji, instytucji. Komuni-
kacja może mieć charakter spontaniczny, nieformalny, ale odbywa się także kanałami 
ofi cjalnymi, dyplomatycznymi, formalnymi.

W jaki sposób komunikują się pomiędzy sobą przykładowo Polacy i Romowie? Jak 
często wymieniają wzajemne komunikaty? Czy mają one charakter przekazu dwustron-
nego, czy raczej jednostronnego? Czy Polacy i Romowie toczą ze sobą stały dialog, 
pozostają w niegasnącym związku komunikacyjnym, czy muszą za każdym razem prze-
kraczać bariery kulturowe, w tym językowe? Czy komunikacja odbywa się na gruncie 
wspólnie wyłonionego zespołu symboli i znaczeń, czy raczej w obszarze wyznaczonym 
przez jedną, dominującą w tym przypadku polską kulturę? Czy może zachodzi także 
przypadek komunikacji „ponadkulturowej”, przy odwołaniu się do interpretacji i zna-
czeń wytworzonych przez szerszy kontekst kultury europejskiej, przykładowo na bazie 
języka angielskiego, a nie romskiego czy polskiego?

Najważniejszą barierę komunikacyjną wyznaczają różnice językowe. Polak i Rom 
zwykle porozumiewają się z sobą w języku polskim. Polacy nie znają języka romani 
ani wielu związanych z nim znaczeń. Podobieństwo między Polakami i Romami słabnie 
w sytuacji, gdy Polacy nie znają języka romani, a Romowie słabo mówią po polsku. Ba-
riera językowa posiada wiele poziomów, od posługiwania się różnymi językami, po od-
mienności na poziomie mowy, języka i składni. Nawet osoby dobrze znające język innej 
grupy kulturowej i płynnie się nim posługujące napotykają takie utrudnienia interpreta-
cyjne, jak akcent, intonacja czy występowanie dialektów. Innym językiem angielskim 
posługują się biali reprezentanci klasy średniej w Nowym Jorku, innym zaś mieszkańcy 
Harlemu i czarnych gett etnicznych. Innym językiem polskim niż górale w Jurgowie 
posługują się Ślązacy w Opolu. Romowie w Jurgowie o wiele lepiej rozumieją swoich 
sąsiadów, Polaków niż mieszkających w Warszawie członków elity intelektualnej.

Drugą barierę komunikacyjną wyznaczają odmienne sposoby interpretacji gestów 
i zachowań. Ważnym środkiem przekazu w komunikacji międzykulturowej są gesty, 
grymasy twarzy, zachowania, które mogą zostać poddane różnej interpretacji kulturowej. 
Ten sam element komunikacji niewerbalnej, przykładowo mlaskanie podczas posiłku, 
może być interpretowany jako wyraz chamstwa i braku ogłady towarzyskiej albo jako 
dowód ukontentowania oraz elegancji w zachowaniu. Mowa ciała jest zdaniem psycho-
logów bardziej znaczącym i ważniejszym rodzajem komunikacji interpersonalnej niż 
język. Zwłaszcza gdy ludzie komunikują się z sobą i porozumiewają za pomocą obce-
go, trzeciego, niebędącego dla żadnego z uczestników przekazu macierzystym, języka. 
Gesty nabierają szczególnego znaczenia w bezpośrednim kontakcie interpersonalnym 
i mogą być odczytywane i interpretowane niekoniecznie zgodnie z intencją ich autora.

Trzecią barierę komunikacyjną wznoszą uprzedzenia i stereotypy. Z jednej strony ste-
reotypy porządkują i upraszczają rozumienie zachowań innych ludzi, z drugiej jednak, 
narzucając „sztywne”, obowiązujące wszystkich uczestników kategorie poznawcze, spra-
wiają, iż porozumienie z członkiem innej grupy kulturowej staje się zupełnie niemożliwe. 
Znaczącą przeszkodą w komunikacji międzykulturowej jest zwłaszcza negatywny ste-
reotyp kulturowy, który blokuje poważniejsze próby i wysiłki zmierzające do nawiązania 
bliższego kontaktu. Defi niuje on i sytuuje jednostki oraz grupy w szerszym kontekście 
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społecznym, narzucając im najczęściej z góry wyznaczone miejsce, wraz z przypisanym 
mu prestiżem i pozycją społeczną. Stereotypy ulegają przemianie w wyniku bezpośred-
niego kontaktu interpersonalnego, ale jest to zjawisko długotrwałe oraz napotykające na 
wiele przeszkód ze strony wszystkich uczestników wielostronnej komunikacji.

Kolejną barierą staje się etnocentryzm i przekonanie o „wyższości” własnej kultury 
nad innymi. W kontaktach z ludźmi wywodzącymi się z innych kultur oczekujemy, że to 
oni przystosują się, przynajmniej częściowo, do naszych wymagań i przyjętych w kul-
turze interpretacji słów, gestów czy zachowań. Oczekiwanie to bywa zinstytucjonalizo-
wane i poddane społecznej stygmatyzacji. Etnocentryzm towarzyszy stereotypom i je 
wzmacnia, będąc jednocześnie przez nie podtrzymywany i podsycany.

Piątą barierą komunikacyjną jest wysoki stopień niepewności czy też stresu związa-
nego z wchodzeniem w interakcję z człowiekiem pochodzącym z innej kultury, z kimś 
„obcym”. Przezwyciężanie tej bariery jest procesem stosunkowo długim i trudnym. Nie-
pewności towarzyszy nieufność oraz obawa wynikająca m.in. z niejasności interpretacji 
przekazu międzykulturowego. Zarówno odbiorca, jak i nadawca, jedna i druga strona in-
terakcji zakładają, że ich słowa, gesty, sygnały i komunikaty mogą zostać zniekształcone 
przez mylną interpretację. Kulturowe uwarunkowania komunikacji przybierają w związku 
z tym sztywne, sformalizowane formy. Jednym z najbardziej sformalizowanych kanałów 
i zarazem sposobów komunikacji międzykulturowej jest dyplomacja. Dyplomacja zasadza 
się na sztywnym kodeksie postępowania w sytuacji kontaktu międzykulturowego i jego 
przestrzeganie jest sprawą nadrzędną w stosunku do treści przekazu. Jak we wszystkich 
przypadkach zrytualizowanych, ceremonialnych kontaktów międzykulturowych, bardziej 
liczy się forma i sam przebieg interakcji niż to, co stanowi treść czy znaczenie przekazu. 
Istota i sens zinstytucjonalizowanej, sformalizowanej formy komunikacji międzykulturo-
wej tkwi w manifestacji samej intencji uczestniczenia w niej, bez względu na to, do czego 
doprowadzi. Zachowywanie odpowiedniej etykiety redukuje napięcia i stwarza możliwość 
porozumienia, wyjaśnienia własnych interpretacji oraz zrozumienia cudzego stanowiska.

Bariery w komunikacji międzykulturowej słabną i zanikają w miarę wzrostu czę-
stotliwości i liczby kontaktów zachodzących pomiędzy członkami różnych grup kultu-
rowych. Ulegają też w coraz większym stopniu deinstytucjonalizacji, stają się sprawą 
osobistą, przybierając formę kontaktów i interakcji nieformalnych, nakładających się na 
organizacyjne, uporządkowane kanały komunikacji międzykulturowej. Dzieje się tak 
przede wszystkim w przypadkach przyjęcia odpowiednich postaw i motywacji. Postawy 
ludzkie kształtowane są przez grupę kulturową w procesie edukacji i internalizacji norm. 
Kontakty międzykulturowe są wynikiem funkcjonowania dynamicznego układu psycho-
kulturowego, w którym ideologie grupowe i postawy ludzkie wzajemnie się warunkują 
i na siebie nakładają. Procesy uniwersalizacji kulturowej, prowadzące do współobec-
ności i wzajemnej interakcyjnej aktywności ludzi wywodzących się z różnych kultur, 
sprzyjają pojawianiu się ideologii i postaw głoszących wartości oparte na wzajemnej 
atrakcyjności, otwartości oraz tolerancyjności. Ludzie ze środowisk wielokulturowych 
przejawiają skłonność do akceptacji cudzej odmienności kulturowej. Akceptacji tej 
towarzyszą zarazem zjawiska wzajemnego zbliżania się członków grup kulturowych, 
przemian ich tożsamości oraz kształtowania postaw polegających na pozytywnym war-
tościowaniu doświadczeń wielokulturowych. Drogą do znoszenia barier w komunikacji 
międzykulturowej jest trening interpersonalny oraz edukacja. Społeczeństwa wieloet-



67Komunikacja międzykulturowa w globalizującym się świecie

niczne, australijskie, amerykańskie czy brytyjskie, prowadzą planową politykę wielo-
kulturowości, zmierzającą z jednej strony do podtrzymywania dziedzictwa kulturowego 
grup wchodzących w ich obręb, z drugiej zaś do wzajemnego zbliżania i przystosowa-
nia do bardziej uniwersalnych, wspólnych wszystkim wartości. Z drugiej strony pro-
ces tworzenia struktur gospodarczych i politycznych, w rodzaju Unii Europejskiej czy 
Ligi Państw Arabskich, wyłania nowe obszary integracji społecznej i akulturacji ludzi 
wywodzących się z różnych grup etnicznych, narodów i ras. Polityczne i gospodarcze, 
instytucjonalne wymiary integracji sprzyjają zjawiskom amalgamacji, asymilacji oraz 
tworzenia pluralistycznych struktur społecznych.

Turystyka międzynarodowa jako forma komunikacji
międzykulturowej

Jedną z odmian współczesnych masowych migracji jest turystyka międzynarodowa. Po-
dróżowanie, zwiedzanie, wyjazdy wakacyjne, zagraniczne urlopy, wycieczki, wyprawy, 
wczasy przenoszą z miejsca na miejsce, pomiędzy różnymi kulturami już miliard ludzi 
rocznie. Nigdy wcześniej w dziejach ludzkości nie wystąpiło w globalnej skali takie natę-
żenie międzykulturowych kontaktów osobistych i grupowych. Trwają nieustanne wędrów-
ki ludów. Rokrocznie migrują z Północy na Południe miliony Brytyjczyków, Szwedów, 
Norwegów, Holendrów i Niemców. Europejczycy podróżują na Karaiby, wyspy południo-
wego Pacyfi ku, do Afryki i Azji. Amerykanie zwiedzają Europę, poznając kultury i kraje 
swych przodków, spędzając wakacje nie tylko na Hawajach, lecz także niemal w każdym 
zakątku ziemskiego globu. Turystyka staje się okazją do spotkania, wzajemnego zbliżenia 
ludzi wywodzących się z różnych ras, grup etnicznych, narodowych, posługujących się 
rozmaitymi językami oraz wyznających odmienne religie. Turystyka międzynarodowa, 
podobnie jak Internet, telefonia komórkowa czy telewizja, jest jednym z najważniejszych 
zjawisk kształtujących interpersonalne stosunki międzykulturowe. Buduje pomosty pomię-
dzy tym, co osobliwe, unikatowe, niezwykłe, lokalne, a tym, co uniwersalne, powszech-
ne, wszędzie dostępne. Prowadzi do wyłaniania się uniwersalnych, międzykulturowych, 
pluralistycznych i zglobalizowanych środowisk społecznych wokół lotnisk, hoteli, kuror-
tów, budowanych niejednokrotnie wprost przy plaży albo nieopodal wcześniej niedostęp-
nych w takiej skali parków krajobrazowych w Brazylii czy Kenii. Turyści przyjeżdżający 
z innych, odległych krajów, z bardzo odmiennych kultur zmieniają nie tylko mentalność 
członków lokalnych grup, lecz także przeobrażają ich system wartości, tożsamość, a także 
krajobraz i otoczenie przyrodnicze. Jak utrzymuje Dean MacCannel:

Turystyka oraz możliwość uczestnictwa w innego rodzaju zajęciach, alternatywnych wobec 
życia codziennego, powodują, że jednostki, które nie wchodzą ze sobą w inny sposób w relacje 
społeczne, mają szansę zakotwiczyć się w społeczeństwie nowoczesnym. (…) Nowoczesność prze-
kracza stare granice społeczne: najpierw pojawia się w zurbanizowanych centrach przemysłowych, 
by błyskawicznie ogarnąć także obszary słabo rozwinięte. Nie istnieje inny zespół złożonych za-
chowań wzajemnych oraz poglądów, które kroczyłyby drogą nowoczesnego rozwoju równie szyb-
ko jak turystyka16.

16 D. MacCannel, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002, s. 23.
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Istnieje także relacja zwrotna, czyli mechanizmy, zgodnie z którymi pod wpływem 
kontaktu z innym środowiskiem kulturowym zmianie ulegają także postawy i tożsa-
mość turystów. Turystyka międzynarodowa prowadzi do standaryzacji, w pewnym 
sensie „uproszczenia” obrazu różnorodności świata kulturowego. Sprowadza poznawa-
ne, zwiedzane miejsca do funkcji „produktu kulturowego”, oferując przybyszom z ze-
wnątrz przyswajalny dla nich obraz rzeczywistości. Takie „międzykulturowe”, czytelne 
i przyswajalne dla wszystkich reprezentacje poznawanych w międzynarodowym ruchu 
turystycznym lokalnych kultur tworzą nowy wymiar pluralizmu ponadnarodowego, 
ponadpaństwowego, zaliczanego do globalnej przestrzeni zjawisk, nie poddającego się 
redukcji ani ograniczeniu przez żadne bariery i granice. Turyści podróżują z kartami 
płatniczymi, bez konieczności wożenia gotówki, przeliczania w każdym kraju parytetu 
walut. Poruszają się samolotami i samochodami takich samych marek, mieszkają w ho-
telach oferujących identyczny pokój, bez względu na to, czy stoi on u podnóża Himala-
jów, czy na plaży Teneryfy. Turyści zmieniają nie tylko siebie, lecz także doprowadzają 
do głębokich przemian poznawanych kultur. Kultury lokalne podlegają w szybkim tem-
pie przeobrażeniom, za którymi postępuje powolna zmiana tożsamości ich członków. 
Jak pisze jeden z analityków kulturowych konsekwencji turystyki międzynarodowej dla 
procesów globalizacji:

Atrakcje turystyczne są nie tylko zbiorem przypadkowych reprezentacji materialnych. Pojawia-
jąc się w programie podróży, niosą turyście posłanie natury moralnej; równocześnie starając się 
także osiągnąć uniwersalność i pomieścić naturę, społeczeństwo, historię i kulturę w obrębie jednej 
reprezentacji, której stworzenie umożliwia wycieczka17.

Istnieje wiele obszarów, na których w wyniku ruchu turystycznego doszło do długo-
trwałych procesów nakładania się, zlewania z sobą i mieszania różnych kultur. Świad-
czy o tym choćby przypadek Podhala, regionu odrębnego kulturowo, z mieszkańcami, 
autochtonami chroniącymi niektóre elementy swej odrębności, w postaci muzyki, tań-
ca, obyczajów, ubioru, składników diety, architektury, poddającymi je jednak z drugiej 
strony modyfi kacji, na skutek ingerencji przybyłych z „zewnątrz” turystów, artystów, 
malarzy, poetów i architektów. Ludzie tacy jak Tytus Chałubiński czy Stanisław Ignacy 
Witkiewicz przenieśli na Podhale niektóre motywy swojej kreatywnej estetyki, w rodza-
ju ornamentów malarskich, wzorów rzeźbień domów czy krojów i motywów zdobni-
czych ubrań. Kultury górali podhalańskich i „ceprów”, Polaków z nizin, wzajemnie się 
przeniknęły, zmieszały, prowadząc do wytworzenia pewnej wynikłej z tej syntezy „mie-
szanki kulturowej”, przeznaczonej do turystycznej konsumpcji. Kultura góralska tworzy 
pewną ikonę, podatną na komercjalizację i wystawienie na sprzedaż wersję dziedzictwa, 
w której to, co autentyczne i prawdziwe miesza się z tym, co sztuczne, pierwotne z wtór-
nym, oryginalne z zapożyczonym. Zderzając się na Podhalu z „góralskością”, dostrze-
gamy najczęściej jej zewnętrzne przejawy: targ pod Gubałówką, handlarzy oscypków, 
ubranych w regionalne stroje ludowe muzyków w restauracjach na Krupówkach, drew-
niane domy wzniesione w „stylu” podhalańskim. „Prawdziwa” kultura góralska kryje 
się w intymnym świecie więzi wspólnotowej, w prywatnych domostwach, gospodar-
stwach, w strukturach rodowo-sąsiedzkich, których zewnętrznym przejawem jest spór 

17 Tamże, s. 71.
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Byrcynów z przedsiębiorstwem czerpiącym zyski z obsługi kolejki linowej na Gubałów-
kę. Pozornie Podhale stanowi kraniec znanego świata, peryferie znanej kultury w wersji 
ludowej. W rzeczywistości w Zakopanem i okolicach dominują młodzi przedsiębiorcy, 
wykształceni w Krakowie i Warszawie i przywożący ze sobą współmałżonków spoza 
kręgu wspólnotowego. Czasem można słyszeć w odniesieniu do tej zmodernizowanej 
fali zarówno „tubylców”, jak i turystów określenia: „szarańcza”, „desant warszawski”, 
„cepry”, niemniej jednak to właśnie ta kategoria ludzi poprzez tworzenie nowych wzo-
rów przedsiębiorczości, stylów życia i tożsamości nadaje najważniejsze cechy kulturo-
we miastu Zakopane i okolicom. Podobnym przeobrażeniom ulega kultura życia dnia 
codziennego mieszkańców Krakowa, coraz bardziej poddawanego wpływom ze strony 
zagranicznych turystów, coraz bardziej podporządkowująca się ich oczekiwaniom oraz 
preferencjom. Można skonstatować, że:

(...) z punktu widzenia turysty kraniec świata, ku któremu zmierza, wciąż pozostaje oddalony. 
Każde miejsce przeznaczenia, skoro tylko zostanie osiągnięte, jest w jakimś sensie asymilowane 
i mniej obce, niż wtedy, gdy jawiło się w wyobraźni. Wówczas granica turystycznego świata prze-
suwa się ku kolejnemu celowi podróży. Ale wycieczki zataczają kręgi – ostatni z celów był punk-
tem wyjścia: to własny dom. Jeśli wracający do domu turysta jest spostrzegawczy i w swych ob-
serwacjach wykracza poza niezbędne minimum, może zauważyć pewne zmiany: w pobliżu buduje 
się uzdrowisko, dyskutuje się o zysku, jaki może przyniesie specyfi ka miejscowych zwyczajów, 
odkrywa się i odrestaurowuje obiekt historyczny. Kraniec turystycznego świata jest w rodzinnym 
mieście każdego turysty – choć nie zawsze przejawia się w momencie powrotu18.

Taka dialektyczna, zwrotna zależność pomiędzy tym, co „swojskie” i „obce”, „we-
wnętrzne” i „zewnętrzne”, lokalne i globalne, uniwersalne i partykularne, dostrzegana 
jest nie tylko na Podhalu czy w Krakowie, ale już w niemal każdym zakątku świata. 
Ponieważ wszędzie pojawiają się turyści wywodzący się z innych kultur, pragnący nie 
tylko poznać, lecz także zrozumieć, oswoić i przybliżyć sobie cudzą odrębność. Turyści 
jako przybysze z „zewnątrz”, reprezentanci innych kultur przywożą ze sobą nie tylko 
elementy kultury materialnej, w rodzaju aparatów fotografi cznych, samochodów, odzie-
ży, przedmiotów osobistego użytku, telewizorów, lodówek etc., ale przede wszystkim 
nowe obyczaje, wzory zachowania, idee. Lokalne kultury autochtoniczne plemion afry-
kańskich, Indian południowoamerykańskich czy górali podhalańskich poddają się tym 
wpływom w sporym zakresie, stosując strategię dostosowania się do wymogów tury-
stów, upodabniania do nich w tym wymiarze, który sprzyja intensyfi kacji kontaktów 
oraz podtrzymywaniu atrakcyjności lokalnego rynku. Zdaniem Deana MacCannela:

W tym momencie zasadne jest już pytanie o to, jak dalece posunięta jest modernizacja; możemy 
poznać jej granice, obserwując turystów, którzy z kolei zbliżają się do granic swego świata. Gra-
nice świata turystycznego są takie same jak granice ekspansji nowoczesnej świadomości, w obu 
przypadkach ostateczne miejsce przeznaczenia (zarówno w świecie kolonialnym, jak postkolonial-
nym i świecie do skolonizowania) znajduje się tam, gdzie koncentrują się surowce przemysłowe, 
egzotyczna fl ora i fauna oraz ludzie. Ponadto świat turystyczny ukonstytuował się ponad granicami 
istniejących społeczeństw, a przynajmniej ponad granicami Trzeciego Świata19.

18 Tamże, s. 255–256.
19 Tamże, s. 276.
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Jedną ze strategii globalizacji jest dostosowanie się kultur lokalnych do wymogów 
„zuniwersalizowanych” turystów, zaopatrywanie ich w:

(...) produkty rękodzieła „ludowego”, kupowane chętnie jako pamiątki, prezenty czy „egzotyczne 
trofea” przywożone do domu z dalekiej podróży. Ten dział rękodzielnictwa określany jest w Amery-
ce Łacińskiej mianem artesania i w istocie przypomina on typologicznie naszą polską wytwórczość 
„cepeliowską”. Obejmuje ona przede wszystkim produkcję tkanin ozdobnych (kilimów, makatek, 
serwetek), ozdób i biżuterii, obrazów, rzeźb, ceramiki, fi gurek, indyjskich instrumentów muzycz-
nych (fl etów, fl etni pana, małych gitar „carango”). Intencją producentów jest to, aby kształty, wzory, 
barwy, ozdoby i zastosowane surowce nawiązywały do tradycji indiańskiej lub regionalnej20.

Proces dostosowania się nie tylko produktów lokalnych kultur, lecz także ich samych 
do wymogów uniwersalnej kultury globalnej rodzi wielorakie, czasem nieoczekiwane, 
choć logiczne w sensie ekonomicznym czy społecznym konsekwencje. Większość gó-
ralskich ozdób sprzedawanych na targowisku pod Gubałówką, podobnie jak wytworów 
rękodzielnictwa ludowego w krajach indyjskich, wciąż jest produkowana przez miej-
scowych rzemieślników, autochtonów. Coraz więcej miejsca w tej ofercie zajmują już 
jednak dostosowane do wymogów wielu lokalnych rynków produkty imitujące orygi-
nalne wyroby, wytwarzane w Chinach czy na Tajwanie. Z drugiej strony, lokalne kultury 
i rynki reagują na globalne wymagania poprzez sprowadzanie nowych technologii, ma-
szyn, wzorów i rodzajów wypuszczanych na rynek produktów. Zmieniają się nie tylko 
pamiątki, drewniane świątki, kilimki, ale przemianie ulegają także wartości i postawy 
ich wytwórców.

W wytwórczości typu artesania stale zachodzą intensywne zmiany wywołane zarówno presją 
lokalnego, jak i globalnego rynku. Pojawiają się nowe technologie (np. maszyny tkackie, farby 
anilinowe), nowe wzory (inspirowane np. zabytkami archeologicznymi, turystycznymi gustami 
obcokrajowców z odległych krajów, takich jak Meksyk czy USA), a także całkiem nowe produkty 
(plecaki, portmonetki, meble, kurtki, koszule, kamizelki) tylko przyozdobione na lokalny lub tubyl-
czy sposób. W ten sposób artesania dostosowuje się do potrzeb światowego rynku turystycznego, 
ale ceną za ten proces adaptacji jest postępująca hybrydyzacja produktów, które stanowią swoisty 
melanż lokalnych tradycji, wzorów opracowanych przez plastyków i popularnych motywów zapo-
średniczonych z innych kultur świata21.

Tym samym tworzy się też swoisty, niepowtarzalny, ulegający stałym przemianom 
i rekonfi guracjom melanż postaw i tożsamości, mieszających się ze sobą w procesie glo-
balizacyjnym niczym w wielkim kotle wartości, obyczajów, idei i wzorów zachowań 
wywodzących się z wielu kultur.

Turyści przenoszą ze sobą elementy swojego kulturowego świata, osadzając je w no-
wo poznawanej przestrzeni społecznej. Przenoszą do zuniwersalizowanych miejsc hote-
lowych, restauracji, lotnisk, skrawki „swojskości” w postaci najbardziej zaskakujących 
i pozornie „niepasujących” do ponowoczesności wytworów-produktów kulturowych. 
Japoński turysta dźwigający w jednej ręce aparat fotografi czny marki Nikkon, w drugiej 
góralską ciupagę to widok często spotykany w Krakowie czy Zakopanem. Nabywanie 
przez turystki z Brazylii indiańskich kilimów w rezerwacie Navajo w Nevadzie ma na 
celu przybliżenie i porównanie odległych wzorów tkactwa z tymi, do których przywykły 

20 A. Posern-Zieliński, dz. cyt., s. 30.
21 Tamże, s. 31.
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one w swoim kraju. Oswajanie i oznaczanie rzeczywistości postępuje bardzo szybko. 
W świecie wyrastają międzykulturowe, zuniwersalizowane – także w sensie odbiera-
nych znaczeń i interpretacji przypisywanych danym obiektom – centra turystyczne.

Turystów cechuje ciekawość poznawcza, skłonność do ryzyka oraz otwartość na sy-
gnały płynące z nowego otoczenia społecznego. Każda kultura opierająca się na względ-
nie stabilnych wartościach i normach kształtuje pewne wspólne typy orientacji i reak-
cji jednostek na konkretne sytuacje oraz elementy postaw i osobowości. Jest to zgodne 
z ustaleniami kierunku socjologiczno-etnologicznego, uznającego determinujący wpływ 
„kulturowych podstaw osobowości” na zachowania i postawy jednostek, jak również ze 
stwierdzeniem Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego, iż:

Osobowość jest zawsze podstawowym elementem pewnej grupy społecznej; wartości, z któ-
rymi ma do czynienia, były, są i będą wspólne dla wielu osobowości, niektóre dla całego rodzaju 
ludzkiego, a postawy, przejawiane przez jednostkę, są wspólne wielu innym jednostkom. Jeśli na-
wet wartości, tak jak je pojmuje jednostka, i postawy przejawiane przez nią wykazują pewne od-
rębności odróżniające je od wartości, tak jak je pojmują inni, i od postaw przejawianych przez inne 
jednostki, możemy tych różnic szczegółowych nie brać pod uwagę przy dokonywaniu naukowego 
uogólnienia, podobnie jak czyni to przyrodnik, który pomija szczegóły sprawiające, że jakaś rzecz 
lub zjawisko fi zyczne są jedyne w swoim rodzaju22.

Nie da się przy tym rozstrzygnąć dylematu, czy postawy i nastawienia turystów sta-
nowią w większym stopniu rezultat wpływu czynników społecznych i kulturowych, czy 
ich predyspozycji psychicznych, w tym temperamentu oraz przedsiębiorczości.

Typ postaw turystów bliższy jest raczej tej kategorii analitycznej, którą William Tho-
mas i Florian Znaniecki nazwali typem „cygana”23. Odróżniają go oni od charaktery-
stycznego dla społeczeństw o stabilnych zasadach porządku właściwego konformistom 
i zwolennikom stałości typu „fi listra”. Zdaniem cytowanych autorów:

W przeciwieństwie do tego typu, w życiu wszystkich rodzajów „cyganów” występuje nieokreślo-
na rozmaitość schematów. Wybór schematu zależy u „cygana” od jego aktualnego stanowiska, a to 
bywa określane albo przez pewną mutację jego pierwotnej postawy wrodzonej, albo przez wyizolo-
wanie postawy charakterologicznej, która uzależnia go od jakiegoś bezmyślnie przyjętego bodźca. 
W obu wypadkach jego działalność cechuje brak konsekwencji. Ale z drugiej strony wykazuje on 
pewien stopień adaptacji wobec nowych sytuacji, zupełnie inny niż „fi lister”, aczkolwiek ta adapta-
cja ma charakter prowizoryczny i nie prowadzi do nowej usystematyzowanej organizacji życia24.

Typ „cygana” charakteryzuje tych, którzy wybierają przenikanie barier kulturowych, 
oraz społecznych turystów preferujących ryzyko adaptacji do nowych zasad bardziej niż 
podleganie dotychczasowym.

W przeciwieństwie do typu „cygana” podatnego na podjęcie nowych wyzwań i po-
dróży, „fi lister” „jest zawsze konformistą, akceptującym zazwyczaj tradycję społeczną 
w jej najbardziej utrwalonych elementach”25. Oprócz „fi listra” i „cygana” William Tho-
mas i Florian Znaniecki wyróżniają jako zupełnie odrębny od pozostałych typ „jednostki 
twórczej”. U jednostek o takim typie postaw:

22 W. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa 1976, t. III, s. 7–8.
23 Tamże, s. 21–22.
24 Tamże, s. 21.
25 Tamże, s. 21.
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Zdolność przystosowania się do nowych sytuacji i rozmaitość zainteresowań idą w parze 
z trwałością działania, wyższą niż stabilność, którą może dać tradycja; dzieje się tak wtedy, gdy 
jednostka buduje swoje życie nie na zasadzie niezmienności swej sfery wartości społecznych, lecz 
na chęci przeobrażenia i rozszerzenia jej według pewnych powziętych zamierzeń. Mogą one być 
czysto intelektualne lub estetyczne – w tym wypadku jednostka szuka nowych sytuacji, aby je 
określić celem poszerzenia i doskonalenia swojej wiedzy lub estetycznej interpretacji oraz oceny; 
jej zamierzenia mogą mieć charakter „praktyczny” w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa – hedoni-
stycznym, ekonomicznym, politycznym, naukowym, religijnym – jednostka szuka wtedy nowych 
układów, aby rozszerzyć władanie nad swym środowiskiem, dostosować do swych celów stale 
rosnącą sferę rzeczywistości społecznej. Mówimy wtedy, że jest to jednostka twórcza26.

Na podstawie przyjętych za Williamem Thomasem i Florianem Znanieckim sądów 
można uznać, iż postawy turystów zorientowanych na konsumpcję transkulturową od-
powiadają kombinacji cech typów „cygana”, „jednostki twórczej” i „fi listra”. W oso-
bowości każdego turysty zachodzi oryginalna i niepowtarzalna konfi guracja cech po-
staw wszystkich trzech typów, stanowiąca pochodną ich potencjalnych predyspozycji 
psychicznych i determinantów społeczno-kulturowych. Sprzyjająca konfi guracja cech 
osobowości turystów-podróżników zarówno przed podjęciem decyzji o wyjeździe, jak 
i po jej realizacji prowadzi w konsekwencji do ich większej podatności na zmianę po-
staw i hierarchii wartości. W zderzeniu z inną rzeczywistością, odmiennymi od znanych 
sobie wzorów życia społecznego, turyści wykazują zdolność do reinterpretacji wartości 
i rekombinacji cech postaw, adaptując i przyswajając nowe formy reakcji na cudze „pro-
dukty kulturowe”.

Wielkie kolonie turystyczne w rodzaju holenderskich czy niemieckich na Costa Bra-
va w Hiszpanii, jak i tworzące je osoby poddawane są mechanizmom stopniowych prze-
mian ich potrzeb, preferencji konsumpcyjnych oraz nastawień kulturalnych. Turystyka 
pełni rolę jednego z mechanizmów tego procesu.

Turystyka przyczynia się pośrednio i bezpośrednio do wzrostu różnorodności i zło-
żoności każdego systemu kulturowego zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. 
Mechanizm ten dotyczy opuszczanej przez turystów macierzystej społeczności oraz 
społeczeństwa docelowego. Turystyczne przemieszczenia przestrzenne stają się także 
transferem kulturowym, prowadzącym do wzrostu różnorodności zachowań i sposobów 
reagowania, generującym nowe formy życia zbiorowego, wzbogacającym zespół sposo-
bów zaspokajania ludzkich potrzeb. Uczestnicy ruchów turystycznych stają się pośredni-
kami pomiędzy co najmniej dwoma systemami kulturowymi, przekazując zawarte w nich 
elementy dziedzictwa w obie strony. Licznie przybywający w jakiś rejon świata turyści 
przynoszą ze sobą gotowość do zmiany własnego życia, a także otoczenia przyrodnicze-
go i społecznego. Cechuje ich otwartość postaw i skłonność do przyjmowania każdych, 
nawet zupełnie obcych i wcześniej nieznanych wzorów konsumpcji, jeżeli prowadzą one 
dzięki swojej różnorodności do uatrakcyjnienia pobytu. Jednocześnie zaś turyści, jako 
uczestnicy dwóch systemów kulturowych, stają się „ambasadorami” i „zwornikami” 
elementów obydwu społeczeństw w nowych podejściach ideologicznych i światopoglą-
dowych. Relatywna „nadwrażliwość” kulturowa oraz orientacja na zmianę, cechująca 
większość turystów, czyni z nich kategorię ludzi rozumiejących potrzebę akulturacji 
i asymilacji elementów różnych kultur, przede wszystkim w sferze konsumpcji.

26 Tamże, s. 21–22.
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Zachowania, postawy, ideologie i ruchy turystyczne występują na różnych poziomach 
organizacji globalnego systemu społecznego. Oddziałują na światowy system zarówno 
na poziomie mikrostrukturalnym, lokalnym, jak i makrostrukturalnym, państwowym, 
narodowym czy klasowym. Co więcej, dotyczą także cech psychicznych i osobowości 
członków każdej zbiorowości będącej podmiotem globalnie traktowanej kultury. Tury-
styka przyczynia się do zmian postaw uczestników, wzbogacając ich osobowość oraz 
zakres wiedzy o zróżnicowaniu kulturalnym ludzi.

Turystyka nie prowadzi do radykalnej zmiany wartości rdzennych, konstytucyjnych 
dla trwałości systemu kulturowego, lecz co najwyżej wzbogaca wzory zaspokajania po-
trzeb, urozmaica i rozszerza lokalne, a też i krajowe rynki konsumpcyjne, przyczynia się 
do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w wymiarze całego globu. Internetowe sieci 
rezerwacji lotów, hoteli, przejazdów tworzą globalną infostradę komunikacyjną, po któ-
rej poruszają się swobodnie zarówno Japończycy, jak i Francuzi, Polacy czy Szwedzi.

Turystyka nie zagraża trwałości i spójności systemu społeczno-kulturowego, lecz co 
najwyżej jego stabilności. Zwykle przyspiesza zmianę. Zmusza lokalne i globalne rynki 
do szybkiej rekonfi guracji oraz dynamizuje mechanizmy dostosowania się do potrzeb 
turystów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych.

Turystyka posiada swoich uczestników, organizatorów, liderów, sprawców i inicjato-
rów, którzy tworzą osobną kategorię ludzi nie tyle uczestniczących biernie w kształto-
waniu rynków konsumpcyjnych, co w dużym zakresie współtworzących nowy porządek 
społeczny.

Zmiana społeczna, zwłaszcza zaś kulturowa, nie może zajść bez istnienia specjal-
nej kategorii turystów, ludzi niespokojnych, przenoszących się z miejsca na miejsce, 
współczesnych „koczowników” lotnisk i samolotów, podniebnych „milionerów” ma-
jących za sobą niezliczone podróże zagraniczne. Turyści są nosicielami różnorodnych 
i oryginalnych elementów, a także wzorów kulturowych, posługują się wieloma języ-
kami, wyznają wiarę w różnych bogów, korzystają z odmiennych (prawnych i oby-
czajowych) kodeksów postępowania. Cechuje ich różnorodność potrzeb kulturowych 
i konsumpcyjnych, jak również wielorakość sposobów ich zaspokajania. Turyści na-
pędzają konsumpcyjną koniunkturę. Odmienność turystów jako nowych przybyszów 
zmusza do wzajemnej konforontacji i weryfi kacji funkcjonalności oraz użyteczności 
stosowanych form i sposobów zaspokajania potrzeb. Towarzysząca konsumpcji tury-
stycznej konfrontacja kulturowa nie musi oznaczać sytuacji konfl iktu, lecz zawsze 
wiąże się z konkurencyjnością. Zderzenie odmiennych pod względem wyposażenia 
społecznego i kulturowego grup i jednostek nieuchronnie wiedzie do reorientacji sys-
temów norm i wartości wszystkich uczestniczących w kontakcie turystycznym ludzi. 
Reorientacja i wzajemna reakcja na społeczną czy kulturową odmienność jest zaś wa-
runkiem wstępnym i punktem wyjścia do wywołania zmiany kulturowej, społecznej 
bądź ekonomicznej.

Ruch turystyczny wciąż się nasila, jest nieodłącznym elementem społecznej ewo-
lucji, czynnikiem nadającym życiu społecznemu dynamikę, urozmaicenie i konieczne 
dla jego ewolucji napięcie. Turystyka – nawet w najbardziej drastycznych przypadkach 
braku obywatelskiej wolności – nie spełnia swych funkcji wyłącznie we wzorach re-
akcji właściwych ucieczce czy wycofaniu. Zawsze otwiera przed podróżującymi nowe 
horyzonty poznawcze, stawia przed nimi nieznane wcześniej wyzwania, prowadzi do 
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konfrontacji z obcymi porządkami społecznymi, zmusza do dostosowania się do nich 
i przyjęcia alternatywnego stylu życia.

Turystyka w globalizującym się świecie prowadzi do nakładania się wzorców kultu-
rowych, w tym modeli i form konsumpcji, różnorodnych w sensie pochodzenia etnicz-
nego, narodowego, rasowego, cywilizacyjnego i społecznego jednostek i grup. Z jednej 
strony, sprzyja wzrostowi różnorodności rodzajów konsumpcji, z drugiej zaś standary-
zuje i ujednolica mechanizmy zaspakajania uniwersalnych potrzeb materialnych. Sprzy-
ja utrzymywaniu pluralizmu kulturowego, przyczyniając się do unifi kacji i globalizacji 
rynków dóbr materialnych i usług.
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KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
JAKO TRANSGRESJA

Wstęp

Zainteresowanie procesami zmian społecznych, przeobrażeniami tożsamości, kulturową 
i mentalną odpowiedzią człowieka współczesnego na potrzebę rekompozycji i przewar-
tościowania wielu reprodukowanych do tej pory struktur społecznych spowodowało duże 
zainteresowanie różnorodnymi formami t ransgresj i , czyli działaniami polegającymi na 
świadomym przekraczaniu autodefi nicji tego, kim jesteśmy i co posiadamy, na przekracza-
niu dotychczasowych granic materialnych, społecznych i symbolicznych, na świadomym 
wychodzeniu poza dotychczasowe standardy i struktury, granice i sposoby funkcjonowania, 
ale i poza systemy znanych doświadczeń, wartości, metod i sposobów komunikowania1.

Działania transgresyjne, choć zasadniczo opisywane przez psychologów, nie przejawia-
ją się jednak wyłącznie w aktywności jednostek, nie rozgrywają się wyłącznie w obszarze 
ich życia wewnętrznego, w strukturach i dynamizmie ich osobowości. Obecność działań 
transgresyjnych wyraźnie widać w działaniach interpersonalnych, zespołowych, szczegól-
nie w sytuacjach kryzysowych, ale także innowacyjnych, które wymagają zmiany dotych-
czasowych sposobów działania i myślenia, zmiany postawy, a nawet systemu wartości. 
Istnieją więc uzasadnione powody, aby mówić o t ransgresjach kul turowych, które 
wychodzą daleko poza rzeczywistość poszczególnych osób. Dotyczą one także utartych 
wzorów relacji pomiędzy poszczególnymi kulturami, tego co dzieje się na ich pograniczu, 
w tym, co charakteryzowało ich dotychczasowe praktyki i ideologie oddziaływania. W ten 
właśnie sposób zagadnienie transgresji dotyczy w coraz większym stopniu, choć nie jest 
ono niczym nowym, komunikacj i  międzykul turowej ,  która z natury rzeczy musi 
wyjść poza granice respektowanych kodów, konwencji, wyobrażeń i praktyk.

1 Por. J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Warszawa 2002; tegoż, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa 
i ryzyko, Warszawa 2004.
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Komunikacja międzykulturowa, którą intensyfi kuje coraz rozleglejszy proces globa-
lizacji, odpowiada na wyzwania szybko rosnącej dywersyfi kacji przestrzeni symbolicz-
nej, której „powiększenie” wymusza przekraczanie wielu granic tak przestrzennych, jak 
i mentalnych, kulturowych i środowiskowych. Charakteryzujące je transgresje stanowią 
wszak złożony, wielowymiarowy proces, wymagają wielu niepospolitych umiejętności. 
Część z nich ma charakter twórczy, może wspierać dialog, współpracę i koegzystencję 
kultur, a część tworzy nowe konfi guracje znaczeń, nowe formy interakcji. Część z nich 
ma charakter przypadkowy, arbitralny, wymuszony dominacją sytuacji lub interesami 
„super struktur” o ekonomicznym lub wręcz geopolitycznym charakterze. Taki rodzaj 
przekraczania granic może tracić na symetrii, wzajemności i oddala się od synergetycz-
nego efektu komunikacji międzykulturowej. Cywilizacja medialna przyśpiesza i stwarza 
warunki do wszelkich form komunikacyjnych transgresji, tych twórczych i tych destruk-
cyjnych, choć często trudno je odróżnić ze względu na różnorodność możliwych kryte-
riów oceny, szybkie zmiany ich kierunków oraz brak usystematyzowanych i pogłębio-
nych analiz tych procesów2. W niniejszym tekście pragnę zasygnalizować ich potrzebę 
i wskazać na takie możliwości.

Narastająca mobilność treści, znaczeń i tożsamości

Transgresje kulturowe nie powstają jedynie z czysto autotelicznych potrzeb odkrywa-
nia, tworzenia i zabawy. W realnej rzeczywistości przeplatają się bardzo różne motywy 
ludzkich działań wkomponowanych w równie złożone konfi guracje potrzeb o charak-
terze zarówno zachowawczym, jak i innowacyjnym. Obrona i zachowanie wielu treści 
kultury wymaga niejednokrotnie strategii twórczych, zaadoptowanych do zmieniających 
się warunków zewnętrznych, podejmujących także trud redefi niowania wielu rdzennych 
wartości konkretnej kultury, nowego odczytywania ich sensu, a więc wychodzenia poza 
do tej pory respektowane i funkcjonalne granice. To swoiste rekonfi gurowanie i prze-
mieszczanie się wartości i znaczeń wynika z wielu kontekstualnych cech „cywilizacji 
przemieszczeń”. Są to:

Postępująca wielokul turowość  współczesnych społeczeństw i społeczności3. 
Wielość otaczających nas kultur w naturalny sposób rodzi doświadczanie różnic kultu-
rowych, uświadamia fenomen ich istnienia, a nade wszystko prowokuje pytanie o tożsa-
mość kulturową, ukrytą w głównym nurcie codziennych aktywności i związanych z ni-
mi znaczeń. Wielokulturowość przynosi nasilenie interakcji, potrzebę komunikowania 
i dookreślenia sensu wielu życiowych dróg, aktywności, a nawet prostych zachowań, 
które zmieniają swe konfi guracje oraz ich mentalne i aksjologiczne korelaty4. W sytuacji 

2 W.J. Burszta, Międzykulturowość – znamię czasów, „Kultura Współczesna”, 2(56)/2008; tegoż, Od 
wielokulturowości do międzykulturowości, tamże, L. Korporowicz, Od konfl iktu do spotkania kultur, czyli 
tożsamość jako reguła autotransformacji, [w:] Komunikacja międzykulturowa, red. A. Kapciak, L. Korporo-
wicz, A.Tyszka, Warszawa 1995.

3 Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2007; Multiculturalism. A Critical Reader, red. 
D.T. Goldberg, Oxford 1994.

4 T. Paleczny, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007; J. Mikułowski-Pomorski, Jak na-
rody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2007.
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gdy wielość kultur wymusza relacje międzykul turowe, tożsamość odwołująca się 
wyłącznie do jednej z nich musi ulec albo znaczącemu ugruntowaniu, za cenę zastopo-
wania dynamizmów rozwoju, albo otworzyć się na świadomą wymianę i ubogacenie 
w relacji do innych. W obu przypadkach możliwa jest zarówno destrukcja, skostnienie 
lub rozmycie tożsamości, ale także jej transformacja o charakterze rozwojowym.

Plural izm wzorów kul tury,  wartości  i  postaw  sprawia iż to, co było do tej 
pory oczywistym komponentem „naturalnego” środowiska, stałym elementem konfi gu-
racji zachowań, codziennym lub niekwestionowanym doświadczeniem życia, gotowym 
w swym społecznym i generacyjnym przekazie wzorem wyborów i samookreśleń oraz 
dokładnie ustalonym sposobem interakcji z „obcymi”, staje się przedmiotem refl eksyjnej 
obserwacji, zamysłu, a nawet przewartościowania. Pojawiające się w takich sytuacjach 
pytania inspirują, a czasem wymuszają postrzeganie czy wręcz analizę respektowanych 
znaczeń, ich różnice oraz sposoby przywołania5. Niewidoczne staje się widoczne, rytu-
alne staje się znaczące, bo rozpoznane i odczytane w swych treściach, codzienne staje 
się „częste”, ale niekoniecznie już tak oczywiste, ceremonialne staje się zauważalnym 
przekazem treści. Z rozwojowego punktu widzenia ujawniła się świadomość kryteriów 
postrzegania i wartościowania, odtwarzania lub zmiany, rekonstrukcji lub zaniechania, 
wspólnego i różnego, świadomość poszerzonego uniwersum kultury symbolicznej6.

Funkcjonal izm i  f ragmentaryzacja  ról  spo łecznych jest konsekwencją 
komplikowania się struktur społecznych, w których procesy specjalizacji zawodowych, 
zjawisko postępującej profesjonalizacji ujętej w liczne wymogi formalne rzutują na analo-
giczne podziały ról nieformalnych, a w końcu uwewnętrzniają się w strukturze osobowo-
ści, równie podzielonej i poddanej presji funkcjonalnym wymogom cywilizacji technicznej 
i związanemu z nią stylowi życia. Partykularny i często utylitarny charakter wyspecjalizo-
wanych ról prowadzi do ich licznych sprzeczności, w których wymogi jednej z ról przeczą 
wymogom innych, rodząc silne dylematy, napięcia, a nawet patologie. W sytuacji wielu 
cząstkowych identyfi kacji powstaje istotna trudność ich scalenia, a więc zintegrowania na 
poziomie względnie jednolitej tożsamości, która jest nie tylko czymś więcej od ich sumy, 
ale także od ich wycinkowych adaptacji, fragmentarycznych uzgodnień i synchronizacji7. 
Potrzeba odnalezienia ośrodka centralnego tak rozchwianych struktur jest wielkim woła-
niem o rozwojową perspektywę tworzenia i doświadczania tożsamości jako fundamentu 
komunikacji z innymi ludźmi oraz odniesienia do innych kultur. W sytuacji wielości, a na-
wet sprzeczności wzorów wielu redukcji kulturowych będących wynikiem podporządko-
wania wymogom technologii oraz prawom urynkowienia działań społecznych i komuni-
kacyjnych, rozwojowo traktowana tożsamość staje się najlepszym sposobem odnalezienia 
siebie i wspólnoty w różnych jej wymiarach. Fragmentaryzacja ról społecznych w pew-
nych warunkach umożliwia skuteczne poszukiwanie wspólnego pola komunikacji między-
kulturowej bez narażania się na ingerencję pól konfl iktowych, jednak w dalszej perspekty-

5 L. Korporowicz, Indywidualizm i kolektywizm w relacjach międzykulturowych, [w:] Jednostka i spo-
łeczeństwo w Azji Wschodniej, red. A. Jelonek, Toruń 2007; Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, 
red. E. Budakowska, Warszawa 2005.

6 G. Mathews, Supermarket kultury, Warszawa 2005.
7 J. Mikułowski-Pomorski, Więź społeczna w warunkach fragmentaryzacji, [w:] Kultura – Media – Spo-

łeczeństwo, red. D. Wadowski, Lublin 2007; tamże: L. Korporowicz, Komunikacja jako rzeczywistość inter-
akcyjna człowieka.
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wie, kiedy ten obszar doświadczeń wyizoluje się z szerzej pojętych całości kulturowych, 
stanie się nic nie znaczącą, wyalienowaną interakcją. Z tych to powodów funkcjonalizm 
i fragmentaryzacja ról społecznych może stanowić pomoc, ale i niebezpieczeństwo zagu-
bienia komunikacji międzykulturowej na peryferiach interakcji kultur.

Zagubienie  osobowego wymiaru kul tury jest niemal konsekwencją wspo-
mnianego powyżej funkcjonalizmu i fragmentaryzacji ról społecznych. Poszukiwanie cen-
trum integracji osobowości nie może jednak zastąpić zasadniczo odmiennego potencjału 
nadawania mu wartości przekraczającej przedmiotowy charakter partykularnych identy-
fi kacji i stanowiącej autoteliczny rodzaj odniesienia w tworzeniu jakiegokolwiek typu 
tożsamości. Relatywne, podporządkowane zmiennej argumentacji, sterowane zewnętrz-
nie „modele tożsamości” dopominają się o pytania o to, co nieredukowalne, co stanowi 
o konstytutywnym, wyróżniającym i niezamienialnym doświadczeniu człowieka. Poszuki-
wanie tego typu odpowiedzi znajdujemy w rozwojowym rozumieniu, a co ważniejsze, do-
świadczaniu tożsamości i to ono może wnieść w horyzont kulturowych wartości człowieka 
współczesnego umiejętność przekraczania, a więc i transgresji wielorakich redukcji i ukry-
tego często urzeczowienia8. W dziedzinie komunikacji międzykulturowej stanowi to ważny 
zasób wzajemnego respektu, wrażliwości i szacunku dla godności jej uczestników, bez cze-
go staje się ona jedynie „sztuką wywierania wpływu” lub „wzajemnych oddziaływań”.

Akceleracja  i  chaotyczność  zmian spo łecznych powoduje utratę znaczenia 
stabilności już nie tylko tożsamości i kulturowych kodów komunikacji, ale nawet party-
kularnych identyfi kacji. W środowisku konkurujących organizacji zabiegających o mak-
symalizację zdolności reagowania na zmienne wymogi rynku oraz przy częstej praktyce 
czasowo powoływanych grup zadaniowych, przywiązanie do ustalonych wzorców my-
ślenia i wartościowania okazuje się hamulcem efektywności i innowacyjności działań. 
Potrzeba poczucia ciągłości staje się z punktu widzenia wymienionych kryteriów tyleż 
istotna, co ograniczająca. Rodzi się więc poważny problem racjonalności zmian kulturo-
wych, których kryterium oceny nie zawiera się wyłącznie w efektywności funkcjonowa-
nia, różnych formach środowiskowej adaptacji, konkurencyjności czy nawet społecznej 
akceptowalności. Kryterium to musi być uzupełnione o zdolność do refl eksyjnej odpo-
wiedzi na wyzwania ze strony zmian społecznych – poprzez odwołanie do selektywnych, 
nieprzypadkowych i pełnych sensu zasad wyboru. W jakiej części jest to jedynie zmiana, 
a w jakiej korekta i kontynuacja dotychczasowych strategii działania, jest konsekwencją 
założonego celu, a przez to właśnie kryterium, pytaniem o dynamikę rozwoju. Problem 
transgresji komunikacyjnej znajduje się w samym centrum tego zagadnienia.

Hybrydyzacja  kul tury  jest konsekwencją swobody przepływu treści i wytworów 
kultury, które, przenikając granice regionów, państw i kontynentów, łączą się w „wielo-
głowe” organizmy o różnych postaciach, pochodzeniu i rodzaju przywoływanych iden-
tyfi kacji. Ich mnogość w eklektycznym kotle wielokulturowych mieszanek nie zawsze 
tworzy z nich struktury dojrzałych i spójnych tożsamości, a często wręcz przeciwnie, 
doprowadza do niszczących napięć i osłabienia każdej z hybrydalnych głów. Odpowia-
dające im systemy wartości i wzorów komunikacyjnych tracą na wyrazistości, zawie-
szają reguły swego uzasadnienia, a dialog kultur przeistacza się w konieczne współist-
nienie pomiędzy wrogością a obojętnością, dominacją a zagubieniem. Odpowiedzią na 

8 L. Dyczeski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003.
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stan kulturowego rozproszenia i wewnętrznych sprzeczności jest poszukiwanie wątków 
przewodnich, wspólnych inspiracji i znaczących przesileń, wydarzeń krytycznych, które 
przewartościowują schematy codziennej i złudnej często racjonalizacji, które otwierają 
na sens łączenia, ale i eliminacji, sens synergii, ale i profi lowania, na dynamikę rozwojo-
wego przekształcania rozproszonych doświadczeń9. Potrzeba ontologicznego bez-
pieczeństwa  wynika z powszechnej relatywizacji wartości kulturowych, świadomości 
różnorodności wizji świata i stylów życia, ale także z odizolowania zintegrowanych do 
tej pory komponentów świata realnego, a przede wszystkim samego człowieka, jego 
działania, miejsca tej realizacji, czasu i kontekstu, które w społeczeństwie sieci stano-
wią tylko element szerszego projektu o regulowanych parametrach i których znaczenie 
zależy od przywołanych współrzędnych i branych pod uwagę relacji. Potrzeba poczu-
cia realności doświadczeń stanowić zaczyna potrzebę egzystencjalną, szczególnie sil-
nie odczuwaną w multiplikowanych światach realności wirtualnych, symulacjach tego, 
co możliwe, symulakrach wkomponowanych w quasi-realność rzeczywistości jedynie 
„reprezentowanej” przez sygnały zastępcze, oderwane od innych, wkomponowywane 
w konfi guracje laboratoryjne, choć poddawane natychmiast upowszechnieniu, a nawet 
swoistemu uprzemysłowieniu, jak podróże w elektronicznych światach komputerowej 
wyobraźni spotykanych w multimedialnych salonach współczesnych kin lub kupowa-
nych w pudełku do konsumpcji w zaciszu kina domowego10. Powstająca w tych warun-
kach tożsamość inaczej musi zdefi niować osie swej ontologicznej, egzystencjalnej i oso-
bowej krystalizacji, inaczej musi określić granice swej kulturowej przestrzeni.

Kreatywne cechy komunikacyjnych transgresji

Spojrzenie na komunikację międzykulturową poprzez cechy działania i procesu transgre-
syjnego ujawnia jej nowe, mało znane i rzadko analizowane wartości, które w dobie nara-
stającej potrzeby komunikacji pomiędzy kulturami, współpracy, uczenia się i moderowa-
nia konfl iktów stają się wartościami strategicznymi. Można zaryzykować tezę, że szansa 
na wykorzystanie potencjałów technologicznych, jakie daje nam poziom zaawansowania 
cywilizacyjnego i organizacyjnego ludzkości, zależeć będzie od umiejętności i efektyw-
ności komunikacji międzykulturowej. Jest to teza o tyle ważna, iż uzupełnia ona inną, tę, 
która głosi, iż najistotniejszym wyzwaniem rozwojowym dających się przewidzieć form 
organizacji społecznej i gospodarczej społeczeństw poprzemysłowych będzie umiejęt-
ność efektywnego łączenia trzech elementów, a więc przede wszystkim:

a) posiadanych przez nie zasobów, w tym społecznych i kulturowych, następnie
b) kompetencji oraz
c) procesów kluczowych dla dynamiki rozwoju.
Łączenie to musi się dokonywać poprzez umiejętną organizację „przepływów” róż-

nego rodzaju zasobów, dokonywaną z wykorzystaniem wspomnianych już różnorod-

9 L. Dyczewski, Miejsce i funkcje wartości w kulturze, red. L. Dyczewski, Lublin 2001; H. Hermans, 
H. Kempen, The Dialogical Self. Meaning as Movement, London 1993; T. Kobierzycki, Osoba. Dylematy 
rozwoju. Studium metakliniczne, Bydgoszcz 1989.

10 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
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nych kompetencji w zakresie dobrze rozpoznanych i zaplanowanych procesów. Ko-
munikacja  międzykul turowa jes t  rozpoznawaniem i  przekazywaniem 
sobie  zasobów tkwiących w każdej  z  kul tur,  jako ich skumulowanego 
dziedzictwa;  jes t  ona wymianą  umieję tności  i  uzdolnień ,  a  więc kom-
petencj i ,  w dynamice nakreś lonej  procesem przekazu i  poszukiwania 
interaktywnych form koegzystencj i .  Warto zauważyć, że tak pojęta komunika-
cja jest otwieraniem się, a nie zamykaniem na dziedzictwo kulturowe jej uczestników, 
które samo w sobie stanowi rodzaj zasobów. Zasoby te jednak muszą być bezustannie 
aktualizowane i ożywiane, gdyż mogą stać się całkiem nieadekwatne w kontekście wy-
zwań współczesności. Zarówno użycie, jak i regeneracja zasobów wymaga jednak dość 
złożonych umiejętności. Nawet największe tradycje mogą nie być odczytane, źle rozu-
miane i tym samym nie wejść w arsenał istotnych rozwojowo treści, wartości i wzorów. 
W jeszcze większym stopniu ta nieumiejętność i zaniechanie dotyczą wykorzystania za-
sobów innych kultur, które znaleźć się mogą poza zasięgiem inspiracji, dzielenia i apli-
kacji, poza obszarem tak indywidualnych, jak i grupowych poszukiwań.

Coraz lepiej dzisiaj rozumiemy, iż zasoby kulturowe każdej społeczności, podob-
nie jak zasoby naturalne, powinny stanowić arsenał ogólnoludzkiego dziedzictwa. Za-
sadnicza różnica polega wszak na tym, że te ostatnie zasoby ulegają wyczerpaniu i są 
ograniczone w swym zasięgu i ilości, kulturowe natomiast mogą być regenerowane, 
przetwarzane i rozwijane, pod warunkiem jednak wykorzystania wspomnianego powy-
żej dynamizmu łączenia zasobów, kompetencji i procesów. Dziedzictwo kulturowe nie 
zawsze jednak traktowane jest jako dobro ponadpartykularne, a w konfl iktach między-
narodowych i międzyetnicznych poddawane jest zaplanowanemu niszczeniu. Swoista 
„ekologizacja” spojrzenia na dziedzictwo kulturowe przychodzi nam trudniej niż obrona 
niszczonych zasobów przyrody być może dlatego, że te ostatnie są w mniejszym stopniu 
przeniknięte wartościami symbolicznymi, trudno przekładalnymi, bardzo często budzą-
cymi emocje, a zatem percypowanymi w ograniczonym zakresie. Wykraczanie poza ten 
zakres, a więc t ransgresja  kul turowa,  jest zarówno umieję tnością ,  jak i pro-
cesem,  które staną się możliwe dzięki łączeniu zasobów, przepływowi wartości, i tym 
samym odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby współczesnych społeczeństw, środowisk 
i jednostek. Bez tej strategicznej umiejętności łączenia nie jest możliwa ani ponowo-
czesna konstrukcja, ani konserwująca rekonstrukcja tożsamości i wartości kulturowych 
żadnej z funkcjonujących we współczesnym świecie grup, organizacji czy wspólnot.

Komunikacja międzykulturowa jest wyjściem poza własny system kulturowy w kierunku 
identyfi kacji zasobów semantycznych różnych kultur; jest ona próbą uruchomienia procesu 
ich wymiany, rekompozycji i tworzenia efektywnych kanałów ich przepływu. W ten spo-
sób staje się akceleratorem dynamizmów łączenia, przepływów i rekompozycji, animując 
zainteresowanie każdym z elementów opisywanej powyżej synergii (zasoby, kompetencje, 
procesy). W dynamice przepływów i relacji każdy element wykazuje własne transformacje. 
Kompetencje stają się po części zasobami, animują także procesy, które nie zaistniałyby bez 
ich aktywizacji. Procesy stają się istotnymi wartościami i jako takie – zasobami.

Transgresyjne spojrzenie na komunikację międzykulturową ujawnia poza tym wiele 
innych jej cech, które korespondują z poprzednimi:

Po pierwsze: komunikacja w ogóle, nawet w obrębie jednej kultury, nie jest biernym 
odtwarzaniem statycznego kodu, lecz jest zawsze aplikowaniem struktur w konkretne, 
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często dynamiczne sytuacje i znacznie wykracza poza granice dotychczasowych kon-
wencji, szczególnie w sytuacjach spotkania lub zderzenia różnych kultur. Komunikacja, 
zwłaszcza międzykulturowa, jest formą in ter-akcj i , a więc działaniem wzajemnym, 
co najmniej dwustronnym i zwrotnym (inter), wymaga też zaangażowania, sprawczości, 
intencjonalności, a nawet podmiotowości (akcji).

Nie każde działanie, które potocznie jest nazywane komunikacją, spełnia tak nakre-
ślone wymogi. Warto przywołać istotne z tego punktu widzenia kryteria „właściwej” 
komunikacji, które zaproponował w swej prostej koncepcji George Borden i które przy-
jęły się wśród socjologów i antropologów komunikacji. Borgen wyróżnił kryterium in-
tencjonalności  działań komunikacyjnych, które zastosował zarówno w odniesieniu 
do nadawcy, jak i odbiorcy przesyłanych znaczeń11. Kryterium to ma ogromną wartość 
w przypadku dużych uwarunkowanych kulturowych różnic we wzajemnym postrzega-
niu uczestników inter-akcji komunikacyjnych, którzy mogą wcale nie postrzegać inten-
cji komunikacyjnej „partnera” lub też mogą postrzegać ją zupełnie inaczej, nadając jej 
zupełnie inne funkcje. Tylko w przypadku wzajemnej intencjonalności owych „akcji” 
mamy, zdaniem Bordena, do czynienia z komunikacją, niezależnie od jej treści i rezul-
tatów. Brak wzajemności intencji komunikacyjnych jest poważną barierą w łączeniu 
zasobów, nie jest także działaniem transgresyjnym, które przekracza granice pól seman-
tycznych w celu wypracowania porozumienia. Transgresyjne spojrzenie na komunikację 
międzykulturową ukazuje więc jej konieczne warunki, jakimi są rzeczywiste i podob-
nie rozpoznawalne intencje jej uczestników. Spełnienie tych warunków daje natomiast 
możliwość przezwyciężania dysfunkcji, braków, niezgodności, niekomplementarności 
systemów i różnic. Komunikacja międzykulturowa jest pod tym względem niezwykłym 
wyczynem woli i rozumu, charakteru i wyobraźni.

Po drugie: komunikacja międzykulturowa jest wychodzeniem poza granice seman-
tyczne, aksjologiczne i emocjonalne konkretnej kultury, przekracza granice postaw, 
granice ryzyka i lęku, granice „bezpieczeństwa ontologicznego”, wyobraźni i wizji 
świata, w tym znaczeniu jest ona działaniem tyleż innowacyjnym, co i wymagającym, 
owocnym, ale i ryzykownym. Porzucenie bowiem własnego kodu komunikacji zmniej-
sza możliwość zrozumienia znaczeń tworzonych na gruncie innych kodów oraz zacho-
wań, które okazują się nie tylko słabo rozumiane, ale i niekontrolowalne. Komunikacja 
międzykulturowa rozpoczyna więc działanie, które wykracza poza przewidywalne jego 
efekty, rozpoczyna proces , który z natury rzeczy będzie inicjował zmiany w struktu-
rach, hierarchiach i osobowościach.

Fred Casmir podkreśla, że interaktywne i procesualne podejście do komunikacji mię-
dzykulturowej pozwala na pokonanie istotnego ograniczenia, które sprowadza tego typu 
analizy wyłącznie do rejestrowania i specyfi kowania różnic  kodów komunikacyjnych 
oraz związanych z nimi konwencji semantycznych12. Strukturalistycznie zorientowane 
badania pomijają całą złożoność procesu przekraczania granic i wyzwalania doświad-
czeń interakcyjnych u osób, w których doświadczeniu spotykają się i zderzają różno-
rodne linie podziałów kulturowych, które to linie poddawane są istotnym przesunię-

11 G. Borden, Cultural Orientation: An approach to understanding intercultural communication, Engle-
wood Cliffs 1991.

12 F.L. Casmir, Third-Culture Building: A Paradigm Shift for International and Intercultural Communi-
cation, „Communication Yearbook” 12, red. S.A. Deetz, London, New Delhi 1993.
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ciom i mają swoją własną historię przekroczeń. Linie te, jak też oparte na nich sposoby 
kategoryzacji świata, nie są czymś stałym, a ich przesunięcia i przekroczenia stanowią 
o dynamice komunikacji. Jeżeli więc chcemy podkreślić realne szanse komunikacji mię-
dzykulturowej, konieczna jest nie tylko rekonstrukcja istniejących już struktur poznaw-
czych, emocjonalnych czy behawioralnych, ale także odpowiedź na pytanie, w jakim 
stopniu i kierunku mogą być one reorganizowane.

Casmir podkreśla konieczność wiązania studiów nad komunikacją z problematyką 
kultury i osobowości, a także z rozwojowym, dynamicznym jej ujęciem, co bezpośred-
nio wskazuje na aspekty transgresyjne procesów komunikacji międzykulturowej . W sy-
tuacji „zautomatyzowania” i rytualizacji podstawowych kodów i kanonów percepcji 
ujawnia się zasadnicza niezdolność zmiany wzorców komunikowania, a więc otwarcia 
na możliwość wychodzenia i wchodzenia w odmienne konwencje kultury. Ten aspekt 
transgresji komunikacyjnej ujawnia bardzo wyraźnie konieczność zmian w metodologii 
jej konceptualizacji i badania. Część mechanistycznych i redukcjonistycznych uprosz-
czeń tkwi, zdaniem Casmira, u samych korzeni kultury europejskiej, która ze względu 
na wysoką wartość przypisywaną przezeń myśleniu analitycznemu, poszukuje możliwie 
wyraźnych granic badanych pól semantycznych, zakresu stosowanych defi nicji, a więc 
wszelkich podziałów i zakresów „rzeczy”, odsuwając na dalszy plan myślenie w katego-
riach relacji, wzajemności i syntezy. Duch kontroli i panowania, który nadał tak wysoką 
pozycję pojęciom „wpływu”, „logiki” i „rozumowania” jest duchem perswazji i zdoby-
wania, asymilacji i podporządkowania, nie zaś współzależności i współdoświadczania, 
tak istotnych w praktyce i badaniu oraz rozumieniu komunikacji międzykulturowej.

Oprócz interakcyjnej transgresji kodów istnieje jeszcze inny dynamizm, który zostaje 
zredukowany w behawioralnych i strukturalnych analizach komunikacji, a który odgrywa 
zasadniczą rolę z punktu widzenia współczesnych procesów redefi nicji, reintegracji i wy-
miany systemów wartości kulturowych. Jest nim, zdaniem Casmira oraz wielu innych 
socjologów i antropologów komunikacji, przyśpieszony proces mobilności i ewolucji 
znaczeń, ściśle związany z ewolucją wspomnianego wcześniej problemu łączenia trzech 
elementów: zasobów, kompetencji i procesów kulturowych oraz ze zmianami charakteru 
ich interakcji. Perspektywa ta określa konieczność rozwojowego traktowania komunika-
cji międzykulturowej, która ma swoje punkty krytyczne, przeniesienia i zwroty. Stwarza 
to możliwość uchwycenia procesów komunikacyjnych w dynamice ich transgresji, która 
dokonuje się na polu mediacji, transformacji oraz interakcji znaczeń tożsamości indywi-
dualnych i zbiorowych, zlokalizowanej w obszarze osobowości kulturowej.

William S. Howell, który wniósł duży wkład w wypracowanie metodologii studiów 
nad komunikacją międzykulturową, podkreśla, że badania te są dużym wyzwaniem dla 
nauk społecznych właśnie ze względu na konieczność pokonania wielu teoretycznych 
wzorców redukcji oraz ze względu na swą interdyscyplinarność13. Jest natomiast kwe-
stią otwartą, czy badania te mają doprowadzić do wykreowania nowej, autonomicznej 
dziedziny nauk, która będzie dążyć do utworzenia własnego paradygmatu i własnej me-
todologii badań.

Po trzecie: komunikacja międzykulturowa wymaga działania cechującego się otwar-
tością, twórczością i prospekcją, a więc jest zaprzeczeniem działania re-aktywnego 

13 W.S. Howell, The Emphatic Communication, Belmont 1982.
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i  re-produktywnego . Powstaje zatem pytanie o psychologiczne predyspozycje i na-
byte kulturowo kompetencje w zakresie takich działań, pytanie o edukację międzykultu-
rową jako systematyczny typ kulturalizacji o uświadomionych, transgresyjnych celach. 
Wspomniany Casmir, rozwijając własną koncepcję „trzeciej kultury”, koncentruje się 
na tych właśnie specyfi cznych umiejętnościach. „Trzecia kultura” to w istocie koncep-
cja twórczego poszukiwania, transgresji struktur i dynamiki interakcyjnie rozumianej 
komunikacji. Nie sprowadza się ona bowiem do żadnej z pierwotnych kultur charak-
teryzujących uczestników tego międzykulturowego spotkania i jest fenomenem typo-
wym dla współczesnej fazy rozwoju cywilizacji. Nie jest ona także jedynie rezultatem 
dyfuzji i wymieszania kultur. Jej rozpoznanie nie jest możliwe poprzez drobiazgową 
analizę „składowych”, ich historii oraz takich sposobów ich nakładania się, które nie 
muszą angażować odrębnego rodzaju kompetencji międzykulturowych. „Trzecia kultu-
ra” powstaje w wyniku działania dynamizmów, które pojawiają się często w sposób nie-
oczekiwany, choć mogą odgrywać wiodącą rolę w kreowaniu nowego modelu kultury 
poprzez redefi niowanie dotychczasowych wartości, celu i kontekstu integracji, a w koń-
cu – nowego obrazu samych siebie jaki konstruują i negocjują uczestnicy spotkania. 
Casmir proponuje określić taki właśnie model oraz sposób patrzenia na komunikację 
międzykulturową mianem „transakcyjnego” (intercultural transactions). Badacz bliski 
jest stanowisku autorów opisujących procesy synergi i  kul turowej  (cultural syner-
gy), zajmujących się głównie analizą potrzeb współczesnej kultury organizacyjnej oraz 
wielokulturowych środowisk pracy. Koncepcja Casmira ma jednak znacznie szerszy wy-
miar teoretyczny, który dotyka centralnych problemów komunikacji międzykulturowej 
jako transgresji.

Dla osób bezpośrednio w niej uczestniczących jest ona wyzwaniem określającym 
szanse i typy możliwych zagrożeń. Casmir wymienia następujące, konieczne jego zda-
niem, osobowościowe atrybuty komunikacji jako transformacji i transgresji zarazem: 
1) e las tyczność  poznawcza  (cognitive fl exibility), 2) wraż l iwość  kul turowa 
(cultural sensitivity), 3) świadomość  różnorodności  wartości  i  postaw kul tu-
rowych (relativism in cultural values), która nie prowadzi do rozbicia tożsamości i hie-
rarchii, ale umożliwia krytyczną autorefl eksję i dystans do własnej kulturowej „przed-
miotowości”, 4) gotowość do podejmowania wysiłku empatycznego rozumienia 
wartości innych kultur (empathetic understanding) oraz 5) innowacyjność  (innovati-
veness) w postrzeganiu celów i form komunikacji14.

Transgresja w polu cienia

Transgresyjne spojrzenie na komunikację przywołuje doświadczenia, obserwacje i wie-
dzę o destrukcyjnych jej typach. W przypadku komunikacji międzykulturowej, doświad-
czenia rodzą także swoje egzemplifi kacje, konsekwencje, a nawet patologie.

Po pierwsze: redefi nicja kodów zdekomponować może zbyt wiele. Znaczące konfi -
guracje znaczeń przestają stanowić fi lar tożsamości kulturowych zarówno w ich statycz-
nym, jak i dynamicznym ujęciu, powodując chaos semantyczny, aksjologiczny, a w koń-

14 F.L. Casmir, Third-Culture Building..., dz. cyt., s. 295.
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cu behawioralny, w którym giną intencje komunikacyjne, a inter-akcja kulturowa zostaje 
pozbawiona intencjonalności na rzecz przypadkowości, partykularności i sytuacyjności. 
Zagubienie  poczucia  intencj i  uczestników komunikacj i  powoduje po-
wstawanie szeregu dynamizmów obronnych,  które  niwelują  aktywność 
wymienionych przez Casmira  a t rybutów kompetencj i  międzykul turo-
wych.  To właśnie w takich warunkach komunikacja staje się jedynie swoistą mecha-
niką wpływów i oddziaływań, zanikają możliwości przepływu kulturowych zasobów, 
a wyzwolone procesy nie mają ukierunkowania. Odwołując się do ciągle mało znanej, 
choć uznanej międzynarodowo teori i  dezintegracj i  pozytywnej  Kazimierza Dą-
browskiego, transgresja prowadzi wówczas do przewagi negatywnych form dezintegra-
cji. Przejawiają się one w uprzedmiotowieniu „woli sensu”, która motywuje człowieka 
do aktywności, ale nie produktywności, do zachowań, ale nie działań, a więc do szeregu 
wyalienowanych przedsięwzięć, które są efektem, ale nie czynem, w dynamice ludz-
kiego zaangażowania. Mają one bezpośredni wpływ na charakter komunikacji między-
kulturowej, która traci energię wzajemnych intencji i realizuje jedynie instrumentalne, 
doraźne cele interakcyjnego „kontraktu”.

Po drugie: wychodzenie poza granice dotychczasowych identyfi kacji naruszyć może 
skorelowaną z nimi strukturę tożsamości kulturowych pozwalających na uczenie się ról 
społecznych, generując rozpad wzoru ich integracji. Każda rola jest w istocie nie tyle 
systemem zachowań, ile uporządkowaną ich konfi guracją, rozpoznawalną społecznie 
regułą, która określa jej cele i wiąże z siecią innych ról. Związane z nimi znaczenia two-
rzą swoistą „gramatykę” działań. Uczymy się jej nie tyle poprzez naśladowanie, jak 
wyobrażali to sobie behawioryści, ale poprzez twórcze odkrywanie wraz z jej wzorami 
integracji i adaptacji do nowych okoliczności, jakie pojawić się mogą w świecie nowych 
kultur lub na ich pograniczu, w świecie opisanym przez wymienione wcześniej kontek-
sty. Zachowania i działania transgresyjne nie mogą iść tak daleko, aby wykluczyć już 
możliwość wiązania ich w znaczące całości o rozpoznawalnych celach. Komunikacja 
międzykulturowa odwołuje się do tak rozumianej gramatyki obecnej w każdej z kultur, 
którą uczynić chce choć w części przekładalną na inne.

Po trzecie: transgresje w komunikacji międzykulturowej mogą mieć charakter wyso-
ce niesymetryczny, który realizuje w efekcie zaborczą strategię jednej z uczestniczących 
stron i zamiast do integracji, zdąża do dominacji, podporządkowania, asymilacji i pano-
wania. Tak realizowana transgresja staje się re-gresją inter-akcji, a więc nie tyle przekra-
czaniem granicy, co jej przesuwaniem w inne miejsce, wyznaczone przez silniejszego 
partnera na ustalonych przez niego zasadach i w jego partykularnych interesach.

Jeżeli jednak zagrożenia zostaną rozpoznane z całą otwartością i wnikliwością, a co 
ważniejsze w jakimś stopniu także pokonane, komunikacja międzykulturowa staje się 
animacją rozwoju, metodą porozumienia, budowaną na umiejętności empatycznego, 
imaginacyjnego i pełnego dobrej woli rozumienia. W skali mikrospołecznej przekracza 
ona bariery emocjonalne, postaw i gotowości kooperacji. W skali makrospołecznej ujaw-
nia potrzebę wykorzystania powiązań, mobilności kulturowej, edukacji do kompetencji 
międzykulturowych i do wielorakiego rozwoju w globalnej strukturze gospodarowania 
zasobami również wtedy, gdy są to potencjały spotykających się kultur.
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O SĄSIEDZTWIE KULTUR

Współistnienie czy sąsiedztwo kultur może przybrać różnorodny charakter, począwszy od 
współpracy, przez neutralny dystans, a skończywszy na relacjach konfl iktowych. W ostat-
nim czasie wiele debatowano na temat możliwości dialogu między światem islamu a Za-
chodem. Huntingtonowska wizja mówiąca o zderzeniach cywilizacji, każe zachować w tej 
kwestii sceptycyzm. Jednak można też podać przykłady dobrosąsiedzkich stosunków mię-
dzy muzułmanami a chrześcijanami. I tak jest w przypadku małej, liczącej około 5 tysięcy 
osób sunnickiej wspólnoty – polskich Tatarach – w odniesieniu do której, ukażę zasady 
i logikę budowania relacji międzykulturowych nastawionych głównie na kooperację.

Sąsiedztwo można rozumieć różnorako. Zwykle zjawisko to odnosi się do umiejsco-
wienia w społecznym świecie jednostek czy grup, które znajdują się w przestrzennej bli-
skości, wchodzą ze sobą w kontakt, podzielają pewien zakres wiedzy o sobie nawzajem 
i podejmują rozmaite interakcje. Sąsiad nie jest jednym z nas, pisze J. Nowak, może być 
traktowany jako obcy lub „inny”, ale nie jest całkowicie nieznany. Kontakt z „innym” 
zawsze pociąga za sobą pewną dozę niepokoju i niepewności, stąd rodzi się wobec sąsia-
da ambiwalencja postaw, które mogą generować zarówno działania o charakterze inte-
grującym, jak i dezintegrującym układ1. W przyjętym tu rozumieniu sąsiedztwa wspól-
not kulturowych konieczne jest szerokie rozumienie pojęcia „przestrzeń społeczna” tak, 
aby obejmowało ono zarówno stosunki o charakterze bezpośrednim i codziennym, jak 
i te odnoszące się do współobcowania społeczności kulturowych w obrębie przestrze-
ni wyobrażonej, nasyconej znaczeniami, symbolami, wartościami, będącej elementem 
społecznego dyskursu. Użyteczne jest tu poczynione przez H. LeFebvre’a rozróżnie-
nie dwóch aspektów przestrzeni społecznej – przestrzeni abstrakcyjnej obejmującej sieć 
tworzonych dyskursywnie pojęć i kulturowych wyobrażeń pozwalających podmiotowi 
lokować się i poruszać w świecie, oraz przestrzeni materialnej, doświadczanej namacal-
nie związanej miejscem, gdzie ów podmiot żyje czy przebywa (przestrzeń historyczna, 
zamieszkania, doświadczana)2.

1 J. Nowak, O semantycznej redukcji przestrzeni etnicznej, [w:] Zarządzanie przestrzenią, red. A. Bu-
kowski, M. Lubaś, J. Nowak, Kraków 2006. 

2 Wstęp, [w:] Zarządzanie przestrzenią…, dz. cyt.
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Zaprezentowana w niniejszym tekście analiza stosunków sąsiedzkich prowadzona 
jest przede wszystkim z punktu widzenia członków tatarskiej wspólnoty, a oparta jest na 
moich długoletnich badaniach nad ich tożsamością kulturową. Jest to więc, w pewnym 
sensie, perspektywa jednostronna. Nie oznacza to, iż głos „drugiej strony” nie jest sły-
szalny. Jest on zawarty, choć nie wprost, w komunikowanej przez członków tej wspól-
noty wizji wzajemnych relacji, która ma swe źródła nie tylko w wewnątrzgrupowym do-
świadczeniu, ale też w szeroko rozumianym społecznym dyskursie, w obrębie którego 
wypowiadają się sami zainteresowani oraz ich społeczni partnerzy.

Bycie muzułmaninem w Polsce, w przypadku polskich Tatarów, przekłada się na 
różnorodne działania o charakterze instytucjonalnym, ideologicznym, ale także mniej 
formalnym, codziennym, które opierają się na takiej grze podobieństw i różnic przy 
wyznaczaniu granic symbolicznych wspólnoty, aby z jednej strony zachowana została 
jej religijna i etniczna odrębność, a z drugiej zaś możliwe było wyznaczenie możliwie 
szerokiego pola komplementarności z grupą dominującą. Strategia ta zakłada uznanie 
istniejących odmienności kulturowych nie tylko za fakt, ale też za cenne dobro, i w pew-
nym sensie jest typowa dla mniejszości zorientowanych na współdziałanie, a nie współ-
zawodnictwo czy konfl ikt.

Polscy Tatarzy żyjący obecnie w Polsce to potomkowie przybyszów ze Złotej Ordy 
i innych tatarskich chanatów, którzy w większości przypadków osadzeni zostali w dru-
giej połowie XIV wieku na wschodnich rubieżach ówczesnego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, a potem Rzeczypospolitej Obojga Narodów na zasadzie dobrowolności, 
otrzymując w zamian za służbę wojskową nadania ziemskie. Ówcześni Tatarzy byli gru-
pą podzieloną wewnętrznie zarówno ze względu na posiadany status społeczny i mająt-
kowy, jak i plemienne pochodzenie, stąd elementem spajającym była przede wszystkim 
religia, nie był nim natomiast styl życia czy język, którego zatrata datowana jest na wiek 
XVI. Jeszcze do lat 40. XX wieku Tatarzy żyli w wioskach czy miasteczkach, tworząc 
lokalne wspólnoty w okolicach Trok, Wilna, Grodna, Nowogródka, Mińska i Słonima.

Zmiany granic i migracje ludności po zakończeniu II wojny światowej spowodowały 
rozbicie tradycyjnych wspólnot, bowiem część członków tej zbiorowości pozostała na 
terenach dzisiejszej Litwy i Białorusi, miejscach tradycyjnego tatarskiego osadnictwa, 
pozostali zaś wyjechali do Polski, w jej nowym kształcie.

W rezultacie Tatarzy mieszkający obecnie w Polsce nie stanowią zwartej terytorialnie 
grupy, gdyż zamieszkują we względnym rozproszeniu w większych i mniejszych mia-
steczkach i miastach na Podlasiu. Obecnie Białystok oraz okoliczne miejscowości (m.in. 
Sokółka) stanowią miejsce, gdzie żyje ponad połowa jej członków, choć przed wojną 
mieszkała tu niewielka jej część – ok. 10%. Tutaj ma siedzibę Muzułmański Związek 
Religijny oraz etniczna organizacja Związek Tatarów RP. Wzrost liczebności tatarskiej 
populacji w Białymstoku spowodowany był zarówno przez czynniki społeczno-gospo-
darcze (migracje ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy), ale też przez dążenie grupy 
do ponownego skupienia się wokół miejsc historycznie dla niej istotnych. W okolicach 
Białegostoku we wsiach Kruszyniany i Bohoniki, usytuowane są dwa stare meczety 
i cmentarze datowane na przełom XVIII i XIX wieku (spośród siedemnastu świątyń 
i trzydziestu dziewięciu cmentarzy, którymi Tatarzy dysponowali w okresie międzywo-
jennym), które – jak deklarują moi rozmówcy – mają dla nich szczególne znaczenie 
symboliczne. Kiedyś typowo tatarskie wsie, obecnie zamieszkałe przez kilka tatarskich 
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rodzin, to miejsca, gdzie podczas większych świąt religijnych zjeżdżają się Tatarzy z ca-
łej Polski, modlą się wspólnie w meczetach, odwiedzają mogiły przodków. Stosunkowo 
zwarta społecznie grupa tatarska żyje także w Gdańsku (ok. 200 osób). Można więc 
powiedzieć, iż współcześni Tatarzy nie celebrują tradycyjnego wspólnotowego życia 
związanego z miejscem zamieszkania, lecz chwile, kiedy spotykają się z okazji świąt 
religijnych, rodzinnych czy imprez etnicznych. Tylko część ich pobratymców z Litwy 
nadal żyje w zwartych skupiskach (jak przykładowo we wsi Sorok Tatary, gdzie od po-
nad 450 lat mieszka obecnie licząca kilkadziesiąt osób społeczność tatarska).

Polscy Tatarzy posiadają w Polsce status uznanej mniejszości etnicznej. Zrzeszeni są 
w dwóch związkach – religijnym i etnicznym. Muzułmański Związek Religijny prowa-
dzi osiem gmin wyznaniowych, skupiających muzułmanów w przeważającej części ta-
tarskiego pochodzenia, a oprócz wspomnianych wyżej starych meczetów w posiadaniu 
ma też świątynię w Gdańsku, trzy cmentarze i kilka domów modlitwy. Cztery lata temu 
powołano urząd muftiego, którego rolą jest kierowanie życiem religijnym społeczności 
muzułmańskiej w Polsce, a objął ją jeden z przedstawicieli grupy.

Przez wiele lat MZR był jedynym związkiem religijnym zrzeszającym muzułmanów 
w Polsce, a funkcję imamów w większości gmin pełnili Tatarzy. Członkiem MZR zgod-
nie ze statutem niemal automatycznie stawał się każdy, kto pochodził z rodziny muzuł-
mańskiej, co w praktyce oznaczało, iż miał tatarskie pochodzenie. Przez wiele lat bowiem 
Tatarzy polscy podzielali przekonanie, iż są jedyną grupą muzułmanów w Polsce, dającą 
się wyraźnie wyodrębnić – co potwierdzał często powielany stereotyp – każdy Tatar 
w Polsce to muzułmanin, a każdy muzułmanin w Polsce to Tatar. Świadomość ta miała 
podłoże historyczne, gdyż zawsze Tatarzy polscy żyli we względnej izolacji od świata 
islamu, oraz polityczne, gdyż kontakt członków tej społeczności z innymi wyznawcami 
islamu, zwłaszcza w okresie PRL sprowadzał się do mniej lub bardziej sporadycznych 
i intensywnych spotkań ze studentami z krajów muzułmańskich, którzy między innymi, 
pod nieobecność w grupie osób zdolnych do prowadzenia tego typu działań edukacyj-
nych, służyli pomocą jako nauczyciele religii. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać w latach 
90., gdy w Polsce czasowo lub na stałe zaczęli osiedlać się muzułmanie z innych krajów, 
gdy zaczęły się pojawiać konwersje na islam. Co więcej w 2004 roku zalegalizowany 
został drugi związek religijny Liga Muzułmańska. Czynniki te spowodowały zmianę 
formuły członkostwa w MZR, która dopuszcza od kilku lat osoby wyznania muzułmań-
skiego mające polskie obywatelstwo lub stałą kartę pobytu. W konsekwencji zmienił się 
też skład etniczny MZR i obecnie 1/3 stanowią nie-Tatarzy, a gminy religijne prowadzą 
także osoby spoza tej etnicznej wspólnoty.

Chcąc opisać strategie podejmowane przez członków tej wspólnoty w relacjach mię-
dzykulturowych z przedstawicielami innych grup etnicznych czy religijnych, czy to do-
minujących, czy o podobnym usytuowaniu społecznym, należy zwrócić uwagę na kilka 
zmiennych.

Po pierwsze, w przypadku Tatarów na poziomie tożsamościowym w wymiarze kolek-
tywnym mamy do czynienia z silnym przenikaniem się trzech symbolicznych uniwersów 
– etnicznego – tatarskiego i religijnego – muzułmańskiego oraz narodowego – polskiego; 
istotne jest też mocne powiązanie elementu religijnego i etnicznego, co pozwala mówić 
o zaawansowanym procesie etnicyzacji religii. Ten układ identyfi kacyjny funkcjonuje 
w świadomości członków grupy jako spójny, jest ugruntowany w doświadczeniu indy-
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widualnym i wspólnotowym, w historii, wspierany przez wspólną pamięć, ideologię. 
Znajduje swe odzwierciedlenie w etnonimie – polski Tatar – muzułmanin. Każdy z kom-
ponentów wskazanej powyżej nazwy etnicznej jest ważny dla członków tej społeczno-
ści, choć ich ranga różni się w zależności od tego, jak dany podmiot konstruuje wizję 
siebie i wspólnoty. Niektórzy nazywają siebie „polskimi Tatarami muzułmanami”; inni 
„polskimi muzułmanami”; „Polakami tatarskiego pochodzenia”. Jeśli każde z określeń 
potraktować tu jako deklarację tożsamościową, a nie tylko zwyczajowo używane miano, 
to można dostrzec ową złożoność układu identyfi kacyjnego. Podkreślenie czy pominięcie 
w deklaracji któregoś z kluczowych trzech elementów nie wyklucza pozostałych, poka-
zuje przede wszystkim istniejące w danym czasie i miejscu czy momencie biografi i, pre-
ferencje identyfi kacyjne. Należy też pamiętać o tym, iż tożsamość społeczna zawsze jest 
konstruowana vis-à-vis innych – członków własnej grupy czy osób z szeroko rozumia-
nego społecznego otoczenia, i fakt ten narzuca możliwe pole negocjacji i uznania. Przy-
kładowo, jeśli dla pewnych członków tej grupy najistotniejsze jest bycie muzułmanami 
(dodajmy polskimi) i tę wspólnotową identyfi kację podkreślają oni w relacjach z innymi, 
to być może natrafi ą na barierę spowodowaną tym, iż w dyskursie popularnym funkcjo-
nują przede wszystkim pod szyldem polscy Tatarzy – polscy muzułmanie. Taka sytuacja 
miała miejsce, gdy obchodzono 80-lecie MZR, kiedy podczas uroczystości mufti, prze-
mawiając, używał określenia „my, polscy muzułmanie”, a przedstawiciele władzy lokal-
nej kierowali swe słowa do polskich Tatarów – „naszych Tatarów”. Należy zaznaczyć, 
iż nie wzbudziło to sprzeciwu ze strony przedstawicieli grupy, natomiast jest to ciekawy 
przykład gry między wewnętrznym a zewnętrznym elementem tożsamości społecznej.

Z punktu widzenia etic natomiast można powiedzieć, iż tak ukształtowana zawar-
tość semantyczna tatarskiej tożsamości lokuje grupę pomiędzy odmiennymi lub nawet 
sprzecznymi względem siebie systemami wartości (np. kim jest polski muzułmanin 
w popularnym dyskursie?), co w relacjach międzykulturowych może być problematycz-
ne, jak zwykle, gdy „inni” cechują się niedookreśloną lub niejednoznaczną tożsamością. 
Rodzą się wtedy pytania o charakter, rodzaj lojalności – o to, czy inny – sąsiad, jest swój 
czy obcy, a dana defi nicja sytuacji generuje pewną logikę wzajemnych stosunków, co 
stawia nosicieli tożsamości wielokulturowych przed różnorakimi dylematami.

Dlatego procesy defi niowania granic etnicznych są złożone i dynamiczne, zależne od 
kontekstu interakcyjnego, lokalnych stosunków, od dominującego w społecznym oto-
czeniu sposobu problematyzowania podobieństw i różnic (sposób ów wynika z historii 
i jej interpretacji, a w dużej mierze z bieżących interesów partnerów społecznych), ale 
też od czynników ponadlokalnych/globalnych – jak mogliśmy się przekonać w przypad-
ku 11 września 2001, kiedy wiele społeczności muzułmańskich (w tym tatarska) dostało 
się w orbitę debaty nad islamem w ogóle.

Po drugie, Polska jest obecnie krajem o stosunkowo niewielkim nasyceniu wielokul-
turowością w aspekcie etnicznym i religijnym. Natomiast białostocczyzna, gdzie miesz-
ka największa liczba Tatarów to region nie tylko pogranicza kulturowego, ale też obszar 
gdzie udział mniejszości etnicznych i religijnych w ogólnej populacji jest większy niż 
w pozostałych rejonach (np. Białorusini, prawosławni, Romowie). Fakt ten każe wziąć 
pod uwagę specyfi kę działań tatarskich na poziomie lokalnym oraz wypracowane w tym 
kontekście stosunki międzygrupowe o charakterze zinstytucjonalizowanym oraz te nie-
formalne, sąsiedzkie.
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Po trzecie, w dyskursie publicznym na poziomie ogólnopolskim Tatarzy rzadko po-
jawiają się jako partnerzy społeczni, a w ostatnich latach „mówiło” się o nich (jako mu-
zułmanach w Polsce, naszych muzułmanach, Tatarach, euromuzułmanach) w kontekście 
wydarzeń roku 2001, publikacji w prasie polskiej przedruków karykatur Mahometa oraz 
problemu chust we Francji. Media corocznie w krótkich wzmiankach donoszą o tym, iż 
Tatarzy polscy, którzy są muzułmanami mieszkającymi od wieków w Polsce, świętują 
Kurban Bajram i Ramadan Bajram. Te okoliczności są pretekstem do komunikowania 
czy zademonstrowania wizji wzajemnych stosunków przez Tatarów, ale też ukazują spo-
sób pozycjonowania grupy w owym dyskursie.

Po czwarte, należałoby się zgodzić ze zdaniem liderów grupowych, iż Tatarzy, bę-
dąc niewielką liczebnie grupą, zajmują marginalną pozycję pośród innych mniejszości 
etnicznych i religijnych w Polsce i nie mogą oczekiwać (i nie czynią tego), iż staną się 
ważnym partnerem choćby w relacjach z przedstawicielami władzy centralnej. Są – jak 
sami mówią – miejscową egzotyką. W tym miejscu należy podkreślić, iż Tatarzy nie 
zgłaszają względem grupy dominującej postulatów mówiących o dyskryminacji. Powo-
łując się na typologię A.P. Cohena, można tu mówić o strategii asertywnej marginalizacji 
(assertive marginality), czyli takich działaniach mniejszości, które zorientowane są na 
konstruowanie tożsamości kolektywnej tak, aby zminimalizować stygmat marginalności 
poprzez uczynienie z niego pozytywnej wartości3. Na poziomie lokalnych stosunków 
natomiast poczucie braku wpływu na własne położenie jest zdecydowanie mniejsze, 
choć i w tym kontekście działacze grupowi sygnalizują drugoplanowe położenie Tata-
rów, porównując ich na przykład ze społecznością białoruską czy prawosławną, o wiele 
liczniejszą i – ich zdaniem – liczącą się na Podlasiu. Tatarzy zaznaczają jednak, że miej-
scowe władze wychodzą naprzeciw ich potrzebom i mogą oni wpływać na sprawy, które 
ich dotyczą i są traktowani na równi z innymi grupami.

Jak wspomniałam powyżej, przykład Tatarów polskich jest dobrą ilustracją strategii 
nastawionej na kooperację. Działania te prowadzą przede wszystkim do wyznaczenia 
możliwie szerokiego pola wspólnych wartości, spraw i interesów z grupą dominującą, 
przy jednoczesnym zachowaniu własnego kapitału kulturowego, co w konsekwencji 
ma uprawomocnić wizerunek grupy jako „oswojonego innego” w obrębie polskiego, 
w większości chrześcijańskiego, społeczeństwa.

Wracając do kwestii zasadniczych w tym tekście, szczególne znaczenie będą miały te 
strategie argumentacyjne podejmowane przez członków omawianej wspólnoty, a zwłasz-
cza jej liderów, które uwypuklają jej polskość, podkreślając „swojskość” Tatarów. Ma-
nifestowane są wartości i postawy, takie jak: tatarski patriotyzm, zasługi dla obronności 
kraju, lojalność, odwieczne wpisanie się w polską kulturę i tradycję. Jednocześnie Ta-
tarzy deklarują, iż Polska jest ich ojczyzną i że czują się i – używając słów tatarskich 
liderów – są uznawani przez innych za jej „wiernych synów”. W tym przypadku islam 
zostaje przemilczany, gdyż istotnym elementem polskości jest katolicyzm, i to właśnie 
kryterium potencjalnie wyklucza Tatarów ze wspólnoty. Polskość jest pozytywnie ko-
jarzona z islamem poprzez budowanie obrazu Tatarów jako polskich muzułmanów, to 
znaczy swojskich, sprawdzonych, na których można polegać. Taka retoryka pojawiała 
się w wypowiedziach tatarskich zwłaszcza wtedy, gdy w dyskursie publicznym podej-

3 A.P. Cohen, Social Identity and the Management of Marginality, „Sociological Review”, February 1975.
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mowane były problemy muzułmańskiego ekstremizmu, terroryzmu i zagrożenia „wojną 
cywilizacji”.

W tych okolicznościach Tatarzy zwykle uwypuklali kulturowe i historyczne więzy 
z Polską, a nie z islamem jako takim. Potępiali agresywne działania niektórych islam-
skich ugrupowań, edukowali „innych”, pokazując pokojową „twarz” ich religii. Istotne 
było także wskazanie na wspólnotę wartości raczej z Europą niż tym, co arabskie. W ten 
sposób jasno wyrażali hierarchię lojalności. Ciekawe jest też to, iż gdy zalegalizowa-
no drugi obok MZR związek muzułmański, niektórzy liderzy wyrażali rozczarowanie 
wobec tego posunięcia ze strony władz oraz wskazywali, że w tej sytuacji nie będą już 
w stanie dbać o polskie interesy w relacjach z szeroko rozumianym światem islamu, 
gdyż oddano je w inne niż tatarskie ręce. W przypadku dyskusji na temat „chust” Tatarzy 
także wyraźnie podkreślali swe europejskie/polskie zakorzenienie, wskazując na dystans 
kulturowy wobec „braci w islamie”, co nie skutkuje deprecjacją własnej religii, lecz 
ukazywaniem różnorodności kulturowej wspólnot muzułmańskich, a w tym kontekście 
pozytywnego, europejskiego charakteru tatarskiej obyczajowości.

Istotnym wymiarem sąsiedztwa jest też podejmowanie wspólnych przedsięwzięć 
o charakterze zorganizowanej kooperacji. W tym przypadku Tatarzy-muzułmanie od 
1997 roku biorą udział w Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Jak czytamy 
w deklaracji programowej, rada służy umacnianiu pokoju, zaniechaniu agresji we wza-
jemnych kontaktach i poprzez wzajemne poznanie i zrozumienie pragnie zapobiegać 
konfl iktom i stereotypowemu myśleniu.

Od wielu lat we współpracy z różnymi instytucjami podejmowane są inicjatywy edu-
kacyjne na rzecz dialogu religijnego. Przykładowo, w czerwcu 2008 roku mieszczące 
się w Gdańsku Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowało kon-
ferencję naukową „Islam w Europie”, na którą oprócz naukowców zaproszono także 
przywódców i przedstawicieli wspólnoty żydowskiej i katolickiej. W Sokółce corocz-
nie organizowany jest „Orient Sokólski” – impreza lokalna, podczas której pod hasłem 
„Kultura łączy narody” w 2007 roku prezentowały się zespoły ludowe: białoruski, rom-
ski, tatarski z Wilna, a w 2008 do tego grona dołączyły grecka, karaimska i baszkirska 
grupa artystyczna.

Ponadto w przypadku ważnych uroczystości religijnych czy etnicznych jako goście ho-
norowi zapraszani są przedstawiciele Kościoła katolickiego (biskupi czy lokalni duchow-
ni), niekiedy Cerkwi prawosławnej. Można powiedzieć, iż istnieje wiele różnych zinsty-
tucjonalizowanych płaszczyzn, na których realizowane jest „sąsiedztwo” kultur, narodów 
i religii, tworzonych i inicjowanych przez przedstawicieli omawianej wspólnoty.

Ale współżycie międzywspólnotowe to też stosunki codzienne, gdzie uwidacznia się 
charakter wzajemnych relacji, gdzie mniej deklaracji i manifestacji, a więcej praktyki 
życia społecznego. I w tym przypadku w przeważającej liczbie przypadków ze strony 
przedstawicieli omawianej grupy można mówić o kulturowej strategii sąsiedztwa, która 
wyraża się przez takie konstruowanie granic symbolicznych, które wyznacza szerokie 
pole komplementarności z „innymi”, co zakłada dążenie do uznania istniejących różnic 
nie za potencjalną przyczynę konfl iktów czy nieporozumień, lecz raczej fakt wartościo-
wany pozytywnie.

Z rozmów z członkami grupy ukazuje się taki oto obraz ich relacji sąsiedzkich: zwy-
kle w najbliższym otoczeniu to, iż są oni Tatarami i muzułmanami jest sprawą znaną. Jak 
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deklarują, wzbudza to u znanych im osób raczej życzliwe zainteresowanie niż niechęć 
czy dystans. Znajomych czy przyjaciół mają zarówno wśród „swoich”, jak i wśród kato-
lików, a także prawosławnych (choć w tym przypadku odczuwany jest większy dystans) 
i nie stanowi to dla nich różnicy. Podkreślają także, że w relacjach międzyludzkich liczy 
się charakter człowieka czy wzajemny szacunek, a nie jego pochodzenie czy religia. 
Dbałość o stosunki dobrosąsiedzkie wyrażana jest przez uszanowanie świąt czy to kato-
lickich, czy prawosławnych. Powstrzymują się w związku z tym od czynności, których 
zgodnie z tradycją innych religii nie należy wykonywać w tym czasie (np. nie hałasują 
czy nie robią gruntownych porządków). Znajomi spoza grupy są przez Tatrów zaprasza-
ni na takie uroczystości, jak śluby, wesela czy urodziny, a oni sami także często goszczą 
w takich społecznych sytuacjach.

Ten obraz dobrosąsiedzkich relacji przysłania inny fakt, który pojawiał się w wie-
lu wypowiedziach moich rozmówców, iż w dzieciństwie – w szkole czy na podwórku 
– zdarzało się im, że byli wyśmiewani czy „przezywani” z powodu swojej odmienności 
religijnej czy pochodzenia. Kiedyś wołano na nich „ty tatarska mordo”, teraz „binlade-
ny”. Zapytani o swój stosunek do tych przeżyć, najczęściej moi rozmówcy kładli je na 
karb „dziecięcej głupoty” i zwykłego niezrozumienia niż werbalnej agresji, marginalizu-
jąc w ten sposób ewentualne sytuacje konfl iktowe.

W kontekście relacji międzykulturowych ważny jest też fakt, iż odmienność religijna 
Tatarów najczęściej nie jest widoczna w sensie społecznym. Po części wynika to z istoty 
tatarskiej praktyki muzułmańskiej, a po części charakteru funkcjonowania ich religijnej 
wspólnoty – nie tyle skupionej na stałe w konkretnych miejscach, lecz ukazującej swe 
istnienie przy „okazji” czasowego bycia razem.

Tatarska religijność ma raczej prywatny charakter, skupia się w kręgu rodzinnym. 
Moi rozmówcy, zapytani o ich religijną praktykę, podkreślali, że aby „dostosować” się 
do wymogów społecznego otoczenia musieli zrezygnować z realizacji pewnych wy-
mogów ich religii (np. modlenia się pięć razy dziennie). Jest to odstępstwo od muzuł-
mańskiej „ortodoksji”, czego są zresztą świadomi. Nie zmienia to jednak ich odczucia 
i przekonania, iż są muzułmanami w sercu i czynie, a jedynie ich islam jest „tutejszy”, 
tatarski. Te nieliczne w ciągu roku sytuacje, gdy polscy muzułmanie świętują razem np. 
Święto Ofi arowania, podczas którego publicznie składa się ofi ary ze zwierząt, odbywają 
się w miejscach usytuowanych we względnym oddaleniu od miejsc ich zamieszkania. 
Daję ten przykład, gdyż zwyczaj ten wyraźnie komunikuje religijną odmienność, a ze 
względu na charakter samego ofi arowania, może szokować innością. Dwa meczety, do 
których gromadnie przyjeżdżają Tatarzy z całej Polski, aby razem się modlić, znajdują 
się w małych wioskach, a ich chrześcijańscy mieszkańcy są już od lat oswojeni z muzuł-
mańskim obyczajem. Zwykle pozostają oni obserwatorami uroczystości i nie wchodzą 
na teren meczetu.

W większości przypadków także codzienny tryb życia nie uwidocznia ich konfesji. 
Przykładowo większość Tatarów nie odmawia pięciokrotnej modlitwy dziennej, nabo-
żeństwa w meczecie czy domu modlitwy odbywają się w piątek lub niedzielę, kiedy 
i ich sąsiedzi świętują. Poza tym w sferze stylu życia w bardzo niewielu przypadkach 
pojawiają się te elementy, które w potocznym myśleniu kojarzone są z islamem arab-
skim np. chusty. Same Tatarki zapytane o ten zwyczaj, twierdzą, że u nas – tj. u Tatarów 
zwyczaje są europejskie, a nie arabskie.
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Ta ostania uwaga jest wyrazem zjawiska, o którym chcę wspomnieć na koniec. Roz-
ważając kwestię granic symbolicznych i opisując ich funkcjonowanie w relacjach mię-
dzygrupowych, należy też wskazać, w jakim kontekście przybierają one postać barier 
czy murów. Metaforycznie rzecz ujmując, są one szczególnie widoczne „wewnątrz me-
czetu” i dotyczą relacji między muzułmanami z omawianej grupy a muzułmanami nie-
-Tatarami. W tym przypadku sąsiedztwo ma inny charakter.

W sferze deklaratywnej i po części w praktyce społecznej obie te społeczności utrzy-
mują stosunki w pewnym zakresie. Tatarzy mówią o nich „bracia w islamie”, podkreśla-
jąc pewną podstawową więź łączącą wyznawców tej religii bez względu na pochodzenie 
etniczne. Podobnie jak większość przedstawicieli świata islamu, oburzeni byli faktem pu-
blikacji karykatur Mahometa i w tym kontekście komunikowali wspólnotę. Zresztą mufti, 
osoba mieszkająca przez wiele lat i wykształcona w Arabii Saudyjskiej, działa na rzecz 
integracji tych dwóch grup muzułmanów. Posądzany przez współziomków o proarabskie 
sympatie, na początku swej działalności traktowany był przez Tatarów z pewnym dystan-
sem, ale po latach zdobył wśród nich autorytet. Nie zmienia to jednak faktu, iż obie strony 
separują się od siebie. Wyraża się to w ten sposób, że modlą się odrębnie, a w świętach 
religijnych odbywających się na „tatarską modłę” raczej nie biorą udziału muzułmanie 
spoza grupy. Nawet jeśli bariera językowa nie występuje, rzadko nawiązywane są bliż-
sze znajomości czy utrzymywane stosunki (poza okazjami o charakterze religijnym). Jak 
wspomniałam, studenci z krajów arabskich byli przez wiele lat nauczycielami religii, co 
– poza nielicznymi przypadkami – nie przyczyniło się do nawiązania nieformalnych sto-
sunków. W ostatnich kilkunastu latach pojawiały się przypadki małżeństw mieszanych, 
ale nie są one pożądaną przez Tatarów regułą. Symptomatyczne jest, że jeśli przyjrzymy 
się, kto się modli podczas piątkowej modlitwy w meczecie w Gdańsku, to zobaczymy, iż 
większość z wiernych to osoby spoza tatarskiej grupy.W starych meczetach zaś w nabo-
żeństwie uczestniczą głównie Tatarzy. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Słuchając 
wypowiedzi członków omawianej grupy, można napotkać argumenty mówiące o obcości 
kulturowej innych muzułmanów, o odmiennym stylu życia, obyczajach i braku chęci do 
kontaktów czy izolowaniu się z ich strony. Różnice dostrzegane są też w sferze religijnej. 
Zdaniem Tatarów, „Arabowie” (często używają oni tej nazwy w odniesieniu do muzuł-
manów spoza grupy) modlą się inaczej – szybciej, mniej uroczyście niż Tatarzy, inna jest 
melodia modlitwy. Co więcej, zdaniem Tatarów, „Arabowie” krytykowali ich praktykę 
muzułmańską, wytykając im liczne błędy i odstępstwa. Należy też zaznaczyć, iż z du-
żym prawdopodobieństwem Tatarzy podzielają wraz z innymi Polakami niechęć wobec 
Arabów (na temat stosunku Polaków do innych narodów donoszą wyniki badań sondażo-
wych). Solidarność ze światem islamu jako takim zależy więc od kontekstu społecznego 
– niekiedy pojawia się poczucie jedności, częściej jest to dystans.

Przedstawione powyżej rozważania dotyczą przede wszystkim tatarskiej wizji relacji 
sąsiedzkich. Widzimy więc grupę, która dąży do narzucenia społecznemu otoczeniu, bliż-
szemu i dalszemu, takiego wizerunku samej siebie, który pozwoliłby dostrzegać w niej 
dobrego, godnego zaufania, od wieków obecnego w polskiej przestrzeni kulturowej są-
siada, znanego „innego”, a nie obcego. Tatarzy polscy ukazują się nam jako wspólnota, 
która dążąc do uzyskania uznania swej odrębności, buduje jednocześnie nastawione na 
kooperacje, a nie dychotomizację relacje z „sąsiadami”, co przejawia się zarówno na 
poziomie ideologicznym, jak i codziennym. Wyznacza granice, ale nie stawia murów.
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Inną kwestią jest natomiast pozycjonowanie tej grupy jako wspólnoty muzułmańskiej 
w społecznym dyskursie, który od czasu do czasu zdominowany jest przez antyislam-
skie nastroje. Wpływ czynników o szerszym niż polski zasięgu lokuje polskich Tatarów-
muzułmanów w sferze silnie upolitycznionych relacji ze światem islamu. Przykładowo 
kilka lat temu pojawił się w „Polityce” obszerny artykuł pod tytułem Czy to już polski 
dżihad?, a traktujący o polskich muzułmanach – Tatarach i przemianach religijności, 
zachodzących w obrębie tej grupy. Sam tytuł ukazuje, iż islam również w Polsce bywa 
problematyzowany i wartościowany negatywnie. Jak się jednak zdaje, istniejący obraz 
dobrosąsiedzkich stosunków między polskimi muzułmanami-Tatarami a innymi człon-
kami polskiego społeczeństwa utrzyma swój pozytywny koloryt, choć będzie od czasu 
do czasu poddawany retuszom, prawdopodobnie na skutek mających miejsce w szer-
szym – globalnym – kontekście procesach defi niowania relacji międzykulturowych, 
w tym również w procesach przebiegających na linii islam a Zachód.
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ROMAN BRANDSTAETTER – PISARZ
NA POGRANICZU KULTUR

Postać Romana Brandstaettera posiada wiele wymiarów zarówno w perspektywie lite-
rackiej, jak i fi lozofi cznej. Judaizm i polskość stanowią fundament, na którym rozkwita 
jego twórczość. Kultura polska posiada dla niego wymiar bardzo konkretny i uchwyt-
ny; to kultura w pierwszym rzędzie szlachecka, dworska i katolicka. Tak zdefi niowana 
kultura polska imponowała pisarzowi1. Do tej kultury powrócił po wojnie z wojennej 
wędrówki. Wraca do Polski odmienionej przez sowiecką dominację w tej części Euro-
py. Nie jest to dla niego łatwe, a mimo to w listach do Janusza Warneckiego mówi sam 
o sobie i o swojej kondycji: „gdybym miał znowu przyjść na świat, to chciałbym urodzić 
się tylko w Polsce. Nie wyobrażam sobie życia bez polskiej mowy, bez polskiej historii 
i bez polskiego krajobrazu”2. Towarzyszy temu równocześnie świadomość złej kondycji 
moralnej narodu, który pisarz wybrał. Morale i poczucie piękna splatają się w jego fi lo-
zofi i życiowej w jedno. Zdaniem pisarza, ludzie źli wewnętrznie kochają brzydotę i na 
tym polega tragizm sytuacji w PRL3. Poprzez polskość splecioną z miłością do antyku 
Brandstaetter głęboko wnika w chrześcijaństwo. Polskość utożsamia z katolicyzmem. 
Ma przy tym świadomość pozycji, jaką w społeczeństwie polskim wyznacza mu ży-
dowskie pochodzenie. Wszystkie trzy wielkie tradycje zdają się dla niego jednością, 
bliskim sercu fundamentem cywilizacji europejskiej, przy czym uważa, że dopiero jako 
katolik stał się w pełni Żydem. Pisarz godzi się, a może raczej wybiera swoje umiej-
scowienie pomiędzy centrami trzech kręgów kulturowych tworzących centra różnych 
światów. Świadomie potrafi  zastygnąć, trwać niejako w formie przejścia. Rozpięty mię-
dzy Synagogą a Kościołem zyskuje niespotykaną u innych siłę i jasność widzenia4. Ta 

1 J. Góra OP, Był jak przechodzień do domu Ojca, Poznań 1997, s. 24–25.
2 Listy Romana Brandstaettera do Janusza Warneckiego 1948–1969, opr. M. Kuraś, „Pamiętnik Teatral-

ny” 1994, z. 3–4 (171–172), s. 457.
3 Tamże, s. 490.
4 M. Chruściel, Zagadnienie tożsamości narodowej, religijnej oraz indywidualnej w prozie i korespon-

dencji Romana Brandstaettera, [w:] Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii. Roman Brandstaetter (1906–
1987), red. P. Plichta, Tarnów 2008, s. 25.
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akceptowana transgresyjność może być kluczem do jego twórczości. Dramaty Romana 
Brandstaettera mają wewnętrzną siłę, która płynie z uniwersalności treści i transkulturo-
wości formy. Nie jest to żadna próba ucieczki, lecz raczej sposób na twórcze wyzyskanie 
wielopłaszczyznowości świata. Spoiwem łączącym w jedno judaizm i chrześcijaństwo 
w tej duszy jest Biblia. Biblia, o której Brandstaetter nie waha się pisać:

Tęsknię za Pismem Świętym, a uczucie to może wydać się dziwne, ponieważ przedmiot owej 
tęsknoty leży w zasięgu mojej wyciągniętej ręki. A jednak tęsknię za Pismem Świętym, które 
utrwaliło się we mnie jako symbol rodzinnego domu, a mówiąc ściślej, dzięki czarodziejskiej 
sztuce wyobraźni przybrało w mojej świadomości kształt domu dziadka, przestrzeni wprawdzie 
zamkniętej ścianami, ale mimo to rozciągającej się na cały wszechświat. (…) W tym domu jest 
bezpiecznie. Nic złego nie może się w nim przydarzyć. Wszystko stoi na swoim miejscu, a porzą-
dek, który tu panuje w ludziach i przedmiotach, nie jest dziełem przypadku, ale mądrej i wyraźnej 
celowości, uświęconej przez czas. Żadna burza nie może tu wtargnąć ani żaden wstrząs nie może 
zachwiać duchową i materialną równowagą mieszkańców tego domu, albowiem barczysty, siwy 
starzec, siedzący za biurkiem, jest rękojmią panującego tu spokoju i ładu. A jednak wszystko to 
legło w gruzach i tylko symbolicznie trwa we wnętrzu Biblii; dlatego tęsknię za nią, chociaż leży 
w zasięgu mojej wyciągniętej ręki5.

Pisarz nazywa również Biblię Księgą Rodzinną, nadając temu pojęciu szereg wielo-
rakich znaczeń.

Biblia jest dla mnie również księgą wspomnień o moim rodzie. Wszystkie występujące w niej 
postacie mają twarze moich przodków i krewnych i nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, abym my-
śląc o Labanie nie miał przed oczami jednego z moich stryjów – (…) – abym czytając o Racheli 
nie widział babki, zapalającej świece w piątkowy wieczór, abym w patriarsze Jakubie nie ujrzał 
mojego ojca, w synu marnotrawnym – drugiego stryja, uwikłanego w trudne sprawy posłuszeństwa 
i miłości, w Abrahamie, idącym z Ur Chaldejczyków – pradziadka, a w Maryi, Matce Jezusowej, 
mojej matki (…). Jednak skojarzenia te nie są raz na zawsze utrwalone. Niekiedy ulegają falowa-
niu, zaskakującym przeobrażeniom (…). I tak na przykład mój dziadek scala się niekiedy w jedną 
całość z Mojżeszem, innym razem z Syrachem, a podczas mojej pracy nad Jezusem z Nazarethu 
utożsamił się z Nikodemem, innym razem z Gamalielem (…)6.

Ta głęboka osobista więź pisarza z tekstem natchnionym, nie osłabia uniwersali-
stycznego wymiaru Biblii. Brandstaetter powiada:

Ale równocześnie mam zawsze w pamięci, że ta saga rodzinna jest przede wszystkim dziełem 
Objawienia, napisanym pod natchnieniem Boga. Dlatego czytam ją z podwójnym uczuciem: z naj-
głębszą czcią dla Boskiej Mądrości, głoszącej Obietnicę, a zarazem z tym szczególnym wzrusze-
niem, z jakim Sienkiewiczowski latarnik czytał Pana Tadeusza7.

Przejściu pisarza na katolicyzm towarzyszy ogromny szacunek dla wiary przodków. 
Wzorem postawy chrześcijańskiej jest dla Brandstaettera droga św. Franciszka z Asyżu, 
którego ceni sobie ponad ludzką miarę8. Na kartach Kręgu biblijnego odnajdujemy zna-
mienną refl eksję:

5 R. Brandstaetter, Tęsknota za Pismem Świętym, [w:] tegoż, Krąg biblijny, Warszawa 1986, s.10–11.
6 R. Brandstaetter, Księga rodzinna, [w:] Krąg…, dz. cyt., s. 11.
7 Tamże, s. 12.
8 R. Brandstaetter, Listy…, dz. cyt., s. 477 i n.
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Gdy przyjechaliśmy (…) do Assyżu, Umbria wydała mi się fragmentem Ziemi Świętej. (…) 
Kilka dni później wieczorem, otworzyłem Pismo Święte i czytałem dzieje wędrówek Chrystusa 
po miasteczkach i wsiach leżących nad brzegami jeziora Kinereth, i tak byłem zafascynowany 
umbryjskim charakterem tego opisu, że niecierpliwie czekałem na chwilę, gdy z jakiegoś rozdzia-
łu, spoza gromady uczniów otaczających Rabbiego, wyłoni się Franciszek z Asyżu. Nie ulegało 
bowiem dla mnie wątpliwości, że należy on do ścisłego grona uczniów Chrystusa, że jest postacią 
z Jego najbliższego otoczenia, tak realną jak apostołowie, jak uczniowie, jak ci wszyscy, któ-
rych imiona znajdujemy w czterech Ewangeliach. Kartkując je, szukałem Biedaczyny u brodu 
w Bethabarze, w Bethanii i w Kafarnaum, w domu Łazarza, wśród młodzieńców chodzących za 
Chrystusem (…). Czyżby nawet na wzmiankę w Ewangelii nie zasłużył ten wierny uczeń Rabb-
biego? (…) Choćby na jakąś mglistą przenośnię, z której uczony egzegeta mógłby wnioskować, 
że kryje ona aluzję do postaci Poverella? Rozczarowany nieobecnością św. Franciszka na kar-
tach Ewangelii, odłożyłem księgę z uczuciem żalu do jej natchnionych autorów (…). Wydaje mi 
się, że niejakim zadośćuczynieniem za tę krzywdę jest fresk Lorenzettiego, który znajduje się 
w dolnej bazylice w Assyżu. To natchnione malowidło przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem 
na ręce w otoczeniu św. Jana Ewangelisty i św. Franciszka. Średniowieczni komentatorzy twier-
dzą, że na fresku przedstawiona jest chwila, gdy Jezus z dziecięcą prostodusznością pyta swoją 
Matkę: „Który z nich jest większym świętym Jan czy Franciszek?” Matka dyskretnym ruchem 
palca wskazuje na Franciszka, który, przyłożywszy dłoń do serca, jest wyraźnie zaskoczony tym 
zdumiewającym wyróżnieniem9.

Trudno się oprzeć wrażeniu, że dla Brandstaettera, droga św. Franciszka jest tożsama 
z samą istotą postawy ucznia Chrystusa.

Jak silne wrażenie wywarła na pisarzu postać św. Franciszka, najlepiej świadczy fakt 
widzenia w nim „drugiego Chrystusa”. Dla Brandstaettera La Verna i Golgota nie dlate-
go są bliźniacze, że takimi uczyniła je przyroda, ale dlatego, że wiedza o ich topiczności 
i bliźniaczej formie została przekazana św. Franciszkowi w trakcie objawienia, którego 
dostąpił. Kryje się w tym myśl niezwykle głęboka, przenikająca całą twórczość pisarza. 
Kiedy Brandstaetter mówi o Bogu, nie opisuje Go wprost, ale opisuje miejsca, w któ-
rych Bóg się objawia. Przebija się w tej postawie cała głębia żydowskiej tradycji, której 
pisarz pozostaje wierny, a której istota sprowadza się do przekonania, że nie ma uspra-
wiedliwienia dla sporządzania wizerunku Boga. Brandstaetter kroczy po śladach Boga 
poprzez miejsca, w których ujawniła się Boża moc10.

W kształtowaniu tożsamości Brandstaettera ogromną rolę odgrywała Mała Ojczyzna, 
jaką była Ziemia Tarnowska, a może trzeba by powiedzieć inaczej – środkowa Galicja 
z wszystkimi konsekwencjami oddalenia zarówno od stołecznego Lwowa, jak i polskich 
Aten – Krakowa. Przywiązaniu czy wręcz umiłowaniu rodzinnych stron towarzyszy 
w utworach pisarza pewna idealizacja ziemi i zamieszkujących ją ludzi. Są to równo-
cześnie teksty przesiąknięte głębokim humanizmem, otwarciem na inne społeczności. 
Przekonany o potrzebie zachowania prowincjonalnego dziedzictwa, autor sięga do 
dziedzictwa sobie najbliższego, do dziedzictwa własnego rodu11. A miał Roman Brand-
staetter do czego się odwoływać. Dziad jego, Mordechaj Dawid, zasłynął jako autor 
pełnych komizmu hebrajskich humoresek opowiadających o społeczności żydowskiej 

9 R. Brandstaetter, Jak czytałem Ewangelię w Assyżu?, [w:] Krąg…, dz. cyt., s. 63.
10 Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, red. 

J.K. Pytel, Poznań 2007, s.102–103.
11 R. Brandstaetter, Śmierć rozwiązała wszystkie sprzeczności, „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 16/17, 

s. 6–7.
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małych galicyjskich miasteczek. Rabiniczne wykształcenie Mordechaja Dawida wywar-
ło swoiste piętno na całej jego twórczości, często – jak to jest w utworze Prorok Eljasz 
– osadzonej w centrum duchowości żydowskiej. Kwintesencją tej postawy był utwór 
poetycki Święty, kto odkrył Syjon (Ha-Kadosz mi-Gale-Sjon). Wielojęzyczność wydań 
jego utworów jakby zapowiadała drogę Romana Brandstaettera. Publikował w jidysz, 
polskim, rosyjskim, a nawet angielskim12. Spuścizna literacka dziadka musiała wywrzeć 
niewątpliwy wpływ na twórczość Romana. Mordechaj Dawid był mistrzem noweli. Nie 
pozwalał się porwać myślom i uczuciom. Asceza jego opowiadań, przez niektórych kry-
tyków utożsamiana z ubóstwem myśli, przechodziła w wyrafi nowane formy13.

Roman Brandstaetter jeszcze przed wojną w zbiorze zatytułowanym Królestwo 
Trzeciej Świątyni zamieszcza bardzo znamienny psalm, który zatytułuje Psalm goryczy 
i gniewu. Jego słowa mówią o stanie duszy autora więcej niż jakikolwiek inny utwór 
z tego okresu. Duma z przynależenia do narodu wybranego przez Boga splata się tu ze 
świadomością skomplikowania sytuacji, w której się znalazł w chwili wyboru dwukul-
turowości jako znamienia własnego bytu oraz własnej twórczości, w swej istocie równie 
hebrajskiej, co polskiej.

Ja Roman Brandstaetter, Żyd z pokolenia Judy,
Dźwigający w sobie święte dziedzictwo proroków i królów, pustynnych
Wędrówek i Świątyni,
Wam śpiewam tę okrutną pieśń, którzy wstydzicie się przyznać,
Że płynie w waszych żyłach krew hebrajska,
I wam, którzy zaparliście się Imienia Boga i Praojców,
I wam, którzy obojętnym wzrokiem patrzycie na bóle współbraci,
I wam, którzy w piątkowy wieczór zapalacie srebrne lichtarze,
A nic nie wiecie o niebie płonącym nad Jeruzalem,
I wam, którzy odpadliście od pnia macierzystego w wszelkim pokoleniu!14.

Jest w tej pieśni gorycz i tęsknota, ale zarazem wiara w moc korzenia, z którego 
wyrasta autor. Sam, będąc wówczas z przekonania syjonistą, odczuwa żal do własnego 
narodu. Boli go obojętność społeczeństwa żydowskiego okazywana pisarzom polsko-
-żydowskim. Uważa, że pisząc po polsku, wcale nie jest mniej żydowskim poetą naro-
dowym niż ci, którzy w Palestynie piszą po hebrajsku15.

Ziemia rodzinna w twórczości Romana Brandstaettera nie jest wyidealizowana. 
Brandstaetter dostrzega przepaść dzielącą społeczność żydowską i polską. Te dwie 
sprzeczności są na pozór sobie bliskie, a w istocie – jakże dalekie. Dostrzega, że przez 
wieki było to bardziej życie obok siebie niż razem. Wzajemne odkrywanie przychodzi 
zbyt późno, gdy jedna ze społeczności już nie istnieje16. W Ja jestem Żyd z „Wesela” 
w tle dramatu Wyspiańskiego ujawnia się credo życiowe i literackie Brandstaettera. 
Kiedy bohater woła „ja żyć obcym życiem nie będę!”, to słowa te należy odnieść do 

12 L. Hońdo, Żydowscy pisarze Tarnowa na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Na skrzyżowaniu kultur…, 
dz. cyt., s.12 i 15.

13 Zob. „Tygodnik Żydowski” 3.06.1938.
14 R. Brandstaetter, Królestwo Trzeciej Świątyni, Warszawa 1934, s. 31.
15 Zob. A. Seul, Biblia w powieści Romana Brandstaettera „Jezus z Nazarethu”, Zielona Góra 2004, 

s. 41.
16 R. Brandstaetter, Śmierć..., dz. cyt., s. 6–7.
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samego Brandstaettera17. Istotną rolę w jego twórczości odgrywa symbolika samotnego 
drzewa i samotnego po holokauście pisarza. Porozumienie tych dwóch świadków tra-
gicznej przeszłości, jedynym ocalałym z pogromu człowiekiem i jedynym ocalałym od 
wycięcia drzewem, odzwierciedla traumatyczne przeżycia pisarza18. Właściwie w całej 
twórczości Brandstaettera splatają się ze sobą wątki autobiografi czne, z wątkami losu 
dwóch narodów determinujących tożsamość pisarza; żydowskiego i polskiego.

Przygoda Brandstaettera z polskością rozpoczęła się stosunkowo wcześnie. Jak sam 
wspomina, uczył się czytać na Biblii Jakuba Wujka19. Nie był to wybór przypadkowy. 
Przywiązanie do kultury judaistycznej jakby nakazywało szukać małemu Romanowi 
tekstu łączącego dwie bliskie mu tradycje. Tak zresztą będzie czynił przez całe życie. 
W Nocy biblijnej pisarz opisuje swoje doświadczenia związane z przejściem na katoli-
cyzm. Jest w tym utworze fi lozofi czna i moralna prawda ukazująca traumę towarzyszącą 
przemianie20. Wchodząc jako Żyd i dojrzały człowiek w przestrzeń katolickiej wiary, 
dostrzega w niej miejsce przechowywania odwiecznej Prawdy. Dla niego pójście za 
Chrystusem nie ma znamion zdrady tradycji, ale jest jej dopełnieniem, nie jest cofaniem 
się, ale krokiem do przodu21. Wędrówki tropami Biblii w twórczości Romana Brand-
staettera mają już swoją historię i literaturę. Urodzony w pobożnej rodzinie żydowskiej 
przesiąkniętej polskością, z judaizmu wszedł w przestrzeń katolicyzmu w wojennej Je-
rozolimie, po wielu latach spotkań z Jezusem z Nazaretu. Jego twórczość biblijna fa-
scynuje świeżością i głębią spojrzenia. Zarówno tłumaczenia tekstów biblijnych, jak 
i tetralogia Jezus z Nazarethu znakomicie odzwierciedlają dwupoziomowość świata 
pisarza. W interpretacji Biblii podejmowanej przez Romana Brandstaettera uderza głę-
bokie osadzenie jego twórczości w specyfi cznej przestrzeni żydowskiego pojmowania 
i przeżywania Biblii. Interpretacja żydowska daje o sobie znać w komentarzach do No-
wego Testamentu i sposobie przeżywania samej postaci Jezusa Chrystusa. Drugie pole 
wyznacza doświadczenie duchowe związane ze świadomym obcowaniem z literaturą 
polską podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, a zwłaszcza ze światem wiel-
kich polskich romantyków. W wielu tekstach autora można dostrzec wyraźny wpływ 
mickiewiczowskiej wrażliwości i duchowości, w tym wpływ nurtu mesjanistycznego. 
Trzecie pole interpretacji wyznacza uznanie przez Brandstaettera zbawczego sensu męki 
i śmierci Jezusa22.

W jego twórczości nakładają się na siebie obrazy historycznego i duchowego do-
świadczenia polskiego Żyda, ukształtowanego z jednej strony przez tradycję rodzin-
ną i Biblię Hebrajską, z drugiej przez polskość, której nigdy się nie wyrzeknie mimo 
rozlicznych trudności. Drugi poziom kształtuje świadomość wspólnych judeochrześci-
jańskich korzeni kultury. Przez całe życie towarzyszy pisarzowi przekonanie, że Bóg 
w Biblii mówi do człowieka jego językiem, w sposób dlań zrozumiały i że nie jest to 

17 R. Brandstaetter, Ja jestem Żyd z „Wesela”, Kraków 1995, s. 30.
18 R. Brandstaetter, Przypadki mojego życia, Poznań 1988, s. 19.
19 M. Chruściel, dz. cyt., s. 23.
20 R. Brandstaetter, Noc biblijna, [w:] tegoż, Krąg biblijny, Warszawa 1994, s. 68–72.
21 J. Góra, dz. cyt., s. 28.
22 W. Chrostowski, Elementy interpretacji żydowskiej w Romana Brandstaettera chrześcijańskiej lektu-

rze Biblii, [w:] Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandsta-
etter, red. E. Krawiecka, Poznań 2006, s. 124–125.
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przekaz abstrakcyjny, lecz wyraźnie adresowany, skierowany do każdego z nas. W tym 
kontekście każde biblijne odniesienie Brandstaettera nabiera cech osobistego wyzna-
nia, niejednokrotnie stając się wewnętrzną modlitwą23. Biblia nie jest dla Brandstaettera 
czymś ukształtowanym przypadkowo, niemal w każdym swoim tekście biblijnym, bądź 
jak w dramatach biblijnej interpretacji kondycji ludzkiej uderza przestrzeganie zasady 
jedności całej Biblii. Roman Brandstaetter potrafi  objaśniać Pismo Święte zgodnie z za-
sadą, iż Pismo objaśnia Pismo i nie ma w nim miejsc niezrozumiałych. Tę tradycję in-
terpretacji rabinicznej przenosi i rozciąga na Nowy Testament24. Myślę, że znów warto 
oddać głos samemu Brandstaetterowi. Nikt lepiej nie zrozumiał nierozerwalnego związ-
ku judaizmu i chrześcijaństwa. Gdy powiada: „Otworzyłem Nowy Testament, jak się 
otwiera drzwi prowadzące do rodzinnego domu” wprowadza nas na ścieżkę, na której 
lepsze i pełniejsze rozumienie Pisma to poznanie Jezusa Chrystusa, który stanowi sedno 
i trzon Biblii25. W Życiorysie własnym Boga Brandstaetter stara się nam tę ideę w mi-
strzowski sposób przybliżyć.

Gdy otwieram pierwszą stronnicę Pisma Świętego, zanim jeszcze zdołam odczytać Na począt-
ku…, ogarnia mnie niezachwiana pewność, że tam, na olbrzymich obszarach bezczasu, w Miejscu 
poza wszelkim miejscem, o którym nic nie wspomina natchniony autor opowieści o powstaniu 
wszechrzeczy, czuwa Chrystus. Wraz z naszym systematycznie posuwającym się czytaniem Chry-
stus stopniowo coraz wyraźniej wyłania się ze Starego Testamentu, w niektórych księgach Jego 
wizerunek jest wyraźniejszy, w innych mniej wyraźny, w jeszcze innych ukrywa się za podobień-
stwem różnych postaci, w jeszcze innych – jak na przykład w Psalmie 22 i w 53 rozdziale Izajasza 
– właściwie jest już tak bliski i cielesny, że poznajemy rysy Jego twarzy, dzieje ziemskiego życia 
i męczeństwa. I znów odcieleśnia się, tu i tam z większą lub mniejszą wyrazistością wynurza się 
z tekstu; a w niektórych wersetach przypomina stary fresk, nieco zatarty, co na pewno nie jest bez 
swoistego uroku, bo pobudza naszą czujność do jeszcze większej czujności i wzmożonej uwagi. To 
oddalanie się i zbliżanie Chrystusa na kartach Starego Testamentu może wydać się wystawianiem 
na próbę naszej cierpliwości, w rzeczywistości jest z góry zamierzonym działaniem Boga, który 
czas i miejsce przyjścia Syna Człowieczego naznaczył i utwierdził, dopuszczając równocześnie 
Jego Obecność w różnych układach poprzedzających Jego przyjście na ten świat. Dlatego dla mnie 
Stary i Nowy Testament stanowią niepodzielną całość i dopiero razem z sobą złożone dają pełny 
wizerunek Boga-Człowieka. (…) Dla mnie Bogiem obu Testamentów jest Chrystus, a całe Pismo 
Święte życiorysem własnym Boga26.

Całą twórczość przenika duchowość biblijna i miłość poszukująca w chrześcijańskiej 
Europie śladów starszej siostry judaizmu. Mistrzostwo ze szczególną mocą daje o sobie 
znać w Psałterzu. Oryginalny, niepowtarzalny styl tłumaczenia Brandstaettera wynika nie 
tyle ze znajomości języka hebrajskiego (co oczywiście samo w sobie jest bardzo ważne), 
ale semickiej mentalności pisarza. Pozwala mu to wykorzystać wypracowane na gruncie 
judaizmu metody egzegezy i interpretacji świętego tekstu27. Jezus z Nazarethu stanowi no-
wość na mapie polskiej literatury zarówno w wymiarze estetycznym, jak i treściowym.

23 Zob. A. Pankowicz, Duchowość biblijna Romana Brandstaettera. Studium „Powrotu syna marno-
trawnego”, [w:] Na skrzyżowaniu kultur…, dz. cyt., s. 31–45.

24 W. Chrostowski, dz. cyt., s. 126.
25 Tamże, s. 126–127.
26 R. Brandstaetter, Życiorys własny Boga, [w:] tegoż, Krąg..., dz. cyt., s. 65.
27 Zob. H. Jastrzębska, Ku kongenialności przekładu psalmów – Psałterz Romana Brandstaettera, [w:] 

Na skrzyżowaniu kultur…, dz. cyt., s. 75.
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Obok niej pojawia się Italia, która pełni w życiu i twórczości pisarza funkcję drugiej 
ojczyzny z wyboru. Droga na Półwysep Apeniński wiedzie poprzez kolejne fascynacje 
pisarza przyrodą, sztuką i architekturą, na koniec religią chrześcijańską. Topos włoski 
w istotny sposób kształtuje wyobraźnię i światopogląd pisarza28. Obecny jest w nie-
mal całej jego powojennej twórczości. Topos ten pełni kilka funkcji o dość zróżnico-
wanym charakterze. Po pierwsze, rozjaśnia mroki epoki, w której przyszło Brandsta-
etterowi żyć. W pewnym sensie stanowi wyraz buntu przeciw szarości i uniformizacji 
życia w systemie totalitarnym. Manifestacja przynależności do kultury Zachodu staje 
się tym samym manifestacją indywidualizmu artysty i nabiera cech oryginalności, chwi-
lami jest znakiem sprzeciwu. Po drugie, włoska sztuka i śródziemnomorskie krajobra-
zy niosą posmak wolności i piękna, ubogacają topikę polskiej tożsamości w aspekcie 
historycznym i kulturowym. Po trzecie, podróże literackie po Italii stają się metaforą 
ludzkiego doświadczenia. Przestrzeń realna w sensie topografi cznym i historycznym 
splata się z przestrzenią wyobrażoną, emocjonalną, słowem swoiście uogólnionym te-
rytorium symbolicznym. W utworach włoskich poeta, stając się piewcą kultury śród-
ziemnomorskiej, wyraźnie wskazuje na swój status – status duchowego emigranta29. Na 
uwagę zasługuje muzyczność tych utworów. Krajobraz w nich opisywany można nie 
tylko zobaczyć, ale i usłyszeć. W krajobrazach włoskich znajduje poeta to, co odróżnia 
je od każdej innej rzeczywistości:

Charakter włoskiego krajobrazu jest muzyczny. Muzyczność jego jednak nie wypowiada się 
tylko w dźwiękach towarzyszących codziennemu życiu tej ziemi, lecz także w dojrzałym kształcie, 
w zarysie wzgórz i dolin, w perspektywie cyprysowych alei, w melancholii antycznych fontann 
o kolorze i zapachu utworów Debussy’ego. Ta muzyka trwa nieprzerwanie. Trwa w anielskich chó-
rach poranka i w gregoriańskiej melodii wieczoru. Trwa nawet wówczas, gdy mrok ciepłej nocy 
zaciera kształt krajobrazu. Albowiem milczenie może być również kształtem muzyki30.

Wśród utworów pisarza jest jeden, który poraża głębią teologiczną. Mowa tu oczy-
wiście o Jezusie z Nazarethu. Tetralogia pióra Romana Brandstaettera może być odczy-
tywana dwojako z perspektywy żydowskiej i katolickiej. Geniusz pisarza wyraża się 
w tym, że ani zawarta w nim judaistyczna interpretacja Biblii, ani katolickie wyznanie 
wiary w Syna Bożego, Mesjasza nie sprzeciwiają się sobie. Uderza w Jezusie z Nazare-
thu osobiste przeżycie wiary, spotkanie z osobowym Bogiem na ścieżkach życia. W po-
wieści Brandstaettera Biblia jawi nam się jako słowo Boga. Jego samookreślenie. Jeśli 
tak, to każde ludzkie odczytanie jest uboższe niż pełny sens Biblii dostępny jedynie 
Bogu. Jednocześnie ta pełna treść równoznaczna z Bożą świadomością oddziałuje na 
człowieka. Bóg daje nam przystęp do swojej wiedzy w formach możliwych do pozna-
nia przez człowieka. Słowo Boga i Słowo Wcielone to dwa aspekty jednej i tej samej 
tajemnicy31. Autor sięgnął do źródła, jakim są Ewangelie, ale życie samego Jezusa uka-
zuje w kontekście Pierwszego Testamentu. Oba Testamenty Stary i Nowy wzajemnie się 
przenikają. W życiu i działalności Jezusa odnajdujemy typy i fi gury ksiąg natchnionych 

28 Zob. szerzej, R. Zajączkowski, „Druga ojczyzna” Romana Brandstaettera, [w:] Na skrzyżowaniu kul-
tur…, dz. cyt., s. 47 i n.

29 Tamże, s. 48–49.
30 R. Brandstaetter, Krajobrazy włoskie, Poznań 1982, s. 41.
31 A. Mazan-Mazurkiewicz, Inspiracje biblijne w utworach Romana Brandstaetera, Łódź 2003, s. 64–65.
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przed narodzeniem Mesjasza32. Wcielone Słowo staje się w dziele Brandstaettera i do-
pełnia oraz zostaje rozpoznane przez człowieka w działaniu ewangelizacyjnym i zbaw-
czym. W ten sposób powstała swego rodzaju summa ewangeliczna, przedstawiająca 
w miarę pełny przekaz Dobrej Nowiny33. W Jezusie z Nazarethu dochodzi do spotkania 
teologii z historią. Brandstaetter zdołał zawrzeć w literackiej formie dzieła zagadnienie 
unii hipostatycznej, w mistrzowski sposób pełną garścią czerpiąc z obu tradycji Pisma 
Świętego.

Literacki i teologiczny wymiar twórczości Brandstaettera plasuje go wśród najwięk-
szych autorów, dla których pisarstwo było formą życia duchowego, swoistego przeży-
wania doczesności i prawd wiecznych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wielokulturo-
wość pisarza.

32 S. Włodarczyk, Przenikanie się tradycji obydwu Testamentów w powieści „Jezus z Nazarethu” Roma-
na Brandstaettera, [w:] Świat Biblii Romana Brandstaettera, red. J.K. Pytel, Szczecin 1999, s. 129.

33 E. Jakiel, Ewangelie kanoniczne w Jezusie z Nazarethu Romana Brandstaettera na tle wybranych pol-
skich mesjad (kilka uwag), [w:] Na skrzyżowaniu kultur…, dz. cyt., s. 112–113.
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MISTYCZNA OZDOBA.
HENNA W KULTURZE WSCHODU I ZACHODU

Jak daleko wschód od zachodu…
Psalm 103

Henna – Lawsonia inermis (Alcanna spinosa), znana w świecie arabskim jako hena, hin-
na, al.-khanna, jest krzewem dorastającym do wysokości 6 metrów, od dawna znanym 
w krajach Maghrebu, na Bliskim Wschodzie i wśród muzułmańskiej ludności Półwyspu 
Indyjskiego (mehendi1). Na obszarze tym wyraz „henna” oznacza nie tylko roślinę, ale 
również proszek uzyskany ze sproszkowanych liści krzewu hennowego, pastę o właści-
wościach barwiących, jak i ornament wykonany na skórze – efekt jej zastosowania. Licz-
ne przypisywane hennie zalety i praktyczne zastosowanie sprawiły, że od dawna była ona 
cenioną rośliną, określaną mianem „cudownej”, „błogosławionej” i „mistycznej”.

Ze względów estetycznych w tradycyjnych domach arabskich krzewy henny sadzo-
no na wewnętrznym tarasie. Ceniono je ze względu na pokrój, zielone, raczej niewiel-
kie, lancetowate liście i mocny zapach. Kwiaty krzewu, w kolorze białym lub żółtym, 
wykorzystywano do wyrobu olejków służących do sporządzania pachnideł. Znane były 
jej właściwości profi laktyczne i lecznicze – zwłaszcza w przypadku chorób skórnych 
i grzybiczych. „Cudowność” rośliny przejawiać się miała także w tym, iż miała ona le-
czyć tak uciążliwe choroby jak: trąd, ospa czy żółtaczka, a także skutki oparzeń. Okłady 
z grubej warstwy zmieszanego z wodą proszku są uznawane do dzisiaj za znakomity 
środek zapobiegający pękaniu skóry na piętach, leczący tę przypadłość. W Afganistanie 
liście henny używane są w przypadku pęknięć skóry, skaleczeń, oparzeń, wrzodów, po-
cenia się rąk i stóp oraz bólu głowy2.

Jednak największym walorem henny, cenionym na całym obszarze jej występowania 
są barwiące właściwości proszku otrzymywanego z wysuszonych i startych lub – rza-

1 Zob. J. Kuśmierz, Mehendi – sztuka, zwyczaj, rytuał, „Etnografi a Polska”, R. 33: 1989, z. 1, s. 109–133.
2 D. Penkala-Gawęcka, Medycyna tradycyjna w Afganistanie i jej przeobrażenia, Wrocław 1988, s. 94.
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dziej – utłuczonych świeżych liści henny. Rozmieszany z wodą, czasem z dodatkiem 
domieszek i naniesiony na wybrane miejsce, daje w zależności od gatunku i czasu pozo-
stawania na skórze, efekt koloryzacji – od pomarańczy i czerwieni, po brązy i pożądaną 
czerń. Zabarwienie uzyskane w ten sposób może utrzymywać się do trzech miesięcy, 
choć – oczywiście – jego trwałość jest uzależniona od cech indywidualnych człowieka, 
od odczynu jego skóry i potu.

Nie wiadomo, od kiedy człowiek uprawia i wykorzystuje hennę. Przeważa jednak 
opinia, iż jest to roślina, której „magiczne” właściwości znano i ceniono już w starożyt-
ności. To przekonanie o „odwieczności” zwyczajów związanych z henną odzwierciedla 
również arabski folklor. Zgodnie z ludowymi wyobrażeniami Allach stworzył Adama 
z ziemi, a Ewę – w sprawie stworzenia której milczy Koran – z jego łukowato wygię-
tego żebra. Pierwsza kobieta dorównywała wzrostem swojemu towarzyszowi, posiada-
ła jednak jaśniejszą i bardziej delikatną skórę, ciemne oczy, długie włosy zaplecione 
w siedemset drobnych warkoczyków i dłonie pomalowane henną3. W metaforycznym 
sensie o krzewie henny wspomina Biblia4. Także współcześni mahometanie wskazują na 
starożytne, przedislamskie pochodzenie henny, wiążąc ją z tradycjami Berberów, pod-
kreślając jednocześnie fakt, iż zwyczaj ten został zaakceptowany przez ich religię. Cha-
rakterystyczny dla islamu zakaz przedstawiania wizerunków ludzi i zwierząt sprawia, 
że brakuje zabytków ikonografi cznych, których analiza mogłaby rozstrzygnąć problem 
pochodzenia i dawności zwyczaju. Nieliczne zachowane freski i malowidła pochodzą 
dopiero z XVIII i XIX wieku z terenów Persji, Turcji i Indii. Przedstawione na nich po-
staci kobiet z wyższych sfer, ubranych w orientalne stroje, posiadają na rękach i stopach 
ślady czerwonego zabarwienia. Charakterystyczny kolor, jak również miejsce i sposób 
wykonania ozdoby sugerują, że może to być henna5.

Zwyczaj malowania henną, jako obcy europejskiej kulturze, budził zainteresowa-
nie podróżników nastawionych na poszukiwanie orientalnych „dziwności”. Sir Anthony 
Sherley – angielski arystokrata podróżujący po Maroku, pozostawił zapiski pochodzące 
z początku XVII wieku, dotyczące wykorzystywania henny przez plemiona berberyj-
skie, odbiegającego jednak od tradycyjnie związanych z nią wyobrażeń:

(...) W dniu bitwy ich kobiety postępują za nimi, w rękach swych barwnik niosąc zwany „Han-
na”, jeżeli zobaczą z ich strony chęć ucieczki lub rejterady, rzucają trochę tej „Hanny” na ich ubra-
nia, które ona znaczy, a grupa zawsze potem uważa ich za tchórzy i niehonorowych Żydów. W oba-
wie przed tym naznaczeniem, niewielu opuszcza pole [bitwy], chyba że pokonawszy wrogów lub 
jako pomalowane nieboszczyki, których te kobiety zaraz rozbierają i grzebią6.

Podobne informacje pochodzą także z późniejszego okresu. Francuski kapitan rela-
cjonujący wydarzenia związane z powstaniem szajcha Bou Amana w roku 1881 na te-

3 R. Piwiński, Mitologia Arabów, Warszawa 1989, s. 120.
4 B. Szczepanowicz, Atlas roślin biblijnych. Pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika, Kraków 2004, 

s. 203–204.
5 Przykładem w tym zakresie może być pochodząca z końca XVIII w. (ok. 1780 r.) indyjska miniatura, 

przedstawiająca radżę Savanta Singha wręczającego betel poetce Bani Thani. Bose stopy przedstawionej tam 
kobiety udekorowane są wieloma bransoletami, a podeszwy stóp zabarwione są henną. 

6 A. Sherley, A True Historical Discourse of Mulay Hamets Rising to the Three Kingdomes of Moruecos, 
London 1609, cyt. za: L. Rosen, The Culture of Islam. Changing Aspects of Contemporary Muslim Life, 
Chicago–London 2002, s. 178. 
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renie Algierii, wspomina, że w bitwie pod Tigri uczestniczyły kobiety, które zawieszone 
u siodeł koni swoich mężów lub synów zagrzewały ich do walki, a zbiegów naznaczały 
poprzez kropienie ich henną7.

Zwyczaj ozdabiania się henną jest popularny także współcześnie8. Specyfi k jest re-
klamowany jako naturalny i bezpieczny produkt, barwiący skórę i włosy, wpływający 
na gęstość brwi kobiet, bród mężczyzn, poprawiający wygląd grzyw i sierści zwierząt, 
także ofi arnych, zabijanych podczas muzułmańskich świąt. W dwujęzycznej (arabskiej 
i angielskiej) ulotce dołączonej do produktu, informującej o cechach henny i jej zasto-
sowaniu można przeczytać, iż jest to również doskonały prezent dla eleganckich kobiet:  
„Ideal for marriages, eids and other occassions”. O ważności zwyczaju świadczy fakt, 
że problemami jego zastosowania zajmują się autorytety formułujące teologiczną opinię, 
czyli fatwę. Ponieważ Koran nie wypowiada się w sposób bezpośredni na temat henno-
wego pigmentu i jego wykorzystywania, stosuje się charakterystyczną dla szariatu wy-
kładnię przez analogię (kijas). Na jej podstawie zaleca się kobietom używanie środków 
mających służyć upiększaniu, takich jak: henna, kohl i złoto9 – o ile odpowiada to ich 
mężom. Kobieta może stosować hennę w dniu wesela, a także z powodu innych okazji, 
np. muzułmańskich świąt (Eid ul – Adha, Eid ul Fitr). Podkreślaną zaletą henny jest na-
turalność, a jej barwiące właściwości mogą być wykorzystywane bez ryzyka rytualnego 
zbrukania. To sprawia, że znajduje się ona na liście trzynastu rzeczy, które są dozwolone 
dla pielgrzymów udających się do Mekki, pragnących zachować stan rytualnego uświę-
cenia ihram, wymagający wstrzemięźliwości, stosowania odpowiedniego stroju o tej 
samej nazwie (oznaczającej również całun), dokonywania ablucji i powstrzymywania 
się od używania niektórych perfum. Szczegółowe zasady używania henny w tych oko-
licznościach są regulowane przez cztery ortodoksyjne szkoły prawa islamskiego, które 
także w tym względzie nie zajmują jednolitego stanowiska10. Jak się jednak wydaje, uży-
cie henny w tym przypadku wiąże się raczej z zapachem oraz z ochroną przed owadami 
i słońcem, nie zaś z ewentualnym ozdabianiem.

O hennie wspomina sunna Mahometa, stanowiąca dla współczesnych muzułmanów 
wyznacznik tego, co jest zgodne i tego, co kłóci się z nauką islamu. Zgodnie z tradycją 
zatem, henna stanowiła jedną z ulubionych roślin Proroka, który szczególnie miał cenić 
sobie jej zapach. Według niektórych zapisków, miał również korzystać z barwiących 

7 Kpt. Armengaud, Le Sud – Oranais Journal d’un Legionnaire: 13 mois de collones pendant l’insurection 
des Ouled Sidi Cheikh, spluves par le marabout Bou – Amama, Lavanzelle 1893, za: B. Zaorska, Raj pod 
stopami, Warszawa 1991, s. 34. 

8 Zdobienie tego rodzaju popularne jest współcześnie i potwierdzone w krajach Maghrebu (Algieria, 
Maroko, Tunezja), w Egipcie, Sudanie, Kuwejcie, Kurdystanie, Afganistanie, Pakistanie i w Indiach. 

9 Opinia teologiczna (fatwa) z dnia 22.11.2000 r., dostępna na stronie www.islamonline.com.
10 Szkoła hanbalicka dowodzi, że użycie henny nie jest zabronione do zabarwiania części ciała dla muh-

rim niezależnie od płci, z wyjątkiem głowy. Szkoła szafi cka jest zdania, że muhrim – mężczyźni mogą uży-
wać henny do barwienia ciała z wyjątkiem rąk i stóp, których barwienie bez uzasadnionego, prawdziwego 
powodu jest niedopuszczalne. Także pokrywanie głowy zbyt grubą warstwą henny jest niedozwolone. Szkoła 
ta stoi na stanowisku, że w wypadku muhrim – kobiet, będących w stanie ihram stosowanie henny jest nie-
wskazane, a wręcz bezprawne w wypadku, gdy kobieta znajduje się w stanie iddah, czyli po śmierci męża. 
Szkoły hanafi cka i malikicka utrzymują, że dla muhrim – niezależnie od ich płci, użycie henny nie jest do-
zwolone, ponieważ zawiera ona w sobie perfumy, a ich stosowanie nie jest dozwolone dla stanu ihram. Zob. 
www.islamonline.com z dnia 18.04.2004. 
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właściwości henny w celu zamaskowania swojej siwizny11 i krytykować zaniedbujących 
się pod tym względem (tj. niefarbujących włosów) bądź fałszywie skromnych żydów 
i chrześcijan. Zgodnie z przekazaną przez sunnę tradycją niektórzy towarzysze Proroka 
(zwłaszcza pierwsi kalifowie – Abu Bakr i Umar) farbowali swoje włosy. Uznaje się 
więc, że jest to czynność zalecana dla mężczyzn, jednak pod warunkiem że zachowają 
oni konieczny umiar i zdrowy rozsądek. Według sunny mężczyźni nie powinni natomiast 
ozdabiać się henną – w zależności od szkoły prawnej formułującej opinię, malowanie 
ich rąk henną jest zakazane (haram) lub tylko nieodpowiednie. Jako uzasadnienie przy-
woływany jest autorytet Proroka, który przeklął zarówno mężczyzn upodabniających się 
do kobiet, jak i kobiety, które chcą upodobnić się do mężczyzn. Malowidła wykonywane 
przez mężczyzn na skórze są zatem czynnością niedozwoloną, a także dowodem pew-
nego rodzaju miękkości, niegodnej tej płci. Odstępstwem od tej zasady – o ile chodzi 
o hennę – mogą być jedynie względy lecznicze. W wypadku konieczności medycznej 
użycie henny, nawet jeżeli wiąże się z jej działaniem barwiącym, nie jest naganne12.

Do zwyczaju ozdabiania rąk henną nawiązują niektóre arabskie wyroby jubilerskie. 
Kształt tradycyjnych amuletów w kształcie dłoni (hamsa) wywodzi się z czasów przed-
islamskich, choć współcześnie amulety obdarzane są znaczeniem religijnym, wiążącym 
je z rodziną Mahometa. Wykonana ze szlachetnych metali wzmacniających jej funkcje 
ochronne „Ręka Fatmy” symbolizuje dla wiernych pięć fi larów islamu, a jej symetria 
oznacza również doskonałość córki Proroka13. Stylizowany motyw jej dłoni, przywo-
dzący na myśl kunsztowne desenie wykonane henną, wykorzystywany jest jako środek 
apotropeiczny w medalionach, szpilkach podtrzymujących chusty, brelokach, a także 
w dekoracjach drzwi.

W świecie islamu henna uznawana jest za ozdobę przeznaczoną na specjalne okazje. 
Wykonywana jest przede wszystkim z okazji zaręczyn i wesel. Tą czynnością zajmują 
się kobiety, dla których ta praca stanowi często źródło utrzymania. W Tunezji istnieją 
specjalne salony, należące do kobiet oferujących swoje usługi jako specialites marria-
ges, które oferują kompleksową obsługę dla kobiet w zakresie przygotowań ślubnych, 
w tym depilację ciała, brwi, wykonanie makijażu, manicure i pedicure, a także zdobienie 
henną. Ręce i stopy narzeczonej maluje się odręcznie, za pomocą pędzelka lub aplika-
tora, a wzory – o motywach fl orystycznych lub geometrycznych są wytworem fantazji. 
Misterne zdobienie – o ile występuje – obejmuje wierzch dłoni i stóp, wnętrze i pode-
szwy stóp barwione są jednolicie.

Najbardziej popularnym sposobem zdobienia jest prosta technika polegająca na po-
krywaniu grubą warstwą papki z henny stóp i dłoni. Zaleca się, aby w trakcie jej wysy-
chania kropić preparat sokiem z cytryny, co zapobiega przedwczesnemu kruszeniu się. 
Dla otrzymania bardziej intensywnego i trwalszego koloru niekiedy owija się kończy-
ny, tworząc rodzaj zawiniątek i jednocześnie ciepłych kompresów, które pozostawia się 
na dłuższy czas – nawet na całą noc. Po upływie odpowiedniego czasu, hennę ściera 

11 Muzułmańscy uczeni w piśmie nie są jednak w tej kwestii zgodni. Anas, wierny sługa Mahometa, 
zaprzeczał – co przekazały hadisy – jakoby miał on farbować włosy henną. Inne relacje z czasów Proroka 
wskazują, że prawdopodobnie jednak barwił swoje włosy.

12 Opinia teologiczna (fatwa) z dnia 3.04.2001, dostępna na stronie www.islamonline.com.
13 Fatma została zaliczona do Czystej Czternastki doskonałych ludzi. Zob. M.M. Dziekan, Symbolika 

arabsko-muzułmańska, Warszawa 1997, s. 35.
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się, a następnie zmywa wodą. Nie jest to jednak regułą. Na tunezyjskich ulicach można 
zaobserwować kobiety, które po wyschnięciu nie usuwały ze swoich stóp zaschniętej 
mieszanki, ale pozostawiały ją tam, by stopniowo odpadała samoistnie. Taki sposób 
wykonywania zabarwienia uniemożliwia naniesienie dopracowanych wzorów. Współ-
cześnie kobiety (szczególnie młode) pragną dekoracji bardziej fi nezyjnych. Stąd po-
pularność rozmaitych akcesoriów umożliwiających precyzyjne naniesienie ornamentu, 
także wielokolorowego, takich jak szablony, wzorniki-naklejki, aplikatory i specjalne 
pędzelki.

Henną zdobią się na ogół dorosłe kobiety, a w specyfi cznych sytuacjach niekiedy tak-
że dzieci obojga płci i mężczyźni, przy czym w tym ostatnim przypadku pomijana jest 
ornamentyka, a zabarwienie przyjmuje kształt nieregularnej czerwonej plamy. W świe-
cie islamu zdobieniu henną poddawane są zazwyczaj stopy i dłonie. Berberowie wyko-
nują za jej pomocą drobne ozdoby na twarzy – głównie na czole i na brodzie. Wśród ple-
mion środkowej Afryki z kolei, ozdobne malowidła lokowane są na różnych częściach 
ciała – na twarzy, ramionach, rękach, stopach i brzuchu. Mimo że Tunezja uchodzi za 
najbardziej zeuropeizowany kraj arabski, także i tam malowanie henną jest powszechne 
i bynajmniej nie posiada charakteru prowincjonalnego. Charakterystyczne czerwonawe 
zabarwienie można zauważyć na dłoniach i stopach nowocześnie ubranych kobiet w ko-
smopolitycznym Tunisie i w miejscowościach turystycznych (Hammamet, Nabeul). 
Najbardziej rozpowszechniona jest koloryzacja podeszew i paznokci stóp. Czerwona 
barwa o różnym stopniu nasycenia przechodzi ze spodu stopy na jej boki, tworząc nie-
regularny pasek o wysokości około trzech centymetrów, zwężający się pośrodku stopy. 
Krawędź zabarwienia jest traktowana w sposób specjalny: rzadko tworzy nieregularną 
linię, częściej jest starannie wykończona i tworzy drobne fale, ząbki lub desenie imitu-
jące koronkę albo falbanki. Ozdabiana może być również część stopy pomiędzy małym 
palcem a kostką, a także podbicie. W tym przypadku najczęściej spotykane są motywy 
fl orystyczne – kwiaty z podwójnymi listkami, o starannie wyrysowanym henną konturze 
i cieniowanych drobnymi kreskami krawędziach płatków i liści. Innym rodzajem ozdo-
by są kompozycje złożonych z esowato wygiętych linii, obejmujących wierzch stopy 
i sięgające z przodu aż za kostkę. Rzadziej spotyka się kobiety, których wnętrza dłoni 
noszą nieregularne ślady henny, częściej kobiety wykorzystujące barwę henny do ozdo-
by paznokci, rezygnujące z farbowania innych części dłoni14. Szczególnie dopracowana 
jest dekoracja dłoni i stóp świeżo poślubionych mężatek.

We współczesnej islamskiej obrzędowości weselnej malunki henną wykonywane są 
zarówno na dłoniach i stopach panny młodej, jak i – w zależności od zwyczajów lo-
kalnych lub życzenia oblubieńca – na jego dłoniach, dłoni lub tylko na jednym palcu. 
Już w trakcie zaręczyn rodzice mężczyzny ofi arowują narzeczonej talerz henny, która 
jest rozrabiana, a powstałą papką pokrywa się jej dłonie i stopy, a także włosy. Henna 
jest jednym z prezentów, które w dniu wesela rodzice narzeczonego przesyłają przyszłej 
synowej15. Kobieta w trakcie „wieczoru henny”, odbywającego się w przeddzień wesela 

14 Warto zaznaczyć, że współczesny islam uznaje, iż lakier na paznokciach praktykującej kobiety – mu-
zułmanki, czyni nieskutecznymi ablucje i oczyszczenia, a więc uniemożliwia uzyskanie stanu rytualnej czy-
stości wymaganego np. do odmawiania modlitw.

15 A. Barska, Konfl ikt kulturowy w społeczeństwie algierskim w drugiej połowie XX wieku, Opole 1996, 
s. 93; tejże, Status kobiety w tunezyjskim systemie obyczajowo-obrzędowym, Opole 1994, s. 88.
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lub w drugim dniu jego trwania, ozdabiana jest henną. Często wnętrze dłoni i podeszwy 
stóp są malowane bez wzorów, na jednolity kolor – czerwony lub ciemnobrązowy, na-
tomiast wierzch dłoni i stopy zdobione są misternymi16 wzorami wykonywanymi przez 
mistrzynię ceremonii, zwaną „hannaną”. Pozostała część henny jest wykorzystywana 
przez kobiety uczestniczące w uroczystościach. W zależności od pozostałej ilości farby 
barwią nią sobie ręce i stopy lub same tylko stopy. Resztę henny zakopuje się starannie, 
tak aby nie dostała się w ręce osoby nieprzychylnej, która mogłaby spowodować za jej 
pomocą problemy małżeńskie: rozwód, bezpłodność, impotencję, a nawet śmierć męż-
czyzny17. Henna odgrywa istotną rolę w tradycyjnym weselu afgańskim, jednak w tym 
przypadku matka lub siostra panny młodej barwi tylko jedną rękę dziewczyny, a także 
mały palec pana młodego. Pozostałym barwnikiem ozdabiają się goście przyglądający 
się uroczystości. Własności przypisywane hennie wykorzystują kobiety przygotowujące 
się do porodu. W Tunezji przyszła matka maluje sobie nią dłonie18, w Sudanie czynności 
tej dokonuje dopiero po narodzinach potomka19. W Algierii natomiast, hennę rzuca się 
w cztery kąty pokoju, w którym odbywa się poród20. Malowanie henną występuje także 
przy okazji obrzezania. Chłopcom biorącym udział w uroczystości zabarwia się henną 
wnętrze dłoni, czasem także podeszwy stóp21. Niektórzy informatorzy wskazywali, że od 
wewnątrz dłoni maluje się tylko wybrane palce – kciuk, palec wskazujący i środkowy, 
jedynie w obrębie pierwszego stawu22. Henna pojawia się także w trakcie przygotowań 
do pogrzebu. Zmarły nie jest upiększany, ale do trumny wkłada mu się woreczek hen-
ny23. Z kolei w obrzędach pogrzebowych marokańskich Berberów ciało osoby zmarłej 
kropi się henną24.

Barwiąca mieszanka pojawia się na dłoniach kobiet z okazji świąt religijnych, np. 
takich jak: Aszura, Dzień Urodzin Proroka. W święto zakończenia ramadanu „Id al Ka-
bir” algierscy muzułmanie składają krwawą ofi arę zwierzęcą (barana, kozę, byka, wołu, 
krowę, wielbłąda, wielbłądzicę lub w razie trudności materialnych ptactwo domowe), 
przy czym najstarsza kobieta maluje henną na kolor czerwony sierść zwierzęcia ofi ar-
nego, a wszystkim kobietom z rodziny i dzieciom dłonie i niekiedy stopy25. Dla swoich 
użytkowników henna stanowi także rodzaj ochronnego amuletu – dzieciom maluje się 
prawą dłoń i lewą stopę podczas zaćmień słońca lub księżyca, uważanych za zjawiska 
wyjątkowo niekorzystne, wywołane brakiem odpowiedniej pobożności wśród ludzi26.

Niezależnie od obrzędowego wykorzystywania, ozdabianie henną traktowane jako 
sposób dodatkowego zarobkowania, stanowi istotną pozycję w przemyśle turystycznym. 
W krajach Maghrebu wykonanie za opłatą malunku jest oferowane turystom z Europy. 

16 A. Dłużewska, Kobieta w Tunezji, Warszawa 1998, s. 38; A. Barska, Status kobiety…, dz. cyt., s. 92.
17 A. Barska, Konfl ikt kulturowy…, dz. cyt., s. 87. 
18 A. Barska, Status kobiety…, dz. cyt., s. 76.
19 M. Ząbek, Arabowie z Dar Hamid, Warszawa 1998, s. 159.
20 A. Barska, Konfl ikt kulturowy…, dz. cyt., s. 86.
21 A. Barska, Status kobiety…, dz. cyt., s. 84.
22 T. Martynowicz, Małżeństwo i obyczaje weselne w Afganistanie, „Etnografi a Polska”, R. 1977, nr 2, 

s. 145.
23 A. Barska, Status kobiety…, dz. cyt., s. 100.
24 E. Szymański, Tradycje i legendy ludów Afryki Północnej, Kraków 1994, s. 94.
25 A. Barska, Konfl ikt kulturowy… dz. cyt., s. 96; tejże, Status kobiety…, dz. cyt., s. 106.
26 M. Ząbek, Arabowie..., dz. cyt., s. 183.
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Usługi te wykonywane są zarówno przez mężczyzn (głównie na plażach), jak i przez ko-
biety (na ulicach i bazarach). Obejmują wykonanie tzw. „tatuażu” na dowolnym miejscu 
ciała, zgodnie z wybranym wzorem lub nalepienie gotowego wzoru. Zazwyczaj dekoru-
je się jedynie wierzch dłoni, przy czym samo zdobienie obejmuje najczęściej dwa palce 
(wskazujący i środkowy). Turystkom nie dekoruje się wnętrza dłoni. Nie jest to – jak się 
wydaje – związane z żadnym zakazem, lecz z faktem, że ten rodzaj dekoracji kłóci się 
z poczuciem estetyki zachodnich kobiet. Komercyjne nastawienie wykorzystujące euro-
pejskie postrzeganie henny jako symbolu Wschodu, dostrzec można przy innych oka-
zjach. Utrzymany w ciepłej, pomarańczowej kolorystyce plakat, reklamujący Maroko 
jako turystyczny raj, zachęcał do odwiedzenia tego kraju w roku 2005. Jego centralnym 
motywem była przedstawiona na tle meczetu anonimowa ręka kobieca, ozdobiona gę-
stym, ażurowym ornamentem. Twórca plakatu, w sposób skrótowy, lecz przemawiający 
do zachodniego odbiorcy, odwołał się do jego wyobrażeń na temat kultury tego kraju, 
kraju – jak sugeruje przekaz – minaretów i henny.

Przynajmniej od XVIII wieku henna jest stosowana w kosmetyce europejskiej jako 
środek barwiący włosy i brwi. Jej właściwości wzmacniające sprawiają, że jest ona wy-
korzystywana jako dodatek do leczniczych i pielęgnacyjnych szamponów. Od jakiegoś 
czasu poza tradycyjnym zastosowaniem pojawiła się moda na wykonywanie umieszcza-
nych w różnych miejscach ciała ozdób wykonanych tą barwiącą mieszanką. W krąg kul-
tury popularnej malunki z henny zostały wprowadzone przez hinduskie superprodukcje 
fi lmowe (Czasem słońce, czasem deszcz), wiele zawdzięczają również reżyserom wywo-
dzącym się z tamtego kręgu kulturowego (Monsunowe wesele). Przedstawione w tych 
fi lmach, wyidealizowane i wystylizowane sceny z życia hinduskich rodzin koncentrują 
się zazwyczaj wokół zaślubin, co daje pretekst do zaprezentowania egzotycznego ry-
tuału, jakim jest – w opinii Europejczyków – wykonywanie ozdób z henny. Bohaterki 
– piękne dziewczęta, tańcząc i śpiewając, demonstrują mehendi – ozdoby wykonane za 
pomocą henny z dodatkiem innych barwników i brokatu. Motyw „hennowego tatuażu” 
wykorzystywany był w Polsce na plakatach reklamujących bollywoodzkie fi lmy.

Niewątpliwie popularność henny w Europie, w tym od kilku lat w Polsce, związana 
jest również z renesansem dawnych sposobów modyfi kacji ciała, takich jak: tatuaż, ska-
ryfi kacja, piercing czy nawet podwieszanie, deformacja i nullifi kacja. Zainteresowanie 
tymi technikami od kilkunastu lat rośnie w związku z ideami głoszonymi przez zwolen-
ników ruchu New Age, w którym mieści się koncepcja nowej plemienności czy pogani-
zmu i praktyk szamańskich. Modyfi kacja ciała jest ważnym elementem rytuałów inicja-
cyjnych i wtajemniczeń dokonywanych przez grupy poszukujące zagubionej w epoce 
„techne” duchowości. Niezależnie od tego, ozdabianie ciała jest po prostu modne, przy 
czym wielu zwolenników zdobienia unika najbardziej skrajnych metod upiększania. 
Gwarantują one co prawda, oryginalny, a przez to pożądany efekt estetyczny, jednak 
wykonywane są za pomocą wielokrotnych nakłuć lub nacięć. Mimo stosowanej asepty-
ki, inwazyjne metody upiększania ciała są uznawane za niebezpieczne – mogą wywołać 
infekcję i zarażenie wirusem HIV. Na tym tle malunek henną jawi się jako bezpieczna al-
ternatywa głównie dla tatuażu – dając możliwości zastosowania identycznych motywów 
zdobniczych, jednocześnie omija główne zagrożenia, jakie niosą z sobą inne metody 
dekorowania ciała: zarażenie chorobą, nieplanowane zniekształcenia, czy też po prostu 
nietrafny wybór wzoru lub jego niestaranne wykonanie.
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Zabiegi malowania henną wykonywane są w okresie letnim, a zdobienie nanoszone 
jest na miejsca odsłonięte. Najczęściej dekorowane są łopatki, brzuch – okolice pępka, 
lędźwie, nogi – nad kostką. Ozdoby mają na ogół charakter konwencjonalny, a wybo-
rowi wzoru nie towarzyszy nastawienie ideologiczne – wzór ma być przede wszystkim 
ozdobą. To sprawia, że popularnością cieszą się bardzo różne motywy: naiwne – delfi ny, 
serduszka; zoologiczne – jaszczurki, węże; związane z kulturą rocka – nazwy zespołów 
muzycznych, czaszki, nietoperze; dalekowschodnie – litery pisma chińskiego, i wiele 
innych – np. nawiązujących do wzorów biżuterii i symboliki chrześcijańskiej. Wykony-
wanie tego typu ozdób określane jest często jako „komercyjne”. Implikuje to istnienie 
sztuki nienastawionej na zyskowność, przeznaczonej dla znawców, bardziej wtajemni-
czonych i przez wtajemniczonych wykonywanej. Ta „niekomercyjność” jednak nie jest 
całkowicie bezinteresowna.

Zdobnictwo artystyczne, którego podłożem są na ogół indywidualne zainteresowania 
kulturą Orientu, odwołuje się do mistyki i tajemnych praktyk, nie jest jednak pozbawione 
akcentów merkantylnych. Liczni propagatorzy hennowego tatuażu, nie kryjąc własnych 
fascynacji, proponują naśladowanie wzornictwa krajów arabskich i Indii lub opraco-
wują własne, inspirowane tamtejszymi tradycjami27. Poza usługami oraz informacjami 
historycznymi i praktycznymi dotyczącymi wykorzystania henny, oferują także sprze-
daż akcesoriów niezbędnych do tworzenia ornamentu. Tendencje te odzwierciedla Inter-
net, gdzie funkcjonują liczne witryny specjalizujące się w tematyce związanej z henną, 
prezentujące bardzo różny poziom. Amatorskie – podają informacje będące zazwyczaj 
kompilacją tekstów pochodzących z innych stron, niepoddanych weryfi kacji, często we 
własnym tłumaczeniu. Na ogół część informacyjna jest raczej skromna, a autor strony 
koncentruje się na zagadnieniach handlowych. Rozważaniom o mistycyzmie henny czy 
też nawet o jej świętości, towarzyszą zwykle bannery zachęcające do natychmiastowe-
go kupna barwiącego proszku i materiałów ułatwiających wykonanie bezpiecznego ta-
tuażu. Temu samemu celowi służą slogany, oparte na typowej dla reklam frazeologii, 
obiecujące poznanie ulubionego zapachu Mahometa czy też zagłębienie się w atmosferę 
Orientu. Oddzielną grupę stanowią strony przygotowane profesjonalnie, atrakcyjne wi-
zualnie, redagowane przez nieprzypadkowe osoby, opatrujące zamieszczane informacje 
przypisami i danymi bibliografi cznymi. Taki zabieg sprzyja uznaniu strony za wiary-
godną, „naukową”, wskutek czego funkcjonuje ona jako źródło dla innych autorów, 
powielających odszukane tam informacje w sposób bezrefl eksyjny. Poza informacjami 
o pochodzeniu henny, sposobami jej przygotowania, wzornikami motywów i galeriami 
zdjęć dokumentujących wykonane już zdobienia, przynajmniej niektóre strony zawiera-
ją artykuły dotyczące starożytnego pochodzenia henny i jej dawnego stosowania, przy 
tym autorzy tych artykułów powołują się na teksty staroegipskie, ugaryckie, babilońskie, 
a także mitologię kreteńską i grecką28.

27 Zob. Malowanie skóry henną, „Gazeta Wyborcza”, 16.05.2003, artykuł dostępny na stronie www.
gazeta.pl.

28 Warto zwrócić szczególną uwagę na stronę www.hennapage.com, zawierającą szereg praktycznych 
wskazówek dotyczących przygotowania i użycia henny, wywiady ze współczesnymi artystami zajmującymi 
się sztuką mehendi oraz Encyklopedię henny (Encyclopedia of Henna) – zbiór tekstów poświęconych historii 
i współczesnym kolejom henny.
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Szczególnie interesujące są dwa artykuły29 wskazujące na bardzo dawne zastoso-
wanie henny odwołujące się do mało znanych w Polsce30 tekstów o treści religijnej31 
– prawdopodobnie rytualnych – odkrytych w starożytnym mieście Ugarit (Ras Shamra), 
na terenie dzisiejszej Syrii. Autorka nawiązuje do kluczowych postaci cyklu mitów po-
święconych bogu burzy, do Baala i Anat (V AB), parze w mitologii ugaryckiej odpowie-
dzialnej za płodność i urodzaj. Zdaniem autorki, wzmianki w tekstach pochodzących 
z późnej epoki brązu (XIV w. p.n.e.), ale odwołujących się do tradycji dawniejszych, 
są świadectwem jednego z najstarszych przykładów upiększania się za pomocą henny 
– w ten sposób miała przyozdobić się bogini Anat, szykując się do walki. Bliższa ana-
liza tekstów mitologicznych nie potwierdza jednak tej atrakcyjnej tezy32. Próby łącze-
nia zwyczaju ozdabiania się henną z cyklem Baala z Ugarit zasługują jednak na uwagę, 
nie tyle ze względu na zauważalny wysiłek autorów publikujących, a czasem osobiście 
tłumaczących skomplikowane teksty starożytne, ile poprzez ich deklarowane związki 
z poganizmem, przede wszystkim w jego odmianie neokanaanejskiej33.

Ruch neopogański mieści się w nurcie związanym z prądami New Age. Głosi tezę 
o szkodliwym wpływie chrześcijaństwa na Europejczyków, wynikającym z połączenia 
religii i władzy politycznej. Reakcją na opresyjność tego wyznania, uwidaczniającą się 
zwłaszcza w stosunku do kobiet, jest powrót do doświadczeń przedchrześcijańskich, do 
Starej Religii, łączącej politeizm, panteizm oraz praktyki ezoteryczne: rytuały tantrycz-
ne, magię i kabałę. Jej istotą są uniwersalne doświadczenia ludzkości, których konkretne 
realizacje etniczno-kulturowe posiadają charakter wtórny. Ruch „wicca”, mieszczący 
się w tym prądzie, odwołuje się do kultu Rogatego Boga oraz symbolizującej pierwia-
stek kobiecy Wielkiej Macierzy – jego koniecznego uzupełnienia. Emanacją tej pary bo-
gów był Baal i jego siostra-kochanka, chtoniczne bóstwa starożytnych Kananejczyków, 
w kulcie których ważne miejsce zajmowały praktyki orgiastyczne34 oraz procesjonalne 
pochody. Zdaniem wielu współczesnych pogan, Biblia, w której pojawia się w nega-
tywnym świetle kult złotego cielca – Baala, a potem chrześcijaństwo przyczyniło się 
do zafałszowania jego obrazu i utożsamienia tej pozytywnej postaci ze złem, a w końcu 
z Szatanem. Mimo ekspansji monoteistycznego judaizmu, a potem chrześcijaństwa – jak 
głoszą poganie – kult pary bogów z Ugarit – Baala i jego towarzyszki Anat-Asztarte, 
czczonej współcześnie jako jeden z aspektów Wielkiej Bogini35 – przetrwał w ukryciu, 

29 C. Cartwright-Jones, Anath, the Virgin Warrior Goddess: Victory, Henna and Grain, [w:] www.hen-
napage.com/encyclopedia; tejże, Anath Hennas Her Hands to Celebrate Baal’s Victory over Mot, [w:] tamże.

30 Zob. W. Tyloch, Odkrycia w Ugarit a Stary Testament, Warszawa 1980.
31 W Ugarit poza religijnymi odkryto również teksty o innej tematyce, m.in. administracyjnej, ekono-

micznej, prawnej, medycznej, weterynaryjnej.
32 Niepełne teksty z Ugarit uniemożliwiają ustalenie ich treści, a także kolejności tekstów tworzących 

tzw. cykl Baala. Ugarycki zaliczany jest do grupy języków zachodniosemickich, jak wszystkie języki z tej 
grupy charakteryzuje się transkrypcją bezsamogłoskową. Fakt ten w powiązaniu z problemami związanymi 
z ustaleniem reguł składniowych nim rządzących, utrudnia w sposób bezpośredni dokładne odczytanie tek-
stów i ich interpretację, co sprawia, że istnieją rozbieżności w tłumaczeniu i w brzmieniu poszczególnych 
tekstów. Zob. W. Tyloch, Odkrycia w Ugarit a Stary Testament, Warszawa 1980, s. 26–27.

33 Lilinah biti Anat, Why I am a Canaanite Pagan and Witch?, [w:] www.geocities.com/SoHo/lofts/2938/
temple, dnia 13.10.2008.

34 T.H. Gaster, Myth, Legend and Custom in the Old Testament, vol. II, New York, Evanston, San Fran-
cisco, London 1975, s. 507–508.

35 G. Dunwich, Wicca od A do Z. Encyklopedia współczesnej czarownicy, Warszawa 2003, s. 163.
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by po okresie eksterminacji odrodzić się w postaci ruchu wicca. Zainteresowanie tek-
stami z Ras Shamra wiąże się z potrzebą wiernego odtworzenia rytuałów pochodzących 
ze starożytności, a więc wolnych od późniejszych, chrześcijańskich zniekształceń i na-
leciałości.

Nowoczesne czarownice łączą swoje zainteresowania z wykonywaniem artystycz-
nych tatuaży za pomocą henny36, posiadającej w ich mniemaniu przede wszystkim 
aspekt magiczny. To sprawia, że poza aspektem zdobniczym, henna znajduje także inne 
zastosowanie – namalowane nią runy posiadają większą mistykę i moc. W sklepach dla 
czarownic opakowania tego specyfi ku oferowane są obok takich niezbędnych dla ich 
praktyki akcesoriów, jak: kociołki, różdżki, karty tarota czy też pogańska biżuteria. Dla 
współczesnych pogan malunek z henny naniesiony na skórę oznacza świętą naturę ciała, 
a jego skuteczność w magii jest uzależniona od użytych w dekoracji symboli oraz od 
intencji osoby nanoszącej ornament37. Także w przypadku czarownic funkcjonuje prze-
konanie o dawności tego zwyczaju. Zdaniem znawcy problematyki wicca, już starożyt-
ne kapłanki Wielkiej Macierzy barwiły stopy henną na znak swojego oddania bogini38. 
Współczesne czarownice, decydując się na zabarwienie rąk, symbolicznie nawiązują 
do tej tradycji, co oznacza również wybór wschodniej duchowości czy też szerzej – od-
rzucenie chrześcijaństwa i ufundowanej na nim europejskiej kultury. W tym kontekście 
zdobienie henną nabiera nowych znaczeń, stając się symbolem kontestacji39. Nieczytel-
ność tego gestu nie przeszkadza współczesnym czarownicom, dla których istotna jest 
pewna ekskluzywność grupy, utożsamiana z posiadaniem wtajemniczenia lub specjal-
nych predyspozycji.

Swój udział w popularyzacji omawianego tutaj sposobu ozdabiania ma również 
brytyjska piosenkarka Madonna, deklarująca się jako zwolenniczka kabały, feminizmu 
i studiów nad „trzecią płcią” (queer studies). W teledysku do piosenki Frozen, pro-
mującym płytę Ray of Light (1998 rok) piosenkarka pojawiła się w ciemnym stroju, 
z rękami ozdobionymi charakterystycznym ornamentem. Reżyser fi lmu – Chris Cunni-
gham, odwołując się do scen z fi lmu Angielski pacjent, kręconych na tunezyjskiej pu-
styni, wykreował nastrój tajemnicy, wykorzystując symbolikę orientalną i zachodnią, 
przyczyniając się do stworzenia kolejnego wcielenia tej artystki, którego elementem był 
hennowy tatuaż. W opinii fanów symbolizował on niektóre cechy charakteru artystki: 
otwartość, perfekcjonizm i łaskawość40. Jednym z motywów hennowej dekoracji był 
wieloznaczny, nasycony ezoteryką, wywodzący się z hinduskiej mistyki symbol Om. 
Długa suknia, mroczny nastrój teledysku, a przede wszystkim hennowe tatuaże w zesta-
wieniu z wcześniejszymi zainteresowaniami artystki mieszczącymi się w kręgu ducho-
wości New Age, zostały odebrane jako manifestacja sympatii do współczesnego cza-
rownictwa. Nowy wizerunek został zdyskontowany przez Madonnę w komercyjnych

36 Zob. np.www. good-times.webshots.com, 13.11.2008.
37 Zob. www.wicca-spirituality.com, 13.11.2008.
38 D.J. Conway, Wicca. The Complete Craft, Crossing Press 2001, s. 163.
39 Termin ten rozumiem jako zorganizowane lub spontaniczne akty jednostek lub grup związane z od-

mową uczestnictwa w istniejącym systemie społecznym, połączone z negacją norm i wartości w nim istnie-
jących oraz z postulatami zastąpienia ich alternatywami. Zob. T. Paleczny, Kontestacja. Formy buntu we 
współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997, s. 36.

40 Informacja na stronie: www.madonnaeterna.republika.pl, 23.06.2005.
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reklamach, m.in. w kampanii promocyjnej zegarków szwajcarskiej fi rmy „Ebel”. Głów-
nym motywem pojawiającym się na plakatach były eksponujące produkt ręce piosenkar-
ki ozdobione arabeskami z henny.

Niewątpliwie henna jest przykładem zapożyczenia kulturowego, które przebyło od-
wieczną drogę ze Wschodu na Zachód. Tej transmisji jednak nie towarzyszyło przenie-
sienie treści symbolicznych, co sprawia, że choć pojawiają się pewne podobieństwa, 
utożsamienie tych występujących równolegle praktyk nie jest możliwe.

Materiały etnografi czne sugerują, że zwyczaj wykonywania fi nezyjnych zdobień za 
pomocą henny, mógł wykształcić się z wcześniejszych praktyk, których istota wybiegała 
poza funkcje zdobnicze, koncentrując się raczej na użyciu koloru, czerwonego zabar-
wienia, będącego uniwersalnym, znanym w wielu kulturach symbolem życia i śmierci 
jednocześnie, a przez to symbolem ambiwalencji. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę 
na związki henny i ochry – glinki barwiącej, której ślady odnaleziono już w pochówkach 
ludzi epoki paleolitu.

Przykłady dotyczące świata islamu wskazują, iż nie można ograniczyć się tylko 
do interpretacji henny w kategoriach estetycznych lub sprowadzać ją jedynie do magii 
ochronnej. Użycie henny wykracza także poza symbolikę płodności, oczyszczenia41, 
szczęścia małżeńskiego czy też znaku interakcji rodzinnych42. Jej pojawienie się w ob-
rzędach przejścia, takich jak: wesele, obrzezanie czy pogrzeb ma szerszy kontekst po-
zwalający postrzegać hennę – w odniesieniu do kręgu kultury arabskiej43 – jako rodzaj 
ważnego operatora kulturowego. Przegląd obrzędowości islamskiej pozwala stwier-
dzić, iż zastosowanie w nich henny ma za zadanie akcentowanie ambiwalencji osób 
biorących udział w obrzędzie – służy zacieraniu granic pomiędzy płciami kulturowy-
mi44. Symbolizuje także kobiecość, a raczej stereotypowe wyobrażenia z nią związane 
– stąd zwyczaj naznaczania barwnikiem mężczyzn niewykazujących się walecznością 
na polu bitwy. Przyjęcie tej perspektywy pozwala zrozumieć, dlaczego Berberowie tak 
bardzo obawiali się „napiętnowania” za pomocą henny i dlaczego islam uznaje nie tyle 
ozdabianie, ile barwienie rąk czy palców za niestosowną czy zakazaną dla mężczyzn 
praktykę. W zgodzie z tą interpretacją pozostaje fakt, iż może ona być używana pod-
czas obrzezania chłopców i przez starszych mężczyzn stosujących hennę w celach te-
rapeutycznych lub jako środek maskujący siwiznę. Te dwie kategorie wiekowe nazna-
czone są nieokreślonością. Obrzezanie w wielu kulturach traktowane jest jako moment 
przejścia chłopca z grupy kobiet do grupy mężczyzn, połączony z ostatecznym okre-
śleniem płci dziecka, które dokonuje się poprzez odrzucenie elementów „niemęskich” 
(napletek). Ambiwalencja, charakterystyczna dla stanu, w którym poprzez swoje nie-
dookreślenie znajduje się chłopiec, jest dodatkowo zaznaczana poprzez przebieranie go 
w ubranka dziewczęce. Obyczaj ten tłumaczony jest wtórnie potrzebą ochrony chłopca 
przed „złym spojrzeniem”.

41 M.M. Dziekan, Symbolika arabsko-muzułmańska, dz. cyt., s. 41.
42 J. Kuśmierz, Mehendi – sztuka, zwyczaj, rytuał, dz. cyt., s. 126–132.
43 Antropolodzy sugerują, że cechą kultury arabskiej jest inherentna ambiwalencja, rozumiana za R. Mer-

tonem jako zjawisko związane ze strukturą i statusem społecznym. Zob. R.K. Merton, Sociological Ambiva-
lence, [w:] On Social Structure and Science, red. P. Sztompka, Chicago and London 1996, s. 123.

44 L. Rosen, The Culture of Islam. Changing Aspects of Contemporary Muslim Life, Chicago and London 
2002, s. 31–32.
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Odmiennie niż na Wschodzie, w kręgu kulturowym Zachodu malunek henną jest na 
ogół bezrefl eksyjnie nanoszonym pod wpływem kultury popularnej i wynikającej z niej 
mody ornamentem, niewiążącym się z rytuałem i świątecznymi obchodami. Jednak dla 
pewnych hermetycznych grup, znajdujących się niejako na marginesie kultury, symbo-
lika henny jest rozbudowana i wieloaspektowa. Ich członkowie odwołują się do trady-
cji bliskowschodnich, w pewnym jednak sensie odrzucają współczesność tego świata, 
upatrując w nim przede wszystkim kolebkę cywilizacji dającej początek odwiecznym 
religiom. Zwrot ku epoce przedchrześcijańskiej, choć nie manifestacyjny, oznacza tak-
że zakwestionowanie europejskiej cywilizacji i związanych z nią wartości. Henna jest 
jednym ze znaków powrotu do korzeni i dążenia do odbudowania stanu pierwotnego, 
z charakterystyczną dla niego wspólnotowością bogów, przyrody i ludzi. W tym ostat-
nim przypadku nadaje się jej aspekt mistyczny czy nawet okultystyczny i łączy z daw-
nymi kultami.

Zdobienia wykonane henną na dłoniach Europejek są przykładem zapożyczenia, 
które nastąpiło wskutek kontaktów dwóch kultur. Jednak pierwotna, wywodząca się 
z tradycji Wschodu, symbolika pozostała nieodczytana lub unieważniona, sam zaś zwy-
czaj, poddany reinterpretacji, nabrał cech jedynie konwencjonalnego ozdabiania, lub 
– w pewnych sytuacjach – walorów symbolu kontestacji.
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DIALOG CYWILIZACYJNY POLSKO-ROSYJSKI.
PERSPEKTYWA PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

Ukształtowanie cywilizacyjne Rosji i jej odniesienie do Zachodu oraz cywilizacji łaciń-
skiej, a co za tym idzie – również do Polski – doczekały się wielu opracowań. Mają one 
charakter historyczny i sytuują się w obrębie historii politycznej oraz historii idei (np. 
prace Andrzeja Walickiego, Henryka Głębockiego czy Iwony Massaki) bądź charakter 
kulturowy i wchodzą w obręb historii kultury czy historii literatury (jak np. prace Maria-
na Zdziechowskiego, Ryszarda Łużnego, Lucjana Suchanka). Dominująca jest tendencja 
historyczna, która eksponuje ideowo-polityczny wymiar stosunków polsko-rosyjskich 
w kontekście religijnym. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku wykładnia an-
tropologiczna traktowana jest marginalnie. Wykorzystanie jej sprowadza się do wskazania 
na opozycję między wyznacznikami cywilizacji łacińskiej – personalizmem i indywidu-
alizmem – przenikającymi polonizm, a wspólnotowością prawosławia jako rosyjskiej 
„stałej danej”, determinanty cywilizacyjnej. Głębsze spojrzenie na różnice antagonizu-
jące Rosję i Polskę pozwala dostrzec antropologiczną istotę ich genezy, obejmującą nie 
tylko aspekt religijny, kulturowy czy prawny, ale również historyczny i społeczny. Takie 
spojrzenie prezentują prace uczniów Mieczysława Krąpca – na gruncie fi lozofi i kultury 
i historii kultury – Henryka Kieresia, Andrzeja Maryniarczyka, Piotra Jaroszyńskiego.

Idąc za ich przykładem, należy zwrócić uwagę na cywilizacyjny wymiar nie tylko hi-
storii politycznej, ale również historiotwórczych ideologii i geopolitycznych koncepcji. 
Piętno cywilizacyjne odbija się na ideach integrujących: to, co łączy Polskę z Europą, 
oddziela ją od Rosji. Jednocześnie zaś rosyjskie idee geopolityczne jednoczące Rosję 
z Europą Zachodnią nie uwzględniają Polski. W sposób wyjątkowo trafny i dogłębny 
istotę różnic dzielących Polskę i Rosję ujął Feliks Koneczny. Europa Zachodnia i Polska 
ukształtowały się na gruncie cywilizacji łacińskiej, Rosja – pod wpływem cywilizacji 
bizantyjskiej i – w mniejszym stopniu – turańskiej1. To, co różni cywilizację łacińską od 
bizantyjskiej i turańskiej ma wpływ na wymiar życia zarówno jednostki, jak i wspólnoty 
narodowej oraz społecznej. Jest to nade wszystko personalizm, pociągający za sobą ukie-

1 F. Koneczny, O ład w historii, Kraków 2003. 
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runkowanie wolnościowe z jednej strony, z drugiej – dążność do solidaryzmu narodowe-
go i społecznego. W przeciwieństwie do cywilizacji łacińskiej – bizantyjska i turańska 
mają charakter gromadnościowy, który pociąga za sobą inne ukształtowanie ustrojowe 
i społeczne – w duchu przemocy. Cywilizacje gromadnościowe – podkreśla Koneczny 
– tworzą społeczny mechanizm, w przeciwieństwie do łacińskiej, która rodzi organizm 
społeczny. Nawiązując do koncepcji Konecznego, Mieczysław Krąpiec pisze:

Wewnętrzne rozbicie Europy na Wschód i Zachód od czasów średniowiecznych jest faktem, 
który domaga się wyjaśnienia nie tylko historycznego, ale także kulturowo-cywilizacyjnego. 
Funkcjonujące bowiem wyrażenie o „chrześcijańskiej cywilizacji” Europy wymaga dookreśleń, 
albowiem nie ma jakiejś jednej cywilizacji (w rozumieniu: sposobu życia społecznego) chrześci-
jańskiej. Świat bowiem bizantyjski był cywilizacyjnie różny od świata cywilizacji łacińskiej. I cho-
ciaż chrześcijaństwo w swych dogmatycznych sformułowaniach zasadniczo nie różni się w świe-
cie rzymskim i w świecie bizantyjskim (wyjąwszy sprawy prymatu papieża), to jednak istnieją 
zasadnicze różnice cywilizacyjne, pochodzące z różnego systemu prawa. Z drugiej strony świat 
protestancki, chociaż nie przyjmuje niektórych dogmatów katolickich, to jednak w dużej mierze 
wytrwał przy cywilizacji łacińskiej2.

Jak zauważa dalej M. Krąpiec, chrześcijaństwo zachodnie, nie utożsamiając się z żad-
ną cywilizacją, miało jednak charakter cywilizacyjny. Uporządkowało sferę życia spo-
łecznego, zachowując niezależność Kościoła od państwa, w przeciwieństwie do Bizan-
cjum, gdzie cesarz podporządkował swej władzy Kościół. Rosja przejęła od Bizancjum 
przede wszystkim to, co ją oddzielało od Rzymu: nie tylko zasadę podporządkowania 
Cerkwi władzy świeckiej, ale również ideał cezaropapizmu, centralizm i jednostajność 
społeczną. Ulegając zaś dodatkowo wpływom turańskim, jeszcze bardziej oddaliła się 
od cywilizacji łacińskiej, która ukształtowała antropologię personalistyczną i solidary-
styczną koncepcję dobra wspólnego.

Zachód i Turan – pisze M. Krąpiec – stanowią najbardziej widoczny kontrast. W cywilizacji tu-
rańskiej nie spotykamy się z żadnym pojęciem „godności człowieka”, z żadnym pojęciem osobistej 
godności. Jednostka ludzka posiada tylko taką wartość i znaczenie, jakie nadaje jej rola odgrywana 
w instytucji państwowej. W cywilizacji turańskiej, turańsko-moskiewskiej czy turańsko-kozackiej 
nie powstało jeszcze prawdziwe organiczne społeczeństwo. Wszystkim jest państwo. A państwo 
ma strukturę wojskową i siła wojskowa jest zasadniczą siłą tego państwa. Takimi państwami były 
średniowieczne państwa mongolskie i taką też szkołę przeszła Moskwa3.

Otwierając się na wpływy również innych cywilizacji, Rosja – zdaniem Konecznego 
– nie stworzyła ich syntezy, a co za tym idzie – jednej etyki i jednego systemu wartości. 
To, co powstało na jej gruncie z wpływów siedmiu cywilizacji: bizantyjskiej, turańskiej, 
łacińskiej, arabskiej, żydowskiej, bramińskiej i chińskiej – ma charakter mieszanki cy-
wilizacyjnej, „kołobłędu”, którego istotą jest wykluczenie etyki z życia publicznego. 
Uczony twierdzi, iż idea krzyżowania cywilizacji jest fałszywa, prowadzi bowiem nie 
do syntezy, lecz do mieszanki, która może być tylko „trująca”. Mieszanki zaś z reguły 
wchodzą w konfl ikt z cywilizacjami. Stosunek Rosji do Europy Zachodniej i do Polski 
wynika więc nade wszystko z konfl iktowego charakteru jej cywilizacji, będącej mie-
szanką cywilizacyjną.

2 M.A. Krąpiec, Dzieła. O ludzką politykę, t. XVII, Lublin 1998, s. 197–198.
3 Tamże, s. 198.
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Rozmaite mieszanki europejskie – podkreśla Koneczny – w tym zawsze były zgodne, że wyklu-
czają etykę z życia publicznego. Sprzymierzały się też cywilizacje bizantyjska, turańska i żydow-
ska i tworzyły rozmaite sojusze przeciwko cywilizacji łacińskiej4.

Cywilizacyjne różnice między Rzeczpospolitą i księstwami ruskimi uwydatniły się 
w okresie umacniania i poszerzania państwa moskiewskiego. Nabrały zaś nowego zna-
czenia po upadku Konstantynopola w 1453 roku. Upadek ten oznaczał, że Moskwa stała 
się jedynym w Europie państwem prawosławnym, a co za tym idzie – kontynuatorem 
dziedzictwa bizantyjskiego. Nowa jej rola została podkreślona przez małżeństwo, ja-
kie Iwan III zawarł z księżniczką bizantyjską, Zofi ą Paleolog, bratanicą Konstantyna 
XI, ostatniego władcy Bizancjum. Zofi a wpływy bizantyjskie nie tylko umocniła, ale 
również poszerzyła. Wpływy te na gruncie interpretacji historycznej i kulturowej przed-
stawiane są zazwyczaj jako proces obejmujący władców i władzę oraz społeczeństwa 
im podległe, a także stosunki kształtujące się między nimi i Kościołem. Trudno z nich 
wyczytać, jakie było podłoże antropologiczne tych procesów.

Przyjazd Zofi i do Moskwy – czytamy w Historii Rosji Ludwika Bazylowa i Pawła Wieczor-
kiewicza – spowodował w każdym razie poważne zmiany w dziedzinie obyczajów i ceremoniału 
dworskiego, który zaczęto dostosowywać do wzorów bizantyjskich kosztem dawnej bezpośred-
niości i prostoty. Iwan III zaczął się tytułować „z Bożej łaski władcą całej Rusi, wielkim księciem 
włodzimierskim i moskiewskim”, czasami używał już także tytułu cara. W jego pieczęci znalazł się 
dwugłowy orzeł bizantyjski5.

Jedynie dwa pojęcia: „bezpośredniość” i „prostota” wskazują w tym przykładzie na 
umacnianie antropologii według terminologii Konecznego – gromadnościowej, antyno-
micznej wobec personalizmu obszaru łacińskiego.

Zmiany wprowadzone przez Zofi ę Paleolog wprowadzały Moskwę ponownie w or-
bitę wpływów bizantyjskich. Księżniczka, która po śmierci swojego ojca, Tomasza Pa-
leologa, znalazła się wraz z dwójką braci pod opieką papieża w Rzymie, nie poddała 
się oddziaływaniu cywilizacji łacińskiej. Mimo iż uległa namowom Watykanu i zde-
cydowała się na małżeństwo z księciem moskiewskim, aby skłonić go do podpisania 
Unii Florenckiej, pozostała wierna bizantyjskim wartościom, obyczajom, tradycji. Iwan 
III poślubił Zofi ę, jednakże Unii nie podpisał. Jak wszyscy ruscy prawosławni, upadku 
Konstantynopola upatrywał w zgodzie Bizancjum na wysuniętą przez sobór w Ferrarze 
i Florencji unię łączącą Kościół wschodni i zachodni. Wprawdzie Bizancjum wycofało 
swą zgodę na Unię, jednak stanowisko Moskwy nie uległo zmianie. Okoliczności te zro-
dziły podatny grunt dla powstania tezy o wyjątkowej roli cara w obronie prawosławia 
przed innowiercami.

Zaczął – pisze Michaił Heller – kształtować się pogląd że, „ruski władca powołany jest po to, 
aby zastąpić cesarza bizantyjskiego, a Rusini powinni zająć pierwsze miejsce wśród narodów pra-
wosławnych, usuwając w cień Greków, ponieważ są lepszymi od nich chrześcijanami”6.

Również w tym poglądzie koncepcja narodu rosyjskiego jako najlepszego pośród 
narodów prawosławnych jest niejasna w jego relacji do pojedynczej osoby. Nie wie-

4 F. Koneczny, O ład w historii, dz. cyt., s. 52.
5 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław–Warszawa–Kraków 2005, s. 67.
6 M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, tłum. E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 2000, s. 115.
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my, czy ma zająć pierwsze miejsce dlatego, że jako najsilniejszy może być wiecznym 
strażnikiem prawosławia, czy też dlatego, że konsekwentnie podporządkowuje się jako 
wspólnota zasadom chrześcijaństwa.

Idea wyniesienia prawosławnych Rusinów ponad samych Greków, będących ich star-
szymi braćmi w wierze, oddzieliła ich dodatkowo od Europy Zachodniej i cywilizacji 
łacińskiej, a tym samym od Polski. Zachód bowiem, przejąwszy niepodzielne dziedzic-
two antyku, stanął bliżej Grecji niż Moskwa. Z kolei zaś idea zastąpienia cesarza bizan-
tyjskiego przez ruskiego władcę stała się fundamentem koncepcji potężnego państwa, 
które byłoby kontynuacją imperium przeciwstawiającego się wrogom prawosławia. Jak 
podkreślają historycy, koncepcja ta oraz towarzysząca jej idea samodzierżawia, a także 
idea sukcesji Moskwy jako Trzeciego Rzymu powstały w klasztorach, które odgrywały 
pierwszorzędną rolę w ówczesnym życiu nie tylko umysłowym i kulturowym, ale rów-
nież politycznym. Mnich Josif Wołocki stworzył koncepcję władzy księcia moskiew-
skiego, mnich Filoteusz – religijno-metafi zyczną, eschatologiczną koncepcję państwa. 
W obydwu dobro osoby zostało podporządkowane realizacji dobra władcy i państwa. 
W obydwu osoba ludzka usunięta została w cień, gdyż nie zapewniają jej one godno-
ściowego istnienia, traktują ją jako część całości pozbawioną wyraźnego statusu bytu 
osobowego. Pierwsza koncepcja została oparta na zasadzie teokratycznego absolutyzmu 
i zakładała objęcie władcy czcią boską, pociągającą za sobą upodrzędnienie ontyczne 
poddanych. Druga nadała Moskwie charakter symboliczny na gruncie religii i escha-
tologii, w ramach których osobisty stosunek do Boga i religii ulega niemal całkowitej 
redukcji, w przeciwieństwie do cywilizacji łacińskiej, w której jak pisze Krąpiec za 
Konecznym, „każdy człowiek jest osobiście odpowiedzialny przed Bogiem, osobiście 
wyprasza sobie łaski i osobiście ponosi karę, bez względu na zajmowane stanowisko, 
na pełnione funkcje społeczne. Przed Bogiem staje tylko jako osoba”. Obydwie koncep-
cje – i Wołockiego i Filoteusza – były całkowicie obce Zachodowi, jak również Polsce, 
nade wszystko ze względów antropologicznych – „gromadnościowych”, antypersona-
listycznych. Szczególne znaczenie dla przyszłości Rosji miała idea Moskwy – Trzecie-
go Rzymu, która w drugiej połowie XIX wieku stała się podstawą imperialnej polityki 
państwa, spotęgowanej wobec Polski nie tylko ze względu na utrwalenie antagonizmów 
prawosławno-katolickich, ale również cywilizacyjnych.

Josif Wołocki – czytamy w historii Hellera – jest autorem teorii potężnego państwa o samo-
dzierżawnej władzy. Filoteusz, gorliwy „josifl anin”, mnich z pskowskiego klasztoru Jelizarowa 
wytyczył temu państwu cel. W posłaniu do Wasyla III, syna Iwana i księżniczki bizantyjskiej Zofi i, 
Filoteusz sformułował mesjanistyczny program dla Moskwy. Wspomniawszy o tym, że pierwszy 
Rzym upadł zżerany od wewnątrz przez pogaństwo, drugi – pod ciosami niewiernych, prorokował: 
dwa Rzymy upadły, trzeci – Moskwa – stoi, a czwartego już nie będzie7.

Trzeci Rzym to wspólnota narodu zrodzona na gruncie wspólnoty cerkiewnej, której 
soborowości podporządkowany jest indywidualny los człowieka. Nie ma on własnej 
eschatologii i własnego końca, własnej odpowiedzialności za kondycję świata przed na-
dejściem Sądu Ostatecznego. Jest częścią Rzymu.

Wbrew autorom prac na temat współczesnej Rosji, od Zachodu oddzielało ją i od-
dziela nadal w stopniu najwyższym to, co jest spuścizną idei przedstawionej w listach 

7 Tamże, s. 124.
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starca Filoteusza. Ujmuje ona nie tylko historiozofi czne, metafi zyczne i eschatologiczne 
znaczenie Moskwy, ale również antropologiczne. O wiele mniejsze znaczenie w kształ-
towaniu różnic między Rosją a Europą i Polską miał sposób sprawowania rządów w Mo-
skwie, zdefi niowany przez Josifa Wołockiego jako teoria władzy książąt moskiewskich, 
zachowująca piętno wpływów Turanu. Pierwotnie – w okresie umacniania państwa mo-
skiewskiego – teoria mnicha z pskowskiego monastyru nie miała charakteru ideologii 
uzasadniającej program poszerzania granic i budowy imperium. Jak pisze Andrzej An-
drusiewicz:

Filoteusz ukazał drogę rozwoju duchowego Świętej Rusi – prefi guracji Trzeciego Rzymu. Świę-
ta Ruś to z jednej strony ideał Niebieskiego Jeruzalem, niewidzialnego grodu Kitieża, a z drugiej 
– ruska ziemia utożsamiana z ziemią moskiewską. (…) Byt Świętej Rusi nie zależał od form ustro-
jowych czy kształtu granic państwa. Był ideałem duchowym, w języku cerkiewnym określanym 
jako monarchia wszechświatowa (wsielennaja), co było dowolnym tłumaczeniem słowa oikoume-
ne. (…) Była to wielka doktryna eschatologiczna, w której nie było miejsca na ideę nacjonalistycz-
ną, zrodzoną w innym czasie historycznym8.

Taka koncepcja Moskwy – Trzeciego Rzymu jako centrum Świętej Rusi świadczy 
o tym, że Filoteusz był daleki od idei kształtowania ziemskiego imperium ruskiego z sil-
ną władzą księcia, wyrastającą z tradycji bizantyjskiego cezaropapizmu. Obca była mu 
również apologia społeczności Rusinów jako narodu wybranego, poprzez który działa 
Opatrzność i dzięki któremu realizuje ideał Niebieskiego Jeruzalem. Z koncepcji Filote-
usza zrodził się ideał Świętej Rusi – imperium ducha i kult świętości ziemi, na której roz-
poczyna się wędrówka do Ojczyzny niebieskiej. Wędrówka wspólnoty religii i narodu.

Mimo że Święta Ruś jawiła się jako miejsce duchowe, gdzie dokonywała się tajemnica zbawie-
nia człowieka, nakładano na państwo moskiewskie obowiązek ziemskiej obrony Królestwa Chry-
stusa – Trzeciego Rzymu. Świętość uległa personalizacji. Naród ruski i jego władcy odpowiadali 
przed świętymi i przed Bogiem. Świętość uznawano za ważną część staroruskiej struktury pań-
stwowej, świętych za następców „carstwa” (swiatoj car) i ziemstwa (mir – świat). W mistycznym 
planie Ruś przekształciła się w Ziemię Chrystusa, co nakładało na mieszkańców nadludzkie wręcz 
obowiązki9.

Obowiązki te miały charakter wspólnotowy, „gromadnościowy”, co było tak oczywi-
ste, jak wspólnotowa odpowiedzialność za Trzeci Rzym przed Bogiem. Sama bowiem 
wspólnotowość w bizantyjsko-turańskim ujęciu była uświęcona, „święta”, w przeciwień-
stwie do cywilizacji łacińskiej, która nie przyznawała jej takich atrybutów, traktując ją jako 
środek do uświęcania osoby. Świadczy o tym m.in. Złota legenda Jakuba de Voragine. Ten 
zbiór żywotów świętych katolickich, stanowiący szkołę świętości, popularny był na grun-
cie polskim do początku XX wieku. Uczył, że wspólnota jest jedynie drogą do Boga.

Żaden inny chrześcijański, a nade wszystko katolicki naród nie odważył się – jak 
zauważa Tomaš Špidlik – nadać sobie, swojej ziemi, swojemu państwu i władzy mia-
na „święte”. Miano to oznacza nie tylko bezpośredni stosunek księcia ruskiego i jego 
narodu do Boga, ale również jego wybranie. Wybranie to w epoce staroruskiej miało 
specyfi czne, „służebne” znaczenie.

8 A. Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska, Warszawa 2004, t. I, s. 280. 
9 Tamże, s. 281.
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Jednakże – pisze Špidlik – lud rosyjski umiłował i przyswoił sobie to miano nie z pychy, lecz 
w pokornej świadomości uświęcania się do świętej służby10.

Idea uświęcania się do świętej służby towarzyszyła powstawaniu w XVI wieku no-
wego państwa wokół Moskwy. I dopóki dominowała w świadomości narodu rosyjskie-
go, dopóty jego stosunek do Polski i Europy Zachodniej, aczkolwiek krytyczny, nie był 
radykalnie wrogi. Duchowość determinowała bowiem świadomość narodową Rosjan, 
stanowiąc skuteczną ochronę życia publicznego przed laicyzacją, a także wrogością do 
cywilizacji łacińskiej. Dzięki temu możliwe było w drugiej połowie XVII wieku otwar-
cie Moskwy na kulturę zachodniego sąsiada – Polskę. Dokonała się wówczas pierwsza 
faza europeizacji Rosji. Wielu historyków, m.in. Andrzej Walicki w książce Rosja, kato-
licyzm i sprawa polska, pomniejsza jej znaczenie. Tymczasem otwarcie na Polskę, będą-
ce otwarciem na Zachód, miało wymiar kulturowy. Realizowane było dzięki środowisku 
ludzi wykształconych, pośród których czołową rolę odegrali wychowankowie Akademii 
Mohylańskiej. Akademia ta – na mocy przywileju przygotowanego przez ucznia Syme-
ona Połockiego, Sylwestra Miedwiediewa – została przekształcona w 1685 roku przez 
Zofi ę regentkę w pierwszą wyższą Akademię Słowiańsko-Grecko-Łacińską. Dała ona 
Rosji wielu nauczycieli, duchownych, tłumaczy – inteligencję, która odegrała wielką 
rolę kulturową, niosąc Rosji nie tylko wysokie wartości kultury duchowej, ale również 
materialnej. W lakonicznym ujęciu polskich historyków obydwa porządki wartości 
miały duże znaczenie w procesie europeizacji Rosji, ustępując kilkadziesiąt lat później 
wpływom niemieckim, a następnie francuskim.

W życiu umysłowym – czytamy w Historii Rosji Ludwika Bazylowa i Pawła Wieczorkiewicza 
– i w dziedzinie obyczajów pojawiały się wówczas wpływy polskie – rzecz znamienna na tle dłu-
gotrwałych konfl iktów. Korzystano z przekładów polskich przy tłumaczeniu romansów średnio-
wiecznych na język rosyjski, przekładano też sporo z języka polskiego i łaciny, np. kroniki Macieja 
Miechowity, Macieja Bielskiego i Macieja Stryjkowskiego, różne dzieła naukowe, powieści ry-
cerskie i zbiory legend. Niektórzy bojarzy urządzali swoje otoczenie na modłę polską, gromadzili 
w swoich siedzibach obrazy malarzy polskich, używali polskich wyrobów rzemieślniczych, ubie-
rali się po polsku, jeździli karetami polskiego typu11.

Badacze uważają, że język polski, a także w niewielkim stopniu łacina, odegrały 
w kulturze rosyjskiej rolę pierwszych języków zachodnich. Jak podkreśla Ryszard Łuż-
ny, korzystanie z języka polskiego widoczne było nade wszystko w imponującej akcji 
tłumaczeniowej. Pełnię znaczenia tej akcji oddaje prezentacja wszystkich wartości, teo-
rii, systemu ocen, tendencji, gustów, które jej towarzyszyły12. Występująca jako pro-
motor tej okcydentalizacji inteligencja rosyjska nie zmieniała jednak swej tożsamości 
osobowej, a także narodowej. Nie wyłamywała się z tradycji wspólnotowej, nie przej-
mowała zachodniego indywidualizmu ani też zachodnich personalistycznych koncepcji. 
Inteligencja podejmująca dzieło okcydentalizacji Rosji, pozostawała wierna tej samej 
– prawosławnej – wizji człowieka i świata oraz tej samej cywilizacji ukształtowanej 
przez prawosławie. Nie zmieniała również charakteru ani też nie traciła swej wierności 

10 T. Špidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, przeł. J. Dembska, Warszawa 2000, s. 225.
11 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, dz. cyt., s. 130.
12 R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków 

kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich XVII–XVIII w., Kraków 1966. 



123Dialog cywilizacyjny polsko-rosyjski. Perspektywa przeszłości i przyszłości

rodzimej tradycji, co według Paula Ricoeura stanowi fundament tożsamości typu idem 
oraz ipse – jednakowości i bycia sobą13. To, co dla tej tożsamości, a zarazem umysłowo-
ści ma znaczenie fundamentalne, jest wyrażalne w kategoriach prawdy rozumianej w jej 
klasycznym ujęciu, które zaproponował św. Tomasz, nawiązując do Arystotelesa:

Prawda jest zgodnością intelektu i rzeczy, kiedy to intelekt stwierdza istnienie tego, co jest, albo 
też mówi o istnieniu rzeczy nieobecnej14.

Nie naruszający prawdy – nade wszystko ontologicznej i aksjologicznej – dialog cy-
wilizacyjny z Zachodem poprzez Polskę ukazywał Rosji nie tyle alternatywę, ile szan-
sę bardziej wszechstronnego rozwoju. Wysokie wartości duchowe, którym była wierna 
inteligencja końca wieku XVII oraz początku XVIII umacniały prawdę w świadomości 
nie tylko kulturowej, ale również narodowej i religijnej Rosjan. Oparta na niej ówcze-
sna europeizacja Rosji nie rodziła konfl iktu z tradycją staroruską, nade wszystko z jej 
aksjologią. Inteligenci rosyjscy tego okresu nie przeżywali – jak ich zafascynowani fi -
lozofi ą Ludwika Feuerbacha XIX-wieczni następcy – dylematów wynikających z du-
cha nieograniczonej wolności, która rodziła nie tylko krytycyzm wobec uniwersalnych 
prawd, ale również ich przekształcanie czy wręcz negację. Dla tych ostatnich wyjątkowo 
korzystny grunt przygotowała osiemnastowieczna fi lozofi a racjonalizmu. Zrodziła ona 
deizm i libertynizm oraz spowodowała odwrót od prawa naturalnego. Tendencje te były 
znane nie tylko inteligencji czasów Katarzyny II, ale nade wszystko stanowiły dla niej 
ogromną pokusę, której nie wszyscy zdołali się oprzeć. Już wówczas relacje kulturowe 
Rosji z Zachodem ulegały wpływom fi lozofi i krytycznie odnoszącej się do chrześcijań-
skiej tradycji Zachodu i cywilizacji łacińskiej. Zbliżenie do Europy nie było więc zbli-
żeniem do cywilizacji łacińskiej, dlatego mogło ułatwić realizację imperialnej polityki 
wobec łacińskiej i katolickiej Polski.

Dodatkową inspirację do umocnienia stosunków z Europą stanowiła aktywność inte-
lektualna carycy, zwanej oświeconą monarchinią. Jako znawczyni Monteskiusza i Wol-
tera (z tym ostatnim nawiązała osobistą korespondencję) służyła za wzór proeuropej-
skiej postawy. Mimo szerokiego otwarcia na Zachód, w polityce zagranicznej ówczesnej 
Rosji pojawiły się ekstremalne, antyzachodnie, antyłacińskie idee, które skutkowały 
udziałem tego państwa w rozbiorach Polski. Okcydentalistyczne, oświeceniowe i jed-
nocześnie antypolskie nastawienie Katarzyny II, a zarazem XVIII-wiecznej inteligencji 
czasów oświecenia było przejawem gromadnościowego, opartego na sile i kulcie wła-
dzy, charakteru cywilizacji bizantyjsko-turańskiej. Idea imperialna, stanowiąca jeden 
z ważniejszych punktów programu rozwoju Rosji, kształtowanego od czasów Piotra I, 
była antynomiczna wobec wysokich wartości pierwszej fazy europeizacji Rosji: kijow-
sko-mohylańskiej. Nie była natomiast sprzeczna z ideami oświeceniowymi, na które 
otwarła Rosję Katarzyna II. Idea imperialna, nie zaś polonizm – jak twierdzili panslawi-
ści – wbiła klin między Polskę i Rosję. Umocnił ją nurt nacjonalizmu, który w połowie 
XIX wieku rozwinął się na gruncie rosyjskiego konserwatyzmu, zainspirowanego ide-
ami niemieckich myślicieli romantycznych. Rozwojowi tendencji konserwatywno-na-

13 P. Ricoeur, Filozofi a osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1992.
14 Cyt. za: S. Kowalczyk, Z refl eksji nad człowiekiem. Człowiek – Społeczność – Wartość, Lublin 1995, 

s. 235.
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cjonalistycznych towarzyszyła przyspieszona transformacja idei Filoteusza, podporząd-
kowywana od czasów Piotra I idei imperialnej. Koncepcja Moskwy – Trzeciego Rzymu 
wniknęła do programu polityki zagranicznej Katarzyny II jako zadanie priorytetowe nie 
wprost, lecz pośrednio – poprzez ideę imperialną. Teza Filoteusza, stając się legitymacją 
zaborczej polityki, zmieniła swe pierwotne znaczenie; sama zaś Rosja stała się przeci-
wieństwem Świętej Rusi. Nie przeszkadzało to jednak warstwom oświeconym, w szcze-
gólności zaś inteligencji, która nie protestowała nie tylko przeciwko rozbiorom Polski, 
ale również przeciwko transformacji prawosławnej idei mesjanistycznej i zaprzepasz-
czeniu wizji Świętej Rusi.

Natomiast na forum europejskim imperialna polityka nie stanowiła wyjątku, była 
przejawem panujących tendencji absolutystycznych, którym podporządkowane zostały 
podstawowe kategorie cywilizacji łacińskiej. Dlatego też przynależne do niej monarchie 
i państwa zachodnie nie były skłonne naruszyć wspólnoty interesów imperialnych z Ro-
sją w imię obrony wspólnoty wartości cywilizacji łacińskiej z Polską.

Rosja – pisze Heller – która rozwijała się w warunkach głębokiego rozbicia społeczeństwa, po 
śmierci Piotra I zwróciła się ku Zachodowi, weszła do koncernu mocarstw europejskich, opiera-
jąc całą swoją działalność na zasadzie niepodzielnej autokratycznej władzy monarchy. Nieśmiałe 
próby jej ograniczenia zostały odrzucone. (...) Władza autokratyczna dawała monarsze możliwość 
mobilizowania do osiągania celów, jakie sobie wyznaczył, wszystkich zasobów kraju bez względu 
na ofi ary i koszty15.

Ten typ władzy – samodzierżawie – zrodzony na gruncie cywilizacji bizantyjsko-
-turańskiej, podobnie jak jej owoce: potęga militarna, sukcesy wojenne i podboje impe-
rialne nie tylko nie podważały pozycji Rosji w Europie, lecz umacniały jej przynależ-
ność do „koncernu mocarstw”. Opozycja, jaka ukształtowała się przeciw Katarzynie II 
w kręgach szlacheckich, podjęła nieśmiałą krytykę jej despotyzmu oraz bezwarunkowej 
modernizacji Rosji, która jej zdaniem przyniosła regres moralny. Te etyczne punkty kry-
tyki zaprezentował główny ideolog opozycji, książę Michaił Szczerbatow, w niecenzu-
ralnej rozprawie O zepsuciu obyczajów w Rosji, wydanej dopiero w 1858 roku przez 
Aleksandra Hercena w emigracyjnej drukarni. Autor eksponuje w niej kryzys moralny, 
jaki powstał w Rosji na skutek postępu cywilizacyjnego, modernizacji dokonanej we-
dług wzorca europejskiego. W rozprawie nie ma jednak mowy o aspekcie moralnym im-
perialnej polityki rosyjskiej, o podbojach, jakich Rosja dokonała i o niesprawiedliwych 
wojnach, jakie toczyła. Nie ma mowy o powrocie do idei Świętej Rusi. Wykorzystując 
koncepcję Konecznego, można w tym miejscu stwierdzić, że Szczerbatow potwierdza ją, 
pokazując zanik moralności w sferze publicznej pod wpływem postępu przychodzącego 
z Zachodu. Postęp ten zawiera pewne elementy cywilizacji łacińskiej, dlatego też można 
wnioskować, iż Szczerbatow przedstawia kształtowanie się mieszanki cywilizacyjnej, 
która zawsze jest trująca, gdyż niszczy sferę moralności. Mieszanka ta w przypadku 
spostrzeżeń autora rozprawy ma jeszcze jeden aspekt: nie obejmuje zła moralnego i spo-
łecznego, jakie wynika z udziału Rosji w rozbiorach Polski. Nie ujawnia niszczących 
działań Rosji wobec obszaru cywilizacji łacińskiej.

Podobny charakter ma pierwszy List fi lozofi czny (1829) Piotra Czaadajewa. Zawarta 
w nim krytyka Rosji i pochwała Zachodu ma wymiar kulturowy, nie obejmuje sfery mo-

15 M. Heller, Historia..., dz. cyt., s. 450.
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ralności, nie ma aspektu antropologicznego. Daje tym samym podstawę do sformułowa-
nia wobec niej zarzutu jednostronności. Teza Czaadajewa o wtórności kultury rosyjskiej 
wobec zachodniej jest pozbawiona kontekstu ideowego i politycznego, nie zawiera żad-
nych odniesień do imperialnej polityki Rosji, a zwłaszcza do jej stosunku wobec Polski. 
Jest ona również wybiórcza – nie uwzględnia wpływów kultury polskiej na rosyjską 
w XVII wieku. Z tego punktu widzenia dyskusyjne jest twierdzenie Andrzeja Walickie-
go o opozycyjności Czaadajewa wobec władzy carskiej.

Aby zrozumieć pozycję Czaadajewa, nie wolno zapominać, że jego idee przepojone były du-
chem opozycji wobec „prawosławnej, samodzierżawnej i narodowej” Rosji epoki Mikołaja. List 
fi lozofi czny Czaadajewa był wyzwaniem rzuconym ofi cjalnej ideologii, głoszącej, że Zachód gnije, 
a Rosja kwitnie i że tylko ona stanowi „kotwicę ocalenia” dla ludzkości16.

Teza o opozycyjności Czaadajewa jest tym bardziej dyskusyjna, że badacz eksponuje 
konserwatyzm poglądów rosyjskiego myśliciela, pomimo iż nie dają one do tego pod-
stawy. Pisze:

Jako Europejczyk, autor Listów fi lozofi cznych był niewątpliwie konserwatystą – również z punk-
tu widzenia swych przekonań politycznych. Szczególny paradoks jego ideologii polegał na tym, że 
nie mógł być konserwatystą jako Rosjanin: twierdził przecież, że w Rosji nie istnieją podstawowe 
warunki prawdziwego konserwatyzmu – poczucie osiadłości, tradycja, zakorzenienie w historii17.

Naznaczony sprzecznościami stosunek Czaadajewa do Europy i Rosji z pierwsze-
go Listu fi lozofi cznego ulega zmianie w Apologii obłąkanego i kolejnych listach. Jest 
ona widoczna w pozytywnej ocenie Kościoła wschodniego, który rosyjski myśliciel po-
przednio przedstawił jako wyłączony z historii powszechnej, tworzonej przez Kościół 
zachodni. Czaadajew wysoko ocenił kontemplacyjny i ascetyczny charakter prawosła-
wia, które w jego oczach ma charakter komplementarny wobec katolicyzmu.

W ten sposób – pisze Walicki – autor Listów fi lozofi cznych doszedł do koncepcji równoupraw-
nienia katolicyzmu i prawosławia jako dwóch biegunów absolutnej prawdy: z jednej strony „ak-
tywizm” i „socjalność”, z drugiej – kontemplacja, asceza i ewangeliczna czystość nauki Chrystu-
sowej. Umożliwiło mu to również nowe spojrzenie na rolę prawosławia w Rosji: nie wyrzekając 
się myśli, że odcięło ono Rosję od Zachodu, począł dowodzić, że właśnie brak świeckich, histo-
riotwórczych ambicji, posunięty aż do przesadnej uległości wobec wszystkich możliwych książąt 
tego świata, pozwolił Kościołowi rosyjskiemu ocalić w dziejowych nawałnicach chrześcijańską 
tożsamość rosyjskiego ludu18.

Niewielu Rosjan podzielało wówczas ideę komplementarności katolicyzmu i prawo-
sławia, wiodącą do ekumenizmu. Włodzimierz Sołowjow, fi lozof, który ją rozwinął w la-
tach 80., głosząc mistyczną jedność obu Kościołów, został uznany za wyobcowanego ze 
swego narodu. Jedność ta nie znalazła żadnego uznania wśród Rosjan, podobnie jak 
idea uniwersalnego imperium chrześcijańskiego, które według Sołowjowa winny zbu-
dować dwa narody słowiańskie – Rosjanie i Polacy oraz Żydzi jako naród ukształtowany 
na nadziei mesjanistycznej. Imperium to miało ocalić Europę od ostatecznego upadku, 

16 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-fi lozofi cznego, Kraków 
2005, s. 145.

17 Tamże, s. 144.
18 Tamże, s. 147–148. 
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spowodowanego jej sekularyzacją. Aby spełnić taką misję, Polacy winni umocnić swój 
katolicyzm, który reprezentowaliby wśród Słowian. Powinni także pozbyć się wrogości 
wobec Rosji, która im w tym pomoże, zawierając unię z Rzymem. Walicki pisze:

Podsumowując te rozważania, uderzał Sołowjow w ton profetyczny. Polska, pisał, „nie zginęła 
i nie zginie”; wiernie służąc katolicyzmowi, stanie się, z woli Opatrzności, ogniwem łączącym pa-
pieża z carem, „żywym mostem między świątynią Wschodu i Zachodu”19.

Koncepcja Sołowjowa została uznana za utopijną i jako taka nie była zwalczana. 
Stanowiła ona przeciwieństwo słowianofi lskiej wizji Rosji nie tylko odciętej od wpły-
wów Europy, ale nade wszystko je zwalczającej. Gdy wizja ta powstawała w latach 40. 
w ramach doktryny słowianofi lskiej, nie miała charakteru ideologicznego, nie stanowiła 
wsparcia dla ofi cjalnej polityki Mikołaja I i jego imperialnych ambicji. Nie zawierała 
też żadnych odniesień ideowych do sytuacji politycznej Polski. Słowianofi lska krytyka 
Europy objęła również Polskę dopiero w latach 60. Zmianie tej sprzyjało z jednej strony 
upolitycznienie teorii ukształtowanej wcześniej przez Iwana Kirejewskiego, Konstante-
go i Iwana Aksakowów, Jurija Samarina, Aleksego Chomiakowa. Z drugiej – wywołało 
ją Powstanie Styczniowe.

Teoretycy słowianofi lskiej doktryny dołączyli wówczas do nacjonalistycznych ide-
ologów imperialnej Rosji, rzucając wraz z nimi na jedną szalę swój dorobek i opinię 
umiarkowanych myślicieli. Zaatakowali Polaków jako Judasza Słowiańszczyzny, który 
poprzez powstanie osłabia siły Moskwy – Trzeciego Rzymu. Polska, aczkolwiek podzie-
lona i pozbawiona państwowości, była w ich oczach silna duchem. Stanowiła dla nich 
problem, który jeden z ideologów nacjonalistycznych, Mikołaj Strachow, przedstawił 
w czasopiśmie braci Dostojewskich „Wriemia” jako fatalną dla Rosji sprawę, Роковой 
вопрос. Fatalną, gdyż zbrojne stłumienie powstania nie powinno jej satysfakcjonować. 
Nie jest bowiem pewnym zwycięstwem. Pewnym byłoby wtedy, gdyby Polska wyzbyła 
się swego katolicyzmu i związków z Watykanem. Gdyby przyjęła od Rosji prawosła-
wie. W tym duchu pisał o Polsce Fiodor Dostojewski w Dzienniku pisarza. Twierdził, że 
nie będzie Polski katolickiej, zapatrzonej w Europę, Polski pańskiej i jezuickiej. Polska 
może zaistnieć na nowo, ale z woli cara, jako Polska prawosławna. Powstanie Stycz-
niowe spowodowało lawinę tego typu wypowiedzi zawierających ideę prawosławizacji 
Polski i odcięcia jej od zachodniej Europy – reslawizacji. Najbardziej charakterystyczne 
określenia pośród nich to: „Judasz słowiańszczyzny”, który winien zjednoczyć się z Ro-
sją; „ohydna tarantula”, która – jak pisał Mikołaj Danilewski – pożera chciwie wschod-
niego sąsiada; „ostry klin wbity przez latynizm” – zdaniem Jurija Samarina – w centrum 
świata słowiańskiego20. Ów latynizm, nazwany przez Samarina „polonizmem”, nie mógł 
być zaakceptowany na gruncie ówczesnej idei Trzeciego Rzymu, poddanej całkowicie 
czynnikom cywilizacji bizantyjsko-turańskiej: nie tylko jej antypersonalizmowi wpi-
sanemu w gromadnościowe ukształtowanie, ale również idei jedności prowadzącej do 
tego, co Koneczny nazywa jednostajnością ukierunkowaną na walkę z różnorodnością, 
która jest wyznacznikiem cywilizacji łacińskiej.

19 Tamże, s. 540.
20 M. Głębocki, Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866), Kraków 

2000, s. 420–425. 
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Poglądy słowianofi lów znalazły odbicie w polityce Aleksandra II oraz jego następcy 
– Aleksandra III. Jaskrawym jej przejawem było podjęcie radykalnej rusyfi kacji pol-
skiego społeczeństwa oraz zerwanie konkordatu z papiestwem. Obydwa działania miały 
symboliczne znaczenie – z jednej strony oznaczały rozpoczęcie procesu włączania Pol-
ski w obręb cywilizacji bizantyjsko-turańskiej, z drugiej – przekształcanie Rosji w im-
perium wrogie cywilizacji łacińskiej. W obydwu przypadkach nastąpiło odejście od idei 
Świętej Rusi oraz od religijno-metafi zycznego i eschatologicznego charakteru Moskwy 
– Trzeciego Rzymu. Zamiast uniwersalnego imperium duchowego Rosja osiągnęła sta-
tus samodzierżawnego carstwa, będącego więzieniem narodów, uniemożliwiającego 
dialog z Polską, nade wszystko dialog cywilizacyjny.

Rewolucja bolszewicka, która położyła kres carskiemu imperium, nie zmieniła rela-
cji z Polską. W miejsce wrogiej dialogowi ideologii imperialnej przyniosła antyhuma-
nistyczną, bezwzględną utopię – totalitaryzm komunistyczny, negujący fundamentalne 
wartości cywilizacji łacińskiej. Rewolucja bolszewicka – zamiast dialogu – rozpoczęła 
nowy etap walki z Polską i polskością. Był to etap wynikający z ideologii i utopii to-
talitarnego komunizmu. Miał on wymiar nie tylko polityczny i ideowy, ale również 
religijny i kulturowy. Totalitarny komunizm czy też – jak uważa większość badaczy 
komunizmu i totalitaryzmu – totalitaryzm komunistyczny miał charakter nowej cywi-
lizacji. Prowadzona w jego ramach walka z Polską i polskością ujawniła ontologię ko-
munistycznego systemu – społecznego i państwowego, nade wszystko zaś jego antro-
pologię – negatywną fi lozofi ę człowieka. Ideologia komunizmu, będąca fundamentem 
totalitaryzmu, wysunęła koncepcję człowieka odciętego od transcendencji, jednowy-
miarowego, słabego, niezdolnego do przekraczania swych ograniczeń, niezdolnego do 
wolności, której nieodłącznym atrybutem jest odpowiedzialność. Na gruncie antropolo-
gii ujawnił się cel totalitaryzmu komunistycznego – próba uformowania nowego czło-
wieka w nowym społeczeństwie, człowieka pozbawionego świadomości religijnej, kul-
turowej, narodowej; podporządkowanego całkowicie komunistycznej ideologii. Próbie 
tej towarzyszyła negatywna transformacja wszystkich sfer życia spowodowana wni-
kającym w nie absurdem utopii, która uniemożliwiała z jednej strony rozwój osobowy 
człowieka, z drugiej kształtowanie dobra wspólnego w jego pierwotnym, sprecyzowa-
nym przez św. Tomasza znaczeniu: bonum commune. Znaczenie to obejmowało nade 
wszystko dobro duchowe każdego członka danej społeczności, a następnie jego dobro 
materialne, instrumentalne wobec duchowego. Dla społeczeństwa polskiego ta kon-
cepcja dobra wspólnego, podobnie jak chrześcijańska antropologia i etyka były nadal 
punktem odniesienia w kształtowaniu świadomości nie tylko narodowej, ale również 
społecznej. Dlatego ideologia totalitaryzmu komunistycznego postrzegana była jako 
ideologia unicestwiająca podstawy bytu narodowego i społecznego, narzucona Polsce 
przez Rosję radziecką.

O istocie totalitaryzmu komunistycznego mówi historia polityczna i antropologicz-
na, a także indywidualne przekazy, niezależna literatura, publicystyka, pamiętniki, listy 
świadków epoki. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć twórczość Gustawa Herlinga-
-Grudzińskiego, Józefa Mackiewicza, Zbigniewa Herberta czy Aleksandra Sołżenicyna, 
Warłama Szałamowa, Władimira Bukowskiego. Zniewolony ideologią nowy człowiek, 
nazwany przez badaczy typem homo sovieticus, zyskał nową świadomość – świadomość 
fałszywą, która przeradzała się w utopijną. W ten sposób dochodziło do utraty tożsamo-
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ści osobowej, która pociągała za sobą utratę tożsamości religijnej, kulturowej, narodo-
wej. Fałsz, który wnikał w świadomość zniewalanego społeczeństwa obejmował kie-
runek istnienia ludzkiego – ku Bogu – oraz towarzyszące mu sfery. Teoretyk fałszywej 
świadomości, Karl Manneheim w pracy Ideologia i utopia mówi o podwójnym przesu-
nięciu w przekształcanej świadomości: poznawczym i aksjologicznym21. We wstępie do 
wymienionej książki czytamy:

Przesunięcie aksjologiczne zasadza się na podawaniu w charakterze motywu postępowania in-
teresu ogólnego tam, gdzie naprawdę operuje wyłącznie interes partykularny. W następstwie tego 
aksjologicznego podstawienia dochodzi do sfałszowania statusu obrazu świata. Obraz ten ogłasza-
ny jest jako „obiektywny”, podczas gdy może być on jedynie intersubiektywny22.

Przemiana przenikniętej fałszem świadomości skutkowała zmianą charakteru, bę-
dącą przejawem tożsamości osobowej, religijnej, narodowej. W świetle historycznych 
i kulturowych danych uzasadnione wydaje się określenie antropologii totalitaryzmu 
komunistycznego jako antropologii negatywnej, gdyż nie uznaje ona autonomii osoby 
ludzkiej, prowadzi do destrukcji tożsamości, niszczy charakter, otwiera człowieka nie na 
dobro, lecz na zło. Świadczą o tym rzutujące nie tylko na politykę i historię, ale również 
na kulturę zmiany w duchowości i mentalności społeczeństwa, wynikające ze zmian 
tożsamości jego członków. Wymowne pod tym względem były takie postawy moralne, 
które stanowiły przejaw duchowej zgody na ideologię, a co za tym idzie, na zło syste-
mu. Postawa zgody na nieludzką ideologię, choć nie dominowała, paraliżowała takie 
relacje społeczne, które rodziły sprzeciw. Postawa ta pociągała za sobą zgodę na fałsz 
systemu, donosicielstwo, przekupstwo, skłonność do oszustw i kradzieży, kolaborację 
z obcą władzą, agenturalną działalność. Wraz z charakterem – pojmowanym jako zbiór 
trwałych skłonności – wpływającym na duchowość i mentalność, zmieniał się stosunek 
zniewalanego społeczeństwa do słowa. Nie tylko zanikała – wręcz masowo – skłonność 
do dotrzymywania słowa, ale nade wszystko zrodziła się nowa jego rola – instrumentu 
przekształcania pojedynczego człowieka i całych społeczeństw. Język wskutek szcze-
gólnie aktywnej roli inteligencji i tzw. ludzi kultury, stawał się nowomową, drewnianym 
językiem, o którym pisał George Orwell. Tracił zdolność uniwersalnego przekazu, słu-
żąc ideologii, totalitarnej władzy i jej nomenklaturowemu zapleczu. W nowej roli wiele 
słów traciło swe fundamentalne znaczenie, które przez „inżynierów dusz” zastępowane 
były nowym, wynikającym z zadań nowomowy. Manipulacja i towarzysząca jej ide-
ologiczna perswazja osiągnęły w czasach komunizmu swą pełnię. Dlatego też uzyskały 
charakter jego cech konstytutywnych.

Proces zamiany znaczeń często miał charakter ukryty, niejawny. Dokonywał się 
w dużej mierze w sposób niezauważalny. Obejmował kluczowe dla tożsamości religij-
nej, kulturowej czy narodowej słowa, słowa-klucze, fundamentalne pojęcia, takie jak: 
Bóg, Kościół, wolność, odpowiedzialność, prawda, sprawiedliwość, ojczyzna, patrio-
tyzm, demokracja. Niektóre z nich, np. pojęcie Boga, transcendencji, metafi zyki zostały 
bądź wyrugowane pod czujnym okiem cenzury z języka ofi cjalnego, bądź uzyskały ra-
dykalnie negatywny charakter. Dlatego też istotnym czynnikiem polskiego patriotyzmu 
w okresie komunistycznym była obrona języka ojczystego, który, zgodnie z klasyczną 

21 K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. J. Niziński, Lublin 1992.
22 Tamże, s. VIII.
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koncepcją narodu, wyrażał ducha jego kultury. Obrona ta przejawiała się w dystansie 
polskiego społeczeństwa wobec języka ideologii komunistycznej – nowomowy. Nie we-
szła ona ani do mowy potocznej, ani do kultury wysokiej, tworzonej nade wszystko jako 
kultura niezależna.

Przemiany tożsamości narodowej w sowietyzowanych społeczeństwach nie były 
identyczne. Zależały od tradycji kulturowej, przynależności cywilizacyjnej, roli Ko-
ścioła, typu świadomości religijnej, a także charakteru narodowego i istotnego dla 
jego ukształtowania pojmowania wolności. Wynikające z tych zależności różnice są 
szczególnie widoczne w przypadku Polski i Rosji. To, że sowietyzacja i zniewolenie 
ideologią komunizmu w Polsce objęły tylko część społeczeństwa, wprawdzie wpły-
wową, lecz nie dominującą, było dziełem z jednej strony autonomicznego Kościoła 
katolickiego, z drugiej – przejawem przynależności do cywilizacji łacińskiej, której 
trzy czynniki: wolnościowe ukierunkowanie, personalizm i solidaryzm stanowiły fun-
dament aksjologiczny polskiego patriotyzmu. Dzięki nim możliwe były w Polsce akty 
buntu i moralny opór – działania, których lękali się Rosjanie zdegradowani do ano-
nimowego kolektywu bez właściwości, znoszącego cierpliwie okrucieństwa władzy 
totalitarnej. Akty heroicznego buntu miały charakter wyjątkowy, wręcz jednostkowy. 
Naród rosyjski pozbawiony był bowiem moralnego wsparcia ze strony Cerkwi prawo-
sławnej, podporządkowanej od wieków władzy państwowej. Nie znajdował dla sprze-
ciwu antytotalitarnego inspiracji w swej narodowej tradycji kulturowej, ukształtowa-
nej w ramach cywilizacji bizantyjsko-turańskiej, jak również w swoim patriotyzmie 
ulegającym nacjonalizmowi.

Transformacja osoby ludzkiej, narodu, społeczeństwa, przejawiająca się w utracie 
wymienionych wyżej form tożsamości, nie była deformacją totalitaryzmu komunistycz-
nego. Była jego nieodłączną, konstytutywną cechą. Podobnie jak komunistyczny obóz 
pracy, którego symbolem jest GUŁag, nie był ani błędem, ani wypaczeniem tego syste-
mu. Problem transformacji tożsamości osobowej w dyskusji o istocie totalitaryzmu ko-
munistycznego ma znaczenie kluczowe. System negował bowiem zarówno tożsamość 
typu idem, jak i typu ipse. Taka próba ograniczenia czy wręcz zniesienia autonomii oso-
bowej była niczym nie uprawnioną uzurpacją o charakterze ontologicznym i stanowiła 
największe zagrożenie dla człowieka ze strony systemu. Leżąca w podstaw totalitary-
zmu komunistycznego próba ukształtowania nowego człowieka poprzez zmianę jego 
tożsamości i podporządkowanie totalne ideologii była w rzeczywistości próbą jego uni-
cestwienia.

Polacy, którzy nie poddawali się komunistycznemu zniewoleniu, zachowywali swą 
jednakowość  i  bycie  sobą  dzięki trwaniu w religii i polskości. Ścisłe więzy komuni-
zmu z totalitaryzmem są różnorodnie interpretowane. Zwolennicy rewizjonizmu, podobnie 
jak zwolennicy relatywizmu etycznego i ideowego, łączą – jak to ma miejsce w pracach 
Roberta Tuckera – totalitaryzm ze stalinizmem, broniąc w ten sposób marksizmu, a jedno-
cześnie leninizmu przez zarzutem stosowania zinstytucjonalizowanej przemocy, przybiera-
jącej formę terroru, oraz przed zarzutem totalnego indoktrynowania społeczeństwa w imię 
ukształtowania nowego człowieka23. Zbliżone stanowisko reprezentuje również Hannah 
Arendt, mimo że daleka jest w swych pracach od postawy relatywizmu i rewizjonizmu, 

23 Zob. R. Tucker, Stalin in Power. The Revolution from Above. 1928–1941, New York–London 1990.
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a także daleka od obrony leninizmu. Twierdzi ona, że system totalitarny kontrolowany 
przez dyktaturę partii komunistycznej ukształtował się dopiero za Stalina24.

Z kolei szereg badaczy historii idei oraz kultury, pośród nich m.in. Andrzej Walicki, 
wskazuje na totalitarny charakter nie tylko marksizmu i leninizmu, ale również bolszewi-
zmu jako ruchu rewolucyjnego. Walicki w książce Marksizm i skok do królestwa wolno-
ści zwraca uwagę na ścisły związek między utopijnym programem Marksa, a następnie 
Lenina oraz totalitarnym charakterem rewolucji bolszewickiej25. Bez ideowego progra-
mu, ukierunkowanego na uformowanie nowego człowieka i nowego społeczeństwa oraz 
nowego porządku wartości i dóbr, marksistowska koncepcja komunizmu posiadałaby, 
podobnie jak rewolucyjna władza bolszewicka czy leninowska dyktatura proletariatu 
– charakter autorytarny, nie zaś totalitarny. Walicki pisze:

Nie powinniśmy zapominać, że element utopijno-chiliastyczny jest koniecznym składnikiem 
rewolucyjnego totalitaryzmu. W przeciwieństwie do tradycyjnego autorytaryzmu, totalitaryzm 
musi posiadać doktrynę obejmującą całokształt ludzkiego życia i wyraźnie zarysowującą kształt 
doskonałego społeczeństwa przyszłości. Innymi słowy, ideologia legitymizująca totalitaryzm musi 
zawierać w sobie „roszczenia chiliastyczne”, czyli totalne odrzucenie istniejącego społeczeństwa 
i równie totalne zaangażowanie w budowę całkowicie nowego świata26.

Leninizm był chiliastyczny w wymienionym wyżej znaczeniu, co najdobitniej po-
świadcza traktat Lenina Państwo a rewolucja. Przypominał średniowieczny chiliazm, 
głoszący wiarę w ziemskie zbawienie ludzkości. Wysuwał hasła zbiorowego wyzwole-
nia z więzów kapitalizmu oraz kultury burżuazyjnej, a jednocześnie ideę doskonałego 
społeczeństwa.

Bez nadziei chiliastycznej – stwierdza Walicki – leninizm byłby tylko formą dyscyplinarne-
go centralizmu w służbie władzy jako celu samego w sobie. W takim wypadku jednak zdobycie 
i utrzymanie władzy byłoby dla Lenina celem jedynym i ostatecznym, a nie jedynie środkiem do 
celu. W rzeczywistości, jak wiadomo, dyktatura bolszewicka była dyktaturą totalitarną dlatego 
właśnie, że nie zadowalała się władzą jako taką, ale podporządkowywała absolutnie wszystko urze-
czywistnianiu utopijnych celów komunizmu27.

W świetle tych powiązań ograniczanie totalitaryzmu komunistycznego do komuni-
zmu stalinowskiego jest pomyłką. W konsekwencji pomyłką jest ograniczanie dominu-
jącego wpływu cywilizacyjnego tej ideologii na wszystkie obszary życia w Polsce do 
czasów stalinowskich. Totalna, oparta na represjach i terrorze kontrola ruchu robotni-
czego i społeczeństwa, w powiązaniu z komunistycznymi ideami Marksa, głoszącymi 
prawdziwe wyzwolenie ludzkości, stanowiła według tego fi lozofa kamień węgielny 
totalitaryzmu leninowskiego. Jednocześnie była kamieniem węgielnym totalitaryzmu 
stalinowskiego. Stalin, przejąwszy władzę po Leninie, przejął jego program i totalitarne 
środki realizacji utopii komunistycznej, koncentrując się na budowie państwa totalitar-
nego. Stosował natomiast w szerszym zakresie metody totalitarne, dlatego postrzegany 
jest – najczęściej przez rewizjonistów marksistowskich i neomarksistów – nie tylko jako 

24 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. M. Szawiel, D. Grinberg, Warszawa 1993.
25 A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996.
26 Tamże, s. 310.
27 Tamże, s. 310.
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twórca państwa totalitarnego, ale również jako ojciec ideologii totalitarnej. Tymczasem 
był on – zauważa szereg badaczy – jedynie wiernym uczniem Lenina. Zauważa to nawet 
Tucker, który skłania się ku temu poglądowi w tej mierze, w jakiej stalinizm był wyni-
kiem leninizmu z okresu komunizmu wojennego.

Będąc u władzy, Stalin różnił się jednak od Lenina swą psychiką „ojca narodów”. 
Był zakłamany i ukrywał swe totalitarne cele. Walicki podkreśla:

Lenin, podobnie jak Hitler, był pod tym względem inny, nie ukrywał bowiem swych rzeczywi-
stych intencji. Przyznawał się z dumą do swych totalitarnych praktyk, nie dbając o opinię świata 
i mieszczańskie konwencje. Pisma jego nie próbują upiększać totalitarnych praktyk komunizmu: 
bronią ich bez skrupułów i zalecają konsekwentne ich stosowanie28.

Relacje ideowo-programowe w większym stopniu niż relacje psychologiczne rzutu-
ją na ciągłość między marksizmem-leninizmem a stalinizmem. Ma to duże znaczenie 
dla oceny walki totalitaryzmu komunistycznego z Polską i polskością. Wielu bowiem 
badaczy uważa, że komunistyczny okres w dziejach Polski, okres PRL ma totalitarny 
charakter jedynie do śmierci Stalina. Później natomiast uzyskuje nieco inny wymiar 
– łagodnego komunizmu. Tymczasem o ciągłości świadczy trwająca do upadku PRL 
ta sama marksistowska ideologia jako jego podstawa, ta sama idea budowy nowego 
społeczeństwa i kształtowania nowego człowieka. Nie zanegowała jej nawet tzw. demo-
kratyczna opozycja proweniencji rewizjonistycznej – KOR, którego celem było jedynie 
nadanie komunistycznej ideologii i opartemu na niej systemowi „ludzkiej twarzy”.

To, że naród polski nie uległ powszechnemu zniewoleniu było wynikiem siły jego 
Kościoła katolickiego – duchowieństwa i ludzi świeckich. Wynikiem siły, będącej świa-
dectwem zachowania tożsamości religijnej, kulturowej, narodowej. Wynikiem wierno-
ści wartościom najwyższym, nie zaś rezultatem przemiany systemu, który wprawdzie 
nie był tak opresyjny, jak w innych krajach, zachowywał jednak do końca swój pierwot-
ny cel i mechanizm działania oparty na totalnym fałszu. Słynne non possumus Prymasa 
Tysiąclecia, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego stało się symbolem owej wierności, 
która rodziła heroiczne postawy.

W starciu z Polską został dogłębnie obnażony antychrześcijański charakter totalita-
ryzmu komunistycznego. Kluczową rolę odegrał w tym starciu katolicyzm. Nie mogło 
jej spełnić – o czym była wyżej mowa – upaństwowione prawosławie. Jego historyczna 
zależność od władzy carskiej została wykorzystana po rewolucji bolszewickiej na rzecz 
nowego systemu i władzy komunistycznej. Zostało także wykorzystane jego znaczenie 
w ukształtowaniu rosyjskiego imperializmu mesjanistycznego. Dziewiętnastowieczna 
idea misji Rosji jako Trzeciego Rzymu, legitymizująca jej roszczenia terytorialne, ule-
gła jedynie zeświecczeniu w misjonizmie Związku Radzieckiego umacniającego nowy 
system w „bratnich krajach”, poprzez ich podporządkowanie komunistycznej Moskwie. 
Wiarę w prawosławie jako jedyną nieskażoną postać chrześcijaństwa, którego gwaran-
tem jest Rosja, zastąpiła wiara w komunistyczną utopię. Natomiast uprzedzenia czy 
wręcz nienawiść rosyjskich nacjonalistów i panslawistów XIX-wiecznych do Polski, 
która osłabiała w ich oczach Rosję jako naród wybrany przez Opatrzność do ochrony 
prawosławia, ożyły jako uprzedzenia wobec katolicyzmu i polonizmu – fundamental-

28 Tamże, s. 259.
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nych sił oporu wobec ideologii totalitaryzmu komunistycznego. Nade wszystko z powo-
du tych sił Polska stała się od 17 września 1939 roku ponownie dla Kremla problemem. 
Stała się na nowo taką samą „fatalną sprawą”, jaką była w XIX wieku, gdy narodziły się 
słowianofi lskie, a następnie panslawistyczne koncepcje mesjanistycznego imperializmu, 
zgodnie z którym Rosja miała zadanie podboju Konstantynopola po uprzednim zjedno-
czeniu słowiańszczyzny pod swoim berłem.

Totalitaryzm komunistyczny, przejmując z tradycji rosyjskiej XIX-wieczną ideę im-
perializmu mesjanistycznego, przejął obecne w nim uprzedzenia wobec Polski i metody 
walki z jej cywilizacją. W walce tej polonizm okazał się zwycięski. Jego zwycięstwo 
przejawiające się w narodzinach „Solidarności” było triumfem wartości uniwersalnych 
cywilizacji łacińskiej nad unicestwiającą antropologią oraz aksjologią komunistycznej 
ideologii i utopii. Skutkowało powstaniem III Rzeczypospolitej, zrywającej z totalita-
ryzmem komunistycznym. Dawało jednocześnie szansę dialogu z Rosją, która, wcho-
dząc za czasów Michaiła Gorbaczowa w fazę pierestrojki i głasnosti, odchodziła od tego 
systemu. Faza ta zakończyła się w 1991 roku upadkiem Związku Radzieckiego i tzw. 
cywilizacji radzieckiej. Nie przyniosła jednak przełomu w relacjach z Polską, zarówno 
politycznych, jak i cywilizacyjnych.

Zadecydowało o tym odrodzenie się w Rosji na początku lat 90. XIX-wiecznych idei 
konserwatywno-nacjonalistycznych i nacjonalistyczno-imperialnych. Zachowały one 
swój antyzachodni, a co za tym idzie, antypolski charakter. Dodatkowym ich wyznacz-
nikiem stał się antyglobalizm, skierowany również przeciw Polsce, która po 1989 roku 
otwarła się na trendy globalizacyjne i globalistyczne.

W Rosji globalizacja i globalizm na gruncie historii idei, kultury czy socjologii wy-
stępują nierozłącznie, podobnie jak w środkach masowego przekazu, które w decydują-
cym stopniu kształtują opinię publiczną i świadomość współczesnych Rosjan. Zaistniałe 
w ramach globalizacji charakterystyczne tendencje gospodarcze, kulturowe i politycz-
ne przypisywane są globalizmowi. Tak więc ujednolicenie rynków i zniesienie barier 
w handlu międzynarodowym, wpływające na kulturę takie tendencje, jak: rozwój maso-
wej turystyki, migracja, komercjalizacja dóbr o charakterze duchowym, rozprzestrzenia-
nie się ideologii konsumeryzmu (makdonaldyzacja społeczeństwa) czy wreszcie ważne 
dla polityki międzynarodowej powstanie Banku Światowego, Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego i Światowej Organizacji Handlu – postrzegane są w ramach nurtu 
konserwatywnego jako środki kształtowania nowego ładu planetarnego – globalizmu, 
którego celem jest utworzenie jednolitego organizmu kierującego światem (rządu) i po-
nadnarodowego, multikulturowego społeczeństwa. Konserwatyści eksponują takie nega-
tywne procesy towarzyszące globalizacji i globalizmowi, jak rozpad państw i wspólnot 
narodowych, zanik tożsamości narodowej powodujący dezintegrację społeczną i osobo-
wą, konfl ikty etniczne i rasowe, separatyzmy, zanik kultury narodowej i lokalnej, wzrost 
bezrobocia, dysproporcje kapitałowe, pauperyzację rozwijających się społeczeństw.

Wielu publicystów, komentatorów, przedstawicieli środowisk inteligenckich i twór-
czych, a także badaczy akademickich zalicza tzw. SMI (sriedstwa massowoj informacii 
– środki masowej informacji) i „socjologiczno-polityczne” technologie do czynników 
decydujących zarówno o globalizacji, jak i globalizmie. Takie stanowisko zajmują nade 
wszystko zdeklarowani konserwatyści – m.in. Aleksander Sołżenicyn, Igor Szafarewicz, 
Aleksander Dugin, Aleksander Panarin, Siergiej Kara-Murza, Aleksander Utkin. Przeko-
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nania ich podziela wielu ideologów kształtujących neoimperialną politykę Kremla jako 
reakcję na amerykański globalizm. Pośród nich na szczególną uwagę zasługują wypo-
wiedzi Władisława Surkowa – autora koncepcji suwerennej demokracji, przyjętej w 2006 
roku przez elitę polityczną związaną z obozem Władimira Putina. W jej pierwszym sze-
regu znaleźli się: Aleksiej Czadajew, Wiaczesław Nikonow, Gleb Pawłowskij, Walerij 
Fadiejew, Witalij Tretiakow, Andranik Migranian, Maksim Sokołow, Leonid Poliakow, 
Witalij Iwanow, Leonid Radzichowskij29. Wszyscy zaakceptowali koncepcję Surkowa, 
podkreślając jej opozycyjność wobec procesów globalizacyjnych i globalistycznych 
oraz uwzględniając jednocześnie możliwość wykorzystania kategorii kulturowych i ich 
nośników (nade wszystko telewizji i najnowszego zakresu SMI) do kształtowania nowej 
świadomości Rosjan. Winna ona odpowiadać suwerennej demokracji, rozumianej jako 
kategoria geopolityczna, wynikająca z posiadania broni atomowej i własnej strefy wpły-
wów. Dla tej grupy ideologów, odwołujących się do tradycji rosyjskiego konserwatyzmu 
i zarazem nacjonalizmu, odzyskanie przez Rosję statusu imperialnego jest reakcją na 
zachodnią globalizację i globalizm. Jest to reakcja nietypowa, ponieważ nie odrzuca ona 
ich podstawowych pojęć i haseł. Poszerza natomiast ich znaczenia bądź nadaje im cał-
kowicie nowe. Daje to podstawę do wysunięcia tezy, iż w antyglobalizacyjnych i anty-
globalistycznych koncepcjach rosyjskich konserwatystów mocno wyeksponowany jest 
wymiar antropologiczny – odwołanie do świadomości społeczeństwa, nade wszystko 
narodowej i patriotycznej, a także kulturowej i religijnej.

Kara-Murza uważa, iż istotą zarówno globalizacji, jak i globalizmu jest przemiana 
świadomości objętych przez te procesy społeczeństw. Przemiana ta ma miejsce tylko 
dlatego, że zarówno pojedynczy człowiek, jak i całe społeczeństwa poddawane są ma-
nipulacji, wymuszającej na nich akceptację tych megatrendów30. Manipulacji służą in-
stytucje społeczne, kultura masowa, SMI, a nade wszystko telewizja. Pisząc o formach 
manipulacji, Kara-Murza podkreśla, że ich podstawowy wymiar jest cywilizacyjny:

 Główny cel książki – dać materiał w tym celu, aby każdy mógł zastanowić się nad tym wybo-
rem, przed którym stoi nasz kraj i nasza kultura. To nie wybór prezydenta, partii czy nawet systemu 
politycznego. To wybór sposobu bycia (typu cywilizacji)31.

 Manipulacja, którą zarzucją ideologom globalizacji i globalizmu rosyjscy konserwa-
tyści jest – jak zaznacza ten sam autor – programowaniem poglądów, nastrojów, a nawet 
stanu psychicznego mas, gwarantującym działanie tych, którzy władają środkami ma-
nipulowania. Jej cechą charakterystyczną jest ukryte oddziaływanie na społeczeństwo, 
takie, „którego fakt nie może być zauważony przez obiekt manipulacji”32.

Globalizacja i globalizm w Rosji nie uzyskały nigdy większego poparcia. Zauważają 
to również ich zwolennicy, nawiązujący do tradycji XIX-wiecznego okcydentalizmu ro-
syjskiego. Wybitny ich przedstawiciel, Jurij Afanasjew, zaznacza, iż pełne otwarcie Rosji 
na Zachód możliwe jest tylko przez jej demokratyzację, obejmującą zarówno społeczeń-

29 Zob. m.in. Суверенная демократия. От идеи к доктрине. Сборник статей, red. Д. Орлов, Изд. 
Европа, Москва 2007; В. Сурков, Основные тенденции и перспективы развития современной России, 
Изд. СГУ, Москва 2007.

30 С. Г. Кара-Мурза, Власть манипуляции, Академический Проект, Москва 2007. 
31 Tamże, przeł. A.R., s. 3.
32 Tamże, przeł. A.R., s. 15.
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stwo, jak i władzę. Demokratyzacji winna towarzyszyć dalsza obrona praw człowieka, 
otwarcie na liberalizm i pełne urynkowienie gospodarki rosyjskiej. Procesy te uniemoż-
liwia głoszona ofi cjalnie stabilizacja Rosji, co oznacza, iż utrwaliły się w niej – pomi-
mo upadku ZSRR i dyskredytacji ideologii komunizmu – „stałe dane” społeczeństwa 
i władzy, ich konstanty. Jako decydującą o charakterze Rosji jej „stałą daną” Afanasjew 
wymienia element tatarsko-mongolski w strukturze władz. Jest to element pogańskiej 
kultury widoczny w dążeniu do nowych ziem. Ten pogański pęd nigdy nie był wyrazem 
miłości do ziemi i przestrzeni; był zawsze przejawem dążenia do władania i władzy. Dru-
gą konstantą jest wciąż obecna w świadomości Rosjan i ich kulturze wschodniochrześci-
jańska idea mesjanizmu, wyrażona w myśli mnicha Filoteusza jako idea Trzeciego Rzy-
mu. W Groźnej Rosji Afanasjew twierdzi, że idea ta zawiera element tatarsko-mongolski, 
którego pogański charakter uległ jedynie wyraźnej sublimacji33. W wyniku tej sublimacji 
idea powiększenia imperium rosyjskiego została ukryta w przekonaniu, że prawosławie 
jest jedyną prawdziwą wiarą, której Moskwa ma bronić zawsze i wszędzie. W ten sposób 
– zaznacza autor – dokonała się równocześnie istotna transformacja chrześcijaństwa z re-
ligii wolności i autonomii pojedynczej osoby w religię panowania nad nią.

Czynniki historyczne, a nade wszystko cywilizacyjne stanowią dla Rosji fundamen-
talną zaporę przed globalizacją i globalizmem, którą do 1991 roku stanowiła ideologia 
totalitaryzmu komunistycznego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego ich ujawnienie 
i odzyskanie dawnego znaczenia było spowodowane triumfalnym odrodzeniem idei 
konserwatywnych oraz nacjonalistyczno-imperialnych. Wtedy właśnie, już na początku 
lat 90., zyskała rozgłos krytyka globalizacji i globalizmu, którą podjęli wybitni przed-
stawiciele odradzającego się konserwatyzmu. Duże znaczenie dla jej rozwoju miał głos 
Aleksandra Sołżenicyna, który wystąpił przeciw zachodnim trendom globalistycznym 
w sferze gospodarki, ekonomii i kultury jako wracający do ojczyzny w glorii sławy 
światowej wielki autorytet moralny. Jego głos nadał krytyce globalizmu podstawowy 
sens: obronę Rosji przed niszczącym zunifi kowaniem globalistycznym, dokonującym 
się nie tylko w ramach gospodarki wolnorynkowej, handlu światowego oraz globalnej 
informacji, ale również oświaty i kultury. Punktem wyjścia dla Sołżenicyna, podobnie 
jak innych konserwatystów rosyjskich, jest przeświadczenie, że podstawowa idea glo-
balizmu, realizowana poprzez idee globalizacji – rozwiązywanie podstawowych proble-
mów współczesności w kategoriach procesów globalnych – uderza w państwa narodowe 
i odbiera im sens istnienia. W każdym bowiem przypadku takiego rozwiązania dochodzi 
do procesu właściwego globalizacji handlu i fi nansów. Jak podkreślają Erhard Cziomer 
i Lubomir Zyblikiewicz, proces ten można sprowadzić do trzech działań:

– przekraczania granic
– otwierania granic
– przezwyciężania granic34.
Krytyka globalizmu w Rosji od początku była próbą obrony jej granic państwowych, 

stając się przeciwieństwem procesu integrującego Europę, a w niej Polskę w ramach 
Unii Europejskiej. Obrona ta stała się celem nadrzędnym zarówno wtedy, gdy sama glo-

33 Zob. Ю. Афанасев, Опасная Россия. Традиции самовластья сегодня, РГГУ Серия История и Па-
мять, Москва 2001.

34 E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004, 
s. 185.
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balizacja rozumiana jest – zgodnie z jej politologicznym ujęciem – jako „konsekwencja 
rozwoju sił materialno-technologicznych”, jak i wtedy, gdy stanowi „konsekwencję ide-
ologicznych i kulturowych sił”35. Takie stanowisko zaproponował Rosji Sołżenicyn.

Tak samo wydaje się – pisał w projekcie Jak odbudować Rosję? – ogólnie biorąc, jasne, że ceną 
naszego wyjścia z komunizmu nie powinno być dokonane na poddańczych warunkach rozdanie 
zagranicznym kapitalistom naszych bogactw naturalnych, naszej ziemi czy – zwłaszcza – lasów. 
Byłby to najbardziej zgubny pomysł: aby to, co zostało zrujnowane przez nasz wewnętrzny nieład, 
próbować teraz ratować za pomocą kapitału zagranicznego. Będzie on do nas przypływał wtedy, 
gdy odkryje tutaj dla siebie wysoką rentowność. Ale nie wolno nam przywabiać do siebie zachod-
niego kapitału zagranicznego na warunkach korzystnych dla niego, a upokarzających dla nas: racz-
cie przyjść i rządzić nami; skutków takiej wyprzedaży nie sposób potem naprawić – zamienimy się 
w kolonię. (Ale czy w ciągu sowieckich trzech czwartych stulecia nie stoczyliśmy się do poziomu 
kolonii?). Kapitał zagraniczny należy wpuszczać ściśle wytyczonym korytem, tak aby sprawianego 
przezeń gospodarczego ożywienia nie przewyższał ani odprowadzany za granicę zysk, ani znisz-
czenie naszego środowiska naturalnego. W ten sposób przyspieszymy nasze jakościowe zrównanie 
z krajami rozwiniętymi36.

Jest to jasno wyłożona poprzez kategorie polityki gospodarczej obrona Rosji przed 
ekspansją zachodniej globalizacji, stanowiącej podstawę utrwalenia przez Stany Zjedno-
czone porządku światowego po zakończeniu zimnej wojny. Sołżenicyn ucieka się w swej 
koncepcji obrony do klasycznych wyznaczników polityki wewnętrznej i zewnętrznej 
oraz jej głównych celów. Wyznaczniki pojmowane – zgodnie z politologicznym uję-
ciem – jako „system wzajemnie warunkujących się przesłanek, powodujących określony 
skutek i wystarczających, aby dany skutek nastąpił”37, nabierają w procesie globalizacji 
cech charakteru zewnętrznego wobec autonomicznych celów państwa i społeczeństwa. 
Dotyczy to nie tylko wyznaczników międzynarodowych i obiektywnych, określonych 
przez otoczenie zewnętrzne danego kraju, ale również wyznaczników wewnętrznych 
i subiektywnych, zdeterminowanych interesami danego państwa, odzwierciedlających 
preferencje polityczne społeczeństwa, kształtowane na gruncie jego systemu aksjolo-
gicznego. System ten, jak wykazuje Sołżenicyn, traci swój autonomiczny charakter, 
ulegając presji idei globalizacyjnych i globalistycznych. Przestaje odgrywać decydującą 
rolę w kształtowaniu świadomości narodowej, patriotycznej, kulturowej – otwierając ją 
tym samym na oddziaływanie groźnych idei. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do 
takich wyznaczników wewnętrznych jak położenie geografi czne, potencjał demografi cz-
ny, ekonomiczny, naukowy, techniczny, system społeczny i polityczny, siła militarna. 
W wyniku utraty własnego systemu aksjologicznego wyznaczniki te nabierają charakte-
ru ponadnarodowego. Kultura, jak podkreśla pisarz nie tylko w projekcie Jak odbudować 
Rosję, ale również w traktacie Rosja w zapaści, jest tym wyznacznikiem wewnętrznym, 
który pozwala państwu i społeczeństwu formułować cele polityki i określać sposób wy-
korzystania środowiska międzynarodowego dla własnych interesów i potrzeb38. Dlatego 
też, występując przeciwko globalizmowi zachodniemu, Sołżenicyn zaatakował kulturę 

35 Tamże, s. 187. 
36 A. Sołżenicyn, Jak odbudować Rosję?, przeł. J. Zychowicz, Kraków, 1991, s. 24.
37 E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys..., dz. cyt., s. 108.
38 A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1999.
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przejmującą jego idee oraz tę, która również mu sprzyja, choć jest całkowicie bezide-
owa: „pop-mass-kulturę”, jak ją nazywa w projekcie odbudowy Rosji.

Do takich idei należą m.in. prawa człowieka, demokracja, pluralizm polityczny 
– idee, które wyznaczały kształt polskiej rzeczywistości po 1989 roku. Pisarz stawia 
ponad nimi rozwój duchowy. Pisze: „Obok swych praw człowiek musi również ochro-
nić swoją duszę, wyzwolić ją do życia intelektualnego i emocjonalnego”39. Uważa, iż 
„prawa człowieka” mają swe uzasadnienie, jednakże każdy sam musi kontrolować, aby 
jego prawa nie ograniczały praw innych ludzi, każdy zatem musi przyswoić sobie ducha 
samoograniczenia, o którym pisarz mówił już znacznie wcześniej – w opublikowanym 
w 1974 roku w tomie Из-под глыб artykułach: На возврате дыхания и сознания oraz 
Раскаяние и самоограничение, w któryсh pisarz wystąpił przeciwko ideologii komu-
nizmu40. Ideał samoograniczenia obejmować powinien równocześnie demokrację, któ-
rą pisarz traktuje, podobnie jak Nikołaj Bierdiajew, jako jeden ze środków do osiąga-
nia celów społecznych i narodowych, nie zaś jako ich cel istnienia. Przeważnie jednak 
– na skutek oddziaływania idei globalizacyjnych i globalistycznych – demokracja jest 
pojmowana jako cel sam w sobie. We współczesnym świecie – podkreśla Sołżenicyn 
– demokracja otaczana jest międzynarodowym kultem, nawet wówczas, gdy na jej fun-
damencie rodzą się – wbrew jej zasadom – rządy mniejszości nad większością. Takie 
postrzeganie demokracji pisarz przejmuje z rosyjskiej tradycji konserwatywnej, w którą 
wniknęła teza Wasilija Rozanowa, głoszącego, iż demokracja to metoda, z pomocą któ-
rej dobrze zorganizowana mniejszość kieruje niezorganizowaną większością. Tezę tę 
ugruntował pierwszy tom poświęcony inteligencji rosyjskiej Drogowskazy (1909), a na-
stępnie Mikołaj Bierdiajew w Nowym Średniowieczu (1930). Sołżenicyn, który określił 
samego siebie jako kontynuatora wymienionego tomu i ucznia tego najwybitniejszego 
rosyjskiego fi lozofa, nie mógł odnieść się inaczej do demokracji jako podstawowego 
hasła globalizmu.

Krytyka tego hasła – fundamentalnego dla rozwoju III Rzeczypospolitej – podobnie 
jak krytyka konsekwencji ideologicznych, kulturowych i społecznych globalizacji oraz 
globalizmu dominują w konserwatyzmie rosyjskim, antagonizując go z wyznacznikami 
cywilizacyjnymi współczesnej Polski.

Dodatkowy aspekt uzyskały one na gruncie eurazjatyckiej geopolityki reprezentowa-
nej przez Aleksandra Dugina, profesora fi lozofi i, religioznawcę, historyka, a jednocze-
śnie publicystę i polityka. Łączy on krytykę globalizmu z ideą mesjanizmu rosyjskiego, 
nadając jej nowy, eurazjatycko-imperialny kierunek, wymierzony w Polskę. Poglą-
dy swe Dugin przedstawił szczegółowo w fundamentalnej dla geopolityki rosyjskiej 
książce Podstawy geopolityki. Geopolityczna przyszłość Rosji (Основы геополитики. 
Геополитическое будущее России)41. Wykłada w niej szeroko pogląd, iż Rosja jest 
powołana do tego, aby zbudować imperium eurazjatyckie jako alternatywę dla amery-
kańskiego globalizmu i jego mondialistycznej koncepcji państwa, gdyż jest narodem-
-bogonoścą. W swym sprzeciwie wobec globalizmu autor nawiązuje bezpośrednio do 
mesjanistycznej tradycji Fiodora Dostojewskiego i jego następców – Władimira Sołow-

39 A. Sołżenicyn, Jak odbudować Rosję?, dz. cyt., s. 31.
40 А. Солженицын, На возврате дыхания и сознания; Раскаяние и самоограничение, [w:] Из-под 

глыб, YMCA PRESS, Paris 1974.
41 А. Дугин, Основы геополитики. Геополитическое будущее России, Арктогея, Москва 1997. 
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jowa i Bierdiajewa. Tradycji tej nadaje jednak nade wszystko imperialne znaczenie, zaś 
nowe, eurazjatyckie imperium, przedstawia jako jedyną radykalną alternatywę dla za-
chodniego, ściślej – amerykańskiego globalizmu.

Dugin, świadom przemian, jakie niesie globalizacja nie tylko w świecie zachodnim, 
ale również w postkomunistycznej Rosji, wysuwa koncepcję imperium eurazjatyckiego 
jako konkurencyjną wobec zachodnich megatrendów rynkowych, ekonomicznych, cy-
wilizacyjnych. Znaczenie tej koncepcji jest tym większe, że powstała ona w momencie, 
gdy Rosja po rozpadzie Związku Radzieckiego znalazła się na rozdrożu – przed ko-
niecznością wyboru między samodzielnym rozwojem i wtopieniem w homogeniczny, 
globalistyczny system. Podstawy geopolityki mają szeroki kontekst ideowo-polityczny 
oraz kulturowy, stanowiący dla rosyjskiej polityki poważne oparcie, a zarazem uzasad-
nienie. Jest to kontekst idei konserwatywnych oraz ukształtowanej przez prawosławie 
tradycji kulturowej. Dlatego też książka Dugina, podobnie jak inne jego prace porusza-
jące problemy geopolityki rosyjskiej, odbierana jest nie tylko jako najnowszy jej zarys, 
ale również jako propozycja ukształtowania Rosji w ścisłym powiązaniu z kategoriami 
przestrzeni ziemskiej i położenia geografi cznego na gruncie mesjanizmu religijnego, bę-
dącego fundamentem mesjanizmu politycznego.

Obu mesjanizmom autor daje wykładnię historyczno-kulturową i polityczną. Pierw-
sza podporządkowana jest drugiej, zawierającej jasno sformułowaną koncepcję przy-
szłości Rosji dzięki idei „wielkiej przestrzeni” ziemskiej oraz związanej z nią idei pań-
stwa jako formy istnienia narodu. Równie ważną rolę w Duginowskiej koncepcji Rosji 
odgrywa idea jej misji religijnej i eschatologicznej, którą żyje naród rosyjski. W tym 
układzie powiązań naród stanowi punkt wyjścia i podmiot dynamicznych relacji z Bo-
giem, od którego dana jest misja. Idea „wielkiej przestrzeni” sprawia jednak, iż misja 
nabiera nowego charakteru: geopolitycznego. Mesjanizm Dugina jest mesjanizmem 
geopolitycznym. Różni się on wyraźnie od panslawizmu XIX-wiecznego i eurazjatyzmu 
czasów radzieckich. Jego antyzachodni charakter nie oznacza jednak kierunku antyeu-
ropejskiego. Dugin jest bowiem przeciwny nie tyle obecnej Europie, ile jej uczestnic-
twu w jednobiegunowym świecie kształtowanym przez globalizm amerykański. Nade 
wszystko zaś jest przeciwnikiem cywilizacji, jaka towarzyszy jednobiegunowemu, glo-
balistycznemu światu. Jest to cywilizacja atlantycka, którą ukształtowała transatlantyc-
ka polityka amerykańskiego supermocarstwa. Jest przeciwnikiem cywilizacji skrajnego 
indywidualizmu i ateizmu, którym towarzyszą idee bezgranicznej tolerancji, demokracji 
bez wartości, wolnego rynku i handlu światowego, które spauperyzowały doszczętnie 
kraje trzeciego świata. Zagrażają one Rosji, jej prawosławiu i ukształtowanej dzięki 
niemu kulturze narodowej. Zagrażają wartościom chrześcijańskim i suwerenności pań-
stwowej narodów Europy. Aby Rosja mogła się przeciwstawić cywilizacji atlantyckiej, 
cały naród winien wrócić do swych prawosławnych korzeni. Do swych korzeni winny 
wrócić także inne narody, co miałoby ułatwić Rosji ustanowienie z nimi odpowiednich 
relacji w obrębie eurazjatyckiego imperium, rysującego się jako alternatywa cywilizacji 
atlantyckiej. O sile tego imperium decydować winny bowiem harmonijne międzyetnicz-
ne i międzykonfesjonalne więzy. Prawosławie będzie nie tylko ich fundamentem, ale 
również gwarantem.

Eurazjatyckiej idei geopolitycznej towarzyszy w myśli Dugina idea rewolucji kon-
serwatywnej, stanowiąca wraz z nią spójny program. Rewolucja ta oznacza obronę 
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tych wszystkich wartości duchowych, etycznych i kulturowych, których nosicielem 
jest prawosławna Rosja. Zagraża im amerykański globalizm i atlantyzm – cywilizacja 
ukształtowana przez idee globalistyczne. Dlatego podstawowym celem misji Rosji jest 
jednoczesne zwalczanie tych dwóch trendów światowych. Wymaga tego nie tylko inte-
res Rosji, dla której idee globalizmu i atlantyzmu są śmiercionośne, ale również interes 
Europy, a także innych obszarów świata ulegających wpływom Ameryki. Uwolnienie 
spod tych wpływów jak największego obszaru geografi cznego, a następnie włączenie 
go w eurazjatycką jedność oraz tellurokratyczną cywilizację to geopolityczna koncepcja 
misji Rosji. Podkreśla on, iż tellurokratyczna cywilizacja zbudowana na idei wielkiej 
przestrzeni ziemskiej byłaby przeciwieństwem cywilizacji talasokratycznej, wyrastają-
cej z łączącego świat żywiołu oceanu, poprzez który Stany Zjednoczone realizują swe 
mondialistyczne cele. Misja Rosji jest „planetarna”. Obejmuje nie tylko sferę historii, 
ale również związanej z nią eschatologii, która wskazuje na metafi zyczno-religijny wy-
miar dziejów.

Geopolityczno-mesjanistyczna koncepcja Rosji znalazła swe odbicie również w in-
nych pracach Dugina, m.in.: Drogach Absolutu (Пути Абсолюта, 1989), Misterium 
Eurazji (Мистерия Евразии, 1989), Hiperborejskiej teorii (Гиперборейская теория, 
1980), Konserwatywnej rewolucji (Консервативная революция, 1994), Templariuszach 
proletariatu (Тамплеры пролетариата, 1997), Absolutnej Ojczyźnie (Абсолютная 
Родина, 1998), Filozofi i polityki (Философия политики, 2004), Filozofi i wojny 
(Философия войны, 2004), Konspirologii (Конспирология, 2005).

W każdej z tych prac pojawia się idea prawosławia jako wyznacznika rozwoju Rosji 
i jej misji w dziejach świata. Rosja, nie zaś Ameryka, jest „osią historii”, centralnym 
podmiotem dziejów, gdyż jako „naród-Bogonośca” ma przygotować ludzkość na jej 
ziemski koniec, poprzedzający początek istnienia w „Absolutnej Ojczyźnie”, ojczyźnie 
ducha. Istnienie narodu rosyjskiego ma charakter teleologiczny – cel, dla którego istnie-
je, jest nie tylko historyczny i cywilizacyjny, ale również metafi zyczno-religijny. Jego 
realizację gwarantują cechy tego narodu. Jak jest napisane w Podstawach geopolityki, 
jest to naród-Imperium, naród predestynowany do istnienia w ramach imperium histo-
rycznego, które prowadzi do Świętego Imperium. Rosja nie może istnieć bez idei owego 
Imperium, gdyż Rosjanie są narodem, który nie ma podmiotowości poza państwem, 
innego celu poza Imperium. Państwo to naród, naród to Imperium. W zakończeniu IV 
rozdziału książki pisze:

Po czwarte – naród rosyjski (Rosja) wychodzi z założenia, iż jego istnienie ma bardziej global-
ną, „soteriologiczną” perspektywę, która ma ogólnoludzkie znaczenie. Chodzi nie o bezgraniczne 
poszerzenie „przestrzeni życiowej” Rosjan, lecz o umocnienie szczególnego „rosyjskiego” świa-
topoglądu, który jest ukształtowany eschatologicznie i pretenduje do ostatniego słowa w historii 
ziemskiej. To najwyższe zadanie „narodu-Bogonoścy”.

Dlatego też, z założenia nie ma w świecie takiego narodu, takiej kultury i takiego terytorium, 
których los byłby obojętny rosyjskiej świadomości. To przejawia się w niewzruszonej wierze Ro-
sjan w ostateczne zwycięstwo Prawdy, Ducha i Sprawiedliwości42.

Podobne do prezentowanego przez Dugina stanowisko zajmuje zmarły w 2003 roku 
fi lozof, profesor Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. M.B. Łomonosowa, 

42 А. Дугин, Основы..., dz. cyt., s. 191, przeł. A.R.
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Aleksander Panarin, najbardziej nieprzejednany krytyk globalizmu. Panarin wychodzi 
z podstawowego założenia rosyjskiego eurazjatyzmu lat 90. XX wieku i głosi tezę o ko-
nieczności obrony rosyjskiej odrębności cywilizacyjnej, tj. eurazjatyckiej. Najbardziej 
znaczące dla jego koncepcji prace to: Filozofi a polityki (Философия политики), Rewanż 
historii: Rosyjska strategiczna inicjatywa w XXI wieku (Реванш истории: российская 
стратегическая инициатива в XXI веке), Globalne polityczne prognozowanie w warun-
kach strategicznej niestabilności (Глобальное политическое прогнозирование в условиях 
стратегической нестабильности), Pokusa globalizmu (Искушение глодализмом).

Pierwotnie punktem centralnym jego walki z amerykańskim globalizmem jest idea 
drugiego Rzymu, którą wykłada w Filozofi i polityki. Jest ona alternatywą dla pierwszego 
Rzymu, którego budowę podjęły po zakończeniu II wojny światowej Stany Zjednoczo-
ne. Pierwszy Rzym od początku miał oznaczać powstanie jednego obszaru cywilizacyj-
nego, ukształtowanego przez Zachód. W ramach tego obszaru powstałby nowy, amery-
kański porządek światowy – polityczny, społeczny i gospodarczy. Nabrał on realnego 
kształtu po zakończeniu zimnej wojny, gdy Ameryka ogłosiła triumf idei globalizmu, 
która – nie mając żadnej alternatywy – oznaczała koniec historii, obwieszczony przez 
Francisa Fukujamę.

Panarin uważa, iż triumf ogłoszono przedwcześnie. Historia bowiem uczy, iż jed-
no państwo światowe jest nierealne. Wskazują na to dzieje starożytnego Rzymu, który 
musiał ulec rozpadowi skutkującemu wyodrębnieniem Konstantynopola jako drugiego 
Rzymu. Stany Zjednoczone będą musiały pogodzić się z powstaniem drugiego obsza-
ru cywilizacyjnego, który skupi się wokół Moskwy, biorącej także odpowiedzialność 
za losy świata. Dla Atlantyku centrum stanowić powinien nadal Waszyngton, zaś dla 
Eurazji – Moskwa. Koncepcja drugiego Rzymu jest więc typowo eurazjatycka. Panarin 
włącza weń inspiracje kulturowe zarówno Rosji, jak i Europy i Azji czy nawet Północy 
i Południa. Nawiązuje tym samym do tradycji wszechczłowieczeństwa danego Rosja-
nom, o którym mówił Dostojewski w Mowie o Puszkinie. Panarin uważa, iż w ramach 
tej tradycji takie kraje słowiańskie, jak Polska i Czechy, wyodrębniające się swoją przy-
należnością do innej niż rosyjska, zachodnioeuropejskiej cywilizacji, mogą zachować 
wysoką pozycję, jeśli nie będą deklarowały powiązań z amerykańskim globalizmem 
i jego ideologią cywilizacyjną.

W kolejnych swych pracach Panarin podejmuje ideę Moskwy Trzeciego Rzymu, 
jako odpowiedź na bezwzględność globalizmu amerykańskiego, który nie tylko usuwa 
Rosję na margines światowej polityki, ale wręcz zagraża jej istnieniu. Moskwa jako 
Trzeci Rzym (bez wymiaru eschatologiczno-metafi zyczno-religijnego) staje się jed-
nocześnie liderem Trzeciego Świata, przewodniczką społeczeństw nie tylko zmargi-
nalizowanych, ale również zepchniętych na poziom walki o biologiczne przetrwanie. 
Zadaniem Moskwy w tej roli jest nie tylko oddalenie konfrontacji światowej, ale jej 
ostateczne uniemożliwienie. Tak sformułowana misja Rosji różni Panarina od Dugina, 
który nie tylko zakłada konfrontację, ale również do niej dąży. Istotnym elementem Pa-
narinowskiej koncepcji złamania hegemonii Ameryki, oznaczającego powstrzymanie jej 
globalizmu oraz cywilizacji atlantyckiej, jest idea mesjanizmu cywilizacyjnego Rosji 
wobec Trzeciego Świata. Jest to w istocie przejęta od Zachodu idea mesjanizmu oświe-
ceniowego, powiązana z zaproponowaną przez Dostojewskiego koncepcją rosyjskiego 
wszechczłowieczeństwa. Równie ważną rolę – obok mesjanizmu cywilizacyjnego Rosji 
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– odgrywa w koncepcji Panarina mesjanizm etyczny: idea pomocy i obrony Trzeciego 
Świata. Winna to być obrona przed ekonomicznym totalitaryzmem Ameryki, jak nazywa 
amerykański globalizm, a także obrona przed amerykańską kulturofobią. Ta ostatnia, jak 
pisze w Pokusie globalizmu oznacza strach Ameryki przed kulturą innych narodów oraz 
wysokimi wartościami duchowymi. Jego świadectwem jest narzucana światu antyreli-
gijna, antyaksjologiczna kultura postmodernizmu i towarzysząca jej ideologia politycz-
nej poprawności, które doprowadziły świat do amerykańskiej metafi zyki pustki.

Mesjanizm etyczny obejmuje także walkę z „piątą władzą”, stanowioną przez utaj-
nionych ekspertów i ponadnarodowe służby specjalne. „Piąta władza” – podkreśla Pa-
narin w Pokusie globalizmu – to globalizm specsłużb. One zadecydowały ostatecznie 
o pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie. Władza ta, niejawna, dobrze zakamufl owa-
na, uzbrojona w nowoczesne technologie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów 
współczesności. Walka z nią winna polegać na demaskowaniu jej nieetycznego oblicza 
i celu działania, jakim jest segregacja społeczna w całym świecie. Globalizm amerykań-
ski – konkluduje Panarin – niesie bowiem nowego typu rasizm: społeczno-materialny. 
Zadaniem moralnym Rosji jest w tej sytuacji obrona słabych i biednych przed bogatymi 
i silnymi. Polska w takiej misji Rosji, choć słaba gospodarczo, zróżnicowana społecznie 
i spauperyzowana sytuuje się – paradoksalnie – po stronie bogatych, co jest wynikiem 
jej wejścia na drogę skrajnego liberalizmu i poparcia dla amerykańskiego globalizmu. 
Dialog rosyjsko-polski w tej perspektywie jest niemożliwy.

Element etyczny antyglobalistycznego programu dla Rosji zbliża Panarina z Sołżeni-
cynem. Jednocześnie zaś oddala od niego element imperialno-geopolitycznego mesjani-
zmu. Mesjanizm ów przybiera postać nowej „idei rosyjskiej” na gruncie eurazjatyzmu, 
łącząc Panarina z Duginem. Tak więc w myśli autora Pokusy globalizmu skupiają się jak 
w soczewce wszystkie aspekty współczesnego rosyjskiego konserwatyzmu, prezentują-
ce w pełni jego odniesienie do globalizacji i globalizmu oraz towarzyszącej im cywili-
zacji. W każdym z nich Polska postrzegana jest jako reprezentant odmiennego obszaru 
cywilizacyjnego, w skrajnych przypadkach wrogiego, prowokującego negatywne reak-
cje Rosji, zmuszające ją do konfrontacji.
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DIALOGI I AWANTURY – MIĘDZYKULTUROWE 
SPOTKANIA W PRZESTRZENI SZTUKI

Przez „Ty” człowiek staje się „ja”.
Martin Buber, Werke I. Schriften zur Philosophie

Nie możemy funkcjonować inaczej, jak tylko poprzez dialog. Człowiek jest bowiem 
istotą dialektyczną. Kondycję człowieka jako istoty „pomiędzy” szczególnie podkreślał 
współtwórca nurtu fi lozofi i zwanego fi lozofi ą dialogu – Martin Buber. Uważał on, że całe 
prawdziwe życie jest spotkaniem, nasze „ja” jest zawsze zwrócone ku czemuś. Wchodzi 
z rzeczywistością w relację monologową – „ja-ono”, oraz dialogową – „ja-Ty”. W relacji 
„ja-ono” brak jest dialogu, ale jest ona nieodzowna dla ludzkiego życia. Nie można jednak 
sprowadzić do relacji „ja-ono” każdego człowieka. Trzeba wejść z kimś w relację „ja-Ty”, 
która jest konstytutywną relacją ludzkiego istnienia, jest ontycznie konieczna1. Zakłada 
ona: świadomą osobę, realizację dobra, uznanie partnera dialogu, świadomość obcowania 
z drugim człowiekiem. Buber twierdził, że poza tym, co subiektywne, poza obiektywnym, 
na owym ostrzu, gdzie spotykamy się ja i ty, znajduje się obszar „między”.

Jaką rolę na tym obszarze odgrywa sztuka? Może być ona zarówno miejscem mię-
dzyludzkiego spotkania – „przestrzenią dialogu” – jak i fenomenem, który wytwarza się 
w trakcie tego spotkania – „żywym dialogiem”. Spotkania w obrębie sztuki mogą zacho-
dzić na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich jest cały dostępny nam świat, rzeczywi-
s tość  obiektywna. W tym kontekście podstawową funkcją sztuki jest obrazowanie 
i interpretacja świata, często przeobrażanie go, a niekiedy – uwznioślenie, sakralizacja. 
Odmienną płaszczyznę spotkań ze sztuką stanowią kontakty z  innymi ludźmi i sze-
roko pojęte sprawy międzyludzkie – sztuka jest bowiem sposobem odkrywania tego, co 
ludzkie, jest źródłem wiedzy o człowieku. Trzecim kręgiem w spotkaniach ze sztuką jest 
nasze w łasne „ja”.

1 Buber stoi na stanowisku, iż – generalnie – w dialog „ja-Ty” można wejść z tylko jedną osobą. Kosz-
tuje on bowiem wiele wysiłku i energii.
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Czy ze względu na swój dynamizm sztuka spełnia także funkcję pogranicza? Czy 
słowo „sztuka” można zastąpić pojęciem „pogranicza”? Bez wątpienia zjawiska te mają 
ze sobą wiele wspólnego. Najpierw jednak należy sprecyzować kategorię pogranicza. 
Wśród wielu aspektów pogranicza na pierwszy plan wysuwa się skojarzenie go z jakimś 
obszarem. Teren ten defi niowany jest przeróżnie – np. pisze się o pograniczu jako ob-
szarze przenikania się kultur sąsiednich w warunkach podrzędności lub równorzędności, 
bez niszczenia związków z własnym obszarem narodowym2. Jednak oprócz potraktowa-
nia pogranicza jako terytorium, istnieje też jego wymiar szerszy – coraz częściej bowiem 
pogranicze s ta je  s ię  sytuacją  kul turową . W tym przypadku traci związek z te-
rytorialnymi konotacjami – sytuacja pogranicza może się zdarzyć gdziekolwiek. Trzecia 
możliwa perspektywa to ujmowanie pogranicza w sensie psychologicznym. Jeśli przyj-
miemy, że granice kulturowe mogą przebiegać w obrębie ludzkiej świadomości – pogra-
nicze to każda sytuacja aktywizująca kształtowanie tożsamości kulturowej ze względu 
na sąsiedztwo i mieszanie się kultur.

Odwołując się do wymienionych wyżej płaszczyzn, chciałabym zbadać, w jaki spo-
sób w przypadku wybranych artystycznych spotkań zorganizowana zostaje wspomniana 
„przestrzeń dialogu” i jak konkretyzuje się ów „żywy dialog”.

Różnica i powtórzenie – Wael Shawky – artysta tłumacz

„W większości moich prac (…) stawiam sobie za cel stworzenie społeczeństwa-hybry-
dy; systemu społeczeństwa w stanie przejściowym, kondycji, która nie jest dookreślona, 
przekładu. Swoją rolę postrzegam jako tłumacza”3 – mówi egipski artysta Wael Shawky 
– absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Aleksandrii i w Pensylwanii. Chociaż na stałe 
mieszka w Kairze, tworzy także podczas zagranicznych stypendiów i uczestniczy w wy-
stawach na całym świecie. Eksplorując tradycje islamu, zestawia je z kosmopolityczną 
poetyką nowoczesności. Nomadyczna tradycja społeczności Beduinów nieznających 
pojęcia granic staje się u niego metaforą procesów globalizacyjnych.

W swoich pracach Shawky dotyka obszarów kulturowych, w których wzajemne 
przenikanie się różnych systemów społecznych nie kończy się sukcesem: pogłębia dys-
proporcję między nimi, staje się źródłem konfl iktów. Opowiada o próbach dominacji 
cywilizacji zachodniej nad kulturami pustynnymi, sztucznych, wymuszonych próbach 
rozwoju, antagonizmach religijnych, brutalnych transformacjach pustynnego lub agrar-
nego pejzażu. Zazwyczaj uwypukla on brak komunikacji pomiędzy kulturami, który, 
jak sugeruje artysta, wynika z nieznajomości języka, ignorancji i nieposzanowania dla 
inności4. Tę pesymistyczną konstatację przełamuje jego fi lm Digital Church (2008) 
zrealizowany w 2008 roku w ramach cyklicznego projektu „Transkultura” organizowa-
nego przez krakowski Bunkier Sztuki. „Wael Shawky próbuje osiągnąć niemożliwe”5 

2 B. Domagała, Problemy tożsamości kulturowej grup pogranicza, [w:] Mniejszość niemiecka na Warmii 
i Mazurach, Olsztyn 1996, s. 13–28.

3 Wypowiedź znajdująca się na stronie: http://transkultura.bunkier.art.pl/?p=2.
4 A. Smolak, Droga czterdziestu dni. Kultura wody – kultura suszy, http://www.transkultura.art.pl/

?p=12&ex=24.
5 Tamże. 
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– stwierdza kuratorka wystawy Anna Smolak. Egipcjanin wkracza w mury krakowskie-
go kościoła Jezuitów, by modlić się ze świętej księgi Koranu. Powoli przechadzając 
się wzdłuż nawy, w skupieniu melorecytuje tekst w języku arabskim od czasu do czasu 
zaglądając do trzymanej w rękach księgi. Intonuje z pamięci – bezbłędnie i płynnie – po-
nieważ w dzieciństwie przez wiele lat uczył się tego tekstu. Artysta podejmuje dialog 
przede wszystkim z przestrzenią  sakralną , nie z przybywającymi do niej ludź-
mi. Chociaż kamera koncentruje się na czytającym, obserwując brzegi kadru można 
zauważyć, że obco brzmiące słowa nie zakłócają spokoju odwiedzających świątynię. 
Tym razem – paradoksalnie –  to niezrozumienie doprowadza do pokojowej koegzy-
stencji wiernych dwóch rywalizujących ze sobą religii. Ludzie modlą się i spowiada-
ją, nie zwracając uwagi na niecodzienną sytuację. Można spekulować na temat innych, 
ewentualnych przyczyn tej tolerancji. Być może wpływ ma również obecność operatora 
(realizacja fi lmów w centrum Krakowa to dość powszechne zjawisko) lub natchniony 
ton czytającego, który koresponduje z atmosferą miejsca?

Śledząc przesuwające się u dołu ekranu tłumaczenie słów, polski widz dowiaduje 
się, że Wael Shawky czyta surę 19 poświęconą życiu Maryi (arab. Marjam, w polskich 
przekładach – Maryja), czczonej i postrzeganej w ten sam sposób przez obie religie. 
Początkowo można odnieść wrażenie, że przysłuchujemy się biblijnym wersetom w nie-
znanym nam, mniej popularnym przekładzie. Sura ta zawiera bowiem wiele elementów, 
które są bliskie wierze chrześcijańskiej: zwiastowanie Maryi, przybycie Ducha Bożego, 
niepokalane poczęcie Jezusa i Jego narodzenie. Jednak nawet w tej wyglądającej znajo-
mo relacji pojawiają się szczegóły znajdujące się jedynie w Koranie, jak np. poród pod 
palmowym drzewem, cudowne pojawienie się strumienia lub fakt, że Jezus mówi od 
czasu swego narodzenia.

W międzyreligijnym dialogu, jaki podejmuje Shawky głównym punktem stycznym 
jest bez wątpienia postać Maryi. Znajduje to uzasadnienie w jej specjalnej pozycji w is-
lamie. Imię „Marjam”, które tłumaczy się jako „oddająca cześć Bogu” jest jedynym 
żeńskim imieniem wymienionym w Koranie (pojawia się aż 34 razy). Sposób przedsta-
wiania Maryi uwidacznia punkty zbieżne i rozbieżne wiary chrześcijan i muzułmanów. 
Koncentrując się na jej postaci, Shawky poszukuje punktów wspólnych, nie stroniąc 
równocześnie od wskazania na różnice, a zarazem znajduje sposób, by wyjść poza ste-
reotypowe patrzenie na islam i chrześcijaństwo.

Mariologia islamu jest niewątpliwie uwarunkowana przez występujące w Koranie 
zanegowanie boskości Jezusa. Maryja ma zdecydowanie funkcję chrystologiczną, co 
podkreśla fakt, że Jezus przeważnie określany jest jako „syn Maryi”. Allah jest bowiem 
„nazbyt wyniosły, by mieć syna” (sura 4,171). Całkowicie transcendentny – niepodobny 
do nikogo i niczego istnieje zupełnie poza światem ludzkich doznań. Bóg jest jedynym 
punktem odniesienia dla wiernego muzułmanina, ale obok Niego są ci, którzy odbijają 
Jego świętość. Maryja jest jedną z nich. Obok Fatimy, córki proroka Muhammada oraz 
Chadżidży – pierwszej żony Mahometa, jest jedną z najbardziej czczonych kobiet w is-
lamie. Maryja jest „znakiem dla śmiertelnych” (sura 21,91) oraz ucieleśnieniem ideału 
muzułmańskiej wiernej – absolutnie posłuszna Bogu i gotowa Mu wszystko poświęcić, 
prowadząca pobożne i sprawiedliwe życie, wypełnione milczeniem, modlitwą i postem. 
Pełne oddania uczucie i nabożeństwo do Maryi przejawia się wśród muzułmanów po-
przez pielgrzymki do miejsc kultu maryjnego, zwłaszcza do portugalskiej Fatimy. Wiele 
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kobiet z krajów muzułmańskich nosi imię Maria. Maryja niejednokrotnie pojawia się 
również na muzułmańskich amuletach ochronnych.

Wybór prezentowanego w fi lmie fragmentu jest z pewnością nieprzypadkowy – fi lm 
ten zawiera bowiem zarówno element wspólny, jak i najbardziej drażliwą kwestię sporną 
między dwiema religiami – zakwestionowanie boskości Chrystusa, co zostaje dobitnie 
zaakcentowane w fi nale sury6. Fundamentem religii chrześcijańskiej jest wiara w boską 
naturę Chrystusa i jego odkupieńczą misję, zaś jednym z fi larów islamu – zasada jedno-
ści i jedyności Boga (sura 9,30–31). Niezaprzeczalne różnice w tym zakresie stawiają 
granicę, do której może posunąć się dialog. W perspektywie każdej ze stron przynależne 
jej religii zasady to stała, niezmienna i pierwotna podstawa. Wszystko inne natomiast 
odnosi się, różnicuje się i hierarchizuje w stosunku do tej podstawy. Prawdopodobnie 
z tego względu islam został przez średniowieczną Europę oceniony jako nowa, sfałszo-
wana wersja chrześcijaństwa. Jak zauważa Edward Said w swojej książce Orientalizm, 
umysł zderzony z radykalnie odmienną formą bytu uwalnia się od stresu, dopasowując 
nowe rzeczy do siebie jako „oryginalne” albo „wtórne”7. Ponieważ Chrystus jest pod-
stawą wiary chrześcijańskiej, błędnie zakładano, że postać Muhammada spełnia analo-
giczną funkcję w islamie, stąd nazwa „mahometanizm”. Konsekwencją takiej postawy 
jest ciągłe wahanie między „swoim” a „obcym”. „Mahomet” jest „swoim”, bo chce być 
podobny do Chrystusa, a zarazem jest oszustem, ponieważ zawsze jest innym.

W przekonaniu Gillesa Deleuze’a w koleiny myślenia w kategoriach oryginału i (nie-
doskonałej) kopii wprowadził nas Platon. Dlatego też w Différence et répétition zadanie, 
jakie stawia Deleuze nowoczesnej fi lozofi i jest jednoznaczne: odwrócić platonizm. De-
leuze pyta, dlaczego w opartej na tożsamych ze sobą ideach myśli Platona różnica nie zo-
stała pomyślana jako sama w sobie, lecz w relacji do postawy?8. Podczas gdy w świecie 
opartym na tradycji różnica może pojawić się w formie negacji (sprzeczności) jedynie 
w odniesieniu do tożsamości, w ponowoczesnej refl eksji Deleuze’a miejsce tożsamości 
i negacji zajmują pojęcia różnicy i powtórzenia. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu 
pojęcia różnicy czystej, niedialektycznej, która nie przechodzi w przeciwieństwo czy 
sprzeczność, ale ujawnia się w serii powtórzeń. Odwołując się do nietzscheańskiej idei 
„wiecznego powrotu”, Deleuze interpretuje ją jako powrót różnicy.

Kwestia różnicy i powtórzenia obecna jest również w fi lmie Cave (2004), zrealizo-
wanym przez artystę w trakcie pobytu na stypendium w Istambule. Shawky, przechadza-
jąc się między półkami w hipermarkecie, recytuje z pamięci fragmenty sury 18. Tytuł 
instalacji – Jaskinia – oraz obfi tość oferowanych towarów przywodzi na myśl baśń „Ali 
Baba i 40 rozbójników”. Wnętrze sklepu może być współczesnym Sezamem, a żarliwie 
recytujący religijny tekst mężczyzna sprawiedliwym Alim, który zamierza dokonać dys-
trybucji zgromadzonych dóbr. Fragment ten dotyczy jednak innej historii.

6 Warto nadmienić, że podkreślenie ludzkiego pochodzenia i kondycji Chrystusa napotykamy w świętej 
księdze islamu niejednokrotnie. Jezus jest jednym z dwudziestu ośmiu posłańców Bożych, choć Jego pozycja 
jest specyfi czna. Koran nazywa Go mesjaszem, lecz nie w znaczeniu chrześcijańskim (sura 3,45). Jezus jest 
„Bożym słowem” i „duchem od Boga”, którego Bóg tchnął w dziewicę Maryję (sura 4,171). Nie jest jednak 
Synem Bożym. Nie został też ukrzyżowany, lecz wzięty do Boga i powróci tuż przed dniem sądu ostateczne-
go, by obwieścić światu, iż Muhammad jest „pieczęcią proroków”. 

7 E. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, 2005.
8 K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2008.



145Dialogi i awantury – międzykulturowe spotkania w przestrzeni sztuki

Historia ta znana w Koranie pod nazwą „Jaskinia siedmiu śpiących” mówi o ludziach, 
którzy przespali w jaskini 309 lat, po czym przebudzili się. Ten schemat fabularny znany 
jest również w innych wersjach. Jest to stara legenda grecka, spisana po łacinie przez 
Grzegorza z Tours, występująca w wielu tekstach religijnych, również chrześcijańskich. 
Shawky recytuje sury, składające się z opowieści siedmiu mężczyzn, którzy mieszka-
li w tureckim Efezie około 250 roku, skąd uciekli przed prześladowaniami i ukryli się 
w jaskini. Po przebudzeniu okazało się, że spali przez 200 lat. W międzyczasie chrześci-
jaństwo stało się religią obowiązującą w cesarstwie. W różnych wersjach zmieniają się 
detale – czas ich snu, obecność lub nieobecność zwierząt.

Opowieść o siedmiu śpiących łączy więc religię i kulturę oraz – jednocześnie – reli-
gie i kultury. I łączy, i dzieli. Fakt, że Muhammad czerpał również z materiałów legen-
darnych, fantastycznych i różnorodnych wątków religijnych znanych z apokryfi cznych 
źródeł, w oczach chrześcijańskich teologów stanowi poważny zarzut. Na stronie inter-
netowej Chrześcijańskiego Ośrodka Apologetycznego czytamy: „Koran powtarza bajki, 
jakby były prawdą”9.

Stworzonemu przez Deleuze’a pojęciu czystej różnicy towarzyszy pojęcie złożonego 
powtórzenia. „Zadanie życia polega na spowodowaniu koegzystencji wszystkich powtó-
rzeń, w przestrzeni, w której rozlokowuje się różnica” – pisze fi lozof 10. Ta paradoksal-
na z punktu widzenia dialektycznego rozumowania koncepcja „powtarzania różnicy” 
sprawia, że pojęcie kopii, utraciwszy odniesienie, traci swój sens, znosi różnicę między 
oryginałem a kopią. Przyjęcie propozycji Deleuze’a to jednak z perspektywy obu religij-
nych tradycji droga niemożliwa do zaakceptowania. Niemożliwa, gdyż zakładając, że to, 
co powraca pozbawione jest tożsamości, wyklucza się koherencję myślącego podmio-
tu oraz Boga jako początku, centrum, punktu odniesienia i fundamentu. W ich miejsce 
wkracza proces powtarzania różnicy.

Baraka – muzyczny dialog modlitwy sufi ckiej i gregioriańskiej

Derwisz wirujący przed ołtarzem kościoła i rozlegające się w prezbiterium śpiewy wiel-
biące Allaha – to nie oniryczna wizja lecz obraz, jaki mogły zobaczyć na własne oczy 
osoby przybyłe 16 kwietnia  2008 roku  do opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu pod 
Krakowem. To unikalne spotkanie wschodnich i zachodnich tradycji muzycznych, a za-
razem religijnych – miało miejsce podczas drugiej edycji Festiwalu „Muzyka i Świat”. 
Wydarzenie  s ta ło s ię  okazją  do spotkania  dwóch perspektyw postrzegania mu-
zyki jako modlitwy. Tradycję chrześcijańską reprezentowali gospodarze – Ojcowie Be-
nedyktyni – znani z pielęgnowania wciąż żywej tradycji chorału gregoriańskiego. Stro-
nę muzułmańską reprezentował zespół Hos Neva, śpiewający pieśni Mewlewi (Ilahis), 
pieśni Bektasi (Nefes) oraz poematy Maulany, Yunus Emre, Hazrata Inayata Khana oraz 
własne kompozycje.

9 R. Morey, Islamska inwazja. Konfrontacja najbardziej rozprzestrzeniającej się religii świata, http://
apologetyka.com/swiatopoglad/islam/ksiazki/inwazja/koran.

10 Cyt. za: K. Wilkoszewska, Wariacje..., dz. cyt.
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Spotkanie rozpoczęli gospodarze. Mnisi zebrali się w stallach ze znacznym opóźnie-
niem. Przeor opactwa, przepraszając za zwłokę, żartobliwie odwołał się do wschodnie-
go poczucia czasu, zaznaczając, że w związku z tym liczy na wyrozumiałość gości. Po 
odśpiewaniu nieszporów przed schodami ołtarza pojawili się członkowie zespołu Hos 
Neva w następującym składzie: Mehmet Ungan (ud i ney), Ali Ungan (saz), Vural Tali-
war Sahin (bendir), Aftab Talat Kamran (głos), Talip Elmasulu (głos i taniec), Hüseyin 
Turan (głos i bęben). Grupie towarzyszył derwisz, który wykonał wirujący taniec zikr11. 
Podczas około czterdziestominutowego koncertu jedynie dwukrotnie przestawał wiro-
wać, gdy muzycy zmieniali temat. Po egzotycznie brzmiących dźwiękach instrumentów 
i ekstatycznym śpiewie, znów usłyszeliśmy chorał gregoriański – Kompletę. Podczas ca-
łego spotkania obie strony dialogu odnosiły się do siebie z dużym szacunkiem i atencją.

Chorał gregoriański jako najstarszy i najczcigodniejszy śpiew Kościoła został uzna-
ny przez soborowe nauczanie oraz określony jako własny śpiew liturgii rzymskiej12. Dla-
tego też ma on pierwsze miejsce w liturgii w porównaniu z innymi śpiewami, czy to po-
lifonicznymi, czy też śpiewem ludowym13. W średniowieczu śpiew, który związany był 
z pierwotnym chrześcijaństwem to oczywiście chorał gregoriański. Pierwszy i jedynie 
autentyczny śpiew Kościoła Rzymskiego jest śpiewem monodycznym (jednogłosowym) 
do łacińskiego tekstu. Był śpiewany wyłącznie przez głosy męskie, co nakazywała ów-
czesna zasada: mulier taceat in ecclesia (kobieta ma milczeć w kościele). Chorał grego-
riański został skodyfi kowany za pontyfi katu papieża Grzegorza Wielkiego (590–604)14 
i właśnie od jego imienia przyjęto nazwę (chociaż na pewno jeszcze nie wtedy nadano 
mu ostateczny kształt – większość jego form ukształtowała się ostatecznie mniej więcej 
w XII w.). Kolekcja ta, nazwana śpiewem rzymskim (cantus romanus), a później chora-
łem gregoriańskim, była kopiowana i rozpowszechniana na przełomie VIII i IX wieku, 
który śpiew ten uporządkował i skodyfi kował. W Polsce chorał gregoriański pojawił się 
równocześnie z powstaniem miejsc jego wykonywania. Mowa tutaj o katedrach w Po-
znaniu (968 r.), Gnieźnie, Wrocławiu, Krakowie (1000 r.), jak też o ośrodkach mona-
stycznych, jak opactwo benedyktynów w Tyńcu15. Do dzisiaj zachowane są z tego czasu 
najstarsze zabytki chorału gregoriańskiego, takie jak Exultet w Sakramentarzu tyniec-
kim z ok. 1060 roku. Nie sposób zrozumieć chorału bez jego kontekstu liturgicznego. 
Od samego początku śpiew towarzyszył nabożeństwom – w pierwszym rzędzie Mszy 
Świętej. Potem, i to coraz obfi ciej, śpiew towarzyszył codziennej modlitwie wiernych, 
czyli Liturgii Godzin (Jutrznia, Nieszpory, Mattutinum, Kompleta)16. Dzięki roli be-
nedyktynów w tworzeniu się zrębów średniowiecznej Europy codzienny śpiew wspo-
mnianej Liturgii Godzin oraz śpiewy mszalne stają się ofi cjalnym śpiewem Kościoła 

11 Jak wyjawił po spotkaniu derwisz, uczył się tańca w klasztorze (tekke) w Stambule.
12 Z. Bernat, Chorał gregoriański, Lublin 1979.
13 I. Pawlak, Chorał gregoriański w posoborowej liturgii, CT 1, 1976, s. 103.
14 Grzegorz Wielki, Doktor Kościoła (ok. 540–604). Był prefektem Rzymu. Wstąpił do ufundowanego 

przez siebie klasztoru św. Andrzeja i żył według reguły benedyktyńskiej. Był diakonem i w latach 579–585 
był w dzisiejszym rozumieniu nuncjuszem papieskim na dworze w Konstantynopolu. Po śmierci Papieża 
Pelagiusza II został wybrany jego następcą. Sam studiował muzykę w Rzymie, był do tego zobowiązany jako 
benedyktyn. Był organizatorem liturgii i śpiewu kościelnego. Zob. G. Mizgalski, Grzegorz Wielki, [w:] tegoż, 
Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, Poznań 1958.

15 H. Feicht, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975, s. 47.
16 http://tyniec.benedyktyni.pl/pl/choral/.
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Zachodniego. Św. Benedykt (480–546) w swojej Regule wielką wagę przywiązywał do 
śpiewania psalmów. Znamienny jest tu XIX rozdział Reguły, który mówi m.in.: „Śpie-
wajcie rozumnie” oraz „Będę Ci śpiewał wobec aniołów. Zastanówmy się więc, jak 
należy zachować się w obecności Boga i Jego aniołów i tak przystąpmy do śpiewu, aby 
myśl nasza była zgodna z naszym głosem”. RB XIX, 3–717.

Do zaniedbania praktyki chorału gregoriańskiego przyczyniła się wydatnie powsta-
jąca muzyka polifoniczna, uznana przez Kościół za muzykę liturgiczną. Dopiero w XIX 
wieku w związku z rozpoczętym ruchem liturgicznym oraz chęcią odnowy liturgii, za-
początkowano także odnowę śpiewu liturgicznego, w czym największą rolę odegrał 
właśnie zakon benedyktynów w Solesmes (Francja)18. W sprawie praktyki wykonawczej 
mnożą się jednak zarówno pytania natury teoretycznej, jak i praktycznej. Jednocześnie 
zapomniany przez długie lata chorał gregoriański staje się na swój sposób modny, by nie 
rzec „kultowy” czy egzotyczny.

Chorał gregoriański niesie w swojej istocie niepodważalny element sakralności. Jest 
modlitwą, co stanowi jego istotę19. W rozważaniach na temat estetyki chorału grego-
riańskiego Dominicus Johner zwraca naszą uwagę na to, że piękno chorałowe tylko 
w części i tylko w pewnej mierze jest z tego świata20. Słychać bowiem w chorale jakby 
echo tych pieśni, które święci stale zanoszą przed tron Boga. Jak stwierdza Bogdan Po-
ciej, w tym obszarze muzyki, jeśli chodzi o kulturę Zachodu, sacrum urzeczywistnia się 
z bezwzględną oczywistością21.

Jak wobec ontologii chorału prezentują się pieśni sufi ch? Sufi zm – zbiorcze określe-
nie dla różnorakich nurtów mistycznych w islamie – nie jest religią, lecz pogłębioną me-
dytacją Absolutu, kontemplacją boskiego pierwiastka wspólnego wszystkim mistykom. 
Nie posiada żadnej sprecyzowanej doktryny. Dlatego sufi zm rozwinął się w jednakowym 
stopniu wśród sunnitów i szyitów, czerpiąc również wiele inspiracji z monastycyzmu 
chrześcijańskiego. Częścią światopoglądu sufi ckiego jest też wiara w wahdat ul-wudżud 
(jedność rzeczywistości), utożsamiana nieraz z panteizmem22. W najpowszechniejszej 
formie sufi zm polega na regularnych modlitwach, recytacji formuł religijnych i boskich 
imion, grupowych śpiewach, studiowaniu świętych pism islamu. Wszyscy sufi  kompo-
nowali pieśni qawwal (to arabskie słowo znaczy tyle co wyobraźnia, pieśń wyobraźni, 
fantazji23). Pieśni te, śpiewane po dziś dzień i wprowadzające w stan ekstazy są skierowa-
ne ku Bogu pojmowanemu nie jako Bóg osobowy (Allah), lecz Niezmierzony Absolut. 
W obrębie sufi zmu istnieje wiele ścieżek (tariq). Zespół Hos Neva reprezentował drogę 
maulavijja – tańczących derwiszy – bractwa założonego w XIII wieku przez perskiego 
poetę-mistyka Maulanę Dżalal ad-Din Rum Rumiego. Podstawa religijnych ceremonii 
to sema, czyli element muzyczny ceremonii, zwana przez Rumiego „pożywieniem du-

17 Tamże.
18 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 

2000, s. 37.
19 Zob. J. Houlierier, Entretiens sur la spiritialite du chant gregorien, Solesmes 1985, cyt. za: ks. R. Tyrała, 

Chorał gregoriański wciąż pierwszym śpiewem Kościoła, http://www.farm.amwaw.edu.pl/~greg/choral.htm 
20 D. Johner, Wort ud Ton im Choral, Leipzig 1953, wyd. 2, cyt. za: R. Tyrała, dz. cyt.
21 B. Pociej, Sacrum w muzyce liturgicznej, AK 72 (1980), z. 427, s. 205.
22 P. Kłodkowski: Homo mysticus hinduizmu i islamu. Mistyczny ruch bhakti i sufi zmu, Warszawa 1998, 

wyd. 1, s. 35.
23 Hazrat Inayat Khan, Sztuka – poezja – muzyka; http://www.geocities.com/droga_sufi /strony/03/01.html.
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szy”. Początek stanowi modlitwa, po której następuje naat – pochwalna litania. Kolejny 
element to taksim, czyli improwizacja na ney, wymagającym niezwykłych umiejętności 
tradycyjnym trzcinowym fl ecie, którego dźwięki oznaczać mają smutek ludzki, ale także 
muzykę sfer niebieskich i wznoszenie się ku najwyższej prawdzie przeplatane z ciąże-
niem ku ziemi. Łączenie obu sfer jest bardzo znamienne także dla tańca maulavijja24. 
Kondycja na pograniczu sfery duchowej i ziemskiej łączy obie strony muzycznego dia-
logu. W rozważaniach na temat estetyki chorału gregoriańskiego Dominicus Johner pod-
kreśla, że piękno chorałowe tylko w części i tylko w pewnej mierze jest z tego świata25. 
Słychać bowiem w chorale jakby echo tych pieśni, które święci stale zanoszą przed tron 
Boga.

Istnieją również inne pokrewieństwa między chorałem gregoriańskim i pieśniami su-
fi ch. Pisze o nich Hazrat Inayat Khan – muzyk, poeta, pisarz, mistrz sufi cki, który jako 
pierwszy dokonał przeniesienia nauk sufi ch na Zachód i którego utwory wykonywał 
również zespół Hos Neva. Sufi zm w jego rozumieniu nie jest doktryną, lecz ucieleśnia-
jącą ideały humanizmu ścieżką życia, poszukiwaniem esencji łączącej wszystkie religie 
świata. Zdaniem Hazrata Inayata Khana, starożytna muzyka grecka bardzo przypomina 
muzykę Wschodu:

Grecy posiadali pewne skale takie jak ragi w Indiach, które również były podobne do skal per-
skich. Stąd brało się podobieństwo w muzyce rodzaju ludzkiego. Z początku melodie jako takie 
stanowiły wyraz duszy. Nie były to kompozycje w sensie kompozycji współczesnych, bardziej 
technicznych. Były w rzeczywistości fantazjami. Papież Grzegorz I, którego imieniem nazwano 
kanony gregoriańskie zebrał i uporządkował te piękne melodie, jakie przyszły ze starożytnej Grecji 
przez Bizancjum, aby utworzyć muzykę religijną kościoła. To wszystko, co pozostało jako relikt 
muzyki tamtych czasów26.

Hazrat Inayat Khan twierdzi, że rozłam między muzyką Wschodu a muzyką Zachodu 
nastąpił, kiedy to muzyka zachodnia, a w szczególności niemiecka rozwinęła się w in-
nym kierunku, bardziej mechanicznym.

Jednakże późniejsi kompozytorzy (…) zdolni byli do zrobienia użytku z wielkich orkiestr, or-
kiestr dętych lub smyczkowych jak również orkiestry, w której grały setki instrumentów jedno-
cześnie. To oczywiście robiło wielkie wrażenie i dało światu muzyki dużo sposobności i pola do 
rozwoju i ewolucji. Niemniej jednak, utracono przy okazji jedną rzecz i traci się ją coraz bardziej 
każdego dnia. Chodzi o wywieranie uroku na duszę, co stanowi główny cel muzyki27.

Pora wskazać różnice w „wypowiedziach” partnerów tej muzycznej rozmowy. Naj-
bardziej widoczna była ekstatyczność i dynamizm tureckich gości skonfrontowane 
z surowym i monotonnym śpiewem zakonników. Świadczy o tym komentarz jednego 
ze świadków spotkania, dotyczący występu Hos Neva – „ich śpiew wydał się o wiele 
mniej statyczny – nie tylko grali na wielu instrumentach, co przy fantastycznej akustyce 
kościoła benedyktynów robiło duże wrażenie, ale mieli również tancerza”28. Dom Eu-

24 Sacrum w islamie: Maulana Dżalal ad-Din Rumi i bractwo maulawijja, http://www.arabia.pl/content/
view/286268/132/.

25 D. Johner, Wort..., dz. cyt.
26 Hazrat Inayat Khan, Sztuka – poezja – muzyka, http://www.geocities.com/droga_sufi /strony/03/01.html.
27 Tamże.
28 http://nacodzien.blog.pl/archiwum/index.php?nid=13522774.
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gene Cardine29, autor Semiologii gregoriańskiej stwierdza, że z powodu zewnętrznego 
wyrównania chorał gregoriański zdawał się być i rzeczywiście stał się cantus planus, to 
znaczy śpiewem równym, pozbawionym wszelkiej wartości ekspresyjnej30. Nie znaczy 
to jednak, że jest to śpiew ściśle skodyfi kowany. Na stronie internetowej Opactwa Bene-
dyktynów w Tyńcu czytamy:

(...) chociaż nie możemy powiedzieć o sobie, że „wiemy jak śpiewać chorał”, chociaż nasz spo-
sób śpiewania ewoluuje i tak bardzo zależy po prostu od ludzi, którzy tworzą wspólnotę, niewąt-
pliwą jego wartością jest to, że stanowi integralny komponent liturgii i jest naszą modlitwą. A taki 
właśnie chorał od początku był i taki jest jego najgłębszy sens31.

W benedyktyńskim opactwie chorał gregoriański rozbrzmiewa codziennie32. Za-
konnicy śpiewają Nieszpory (a przy wielkich świętach także Jutrznię czy Kompletę), 
w czasie niedzielnej mszy konwentualnej, raz w tygodniu odśpiewują mszę łacińską. 
Zważywszy na ten fakt, kwestia „przystawalności” kontekstu partnerów dialogu, który 
odbył się w murach opactwa, budzi pewne wątpliwości. Z jednej strony byliśmy bowiem 
świadkami codziennej, choć rytualnej czynności grupowej, ale równocześnie niemal in-
tymnej, z drugiej strony – spektaklu wykonanego przez profesjonalistów. Członkowie 
grupy Hos Neva mówią wprawdzie: „To, co robimy, to nie tylko koncerty. To dla nas 
medytacja”33. Jednak mimo tej deklaracji w zestawieniu skromnego obrządku należą-
cego do zwykłego porządku dnia i spektakularnego przedstawienia, zauważalna była 
pewna rozbieżność.

Niezależnie od powyższej uwagi, użycie słowa „koncert” w przypadku tego wspa-
niałego wydarzenia ekumenicznego, wydaje się niestosowne. Lepiej mówić o uczestnic-
twie w podwójnej chrześcijańsko-muzułmańskiej modlitwie. Uczestnicząc w niej moż-
na było doznać niejako podwójnego boskiego błogosławieństwa.

Józef Chełmowski – „obywatel wszechświata”

Czy dialog na pograniczu kultur może odbywać się w kaszubskiej wiosce? Wkracza-
jąc do mikroświata domu, pracowni i ogrodu Józefa Chełmowskiego w przysiółku Brus 
– Jaglie – na pytanie to otrzymujemy odpowiedź twierdzącą. A może lokalizacja ta jest 
jednak nieprzypadkowa? Kaszubi to przecież ludzie pogranicza.

Ze względu na stylistykę swoich dzieł, potocznie nazywany jest artystą ludowym, 
ale określenie to nie oddaje w pełni ani specyfi ki całokształtu jego dokonań, ani jego 
stosunku do świata. Chełmowski jest bowiem artystą „osobnym”, kroczącym własną 

29 W latach 60. XX w. pracami nad chorałem gregoriańskim zajął się Dom Eugene Cardine (1905–1988), 
który stworzył tzw. szkołę semiologiczną. Jako profesor Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej w Rzymie 
wydał Semiologię gregoriańską, która stała się niejako kamieniem milowym w rozumieniu chorału grego-
riańskiego i kierunku jego interpretacji.

30 E. Cardine, Semiologia gregoriańska, Kraków 2000.
31 http://tyniec.benedyktyni.pl/pl/choral/.
32 Benedyktyni śpiewają Nieszpory (a przy wielkich świętach także Jutrznię czy Kompletę), w czasie 

niedzielnej mszy konwentualnej, raz w tygodniu odśpiewują mszę łacińską.
33 Wypowiedź członka zespołu zamieszczona na stronie http://www.etno.serpent.pl/koncerty2007/mu-

zykaiswiat.html.
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twórczą drogą, odmienną niż większość twórców ludowych. Jego twórczość jest głębo-
ko zakorzeniona w lokalnej tradycji, czerpie z bogactwa spuścizny kulturowej Pomorza, 
a zarazem jest otwarta na wielorakie inspiracje. Mentalnie zakorzeniony w swojej małej 
ojczyźnie, artysta, który sam określa siebie jako „obywatela wszechświata”, czerpie ze 
skarbnicy ponadczasowej kultury całego świata – w jego twórczości kłębią się wpły-
wy muzułmańskie, hinduskie, greckie, egipskie. Niekiedy wątki z różnych przestrzeni 
kulturowych spotykają się w jednym dziele. W obrazie Egipska księga umarłych – hie-
roglify i stylizowane według egipskiego kanonu postaci sąsiadują z wizerunkiem Boga-
-patriarchy przedstawionego zgodnie z tradycją europejską i otoczonego przez utrzyma-
ne w ludowej konwencji anioły. Chełmowski porusza zagadnienia fi lozofi czne, moralne, 
zawierające treści związane z ludzkim losem, regionalne, polityczne, historyczno-pa-
triotyczne, sakralne. Swe tematycznie zróżnicowane dzieła opisuje w języku polskim, 
szwedzkim, arabskim, kurdyjskim (w transkrypcji łacińskiej); najczęściej jednak posłu-
guje się znanym z rodzinnego domu językiem południowych Kaszub.

Religia zajmuje szczególne miejsce w określeniu tożsamości artysty – w jego ob-
razach na płótnie biblijne miejsca utożsamiane są z najbliższymi okolicami (np. Brusy 
z charakterystyczną dla miasteczka zabudową twórca często przedstawia jako Jerozo-
limę). Liczne prace stanowią wykładnię przeżyć religijnych autora. Bóg utożsamiany 
jest przez Chełmowskiego z Naturą (przyrodą) i ona właśnie, jako odzwierciedlenie 
doskonałego porządku boskiego, jest najlepszym źródłem wiedzy o świecie. Tradycja 
judeochrześcijańska nie ogranicza jednak z gruntu nieortodoksyjnego podejścia artysty 
– w pracy Bóg kobieta? Chełmowski ma odwagę zastanawiać się nad płcią Stwórcy. 
Najwyraźniej obecne są wątki muzułmańskie, co ma uzasadnienie w życiu prywatnym 
(zięć autora pochodzi z Kurdystanu). Przy jego pomocy Chełmowski próbował nawet 
stworzyć słownik polsko-kurdyjski. Sam Chełmowski wiele podróżuje po Europie 
i z obserwowanego świata czerpie pełnymi garściami – każda z wypraw owocuje ja-
kąś twórczą wypowiedzią. Ze Słowenii np. zaczerpnął artysta pomysł ozdabiania uli 
malowanymi scenami rodzajowymi. Chełmowski świadomie szuka nowych motywów 
w wydawnictwach naukowych i albumowych poświęconych różnym religiom i staro-
żytnym kulturom. Nie pozostaje także obojętny na bieżące wydarzenia społeczne i po-
lityczne. Efektem tej reakcji na aktualne problemy współczesnego świata są np. rzeźba 
pt. Kosowo, obraz pt. Wojna w Zatoce Perskiej czy kilka prac poświęconych atakowi na 
World Trade Center (Wieża Babel czasu millenium). Rodzi się pytanie: skąd ta niezwykła 
otwartość?

Chełmowski uważa, że nie istnieje żadna naukowa teoria lub ugruntowany pogląd, 
który byłby całkowicie skończony. Jest bowiem przekonany, że we wszystkim, co wiemy 
o świecie, tkwi jakaś tajemnica. Istnienie tajemnic to, jego zdaniem, powód dla którego 
warto żyć i tworzyć (marzeniem artysty jest nawet zorganizowanie „muzeum tajemnicy”). 
Zainteresowania te rozwinął w dziele napisanym na kilkudziesięciu stronach maszynopisu 
Tajemnice Świata Światów (czyli tajemnice wszechświata). Aby zorientować się jakie pro-
blemy rozważa autor, można przywołać niektóre tytuły rozdziałów: „Czy posiadają duszę 
zwierzęta czy tylko człowiek”, „Życie według Natury-Boga”, „Pielgrzym wszechświata”, 
„Religie i wyznania świata”. Chełmowski wielokrotnie podejmuje dialog na pograniczu 
mentalnego dziedzictwa kultury ludowej (która swą mądrość czerpie głównie z obserwacji 
natury) a wiedzą naukową. Fascynująca jest odwaga autora, który nie obawia się polemi-
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zować nawet z teorią Mikołaja Kopernika. Nie kwestionuje co prawda słuszności koncep-
cji astronoma, ale podważa niektóre jego ustalenia, np. co do wielkości niektórych planet 
Układu Słonecznego. Uważa też, że Kopernik celowo pozostawił pewne luki w swej teorii, 
by mogły one być uzupełnione przez przyszłych odkrywców. Należy jednak podkreślić, że 
Chełmowski, dzieląc się swoimi refl eksjami, nikogo nie poucza, niczego też nie próbuje 
narzucać. Jego dzieła są dialogiem typowej dla twórców ludowych estetyki i wielokulturo-
wych treści. Są wewnętrzną rozmową – a zarazem zachęcają odbiorcę do otwarcia się na 
problemy i tajemnice całego świata, a nawet – wszechświata.

Awantura o tożsamość – Submission

Trzeci krąg wyodrębniony w spotkaniach ze sztuką – sfera naszego w łasnego „ja” 
– jest niezwykle istotny, ponieważ nie ulega wątpliwości, że sztuka najsilniej przeja-
wia się w potrzebie wyrażania i utrwalania siebie. Jak zauważał Lew Tołstoj, cel sztuki 
przejawia się w „oddaniu uczucia, tak żeby i inni je doznawali”34, zaś dzieło sztuki jest 
„wyzwoleniem osobowości, (…) jest wyzwoleniem uczuć”35. Dodawał także, że „sztuka 
jest wyzwoleniem, lecz także i jakim wytężeniem sił. Jest (…) emocją, która dba o dobrą 
formę”36. To wewnętrzne spotkanie z Innym Ja jest dialogiem z kimś bliskim, równocze-
śnie jednak wstrząsa nami i burzy zwyczajność. Hans Georg Gadamer pisał: „(…) dzieło 
sztuki oznajmia: to ty jesteś – ale mówi także: musisz zmienić swoje życie”37. W pewnych 
sytuacjach takie wyzwanie do zmiany staje się powodem gwałtownego wewnętrznego 
konfl iktu i zanegowaniem rodzimej kultury. Przykładem takiego konfl iktu jest biografi a 
i działalność Ayaan Hirsi Ali. Holenderka somalijskiego pochodzenia, feministka, poli-
tyk, publicystka, w wieku trzydziestu pięciu lat stała się jednym z najbardziej znanych 
członków parlamentu haskiego. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w krajach mu-
zułmańskich: Kenii, Etiopii, Arabii Saudyjskiej38. Obrzezana w wieku 5 lat, regularnie 
doświadczała fi zycznej przemocy ze strony matki, zmuszona do poślubienia dalekiego 
kuzyna uciekła spod władzy rodziny do Holandii, gdzie otrzymała status uchodźcy, a po-
tem obywatelstwo. Obecnie jako deputowana niderlandzka walczy z wszelkimi forma-
mi ucisku zagrażającego kobietom, od zwyczajów muzułmańskich poczynając. Swoją 
działalność rozpoczęła jako absolwentka nauk politycznych na uniwersytecie w Lejdzie 
w naukowym biurze partii socjaldemokratycznej PvDA39. Jej badania koncentrowały się 
na problemach integracji kobiet cudzoziemskiego pochodzenia, głównie muzułmanek, 
w holenderskim społeczeństwie. Badania doprowadziły ją do radykalnych wniosków, 
których skutkiem było zerwanie z PvDA. Jej zdaniem, w partii nie było miejsca na kry-
tycyzm wobec negatywnych konsekwencji pewnych społeczno-kulturowych aspektów 
imigracji islamskiej. W swoim zbiorze esejów De Zoontjesfabriek over vrouwen, Islam 

34 Lew Tołstoj, Co to jest sztuka?, cyt. za: H. Read, Sens sztuki, Warszawa 1994, s. 6.
35 Tamże, s. 196.
36 Tamże, s. 26.
37 Cyt. za: I. Wojnar, Sztuka jako podręcznik życia, Kraków 1984, s. 28.
38 Jej ojciec, dr Hirsi Magan przeciwstawił się dyktatorowi Somalii Mohamedowi Siad Barre i musiał 

wraz z rodziną uciekać z kraju.
39 Wiarda Beckman Foundation.
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en integratie (Fabryka synów – o kobietach, islamie i integracji) (2002) skrytykowała 
islamski stosunek do kobiet. Jej zdaniem, kultura islamska nakłania kobiety jedynie do 
„produkowania” synów mężom. Rok później w wywiadzie40, odnosząc się do faktu, że 
prorok Muhammad w starszym wieku poślubił dziewięcioletnią dziewczynkę, powie-
działa: „mierząc zachodnią miarą, był zboczeńcem. Tyranem”. Szereg islamskich or-
ganizacji i indywidualnych muzułmanów wniosło wtedy oskarżenie o dyskryminację41. 
W 2004 roku Hirsi Ali podjęła współpracę z kontrowersyjnym holenderskim reżyserem 
Theo van Goghiem nad fi lmem Submission (Poddanie) o ucisku kobiety w islamskich 
kulturach. Tytuł odnosi się do pojęcia islam, które oznacza dosłownie „oddanie się Alla-
howi”. Forma i treść fi lmu jest agresywna, drapieżna, bezkompromisowa. „Nie interesu-
ją ją niuanse. Podobnie jak wszystkich kobiet, które otarły się o najgorsze”42 – zauważa 
Christine Ockrent współautorka publikacji Czarna księga kobiet.

Film był mocno atakowany przez holenderskich muzułmanów, którzy obwołali go ob-
razą dla islamu. Film pokazuje półnagie kobiety z tekstami z Koranu namalowanymi na 
ich ciałach. Van Gogh, bardzo krytycznie nastawiony do islamu, otrzymał szereg pogró-
żek i został zamordowany 2 listopada 2004 roku przez radykalnego muzułmanina. Po tym 
mordzie m.in. Ali Hirsi otrzymała ochronę policyjną i anonimowe miejsce zamieszkania. 
Scenariusz do fi lmu Submission ukazał się razem w wyborze esejów jej autorstwa pt. Non 
Sottomessa. W książce tej Ayaan Hirsi Ali pisze: „Moja wiara była wiarą strachu. Strachu 
przed błędami. Strachu, że Allach będzie zagniewany. Strachu przed pójściem do piekła”. 
Autorka odnosi się także do rygorystycznego zakazu wykonywania wizerunków:

To oburzające, że tylu ludzi zostaje pozbawionych sztuki. W tym znaczeniu islam jest przeżyt-
kiem kulturowym, skamieniałym i niezmiennym. Wszystko już napisano w Koranie i niczego nie 
można tam dodać. Osobiście uważam nauki Mahometa za przestarzałe, ale ponieważ jako polityk 
nie chcę zaczynać debaty z ludźmi, którzy mogliby mi zarzucić, że ich nazwałam niedorozwinię-
tymi – cofam to stwierdzenie. Właściwie to powinnam oględnie stwierdzić: uważam islam – pod-
danie się woli Allacha – za anachroniczny punkt wyjścia, lecz to nie oznacza, że wyznawców tej 
religii uważam za niedorozwiniętych. To coś innego. Oni mogą się jeszcze rozwinąć43.

Istotna w tej pełnej żalu, buntu, gniewu i poczucia krzywdy wypowiedzi jest osobista 
perspektywa oraz kwestia płci. Ayaan Hirsi Ali jest przekonana, że jedynie kobiety mogą 
zmienić istniejący stan rzeczy, wpłynąć na poprawę swojego położenia:

Wiem, o czym mówię, kiedy oskarżam islam. Nie jestem jak ci eksperci, zwykle mężczyźni, któ-
rzy dają się ogarnąć chorobliwemu (…) potokowi słów oraz urokowi kultury ucisku macho... (…) 
Jeśli przeczytasz Koran i hadisy, zobaczysz ucisk kobiet zapisany właśnie tutaj, czarno na białym44.

40 Udzielonym gazecie „Trouw”, 25 lipca 2003.
41 Hirsi Ali nie była jednak ścigana przez prawo. Według prokuratora jej krytycyzm nie zawiera żadnych 

konkluzji w odniesieniu do muzułmanów i wartość ich jako grupy nie została zakwestionowana.
42 Ch. Ockrent, Ayaan Hirsi Ali – deputowana a islam, [w:] Czarna księga kobiet, red. Ch. Ockrent, 

współpraca Sandrine Treiner, przeł. K. Bartkiewicz, J. Piejko, D.-A. Olszewska, E. Biernacka, A. Mańka-
-Chmura, M. Kowalska, Warszawa 2007.

43 A. Visser, Dziesięć przykazań według Ayaan Hirsi Ali, przeł. I. Vijn-Boska, http://www.racjonalista.
pl/kk.php/s,4137.

44 Ch. Ockrent, Ayaan..., dz. cyt., s. 255.
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W swoich wypowiedziach przyznaje także, że prawdziwym przełomem w tej drama-
tycznej przemianie stał się dla niej atak na World Trade Center:

Wcześniej odcięłam się od korzeni nie przykładając do nich zbytniej wagi. 11 września zrozu-
miałam. To religia sama w sobie chce zniszczyć nasz świat. (…) Oto dlaczego dzisiaj walczę nie 
tylko przeciw islamowi, ale też przeciwko pojęciu wielokulturowego społeczeństwa45.

Okazuje się, że – niekiedy paradoksalnie – łatwiej o konstruktywną rozmowę, wy-
chodząc naprzeciw zewnętrznemu „obcemu” niż w konfrontacji z częścią siebie, którą 
w pewnym momencie uznaliśmy za obcą. Ayaan Hirsi Ali przy artystycznym wsparciu 
holenderskiego reżysera wywołała awanturę. Ma pretensje nie tylko do dawnych współ-
braci w wierze. To również bolesny rozrachunek publicystki z własną przeszłością, 
z istotnym elementem samej siebie, ukształtowanym według systemu wartości, który 
teraz radykalnie odrzuca. Wywołując tę awanturę z pewnością wiedziała, że rozpęta bu-
rzę, ale jednocześnie miała świadomość, w imię czego naraża się na śmiertelne ryzyko. 
Zdawała sobie sprawę, że wolność ma swoją cenę:

Religia – każda religia i każda święta księga – jest w demokracji przedmiotem krytyki, a czasem 
też i kpiny. Może to być bolesne i trudne, każdy bowiem, kto czuje, że coś mu najdroższego nie jest 
podzielane przez innych, musi pogodzić się z poczuciem przegranej. Ale taka jest istota wolnego 
społeczeństwa – prawo wierzących jest także prawem niewierzących i prawem odszczepieńców. 
Nikt nie może żądać wolności dla siebie i nie chcieć bronić tej wolności dla innych46.

Martin Buber, pisząc o trudnościach w nawiązaniu autentycznego dialogu, stwier-
dzał, że problem polega na tym, że ludzie zamiast wchodzić w dialog – monologują47. 
Wyznanie Ayaan Hirsi Ali jest monologiem. Pozornie pokornym, pełnym poddania woli 
Allaha, a w istocie pełnym żalu i gniewu. Odpowiedzią drugiej strony na tę prowokującą 
psychodramę okazał się akt przemocy, który położył kres możliwości przekształcenia 
monologu w dialog. Śmierć jest kryzysem znaczenia, szczególnie śmierć tak drastyczna 
i rytualnie wykonana. Z drugiej strony śmierć Theo van Gogha dała początek innej spo-
łecznej dyskusji – dyskusji o wolności słowa, o zmianie polityki integracyjnej, o tyranii 
politycznej poprawności.

Jaką radę dałby uczestnikom tej debaty Martin Buber?

Kiedy zautomatyzowane państwo sprzęga całkowicie sobie obcych obywateli bez tworzenia lub 
popierania jakiejkolwiek wspólnoty, powiada się, że trzeba je zamienić na wspólnotę kochających 
się. A ta wspólnota kochających się powinna powstać, jak się powiada, kiedy ludzie natchnięci buj-
nym i wolnym uczuciem zbiorą się i będą chcieli żyć razem. Ale nie tak się rzeczy mają. Prawdzi-
wa wspólnota nie powstaje z tego powodu, że ludzie mają do siebie uczucia (choć i one są potrzeb-
ne), lecz raczej z dwóch powodów: wszyscy muszą być w żywym, otwartym stosunku do każdego 
żyjącego podmiotu i wszyscy muszą być w żywym, otwartym stosunku do siebie wzajemnie48.

45 A. Visser, Dziesięć..., dz. cyt.
46 Wypowiedź Ayaan Hirsi Ali ze strony: http://pl.wikiquote.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali.
47 J. Buber, Ja i Ty, przeł. Jan Doktór, Warszawa 1992.
48 Zob. tamże.
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RECEPCJA PRZEKŁADÓW LITERACKICH
JAKO PRZESTRZEŃ

SPOTKANIA MIĘDZYKULTUROWEGO

Recepcja literatury tłumaczonej

Problematyką odbioru i oddziaływania utworów literackich zajęli się w Polsce w latach 
60., 70. i 80. ubiegłego stulecia w szczególny sposób badacze z kręgu tzw. polskiej szko-
ły teorii komunikacji literackiej, „najprężniejszej w dziejach polskiego literaturoznaw-
stwa szkole teoretycznej”1, uznawanej za „polską specjalność” w badaniach literackich2. 
Była ona na tyle wpływowa, że inspirowała również tych nielicznych teoretyków, którzy 
podejmowali podobne zagadnienia na gruncie historii sztuki. W polskich słownikach 
czy leksykonach porządkujących terminologię z zakresu tej dziedziny próżno bowiem 
szukać takich haseł jak „odbiór” bądź „recepcja dzieła sztuki”.

Recepcja dzieł literackich jest zatem w Polsce w naturalny sposób uznawana za teren 
badań teoretycznoliterackich. Przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy jest 
oddziaływanie utworów i autorów rodzimych, natomiast zagadnienia związane z odbio-
rem literatury obcej, w tym literatury tłumaczonej, omawiane są marginalnie. Nie zna-
czy to oczywiście, że poczynione na tym gruncie odkrycia nie mogłyby służyć także do 
badań nad recepcją dzieł bądź autorów pochodzących z innych kręgów kulturowych.

Kwestia funkcjonowania tłumaczeń literackich w kulturze docelowej stanowi także 
przedmiot zainteresowania współczesnej teorii przekładu, zwłaszcza po tzw. zwrocie 
kulturowym, który dokonał się pod koniec ubiegłego stulecia. Przekład uznano za obiekt 
badań socjologicznych, tym samym spychając na dalszy plan badania nad jego aspekta-
mi językowymi.

1 A. Burzyńska, Strukturalizm, [w:] Teorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska i M.P. Markowskia, 
Kraków 2006, s. 293.

2 M. Głowiński, Odbiór, konotacje, styl, [w:] Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, 
Kraków 1998, s. 111.
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Każde z tych podejść: lingwistyczne, teoretycznoliterackie, socjologiczne wnosi inny 
punkt widzenia do badań nad tłumaczeniem literackim i jego recepcją. Rzadko jednak 
próbuje się spojrzeć na dzieło przełożone jako na artefakt i w konsekwencji zastosować 
do badań nad nim perspektywę kulturoznawczą.

Pojęcie komunikacji międzykulturowej

„Komunikacja międzykulturowa” jest pojęciem modnym, chętnie używanym, a nawet 
nadużywanym we współczesnej humanistyce. Bywa różnie defi niowane. G. Zarzyc-
ka stwierdza wprost: „tyle jest defi nicji tego (…) terminu, ile jest orientacji badaw-
czych i ilu jest autorów”3. Ten brak precyzji znajduje niekiedy wyraz w tworzeniu 
terminów pokrewnych, które mają uwidaczniać niuanse znaczeniowe. W literaturze 
anglojęzycznej obok wyrażenia cultural communication spotykamy takie określenia 
jak cross-cultural communication, international communication oraz inter-cultu-
ral communication4. Podobną tendencję zaobserwować można w polskiej literaturze 
przedmiotu. Pojawiają się w niej takie terminy jak „komunikacja poprzezkulturowa”, 
„komunikacja pomiędzykulturowa”, „komunikacja międzynarodowa”5, „komunikacja 
zewnątrzkulturowa”, „wewnątrzkulturowa”6. Niekiedy ich znaczenia pokrywają się ze 
sobą, całkowicie bądź częściowo. Zarzycka (2000 : 35) uznaje określenia: „komunika-
cja międzykulturowa”, „komunikacja interkulturowa” oraz „dialog między(inter)kul-
turowy” za synonimiczne7.

Zdarza się także, że autorzy posługują się pojęciem „komunikacja międzykulturowa” 
nie precyzując go, lecz odwołując się do rozumienia czysto intuicyjnego, przez co traci 
ono swoją ostrość i przenika niemal do słownictwa potocznego. A. Duszak w swej mo-
nografi i Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa obszernie analizuje dwa pierwsze 
pojęcia, a równocześnie wcale nie wyjaśnia, co rozumie przez to ostatnie, najwyraźniej 
przyjmując, że przynależy ono do wiedzy ogólnej8. W ten sposób „komunikacja między-
kulturowa” staje się terminem niezwykle pojemnym, w powszechnym odbiorze obejmu-
jącym niemal wszystko, co w jakiś sposób dotyczy dwu różnych kultur.

Etykietką „komunikacja kulturowa” opatrzone są dzisiaj często teksty, które jeszcze 
niedawno byłyby klasyfi kowane jako przynależące do zupełnie innej dziedziny humani-
styki. I tak np. w tomie Komunikacja międzykulturowa: perspektywy badań interdyscy-
plinarnych pod red. W. Chłopickiego (2007) znajdziemy artykuły takie jak: Kilka uwag 
o dokonaności w języku polskim i francuskim lub Pozycja podmiotu w zdaniu pojedyn-
czym w językach niemieckim i polskim, które jeszcze kilka lat temu zapewne znalazły-
by się w opracowaniu poświęconemu gramatyce kontrastywnej. Inny tekst z tego tomu: 

3 G. Zarzycka, Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswaja-
jących język polski, Łódź 2000, s. 30.

4 Obszerny przegląd stanowisk badawczych dotyczących relacji między komunikacją a kulturą można 
znaleźć w przywołanej wyżej pracy G. Zarzyckiej. 

5 J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2003, s. 10.
6 Słownik pojęć i tekstów kultury (2002: 148).
7 G. Zarzycka, Dialog..., dz. cyt., s. 35.
8 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
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O traktowaniu leksyki z czasów komunistycznych przez autorów najnowszych słowników 
języka polskiego i leksykografów niemieckich to raczej opracowanie z zakresu leksyko-
grafi i porównawczej. I nie jest niepokojące to, że w ramach komunikacji kulturowej 
uwzględnia się propozycje z różnych dziedzin humanistyki, ale to, że pod tym hasłem 
nie zawsze kryją się nowe propozycje metodologiczne, pozostaje więc ono pojęciem 
pustym.

Klasyczne opracowania defi niują komunikację międzykulturową szeroko, jako „akt 
rozumienia i bycia rozumianym przez audytorium o innej kulturze”9. Badania nad komu-
nikacją międzykulturową mają charakter interdyscyplinarny, a najczęściej wymieniane 
dziedziny, do których metodologii należy się odwołać, to antropologia kulturowa, psy-
chologia, psychologia społeczna, socjologia, językoznawstwo i semiotyka oraz wiedza 
o komunikacji i komunikowaniu. Podkreśla się niekiedy, że komunikacja międzykultu-
rowa dokonuje się na poziomie interpersonalnym, między członkami różnych wspólnot 
narodowych bądź etnicznych10. Istotnym aspektem tego zjawiska jest to, że praktyki 
komunikowania się oraz będące u ich źródeł pragnienia i intencje muszą być „związane 
z określonym czasem, miejscem i społecznym oczekiwaniem”11.

Inne ujęcia komunikacji międzykulturowej dopuszczają takie rozumienie tego ter-
minu, zgodnie z którym komunikacja dokonuje się nie bezpośrednio między reprezen-
tantami różnych kultur, ale za pomocą artefaktów. W tym duchu defi niuje się to pojęcie 
w Słowniku pojęć i tekstów kultury. Komunikacja międzykulturowa określana jest jako 
jedna z form komunikacji kulturowej, tę zaś ujmuje się jako:

(...) obowiązujące w danej kulturze zwyczaje i normy, regulujące procesy porozumiewania się 
wewnątrz grup społecznych; porozumiewanie się danej społeczności ze sobą (k. wewnątrzkulturo-
wa) i innymi społecznościami (k. zewnątrzkulturowa) za pośrednictwem tego, co stanowi element 
dorobku społecznego: sztuki, religii, technologii, architektury, struktury społecznej12.

Komunikację międzykulturową rozumie się zatem jako pewną tradycję wypracowa-
ną przez daną społeczność, która umożliwia porozumiewanie się z inną społecznością 
za pomocą wytworzonych przez siebie różnorodnych form tak materialnych, jak i nie-
materialnych.

Spotkanie międzykulturowe

W opracowaniach socjologicznych twierdzi się, że do spotkania międzykulturowego do-
chodzi, gdy stykają się ze sobą osoby wychowane w odmiennych kulturach, przy czym 
nie planują one włączenia się w żadną z nich13. Chodzi więc najczęściej o doświadczenie 
ludzi, którzy odwiedzają pewien kraj jako goście i pozostają wobec jego kultury obcy.

9 K. Sitaram, R.T. Cogdell, Foundations of Intercultural Communication, Columbus 1976, s. 26.
10 J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja…, dz. cyt., s. 12.
11 J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej 

i komunikowaniu medialnym, Kraków 2007, s. 20.
12 Słownik pojęć i tekstów kultury. Terytoria słowa, red. E. Szczęsna, Warszawa 2002, s. 148.
13 J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody…, dz. cyt., s. 355.
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Spotkanie jest aktem komunikacji, a zatem, by akt ten mógł się dokonać, niezbędna 
jest pewna predyspozycja jego uczestników, która wyraża się przez intencję, potrzebę 
bądź ukierunkowaną postawę, odpowiedź lub przynajmniej poszukiwanie kontekstu14. 
To nic innego, jak wzajemna wola porozumienia, która winna charakteryzować uczest-
ników interakcji. Bez niej, zamiast spotkania, może dojść do problemów i konfl iktów. 
Za najistotniejszy czynnik aktu komunikacji międzykulturowej uznaje się intencję, która 
jest realizowana przez wydatkowanie energii poznawczej zarówno przez nadawcę, jak 
i przez odbiorcę komunikatu, przy czym nadawca pożytkuje tę energię na zakodowanie 
komunikatu, a odbiorca – na jego zdekodowanie15.

Czy można zatem rozumieć obszar recepcji literatury obcej jako obszar spotkania 
międzykulturowego? Z całą pewnością nie jest to teren kontaktów interpersonalnych, 
nie mamy tu do czynienia z komunikacją twarzą w twarz. Odbiorcy tekstu literackiego 
to żywi ludzie, nie konstrukty teoretyczne, nie dochodzi jednak do bezpośredniego spo-
tkania z uczestnikiem innej kultury. Spotkanie to realizuje się niebezpośrednio, lecz za 
pomocą produktu – artefaktu – obcej kultury. W takim przypadku intencje komunikacyj-
ne nie są rozłożone symetrycznie. Trudno jednoznacznie przypisywać autorowi dzieła 
literackiego intencję komunikowania się z jego odbiorcą, będącym uczestnikiem innej 
kultury, choćby dlatego, że nie jest on w stanie przewidzieć, czy, kiedy i na jaki język 
jego utwór zostanie przetłumaczony. Wysiłek poznawczy na pewno okazuje czytelnik, 
choćby przez sam fakt wyboru określonej lektury. Przez niektórych badaczy takie za-
chowanie uczestników interakcji jest określane jako właściwe, ale nie zalicza się go do 
przejawów ludzkiego komunikowania się, zatem winno być studiowane jako zagadnie-
nie percepcji16.

Zredukowanie aktu lektury utworu literackiego do aktu percepcji uniemożliwiłoby 
interpretowanie tekstu artystycznego jako elementu pośredniczącego w komunikacji 
międzykulturowej, a zatem stałoby w sprzeczności z cytowaną wcześniej defi nicją tego 
pojęcia, zaproponowaną w Słowniku pojęć i tekstów kultury.

Gdyby przyjąć ten tok rozumowania, postawę odbiorcy tekstu literackiego należało-
by określić jako bierną. Percepcja bowiem to:

(...) uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, 
odbierania wrażeń17.

Natomiast czasownik postrzegać oznacza:
1. „zobaczyć i ocenić kogoś w określony sposób”
2. „uświadomić sobie wrażenie wywołane działaniem bodźca zewnętrznego na 

zmysły”18.

14 F.L. Casmir, Komunikacja ludzka w perspektywie wielokulturowej, [w:] Komunikacja międzykulturo-
wa. Zderzenia i spotkania, przeł. B. Chełstowski, red. A. Kapciak, L. Korporowicz i A. Tyszka, Warszawa 
1996, s. 25.

15 G.A. Borden, Orientacja kulturowa. Teoria służąca rozumieniu i badaniom komunikacji międzykultu-
rowej, przeł. Kazimierz Frieske, [w:] Komunikacja międzykulturowa…, dz. cyt., s. 59.

16 G.A. Borden, Orientacja..., dz. cyt., s. 61.
17 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1994, 

s. 388.
18 Źródło: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2505941.
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Hasło to fi guruje także w Słowniku terminów literackich i jest tam objaśniane jako:

(...) poznawanie, proces poznawania treści dzieła literackiego w odróżnieniu od poznawania in-
nych tworów piśmiennictwa (np. naukowych), polega nie tylko na rozumieniu pojęciowym i wy-
obrażeniowej rekonstrukcji przedstawień (konkretyzacji), lecz również na przeżyciu estetycznym19.

W świetle defi nicji słownikowych w akcie percepcji nie ma miejsca na działanie 
czytelnika. Tymczasem współczesna teoria tekstu podkreśla aktywną rolę czytelnika 
w procesie lektury. Czytanie nie polega jedynie na zdekodowaniu tekstu i ewentualnym 
przeżyciu treści w nim zawartych, ale wymaga nieustannej współpracy odbiorcy. Zasad-
niczym warunkiem zrozumienia tekstu jest uchwycenie jego spójności20. Oznacza to, że 
znajomość reguł gramatycznych oraz bogate słownictwo wcale nie gwarantują, że dany 
tekst stanie się w pełni zrozumiały dla czytelnika. Uchwycenie znaczeń wnoszonych 
przez system języka to dopiero pierwszy etap. O pełnym zrozumieniu można mówić 
wtedy, gdy czytający jest w stanie przyporządkować danemu tekstowi:

(...) pewien wycinek rzeczywistości, jakieś uniwersum rzeczy, osób, zdarzeń itd., o których tekst 
mówi, w taki sposób, żeby zidentyfi kowane były te elementy owego uniwersum (osoby, rzeczy, 
zdarzenia), do których odnoszą się poszczególne składniki tekstu21.

Innymi słowy, sama znajomość języka nie jest wystarczająca, by zrozumieć tekst. 
Trzeba jeszcze dopasować do niego właściwe elementy rzeczywistości pozajęzykowej.

Bardzo podobnie to zagadnienie objaśnia Encyklopedia językoznawstwa ogólnego:

(...) tekst określa się jako spójny, gdy stanowi swego rodzaju całostkę semantycznie odnoszącą się 
do określonej, dającej się potocznie wyodrębnić jako jednolita sfery rzeczywistości pozajęzykowej22.

W obu przytoczonych defi nicjach najważniejszym kryterium jest zdolność do powią-
zania z tekstem odpowiednich elementów rzeczywistości. To kojarzenie niekiedy doko-
nuje się prawie automatycznie, wtedy gdy np. kontekst kulturowy czytanego utworu jest 
znany, w większości przypadków jednak wymaga podjęcia przez czytelnika mniejszego 
lub większego wysiłku. Do zinterpretowania tekstu jako wypowiedzi na jeden temat 
trzeba bowiem czegoś więcej niż znajomości języka: niezbędna jest do tego pewna wie-
dza o świecie, która wykracza poza znajomość gramatyki i słownika.

Żaden tekst nie jest kompletny z punktu widzenia informacji w nim zawartych – au-
tor z reguły nie umieszcza w nim wszystkich danych, koniecznych do jego zrozumienia. 
Czyni tak, ponieważ zakłada, że antycypowany przez niego odbiorca posiada pewną 
wiedzę, ogólną i szczegółową, związaną z konkretną tematyką, zatem nie ma koniecz-
ności jej eksplicytnego przywoływania. Czytając, uruchamiamy tę wiedzę, mniej lub 
bardziej świadomie wypełniając „luki informacyjne”, które nadawca pozostawił w tek-
ście. Różnice kulturowe, wynikające z wieku, wykształcenia, pochodzenia społecznego, 

19 S. Sierotwiński, Słownik terminów literackich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1986, 
s. 174.

20 M.R. Mayenowa, Spójność tekstu a postawa odbiorcy, [w:] tejże, Studia i rozprawy, wybór i oprac. 
A. Axer i T. Dobrzyńska, Warszawa 1993, s. 188.

21 J. Lalewicz, Semantyczne wyznaczniki lektury [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki 
i J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 10.

22 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995, s. 505.
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dzielące nadawcę tekstu i jego odbiorcę, mogą spowodować, że tekst nie zostanie zrozu-
miany, ponieważ czytelnik nie będzie w stanie odwołać się do niezbędnego zakresu wie-
dzy. Na takie niebezpieczeństwo jest szczególnie narażona osoba pochodząca z innego 
kręgu kulturowego. Jej wiedza bazuje na innym programie kształcenia, odwołuje się do 
innej tradycji i do innych doświadczeń. Stąd niejednokrotnie brakuje jej podstaw, które 
pozwoliłyby na poprawne zdekodowanie tekstu, który powstał w innym języku, mimo 
że czyta tłumaczenie tego tekstu w swoim języku rodzimym.

Spójność zatem nie jest cechą tekstu wynikającą wyłącznie z jego budowy języ-
kowej. Do rozpoznania tekstu jako spójnego konieczna jest również określona wiedza 
pozajęzykowa. Spójność nie jest także jego cechą immanentną, nadaną mu wyłącznie 
z woli autora i realizowaną za pomocą określonych wykładników. To, czy tekst zostanie 
odczytany jako spójny, zależy w równej mierze od odbiorcy, od postawy, jaką przyjmie 
wobec tekstu. Czytelnik musi w pierwszym rzędzie przyjąć jako pewnik, że tekst jest 
pomyślany przez nadawcę jako całość semantyczna, podporządkowana jakiemuś jed-
nemu, konkretnemu zamysłowi, a następnie próbować go zinterpretować zgodnie z tym 
założeniem. Musi zatem być wyposażony w określoną wiedzę o mechanizmach spajają-
cych, a ponadto także w wiedzę socjokulturową, dzięki której on i autor będą mogli się 
komunikować w obrębie pewnego wspólnego horyzontu wiedzy23.

Jeśli okaże się, że kompetencja językowa i posiadana wiedza odbiorcy nie wystar-
czają do zdekodowania wszystkich, lub przynajmniej najistotniejszych znaczeń tekstu, 
musi on zdobyć się na wysiłek uzupełniania swej wiedzy. W przeciwnym razie czytany 
przez niego tekst zostanie odebrany jako niespójny, czyli jako zbiór zdań niemających 
ze sobą związku. Tak więc spójność jest w dużej mierze wynikiem aktywności odbiorcy, 
przejawiającej się w woli zrozumienia tekstu i podejmowania w tym celu szeregu dzia-
łań. Trudno zatem uznać lekturę tekstu literackiego wyłącznie za akt percepcji, jest ona 
bowiem czymś więcej, jest aktem wymagającym wydatkowania sporej energii i obar-
czonym niekiedy niemałym ryzykiem. Ryzyko wiąże się z tym, że mimo wysiłku włożo-
nego w czytanie, może okazać się, że dany utwór nie stanie się w pełni zrozumiały bądź 
też nie spełni naszych oczekiwań, np. estetycznych.

W przypadku tekstów literackich, tłumaczonych z innych języków, wysiłek podej-
mowany przez czytelnika jest, w moim przekonaniu, niczym innym, jak próbą wyjścia 
naprzeciw kulturze źródłowej. Przekład, zakładając sprawność językową czytelnika na 
poziomie rodzimego użytkownika języka, nie powinien sprawiać mu trudności jeśli cho-
dzi o dekodowanie tekstu. Czytelnik może mieć natomiast problemy z rozpoznawaniem 
elementów rzeczywistości językowej, o których dany utwór mówi. O pewnych obsza-
rach, bliższych nam kulturowo, przeciętny polski odbiorca posiada większą wiedzę, te 
bardziej egzotyczne są mu zazwyczaj mniej znane. Rzadko jednak jego wiedza o opisy-
wanej rzeczywistości pozajęzykowej pokrywa się całkowicie z wiedzą autora. Stąd wy-
nika konieczność przedsięwzięcia przez czytelnika pewnych działań, mających na celu 
uwspólnienie, przynajmniej do pewnego stopnia, horyzontu wiedzy własnej i autora. Te 
działania mogą polegać na pewnym wysiłku intelektu lub wyobraźni, uruchomieniu za-
pomnianych pokładów dawno zgromadzonych informacji, mogą też być świadomym 

23 Takie podejście znajduje wyraz także w aktualnej metodyce nauczania języków obcych. Czytanie 
przestano traktować jako sprawność bierną, uznając, że należy wskazywać różne sposoby zmierzenia się 
z tekstem oraz uczyć strategii czytania.
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poszukiwaniem niezbędnych danych w różnego typu źródłach. Ten właśnie wysiłek wy-
chodzenia naprzeciw innej kulturze stanowi, według mnie, pierwszy krok do spotkania 
z nią i jej użytkownikami. Spotkanie nie musi polegać wyłącznie na bezpośrednim kon-
takcie z drugą osobą; Mały słownik języka polskiego odnotowuje przecież wyrażenie 
„wyjść na spotkanie kogo lub czego”, objaśnione jako „uprzedzić czyjąś działalność, 
potraktować przychylnie czyjeś dążenia”24.

I ta właśnie życzliwa antycypacja, znajdująca wyraz w różnego rodzaju działaniach, 
w moim przekonaniu jest warunkiem komunikacji międzykulturowej, realizującej się za 
pomocą tekstów literackich. Jest wyjściem naprzeciw nieznanemu, jest rodzajem zapro-
szenia, wyrazem otwarcia na inną kulturę.

Przestrzeń spotkania międzykulturowego

Przestrzeń, wraz z czasem, należy do najbardziej elementarnych obszarów doświadcze-
nia ludzkiego. Są one „ramami, które zamykają w sobie całą rzeczywistość”25, bez któ-
rych nie jesteśmy w stanie pojąć żadnej realnej rzeczy.

Egzystencja ludzka ma charakter przestrzenny. Zorientowanie przestrzenne jest nie-
zbędne zarówno, by realizować akty percepcji, jak i po to, by prowadzić skuteczne dzia-
łania. Podmiot bowiem nie może funkcjonować poza przestrzenią: „byt jest synonimem 
bycia usytuowanym”26. Człowiek musi ukonstytuować pewien podstawowy poziom 
przestrzenny, stanowi to bowiem dla niego sposób zawłaszczania świata przez ciało, 
a zatem jest jednym ze środków ustanawiania władzy ciała nad światem.

Przestrzeń jest pojęciem pierwotnym, tak pierwotnym, że niemożliwym do zdefi -
niowania27. Człowiek jest w stanie opisać jedynie jej różne fragmenty, obszary, rodzaje, 
ale nie jest w stanie zrozumieć tego pojęcia w stanie czystym. Możemy więc mówić np. 
o przestrzeni fi zycznej, geometrycznej, trójwymiarowej, ale nie możemy mówić o prze-
strzeni tout court.

Cassirer wyróżnił trzy zasadnicze kategorie przestrzeni. Pierwszą jest przestrzeń 
organiczna,  czyli trójwymiarowa, dostępna poznaniu zmysłowemu, przynależąca do 
najniższej warstwy doświadczenia, wspólnego dla całego świata istot żywych, tak lu-
dzi, jak i zwierząt. Z kolei przestrzeń  postrzeżeniowa jest dostępna zwierzętom 
wyższego rzędu. Nie jest tożsama z przestrzenią organiczną, jakkolwiek związana jest 
z różnego rodzaju doświadczeniami zmysłowymi: optycznymi, dotykowymi, akustycz-
nymi, kinestetycznymi, które współdziałają w jej konstruowaniu. Wyłącznie człowie-
kowi natomiast dostępna jest przestrzeń  abstrakcyjna, zwana także przestrzenią 
symboliczną, którą, według Cassirera, człowiek jest w stanie budować przede wszyst-

24 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1989, s. 768.
25 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do fi lozofi i kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1998, s. 92.
26 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 2001, 

s. 275.
27 Według Merleau-Ponty’ego nie jest możliwe zrozumienie istoty przestrzeni: „Nie należy pytać, dla-

czego byt jest ukierunkowany, dlaczego egzystencja ma charakter przestrzenny, dlaczego (…) ciało nasze 
nie we wszystkich ustawieniach ma pewną władzę nad światem i dlaczego jego współistnienie ze światem 
polaryzuje doświadczenie i powoduje wyłonienie się kierunków”, tamże.
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kim dzięki swej zdolności do uogólniania28. Związana jest ona ze specyfi cznym typem 
pamięci, która nie polega tylko na „zapisywaniu” obrazów jakichś zdarzeń lub wrażeń, 
lecz umożliwia ich „powtórne narodzenie”29. Dokonuje się ono poprzez porządkowanie, 
reorganizowanie, syntetyzowanie zebranych danych.

Przekład zatem dokonywałby się w przestrzeni symbolicznej i byłby aktem zawłasz-
czania, opanowywania jej nowych, dotąd nieznanych obszarów. Dzięki przekładowi bo-
wiem otrzymujemy szansę nazwania, a zatem – poznania czegoś niepoznanego, więcej 
– czegoś dotąd niemożliwego do poznania, bo wyrażonego w innym, obcym języku.

Według Jacquesa Derridy akt tłumaczenia jest dramatycznie rozpięty między wy-
jątkowością, jedynością dzieła literackiego, która ze swej istoty czyni je nieprzetłuma-
czalnym, a jego wołaniem o tłumaczenie. Niepowtarzalność dzieła jest nierozerwalnie 
związana z faktem, że powstało ono w konkretnym języku, z drugiej strony jednak 
w samą jego strukturę jest wpisana możliwość tłumaczenia30. Nie istnieje bowiem język 
„czysty”, odcięty od kontaktu z innymi językami. „Żaden język nie może się zamknąć 
całkiem w sobie i nie otworzyć się na inny język”31. Dlatego tekst oryginału nie jest 
zamkniętą doskonałością, pełnią, którą tłumacz z gorszym lub lepszym skutkiem sta-
ra się przekazać za pomocą struktur innego języka. Oryginał jest „a priori zadłużony 
w tłumaczeniu”. Przekład zaś jest jego dopełnieniem, „(wy)twórczym pisaniem, którego 
domaga się oryginał”32. To, co je łączy to „wspólnota języka, którą odkrywają dwa różne 
języki”33. W tym ujęciu tłumaczenie staje się aktem otwarcia się na innego; pozostanie 
w przestrzeni jednego języka oznacza kapitulację, rezygnację z poszukiwania drogi do 
niego. Przekład można rozumieć zatem jako „metaforę podróży ku innemu”34.

Przekład przyczyniałby się więc do stworzenia „sfery pomiędzy”, którą Martin Bu-
ber uznawał za „pierwotną kategorię rzeczywistości ludzkiej”35. W świecie człowieka 
bowiem zachodzi między jednostkami pewna specyfi czna relacja, charakterystyczna 
tylko dla tego świata, a konstytutywna dla człowieka. „Pomiędzy” to obszar, na którym 
ta relacja się dokonuje, to „rzeczywiste miejsce i nośnik akcji międzyludzkiej”36, coś 
niemal nieuchwytnego, trudnego do zdefi niowania, co konstytuuje się za każdym razem, 
gdy dochodzi do spotkania między ludźmi. Ludzie pragnący, by doszło między nimi 
do porozumienia, potrzebują wykreowania pewnego terytorium wspólnego, ale jedno-
cześnie leżącego poza indywidualnym obszarem każdego z nich. Rozmowa lub lekcja 
to wydarzenia, których zasadniczy sens ujawnia się nie w którymś z jego uczestników, 
ani w każdym z nich jednocześnie, ale w dostępnym im wymiarze, usytuowanym po-
między  nimi. Niezwykle istotną rolę w wykreowaniu tej wspólnej sfery spełnia język, 
podstawowe narzędzie międzyludzkiej komunikacji. Przekład zatem, w szczególności 
przekład literacki, przyczynia się do stworzenia takiej wspólnej sfery pomiędzy przed-

28 E. Cassirer, Esej..., dz. cyt., s. 93.
29 E. Cassirer, Esej..., dz. cyt., s. 106.
30 M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 310.
31 Tamże.
32 Tamże, s. 314.
33 Tamże, s. 315.
34 E. Borkowska, Język jako fi lozofi czna przestrzeń kultur(y), [w:] Przestrzeń w języku i kulturze, red. 

E. Borkowska, Katowice 2006, s. 15.
35 M. Buber, Problem człowieka, przeł. R. Reszke, Warszawa 1993, s. 28.
36 Tamże.
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stawicielami różnych kultur, posługujących się na co dzień różnymi językami. To wła-
śnie dzięki przekładowi może się dokonać spotkanie między nimi, inaczej niemożliwe 
ze względu na barierę, jaką jest brak wspólnego języka.

Podsumowanie

Przekład utworu literackiego można rozumieć zatem jako podjęcie pewnego działania, 
którego istotą jest wola otwarcia się na innego. Jest rodzajem zaproszenia do spotkania 
z inną kulturą czy też z jej przedstawicielami. Musi ono realizować się w określonej 
przestrzeni, przekład zaś jest czynnikiem niezbędnym do jej wykreowania.

Spotkanie takie może jednak nieść z sobą potencjalne zagrożenia: „inny” czy „obcy” 
to przecież słowa używane wymiennie z takimi określeniami jak „drugi”, „intruz” czy 
nawet „wróg”. Przeciwstawienie swój – obcy bywa wyrażane w wielu kulturach jako 
opozycja ludzie – nieludzie, ludzie – zwierzęta, bądź też, w złagodzonej wersji jako 
ludzie – barbarzyńcy. Obcy to też niemówiący, w przeciwieństwie to swoich – czyli 
posiadających mowę37.

W moim przekonaniu recepcja literatury tłumaczonej jest właśnie tym obszarem, 
gdzie obcy – niemowa zostaje obdarzony mową, przemawia do nas w naszym własnym 
języku. To ta przestrzeń, w której w nie-człowieku można dostrzec człowieka. To wła-
śnie „sfera pomiędzy”, w której pomiędzy przedstawicielami różnych kultur ma szansę 
wytworzyć się owa niezwykła, nieuchwytna relacja, będąca, według Martina Bubera, 
istotą naszego człowieczeństwa.

37 Obszerną analizę tego zagadnienia można znaleźć w książce Z. Benedyktowicza Portrety obcego, 
Kraków 2000, s. 121–160.
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TUCHALARZY-CAATANI DZISIAJ.
DIALOG KULTUR CZY REWITALIZACJA TOŻSAMOŚCI?

Podstawą niniejszego artykułu są materiały zgromadzone w trakcie badań terenowych 
prowadzonych w latach 2000–2003 na północy Mongolii, wśród Tuchalarów – paste-
rzy reniferów, przybyłych niegdyś z Tuwy, żyjących w tajdze i na wysokogórskich pa-
stwiskach Sajanów, na pograniczu Mongolii i Tuwy (dziś wchodzącej w skład Federacji 
Rosyjskiej). Tuchalarzy, zwani też przez Mongołów Caatanami (od nazwy wypasanych 
zwierząt1), żyją w dwóch skupiskach, w tzw. Tajdze Zachodniej (Baruun Tajga) i Tajdze 
Wschodniej (Dzüün Tajga). Odległość między tymi dwoma obszarami wypasowymi to 
około 100 do 150 km (w zależności od sezonu i wykorzystywanych aktualnie pastwisk). 
Centralnym punktem i siedzibą władz somonu2 jest osada Cagaan Nuur, leżąca u podnó-
ża gór, nad jeziorem Dood, z którego też bierze początek rzeka Sziszchid – dalej, już na 
obszarze Federacji Rosyjskiej, zwana Jenisiejem.

Badania prowadzono jesienią 2001 oraz latem 2002 i 2003 roku. Poprzedzone były 
wstępnym, rozpoznawczym wyjazdem w roku 2000, a fi nansowane z grantu MNiSW 
i z budżetu Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ucieczka z Tuwy do Mongolii

Obszary zamieszkiwane przez mongolskich Tuchalarów i Tuwińczyków dzisiejszej 
Tuwy były w okresie ostatnich dwustu lat terenem działań kolonizatorskich Rosji i Chin. 
Kiedy tuwijskie księstwa uzyskały niezależność od Chin, połączono je w jeden orga-
nizm – Kraj Urianchajski. W 1914 roku Rosja włączyła go do guberni irkuckiej. Kil-
ka lat później, w wyniku rewolucji bolszewickiej w Rosji i rewolucyjnych niepokojów 
w tej części Azji, powstała na obszarach tzw. Mongolii Zewnętrznej Republika Mongol-
ska; w tym samym czasie Kraj Urianchajski stał się niezależnym bytem państwowym. 
W 1921 roku powstała Tuwińska Republika Ludowa – Tannu Tuva3.

1 Mong. caa – renifer.
2 Somon – jednostka administracyjno-terytorialna – odpowiednik polskiego powiatu.
3 Istorija Tuvy, red. C.K. Toka, Moskva 1960, t. II, s. 18 i nast.
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Wspólnota dziejów, powiązania ekonomiczne i kulturowe – mimo odrębnych ję-
zyków – sprawiły, że w tym rejonie kontakty Mongołów i Tuwijczyków były czymś 
naturalnym. Gospodarka tuwińska niewiele różniła się charakterem od mongolskiej; 
podstawą utrzymania ludności było pasterstwo – bydła, owiec, kóz i koni, także rybo-
łówstwo. Podstawą egzystencji mieszkańców tajgowej, górzystej części, była hodowla 
reniferów i myślistwo.

Pierwsze liczniejsze migracje pasterzy reniferów z Tuwy do Mongolii miały miej-
sce dopiero w latach trzydziestych XX wieku; zatem już w okresie istnienia Republiki 
Tuwińskiej. Przyczyną zasadniczą był głód4. Jeśli warunki atmosferyczne nie sprzyjały 
i zwierzęta padały, biologiczna egzystencja pasterzy była zagrożona. Prawdopodob-
nie to było głównym powodem migracji do Mongolii tuwińskich pasterzy reniferów 
w latach 30. Czynnikiem wpływającym na podjęcie wędrówki mogła być także obawa 
przed rekwizycjami zwierząt na potrzeby państwa. Moskalenko, autor wydanej przed 
kilkoma laty pracy o historii Tuwy, twierdzi, że w latach 30. większość Tuwijczyków 
prowadziła życie koczownicze. W latach 30. – stwierdza dalej – powstała w ZSRR spe-
cjalna komisja do spraw osiedlania ludności koczowniczej i półkoczowniczej, „i choć 
Tuwa ofi cjalnie nie wchodziła w skład ZSRR, to w tym okresie obrano tam kurs na 
przeprowadzenie kolektywizacji i przejście na osiadłość”5.

Kontaktom pasterzy mongolskich i tuwijskich sprzyjało niezbyt wyraziste ustalenie 
granicy oddzielającej Tuwę od Mongolii. Pasterze tuwijscy przemieszczali się okreso-
wo ze stadami na południe, w poszukiwaniu lepszych pastwisk, wówczas gdy na te-
renach, gdzie zwykle wypasali, zaczynało brakować paszy. Czasami w celu wymiany 
handlowej Tuwijczycy udawali się do Mongolii, podobnie jak Mongołowie przemiesz-
czali się ku północy.

Późniejsze migracje miały nie tylko ekonomiczne przyczyny. Tuwa nie była jeszcze 
formalnie w składzie ZSRR, ale od wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej obawa przed 
poborem do wojska i wysyłką na front jest ważną przyczyną ucieczki do Mongolii. Wy-
muszone kontyngenty żywności dla wojska przyczyniły się do kolejnego głodu. Wpro-
wadzenie podobnych jak w ZSRR zasad gospodarczych, powrót do tworzenia kołcho-
zów i włączanie do nich prywatnych stad – co dotychczasowi właściciele traktowali 
jako zabór – to kolejne przyczyny powodujące, że część pasterzy renów zdecydowała 
się na ucieczkę.

15 sierpnia 1944 roku parlament tuwijski podjął decyzję o włączeniu Republiki 
Tuwy w skład ZSRR, co 11 października tego roku Rada Najwyższa ZSRR ofi cjalnie 
zaakceptowała. Konsekwencją było też ustalenie granicy państwowej z Mongolią, dużo 
bardziej rygorystycznie strzeżonej niż w czasie istnienia Republiki Tuwińskiej. Granica 
przecinała tradycyjne pastwiska renów, pasterze nadal przepędzający na nie zwierzęta 
byli karani przez władze radzieckie z powodu nielegalnego przekroczenia granicy6.

W maju 1928 roku lamaizm został uznany ofi cjalnie za religię Tuwy. Wzrosła liczba 
klasztorów i duchownych. Jednakże niewiele później stosunek do religii zmienił się 
gruntownie. Już na przełomie lat 20. i 30. XX wieku władze państwowe rozpoczęły 

4 S.I. Vajnsztejn, Tuvincy-todżincy, Moskva 1961, s. 18.
5 N.P. Moskalenko, Etnopoliticzeskaja istorija Tuwy w XX veke, Moskwa 2004, s. 129.
6 M. Minkowski, Ludzie tajgi. O Caatanach – hodowcach reniferów w Mongolii, Warszawa 2000 (praca 

magisterska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), s. 54.
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walkę z religią, bardzo szybko zmniejszyła się liczba lamów, wielu z nich wysłano 
do pracy w gospodarstwach kołchozowych7. Walka z religią nie ograniczała się do li-
kwidacji klasztorów buddyjskich. Władze prześladowały także szamanów – a właśnie 
szamani cieszyli się wśród pasterzy reniferów szczególnym szacunkiem. Dokonywano 
także kontroli w domostwach, rekwirując przedmioty kultu. Do największych migracji 
ucieczkowych dochodziło w roku 1944, właśnie po włączeniu Tuwy w skład ZSRR. 
Ucieczki trwały aż do początku lat 50., a o prześladowaniach szamanów i walce z reli-
gią wspomina wielu rozmówców.

Droga ucieczki trwała wiele dni, trzeba było pokonać wysokie pasmo granicznych 
gór, wiele zwierząt padło, nie wytrzymując trudów. W pościg za uciekinierami rusza-
ło wojsko i administracja kołchozowa; we wspomnieniach rozmówców przetrwała nie 
tylko pamięć trudów ucieczki, śmierć ludzi i zwierząt, ale także pamięć o żołnierzach 
radzieckich, którzy przychodzili za nimi do Mongolii i zabierali z powrotem, o aresz-
tach i szykanach.

Z desperackimi próbami opuszczenia Tuwy i ucieczki z renami na pastwiska po 
mongolskiej stronie łączyły się jeszcze inne trudne decyzje. W wypowiedziach moich 
rozmówców są tak tragiczne wspomnienia, jak to, że ucieczka nastąpiła wtedy, gdy 
jedno z dzieci zostało im zabrane do szkoły i przymusowo umieszczone w internacie. 
Opowiadająca o tym Öldzij (2003) dodaje, że nigdy już nie zobaczyła siostry i nigdy 
rodzicom nie było dane, by pozostawiona w Tuwie córka połączyła się z rodziną. Nie-
którym rodzinom udało się potem nielegalnie wywieźć dzieci.

Dopiero w roku 1958 zawarto porozumienie pomiędzy władzami ZSRR i Mongolii, 
legalizujące pobyt Tuchalarów i nadające im obywatelstwo mongolskie. Wówczas też 
włączono ich do mongolskich gospodarstw spółdzielczych – negdeli. Różnica jednak 
była znaczna. Pasterski wypas zwierząt to podstawa gospodarcza Mongolii; dlatego 
większość obywateli trudni się pasterstwem. Tworzenie spółdzielni nie mogło być ko-
piowaniem wzorca radzieckiego i nie mogło się wiązać z przymusem osiedlenia – zwie-
rzęta bowiem wymagają przemieszczania się i zmiany pastwisk w zależności od pory 
roku i obfi tości paszy.

Uciekinierzy pochodzili z dwóch rejonów Tuwy i oddzielnie też zajęli pastwiska 
w Mongolii. Znajdowały się one dalej od granicy niż ich obecne miejsca wypasu. Pa-
sterze z Todży (z północno-wschodniej części Tuwy) koczowali bardziej na południe 
od dzisiejszych pastwisk, w okolicach Rinczinlchümbe, zaś pasterze przybyli z oko-
lic jeziora Tere (na południowym wschodzie Tuwy) zajęli pastwiska na południowy 
wschód od obecnych, w okolicach Ulaan Uul. Pastwiska w Tuwie, na których wypasali 
wcześniej ci z Todży, znajdowały się niezbyt daleko od granicy z Mongolią. Jezioro 
Tere dzieli od granicy około 50 km w linii prostej. Tak więc odległości nie były duże, 
ale trud wędrówki i niebezpieczeństwo wiązały się przede wszystkim z przekraczaniem 
granicznego pasma Sajanów.

Tereny dzisiejszych wypasów obie grupy zajęły dopiero w połowie lat 80., po utwo-
rzeniu nowego somonu w Cagaan Nuur i przydzieleniu ich do tamtejszej spółdzielni. 
Po ucieczce z Tuwy zapewne wolały być nieco dalej od granicy, podczas gdy dzisiejsze 
pastwiska (letnie) znajdują się na terenach przygranicznych. Kontakty z Tuwą zostały 

7 N.P. Moskalenko, Etnopoliticzeskaja..., dz. cyt., Moskwa 2004, s. 103–113.
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przerwane w momencie ucieczki. Tym samym dalsze losy obu części rodów – tych, 
którzy zostali, i tych, którzy uciekli do Mongolii – biegły już odrębnymi torami.

Trwałe przemieszczenie się i zajęcie pastwisk w Mongolii zburzyło dotychczasowy 
porządek, zarówno w sensie przestrzennym, jak i społecznym. Zmieniły się nie tylko 
obszary wypasu, geografi a i rytm sezonowych przekoczowań, ale także kierunki i ro-
dzaje więzi z innymi, niehodującymi renów Tuwijczykami, z centrami administracyj-
nymi i gospodarczymi. Zmieniła się płaszczyzna kontekstu kulturowego, zwłaszcza 
językowego.

Od przybycia do Mongolii aż do roku 1958 Tuchalarzy żyli właściwie jako ludzie 
wolni. To musiał być trudny czas. W wielu wypowiedziach pojawia się pamięć gło-
du i biedy; mała liczba renów zmuszała do polowania pomagającego przeżyć. Każda 
z tych dwóch małych społeczności żyła wówczas własnym życiem, a kontakty między 
nimi były rzadkie, podobnie jak kontakt z mieszkańcami dolin.

Zdaniem części rozmówców, mowa obu tych grup pasterzy różniła się; ślady tej 
odmienności jeszcze teraz są zauważalne. Różniło się nieco słownictwo, zwroty wyra-
żające pewne ustalone treści (na przykład pozdrowienia), intonacja. Kontakt pasterzy 
z mieszkańcami dolin był rzadki, żyli we własnym świecie. Obszary ich rodzinnych ko-
czowisk w Tuwie znajdowały się w odległości 150–200 km od siebie. Bezpośredniego 
kontaktu zapewne zatem wcześniej nie mieli lub był on rzadki.

W sierpniu 1958 roku władze Mongolii i ZSRR podpisały porozumienie, które re-
gulowało kwestię pobytu i statusu Tuchalarów-Caatanów, otrzymali oni także wów-
czas obywatelstwo mongolskie8. W roku 1959 zaczęto masowo tworzyć spółdzielnie, 
wtłaczając pasterzy i ich zwierzęta w ramy socjalistycznych form gospodarczych. Tu-
chalarzy z Ulaan Tajga zostali włączeni do gospodarstwa spółdzielczego w Ulaan Uul, 
ci, którzy koczowali na prawym brzegu rzeki Sziszchid – do spółdzielni w somonie 
Rinczinlchümbe. Podział Tuchalarów był więc podtrzymywany także administracyjnie, 
ponieważ każda z grup została włączona do innego somonu. Być może władze sądziły, 
że w ten sposób łatwiej i szybciej dokona się proces ich kulturowej adaptacji, a potem 
i mongolizacji.

Na początku 1960 roku sytuacja zmieniła się. Większość pasterzy włączonych do 
somonu Rinczinlchümbe skierowano do pracy w gospodarstwie rybackim nad jeziorem 
Dood – przy osadzie Cagaan Nuur, do wyrębu lasu, zbierania roślin leśnych, jagód 
i szyszek limby syberyjskiej oraz do prac budowlanych. Także część pasterzy włączo-
nych do somonu Ulaan Uul zatrudniono przy pracach ciesielskich i zbieraniu płodów 
leśnych. W ich wypadku jednak więcej rodzin mogło się zajmować pasterstwem i ko-
czować wraz z renami. Wkrótce władze postanowiły osiedlić pasterzy renów. Był to 
rezultat wizyty przedstawicieli najwyższych władz partyjnych i państwowych. W obu 
centrach somonowych – Ulaan Uul i Rinczinlchümbe – wybudowano drewniane domy 
dla wszystkich rodzin i w 1962 roku polecono im w nich zamieszkać. Tylko kilka ro-
dzin mogło pozostać w tajdze z renami.

Liczebność grup była niewielka – wynosiła odpowiednio nieco ponad 20 rodzin 
w Ulaan Uul i nieco ponad 30 w Rinczinlchümbe; dodatkowo były one wewnętrznie 
powiązane już w momencie przybycia więzami przynależności do tych samych rodów. 

8 V.G. Bafurov, Istorija sovetsko-mongolskich otnoszenij, Moskwa 1980, s. 326–329.
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Wkrótce po przybyciu uciekinierów do Mongolii pojawił się problem braku partnerów 
małżeńskich. Prowadziło to początkowo do ożenków osób blisko ze sobą spokrewnio-
nych. Jeszcze dziś można usłyszeć, że rezultatem takich związków było rodzenie się 
osób kalekich, słabego zdrowia, które umierały młodo. Są to opinie nie-Tuchalarów. 
Sami Tuchalarzy niechętnie wypowiadają się na ten temat.

Uregulowanie statusu uciekinierów, nadanie obywatelstwa, próba osiedlenia i przy-
pisanie pasterzy reniferów do poszczególnych somonów przybliżyły Tuchalarów-Ca-
atanów do żyjących poniżej tajgi Mongołów-Darchatów. Wówczas też rozwiązał się 
po części problem braku partnerów małżeńskich. Choć wiąże się z tym także początek 
procesu zmiany kulturowej i mongolizacji Tuchalarów. Mieszane związki małżeńskie 
w tym czasie zwykle wiązały bowiem swoją przyszłość z hodowlą zwierząt mongol-
skich i osiedlaniem się w pobliżu centrów somonowych. Tuchalarzy przyżeniali się do 
rodzin darchackich, przejmując ich wzory życia.

Nie jest jasne, jakiego rodzaju dystans istniał pomiędzy obiema społecznościami 
pasterzy przybyłych z Tuwy, ale dopiero po włączeniu obu grup Tuchalarów do jednej 
spółdzielni kontakty stały się częste. Gdy wymiana stała się już normą, stosunkowo 
szybko wszyscy stali się jedną grupą krewnych. Bowiem liczba rodzin w obu somonach 
nie przekraczała wtedy pięćdziesięciu; do tego można doliczyć kilkanaście rodzin, któ-
re zdecydowały się osiedlić w centrach somonowych (przede wszystkim mieszane mał-
żeństwa darchacko-tuchalarskie). Zachowane spisy z roku 1960 wykazują, że w obu 
somonach żyło około 60 rodzin Tuchalarów, ale nie wszystkie zajmowały się wypasem 
reniferów9.

Dopiero utworzenie w roku 1985 nowego somonu w Cagaan Nuur i połączenie ad-
ministracyjne obu grup pasterzy w tej samej jednostce terytorialnej i administracyjno-
-gospodarczej zbliżyło ich faktycznie. Zgrupowanie wszystkich pasterzy renów w utwo-
rzonej tam spółdzielni miało istotne konsekwencje dla Tuchalarów. Nowo utworzony 
somon powstał częściowo na ziemiach somonów Ulaan Uul i Rinczinlhümbe, i części 
somonu Chanch. W konsekwencji Tuchalarzy zmienili też niektóre pastwiska na leżące 
bliżej granicy i używane do dzisiaj.

Ten stan względnego ustabilizowania trwał do połowy 1995 roku. Obie grupy pozo-
stawały na swoich pastwiskach w tajdze, choć tylko część z nich mogła żyć w sposób 
zbliżony do tradycyjnego i zajmować się stadami reniferów; łączyła je przynależność 
administracyjna – do somonu Cagaan Nuur. Produkty hodowli (głównie suszony ser), 
skóry, panty, a także owoce leśne wysyłano samochodem do centrum ajmaku10. Za pra-
cę w gospodarstwie rybnym, przy wyrębie, za prace ciesielskie otrzymywali wynagro-
dzenie. Ten czas rozmówcy wspominają dobrze – niezależnie bowiem od wielkości 
stad i pomyślności w gospodarce, od przychylności przyrody, ich egzystencja była za-
bezpieczona.

Ważniejsze były społeczne skutki utworzenia wspólnej jednostki spółdzielczej 
i administracyjnej. Centrum somonowe stało się rzeczywistym miejscem spotkań obu 
społeczności Tuchalarów. Wymiana partnerów małżeńskich, kontakty towarzyskie, fak-
tyczne przemieszanie ludzi i dialektów dokonało się w tym okresie, zapoczątkowanym 

9  M. Minkowski, Ludzie tajgi…, dz. cyt., s. 80.
10  Ajmak – jednostka administracyjno-terytorialna – odpowiednik polskiego województwa.
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utworzeniem somonu caatańskiego. Nie ma dzisiaj rodziny ani w Tajdze Zachodniej, 
ani we Wschodniej, która nie miałaby najbliższych krewnych w tej drugiej części; 
większość rodzin (a być może wszystkie) ma też krewnych w osadzie – w centrum 
somonu. Wiele jest przypadków czasowego zamieszkiwania w tej drugiej części pa-
stwisk – jeśli wymaga tego sytuacja rodzinna, na przykład starość rodziców któregoś 
ze współmałżonków.

Zmiany polityczne i ekonomiczne lat 90. XX wieku

Zmiany polityczne i gospodarcze, jakie rozpoczęły się w 1990 roku, a zwłaszcza pry-
watyzacja, przyniosły rodzinom tuchalarskim możliwość przejęcia majątku spółdziel-
czego. Nie od razu się to dokonało. W czerwcu 1995 roku delegaci Tuchalarów i władz 
ajmaku wspólnie zdecydowali o prywatyzacji reniferów. Całość zwierząt państwowych 
i spółdzielczych postanowiono sprzedać pasterzom. Ceny ustalono od 600 tugrików 
(czyli około 1 USD – według ówczesnego kursu) za rena. Sprzedano 968 sztuk zwie-
rząt – decydowały możliwości fi nansowe rodziny, a zapewne i inne – mniej ofi cjalne 
– czynniki.

Od tamtej pory gospodarczo Tuchalarowie muszą liczyć przede wszystkim na siebie 
i skromną pomoc ze strony państwa lub organizacji niemongolskich. Ponieważ cały sys-
tem zależności i powiązań istniejący w ramach spółdzielni się rozpadł, Tuchalarzy nie są 
już obciążeni powinnościami, ale nie otrzymują też wynagrodzenia. Płody lasu oddawali 
do spółdzielni, dziś tylko sporadycznie udaje się je sprzedać kupcom, jeśli pojawią się 
w Cagaan Nuur. Dodatkowy zarobek można uzyskać polując, a potem sprzedając skóry. 
Drugim źródłem pieniędzy, obecnie właściwie głównym, jest sprzedaż krwawych ro-
gów – pantów – kupcom przybywającym z Chin. Rogi tradycyjnie obcinano raz w roku, 
w początkach czerwca. Potrzeba gotówki – przede wszystkim wynikająca z konieczno-
ści zaopatrzenia rodziny w niektóre środki żywnościowe (mąkę, ryż, herbatę), czasami 
także słabość do alkoholu, powoduje, że rogi ścina się dwukrotnie w ciągu roku (drugi 
raz jesienią, we wrześniu). To w istotny i już zauważalny sposób wpływa na jakość stad, 
na to, że zwierzęta są słabsze, cherlawe.

Od kilku lat na pastwiska przybywają cudzoziemcy. Są to turyści, najczęściej grupy 
przywożone przez biura organizujące turystyczne pobyty w Mongolii, czasami żurna-
liści i badacze. Tuchalarzy-Caatani – nie tak dawno przedmiot wstydu władz mongol-
skich, teraz są atrakcyjnym obrazkiem. Na turystyce zarabiają głównie właściciele biur 
i pośrednicy, pasterzom niewiele przypada w udziale. Wprawdzie władze somonowe 
opracowały cennik, zgodnie z którym za jedno zdjęcie powinni otrzymywać 5 USD, ale 
w praktyce Tuchalarzy nie potrafi ą wyegzekwować tych stawek (choć uskarżają się na 
natrętność fotografujących). Turyści raczej odwdzięczają się podarunkami lub drobniej-
szymi kwotami. Od kilku lat pasterze zaczęli też wyrabiać z myślą o turystach drobne 
przedmioty z rogu renifera – małe pudełka, rzeźby (najczęściej przedstawiające zwie-
rzęta i sceny z polowań); także torebki ze skóry rena i naczynia z kory brzozowej. Przed 
kilkunastu czy kilkudziesięciu laty takie naczynia i torby wyrabiali na własne potrzeby. 
Z rogu wykonywali rękojeści noży i haki na potrzeby gospodarstwa domowego. Potem, 
kiedy mieli częsty kontakt z osiedlami somonowymi i dysponowali pieniędzmi, zaczęli 
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kupować naczynia i sprzęty takie, w które zaopatrywała się ludność mongolska. Aspiro-
wanie do posiadania dóbr uznawanych za „nowoczesne” (nawet, jeśli był to tylko termos 
czy garnek lub plastikowy pojemnik) nieuchronnie prowadziło do stopniowej mongoli-
zacji i zarzucania kolejnych elementów bagażu kulturowego, z jakim przybyli z Tuwy.

Turystyka zatem staje się źródłem zarobku. Ale turyści cudzoziemscy poza gotówką 
ofi arowują niekiedy radioodbiornik, odzież, pozostawiają prezenty – mąkę, ryż, świece, 
papierosy. Wprawdzie nie jest ich wielu (w latach 2001–2003 było to tylko kilkanaście 
osób), ale to, co pozostawiają, zaczyna już znaczyć w budżecie rodzin. „Zostawiają ryż 
i mąkę, pytają o mity i dawne opowieści i płacą za to, albo robią zdjęcia i za to też płacą, 
i to jest nasz dochód”. Pojawienie się turystów oddziałuje w jeszcze inny sposób – to 
istotny czynnik formowania się tożsamości etnicznej.

Wymuszony powrót do dawnej formy gospodarowania i wypasu własnych zwierząt 
przypomina zapomniane umiejętności. Przypomina także niektóre wierzenia, sposo-
by lecznicze, zastosowanie sprzętów i ich wyrób. Zarazem pojawienie się organizacji 
pomocowych wpaja przekonanie, że inni powinni troszczyć się o przetrwanie Tucha-
larów w nie mniejszym stopniu niż oni sami. Towarzyszy temu nieufność wobec pań-
stwa i władz oraz przekonanie, że jeśli pomoc zagraniczna nie dociera do nich, to dla-
tego, że została rozdana Mongołom albo rozkradziona. Przekonanie, że powinno się 
im pomagać, jest nie tylko wygodną formą myślenia. To także rezultat doświadczenia 
i pamięci zbiorowej, przechowującej obrazy niedoli doświadczanej w Tuwie, podczas 
ucieczki i w pierwszych latach pobytu w Mongolii. Nie tylko najstarsi mogą stwierdzić, 
że choć dezintegracja kulturowa, mongolizacja w zakresie języka i kultury mają związek 
z niewielką liczebnością i słabością ekonomiczną grupy, to w znacznym też stopniu są 
rezultatem działania miejscowych władz. Są skutkiem prób osiedlenia i włączenia do 
spółdzielni, obowiązku wykonywania różnych prac niezwiązanych z hodowlą renife-
rów, przymusu szkolnego i przebywania w ciągu roku szkolnego dzieci w internatach, 
nauki w języku mongolskim i braku chociaż jednego nauczyciela języka tuwijskiego. 
Także praktyki miejscowej służby zdrowia, która nowo narodzonym dzieciom tuchalar-
skim, rejestrowanym w aktach stanu cywilnego, nadawała imiona mongolskie. Jest to 
wprawdzie zgodne z tradycją mongolską, ale dla Tuchalarów oznacza kolejny szczebel 
utraty swojej tożsamości.

Konsolidacja grupy tuchalarskiej

Nic właściwie nie wiemy o charakterze świadomości etnicznej pasterzy reniferów 
w okresie poprzedzającym ucieczkę z Tuwy. Można przypuszczać – odwołując się do 
analogii mongolskiej – że rodzaj hodowanych zwierząt i związany z tym sposób ży-
cia, towarzyszące pasterstwu myślistwo, warunki i środowisko geografi czne sprawiły, 
że mimo bliskości językowej z pasterzami żyjącymi w stepie lub ludnością trudniącą 
się rybołówstwem i rolnictwem, właśnie gospodarcze podstawy i hodowane zwierzęta, 
wsparte podziałami rodowymi, były podstawowymi wyznacznikami świadomości i po-
czucia więzi, wyznacznikiem granic swojskości i obcości.

Odległość przestrzenna, brak bezpośredniego kontaktu zapewne czynił, że mimo iż 
zarówno pasterze reniferów z Todży, jak i z okolic jeziora Tere prowadzili podobny spo-
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sób życia i typ gospodarki, to nie znali siebie nawzajem. Stanowili dwie różne, żyjące 
w odległości około 200 km od siebie społeczności pasterzy reniferów.

Te dwa niewielkie skupiska rodzin – którym udało się zostać w Mongolii – były tak 
małe, że ich egzystencja biologiczna była zagrożona – niepewne było, czy przetrwają 
i rozrodzą się jako nowa w Mongolii grupa etniczna. Można je określić jako izolaty – 
małe społeczności izolowane kulturowo i społecznie. Ich niewielka liczebność i niepew-
na sytuacja, status grupy marginalizowanej powodowały zapewne, że bariery dzielące 
ich od Mongołów-Darchatów nie były zbyt mocne, a dystans etniczny prawdopodobnie 
znacznie silniejszy ze strony Mongołów wobec pasterzy reniferów, niż odwrotnie. Czas 
ich funkcjonowania jako dość samodzielnych społeczności lokalnych nie był tak krótki 
– od ucieczki i przybycia do Mongolii, do uregulowania ich statusu i przyznania praw 
obywatelskich, a zaraz potem włączenia do spółdzielni w Ulaan Uul i Rinczinlchümbe. 
Przez 12–14 lat (od ucieczki do włączenia do spółdzielni) żyli w znacznej izolacji, jako 
dość samodzielne, zamknięte grupy. Podstawą egzystencji były zwierzęta – hodowa-
ne renifery i upolowana zwierzyna leśna. Uzupełnieniem były jagody i rośliny zbierane 
w tajdze i w górach.

Głód, ubóstwo niekiedy zmuszały do oddawania dzieci rodzinom mongolskim, żyją-
cym poza tajgą – do pracy za wyżywienie i zapewne jakąś formę wynagrodzenia rodzi-
com. Obie wspólnoty tuchalarskie żyły osobno, kontakty były nieliczne, wymiana part-
nerów małżeńskich sporadyczna, a ożenki miały miejsce w obrębie kilkunastu rodzin. 
Różniła ich mowa, nie na tyle, aby były kłopoty z porozumieniem się. Podobne różnice 
mogły prawdopodobnie istnieć w zakresie wierzeń i kultury duchowej. Materialne for-
my egzystencji zapewne mniej ich różniły, z uwagi na charakter gospodarki i hodowane 
zwierzęta. Jest to okres – jak można sądzić – kiedy każda ze społeczności pasterskich 
koncentruje się na sobie; odcięcie od innych grup tuwińskich czyni, że „znaczącymi inny-
mi”, tymi, wobec których określa się swoją grupę i kulturę, stają się mongolskojęzyczni 
Darchaci – pasterze bydła, koni, owiec. Tuchalarzy zaś stają się światem zapominanym. 
Jest to zapewne także czas niedookreślenia i małej wyrazistości tożsamości etnicznej.

Włączenie do spółdzielni i obowiązek szkolny oznaczają zmianę systemu edukacji 
społecznej z realizowanej w rodzinie, w społeczności własnej i w języku tuwińskim 
na państwowo-mongolską. Kolejnym etapem są podejmowane przez państwo próby 
osiedlenia koczowników. To w tym okresie częstsze są małżeństwa mieszane, a współ-
małżonkowie tuchalarscy przyżeniają się do rodzin darchackich. Kierunek ciążenia był 
wyraźnie jeden – od Tuchalarów ku Darchatom-Mongołom. Aspirowanie ku kulturze 
mongolskiej wyraźnie pokazuje słabość kulturową i społeczną uciekinierów z Tuwy, 
choć trzeba pamiętać, jak silne bodźce i formy nacisku ze strony lokalnej administracji 
oddziaływały na Tuchalarów i ich kulturę.

Powszechnym określeniem, pod jakim są znani w mongolskiej literaturze i w doku-
mentach, jest słowo „Caatan”. Obecnie obserwujemy częste przypadki niechęci wobec 
tego etnonimu; przekonanie, że ma on charakter deprecjonujący. Określeniem „Tucha” 
lub podobnym posługiwali się tylko pomiędzy sobą, w obrębie języka tuwijskiego. Do 
momentu ucieczki zapewne koniecznym uzupełnieniem endoetnonimu „Tucha” było od-
wołanie się do rodu. Poza tym życie związane z pasterstwem reniferowym i myślistwem 
– jako podstawą egzystencji, było istotnym wyróżnikiem wobec innych mieszkańców 
Tuwy, którzy hodowali bydło i owce, lub trudnili się rybołówstwem. „Najwłaściwsze 
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określenie to Tuwa albo Tucha. (…) Tucha – to po tuwijsku; po mongolsku Tuwa. Naj-
właściwsze jest Tucha. A inne: Caatan, Urianchaj, Ujgur, to używają na nas inni”. Nie 
podejmując rozważań nad prawomocnością każdego z tych określeń, przyjmuję za moją 
rozmówczynią, starszą kobietą imieniem Puncal (2002), że Tucha jest najwłaściwszym 
określeniem własnym – endoetnonimem. Nie jest pewne, jak przedstawiała się kwestia 
tożsamości, właśnie ze względu na słabość kulturową i niewielką liczebność.

Określenie Caatan pojawiło się wcześniej, ale dopiero w okresie przynależności do 
spółdzielni stało się etnonimem powszechnie stosowanym, określeniem wskazującym 
na rodzaj przydzielonej tożsamości i stosowanym w urzędowych dokumentach11. Wy-
powiedzi niektórych starszych osób, zwłaszcza żyjących niegdyś w granicach somo-
nu Rinczinlchümbe, świadczą, że tę przydzieloną tożsamość przyswajali sobie sami 
pasterze. Aspirowanie do kultury grupy otaczającej wskazuje, że sposób postrzegania 
Tuchalarów przez Mongołów został w części przyswojony przez samych Tuchalarów-
-Caatanów jako element samooceny. Tym można po części wyjaśnić fakt zarzucenia 
wielu elementów własnej tradycji – np. ubieranie się zgodnie z tradycyjnymi wzora-
mi mongolskimi, a także przyjęcie zwyczajów, form świętowania. Dzisiejsze wesela 
pasterzy reniferów niewiele różnią się od wesel Mongołów-Darchatów, podobnie jak 
obchodzenie Nowego Roku (Cagaan Sar). Wyraźne różnice zachowały się natomiast 
w sferze wierzeniowej. Mimo iż religia była prześladowana, a praktyki szamańskie za-
bronione, jednak instytucja szamana przetrwała u Tuchalarów, a ich szamani cieszyli 
się także szacunkiem Darchatów.

Niezmiernie istotne dla formowania świadomości etnicznej było utworzenie w ro-
ku 1985 jednostki administracyjnej w Cagaan Nuur. Wszyscy Tuchalarzy znaleźli się 
razem, naturalne i częstsze stały się teraz kontakty, nastąpiły zbliżenia obu społeczno-
ści uciekinierów – nie tylko przestrzenne. Wymiana partnerów małżeńskich stała się 
normą, w ciągu niewielu lat wytworzyły się silne związki rodzinno-krewniacze. Kie-
dy któreś z rodziców chorowało lub nie było w stanie podołać obróbce zwierząt, dzieci 
wżenione do drugiej grupy przenosiły się (z reguły ze współmałżonkiem i własnymi 
dziećmi) na pastwisko, gdzie koczowali rodzice. Na dawne miejsce wracali czasami 
dopiero po latach. Wymiana partnerów małżeńskich powodowała, że dawniejszy podział 
na rody w obrębie każdej społeczności się skomplikował, te same rody i podrody wy-
stępują w obu obszarach wypasowych – Baruun Tajga i Dzüün Tajga. Nie tylko młodzi 
rozmówcy (którym starsi często zarzucają zapominanie języka), ale i starsi stwierdzają, 
że obecnie nie ma różnic językowych pomiędzy mieszkańcami Dzüün Tajga i Baruun 
Tajga; albo że są one nieznaczne, ograniczają się do kilku słów czy zwrotów i tempa mó-
wienia. Jeśli gdzieś zachowały się dawne odmienności, to nie pomiędzy poszczególnymi 
obszarami tajgi, ale pomiędzy osobami czy rodzinami, niezależnie od tego, na których 
pastwiskach stoją ich szałasy. Jednak nadal, jak się wydaje, potomkowie przybyszów 
z Todży bardziej są związani z pastwiskami Wschodniej Tajgi, a przybysze z okolic je-
ziora Tere – z pastwiskami Zachodniej Tajgi.

Oczywistą konsekwencją jest, że dystanse pomiędzy mieszkańcami Baruun Tajga 
i Dzüün Tajga dość szybko zanikały. W tamtych właśnie latach ukształtowało się po-
czucie wspólnoty wszystkich Tuchalarów-Caatanów, niezależnie, czy oni sami lub ich 

11 S. Badamchatan, Caatan ardyn garlyn asuudald, Ulaanbaatar 1960, s. 2.
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przodkowie przybyli z Todży, czy z rejonu jeziora Tere. Jest oczywiste, że grupą odnie-
sienia dla całości pozostali Mongołowie-Darchaci. Wypowiedzi przedstawicieli ówcze-
snej administracji świadczą, że Mongołowie uważali Tuchalarów za ludzi prymityw-
nych12. Niedopuszczanie cudzoziemców do kontaktu z nimi wskazuje, że obawiano się, 
by sposób życia tej społeczności nie popsuł wizerunku Mongołów.

Upadek spółdzielni i całego systemu polityczno-ekonomicznego wprawdzie posta-
wił ich w sytuacji niekorzystnej, ale zarazem przymusił do większej samodzielności, do 
pełniejszej samowystarczalności ekonomicznej. Szczęśliwie żyli jeszcze starsi członko-
wie społeczności, którzy mogli przypomnieć dawne sposoby gospodarowania, wyrobu 
sprzętów, polowania. Dużo ważniejsze dla naszych rozważań jest natomiast to, w jaki 
sposób wpłynęła nowa sytuacja na świadomość grupy, na poczucie wspólnoty – już nie 
w poszczególnych rodzinach i grupach uchodźców – ale wśród wszystkich pasterzy re-
niferów, i jak wpłynęło to na stosunek do Mongołów.

Powrót do bardziej tradycyjnej, naturalnej gospodarki niewątpliwie pogłębił związki 
pomiędzy rodzinami z obu części tajgi i wyraźniej uwidocznił dystans w odniesieniu do 
Mongołów. Można też sądzić, że od rozpadu spółdzielni i częściowego powrotu do tra-
dycyjnej formy gospodarowania (choć oczywiście pod wieloma względami różnej od tej 
z przełomu lat 40. i 50.) kwestia, kim się jest, stała się dużo bardziej istotna. Wkrótce po 
zmianach politycznych i gospodarczych, po prywatyzacji stad, po otwarciu się Mongolii 
na cudzoziemców, zaczęli przybywać do Kotliny Darchackiej, nad jezioro Chubsuguł, 
w góry Sajany i w tajgę grupy turystów, ale też naukowcy. Przybywali nie do Darchatów, 
ale przede wszystkim do Tuchalarów. Pojawienie się turystów i naukowców pokazało 
mieszkańcom tajgi, że są obiektem zainteresowania, że ich kultura przyciąga uwagę, że 
ich zwierzęta – renifery – są turystyczną atrakcją, a za zdjęcia można od cudzoziemców 
otrzymać pieniądze, że przybysze pytają o ich dzieje i otaczający świat.

Wyróżniki tuchalarskiej tożsamości

Zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach, łącznie z pojawieniem się cudzoziem-
ców, nie są jednak wystarczająco silnymi bodźcami, by wyraźniej zdynamizować proces 
konsolidacji etnicznej. Ilekroć obserwujemy współcześnie zjawiska formowania się lub 
integracji grup i etnosów zachodzące w obszarach postradzieckich, czy szerzej – postko-
lonialnych, pojawia się problem interpretacji historii. Pobudzenia pamięci – nie tyle, by 
przypomnieć ulegające zapomnieniu dzieje, ile by przywołać (a może raczej wymyślić) 
taką wizję przeszłości, która by mogła pełnić rolę integracyjną, rolę ideologii etnicznego 
odrodzenia. Opisywany i omawiany tutaj przypadek nie spełnia tego warunku. Istotną 
– i zapewne nie jedyną – przyczyną jest to, że grupa tuchalarska nie wydała spośród 
siebie wyraźnych jednostek przywódczych – liderów politycznych (choćby na skalę po-
lityki lokalnej i kontaktów z Mongołami). Ich odrębność opiera się przede wszystkim 
na odmienności podstawy egzystencji – hodowli innych zwierząt i eksploracji innych 
terytoriów wypasowych, a nie na konfrontacji polityczno-narodowej i historii.

12 M. Minkowski, Ludzie tajgi…, dz.cyt., s. 58.
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Częstymi przyczynami konfl iktów etnicznych są spory o ziemię, aspirowanie do 
tych samych terytoriów. W tym wypadku odmienność podstaw gospodarczych, a ści-
ślej różne zwierzęta, których hodowla jest podstawą egzystencji, nie dają powodów do 
sporów terytorialnych. Tak zwane mongolskie zwierzęta (wielbłądy, konie, jaki, owce, 
kozy) są wypasane poniżej lasu tajgowego, w obszarach wprawdzie wyżynnych, ale ste-
powych. Renifery – zwierzęta Tuchalarów – wypasa się w tajdze i na wysokogórskich 
pastwiskach. Być może zatem, jeśli nie najważniejszą przyczyną, to istotnym czynni-
kiem powodującym, że Tuchalarzy nie wykształcili sobie przywódców politycznych, 
jest właśnie ograniczoność płaszczyzn konfl iktu z darchackim otoczeniem. Nie znaczy 
to, że w obu obszarach tajgi nie istnieją autorytety lokalne – osoby darzone większym 
niż ogół szacunkiem, wyróżniające się. Do nich zwracają się współmieszkańcy tajgi 
– Tuchalarzy o poradę, także ci zamieszkali w centrum somonowym – Cagaan Nuur. To 
oni mają głos decydujący w sprawach przekoczowań i w innych kwestiach o znaczeniu 
podstawowym. Ale pozostaje znaczny obszar spraw codziennego bytowania, które zale-
żą po prostu od głów rodzin i są kwestiami indywidualnego wyboru i decyzji.

Brak takiego przywództwa ma istotny wpływ – jak sądzę – na stosunek do prze-
szłości, na opowiadaną historię. Wszyscy moi rozmówcy mają świadomość swoich tu-
wijskich korzeni i ucieczki z Tuwy. Ale opowiadane historie są opisem indywidualnych 
przypadków. Ich zestawienie pokazuje, że poszczególne wersje nie tylko się różnią, ale 
także są sprzeczne, inaczej usytuowane czasowo i przestrzennie. Nie istnieje jedna, he-
roiczna czy tragiczna, ale wspólna wersja dziejów, która mogłaby się stać historią grupy, 
ideologią integrującą Tuchalarów w Mongolii. Pamięć przeszłości jest płytka, historia 
jest za mało „wymyślona”, by stać się ideologią etniczną; jest to zapis pamięci jednost-
kowej, a nie zbiorowej. To także powoduje, że opowiadana historia może być zmieniana, 
że jest sprzeczna wewnętrznie, jest zapominana, że stosunek do niej jest mało emocjo-
nalny – nawet jeśli rozmówca przytacza bardzo tragiczne epizody.

Oczywiście jestem świadom ograniczeń w kwestiach rozumienia i oceny dziejów. 
Przybysz etnolog postrzega i ocenia, starając się poznać i zrozumieć sytuację gru-
py Tuchalarów, mimowolnie posługując się swoimi, ukształtowanymi w innym kręgu 
kulturowym i geografi cznym kryteriami i kategoriami. Dlatego możliwość rozumienia 
obserwowanego zjawiska jest – nawet przy najlepszej woli i autokontroli oraz samo-
świadomości badacza – ograniczona, a w każdym razie niepełna. Widzimy więc, że opo-
wiadana historia jest ułomna, niekompletna, nie spełnia kryteriów historii – ideologii 
etnicznej (porównując z historiami znanymi z gruntu europejskiego). Zarazem jednak 
zauważamy, że ta tak niepełna historia, tak pokawałkowana, pełni jednak rolę wyróżnika 
etnicznego, elementu świadomości własnej, tuchalarskiej grupy.

Kolejnym problemem i kłopotem w rozumieniu tego zjawiska – przeszłości i ubogiej, 
skromnej pamięci historii – jest nieznajomość mitów i zmitologizowanej wizji dziejów. 
Skoro skromna jest znajomość historii, to głębsza powinna być znajomość mitologii 
– tak by się wydawało. Jednakże jeśli przyjmiemy, że mamy do czynienia dopiero z for-
mowaniem się grupy, to także brak powszechnej znajomości mitów genealogicznych 
można zrozumieć. Przecież konsolidacja uciekinierów – przybyszów z Tuwy – dokonu-
je się dopiero w Mongolii i to od zaledwie kilkudziesięciu lat. Jest to proces powolny. 
Jedynie kilka starszych osób zna opowieści mitologiczne (które niekiedy można uznać 
za mity genealogiczne), a znają je z czasów młodości, opowiedziane przez starszych 
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jeszcze w Tuwie lub niedługo po przybyciu do Mongolii. Te mityczne historie wiążą się 
z obszarami, które są poza Mongolią, w Tuwie, choć niedaleko. Mówią one o począt-
kach reniferów i ich udomowieniu, o początkowych dziejach – ale Tuwijczyków, a nie 
Tuchalarów mongolskich.

W porównaniu ze skąpą znajomością opowieści mitologicznych dobrze zachowała 
się w pamięci, i – co ważniejsze – w praktyce, wiedza o charakterze zabiegów magicz-
nych, leczniczych i wyobrażeń dotyczących tzw. sfery duchowej. Być może właśnie te 
obszary kultury Tuchalarów można uznać za najbardziej swoistą, najlepiej zachowaną 
sferę ich tradycji (poza oczywiście pasterstwem reniferowym i związanym z tym sposo-
bem gospodarowania).

W kilku relacjach dotyczących ucieczki z Tuwy i przyczyn takiej decyzji pojawia się 
postać szamana bądź informacja o praktykach związanych z wiarą w moc szamanów. 
Kilkoro rozmówców stwierdza, że ktoś z bliskiej rodziny był szamanem. Niektórzy byli 
nawet tak silnymi szamanami, że byli w stanie się wyzwolić z pęt czy powstrzymać po-
ścig za uciekającymi. Wiara w moc szamanów była także silna wśród przynajmniej czę-
ści ścigających, skoro zabiegi mające uchronić od pogoni, jakie wykonał przy tzw. drze-
wie szamańskim rodzic jednego z rozmówców, spowodowały, że jeden z koni złamał 
nogę, co tak wystraszyło ścigających, że w rezultacie zrezygnowali z dalszej pogoni.

Pamięć szamanów jest więc ważnym elementem przeszłości. Także dzisiaj szamani 
tuchalarscy są dla grupy postaciami ważnymi; chociaż i tutaj są widoczne istotne zmia-
ny. Dziewięćdziesięciosześcioletnia Sujaan i młodszy o około 30 lat Gost byli uznawani 
za najważniejszych, obdarzonych największą mocą szamanów. Trzydziestokilkuletni 
syn Bata, żyjący w Cagaan Nuur, jest już szamanem zupełnie innego rodzaju. Mieszka 
na stałe w centrum somonu, często wyjeżdża do Ułan Bator, legitymuje się też certyfi ka-
tem wystawionym przez tamtejszą asocjację szamańską. Świadczy także usługi turystom 
i cudzoziemcom. Nie jest jednak osobą o autorytecie choćby zbliżonym do autorytetu 
tamtych dwojga.

Przy skromnej pamięci mitów i nieznajomości historii grupy (poza historią bliską, 
własnej rodziny), pamięć i szacunek dla dawnych szamanów, przechowywanie ongo-
nów13, pamięć pewnych praktyk i zabiegów magicznych jest istotnym obszarem własne-
go bagażu kulturowego Tuchalarów. Tylko czy jest to pamięć i wiedza wystarczająca by 
stać się etniczną ideologią, by zastąpić niewymyśloną historię?

W wypowiedziach kilkorga starszych rozmówców pojawia się informacja, że ich 
rodzice czy dziadkowie mieli kontakty handlowe z Mongołami – za mięso upolowanych 
dzikich zwierząt i skóry (zwłaszcza zwierząt futerkowych) nabywali żywność – ryż, 
mąkę, herbatę, a także mięso owiec. Tak więc zapożyczeniom czy oddziaływaniu kultu-
ry mongolskiej mogły sprzyjać także zdarzające się już dawniej, w początkach XX wie-
ku, małżeństwa mieszane tuwijsko-darchackie. W kilku przypadkach, zarejestrowanych 
w trakcie badań, rozmówcy wspominają, że któreś z rodziców, dziadków lub bliskich 
krewnych było pochodzenia darchackiego.

Jednym z istotnym wyróżników istnienia grupy etnicznej jest istnienie granic tery-
torium uznawanego za własne. Nawet jeśli granica jest kwestionowana przez sąsiadów, 

13 Mong. ongon – czysty, poświęcony duchom przodków; w tuchalarskich urcach uosabiają je różnoko-
lorowe wstążki poświęcone duchom opiekunom rodów.
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wytyczenie obszaru terytorium etnicznego jest ważne przede wszystkim dla świadomo-
ści tych, którzy deklarują przynależność do danego etnosu. To zarazem wskazanie granic 
swojskości i wskazanie na obcych, nie swoich. W wypadku Tuchalarów czynnik granicy 
nie może być elementem świadomości etnicznej. Pojęcie granicy występuje w relacjach 
rozmówców jedynie w kontekście linii oddzielającej Tuwę od Mongolii, czyli w sensie 
granicy państwowej. Kiedy Tuchalarzy przybyli do Mongolii, nie zajęli pastwisk innych 
hodowców reniferów, gdyż takich tu nie było. Darchaci-Mongołowie wypasają inne zwie-
rzęta, a te mogą żyć tylko w obszarach poniżej lasu tajgowego. Kształtowanie świadomo-
ści według zasad powszechnych wśród osiadłych rolników, a nawet wielu grup pasterzy, 
nie mogło zatem mieć miejsca. Rozłączność obszarów wypasu sprawia, że pastwiska nie są 
przedmiotem konfl iktu, zatem i stosunki z Darchatami układały się raczej niekonfl iktowo.

Ważnym motywem osadzenia w przestrzeni i poczucia związku z terytorium są zwy-
kle groby przodków. Cmentarze zajmują niezmiernie ważne miejsce w świadomości 
wspólnoty etnicznej. To specyfi czne osadzenie w przestrzeni i czasie, i w ciągu poko-
leń, jest zarazem uzasadnieniem prawa do terytorium. Jednak i ten, tak istotny czynnik 
świadomości etnicznej, w przypadku Tuchalarów nie odgrywa roli. Zgodnie z tradycją 
Tuchalarzy pozostawiali swoich zmarłych w tajdze, zaś miejsce złożenia ciała zależało 
od indywidualnych decyzji rodziny lub woli wyrażonej za życia przez zmarłego. Powta-
rza się w wywiadach, że miejsce złożenia zmarłego powinno być ładne, ale nie tworzono 
cmentarzy, nie wydzielano specjalnego, odosobnionego miejsca dla zmarłych. Zaś od-
wiedzanie miejsc, gdzie złożono zwłoki, ograniczało się do rocznicy śmierci i niekiedy 
pozostawienia w tym miejscu ofi ary czy zapalenia kadzidła – jeśli akurat przebywało się 
w pobliżu. Zwłok nie grzebano – pozostawiano je na ziemi i dzikie zwierzęta dość szyb-
ko je likwidowały. Starsi rozmówcy wspominają, że ciała swoich rodziców czy krew-
nych, zostawili w Tuwie – pamiętają gdzie, na jakiej górze czy pod jakim drzewem, ale 
pamięć tego faktu nie jest jakimś istotnym momentem refl eksji czy wspominania Tuwy 
jako „utraconej ojczyzny”.

Świadomość istnienia granicy państwowej jest dzisiaj oczywista i rozmówcy nie mają 
wątpliwości, że niedaleko od ich pastwisk przebiega linia rozgraniczenia państw, linia 
oddzielająca Mongolię (której obywatelami są obecnie) od Tuwy. Niektórzy wspomi-
nają, że chcąc odwiedzić krewnych, musieli odbyć daleką podróż – najbliższe przejście 
graniczne jest bowiem w Chanch – czyli około 200 km od ich koczowisk. Interesujące, 
że w relacjach o dawnym życiu, sprzed ucieczki do Mongolii, ani czasach współcze-
snych nie pojawia się Rosja – jako państwo sąsiadujące z Mongolią. Określenie „ZSRR” 
czy „Federacja Rosyjska” nie padło w rozmowach ani razu. Wszędzie sąsiadem Mongo-
lii jest Tuwa i z tego państwa jest się przybyszem.

Oczywisty wpływ na rodzaj relacji pomiędzy Tuchalarami a Mongołami (Darchata-
mi) mógł wynikać ze wspominanego przez wielu rozmówców oddawania dzieci rodzi-
nom darchackim – bieda, trudności życia w tym pierwszym okresie pobytu w Mongolii 
powodowały, że niektóre rodziny tuchalarskie były zmuszone oddawać dzieci rodzinom 
darchackim. Z reguły były to dzieci kilku- lub kilkunastoletnie, które za jedzenie i ubra-
nie pracowały i żyły w rodzinach darchackich. Przy okazji poznawały język, zwyczaje 
darchackie, sposób hodowli zwierząt mongolskich. Po kilku latach wracały do swojej ro-
dziny (nie wiadomo, czy wszystkie i jak wiele pozostało na stałe pośród Darchatów, ale 
takie przypadki mogły mieć miejsce). Dziś są to osoby – chodzi o tych, którzy wrócili 
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do tajgi – starsze, sześćdziesięciokilkuletnie, mające istotny głos w kwestiach funkcjo-
nowania społeczności hodowców reniferów. Wydaje się zasadne przypuszczenie, że ten 
czas i epizody dawnego życia mogą wpływać na stosunek do Darchatów i na nietrakto-
wanie ich jako zupełnie obcych.

Takie sytuacje skutkowały zapewne nie tylko zmianami językowymi i zapożycze-
niami kulturowymi w przypadku osób, które mają za sobą kilka lat życia w rodzinach 
darchackich. Można przypuszczać, że także niezależnie od intencji i być może niezbyt 
świadome skutków, takie osoby wspierały oddziaływania władz zmierzające do mongo-
lizacji Tuchalarów, poprzez przejęte w trakcie pobytu wzory kulturowe – np. zwyczaje, 
sposoby świętowania. Nie należy też zapominać o próbie osiedlenia Tuchalarów i wybu-
dowaniu dla nich drewnianych domków w centrach somonowych. To był krótki epizod 
– po pierwszej zimie spędzonej w centrum znaczna część pasterzy powróciła do tajgi, 
a domki tylko częściowo spełniły planowaną rolę – wykorzystywane sezonowo przez te 
osoby, które pracowały poza tajgą, albo których dzieci przebywały w szkole. Powrót do 
tajgi, niechęć do osiedlenia można tłumaczyć tym, że żyli jeszcze starsi – rodzice moich 
rozmówców, a dla nich zmiana trybu życia była zbyt traumatyczna. Jednakże – zdaniem 
niektórych rozmówców – był to istotny czas w ich życiu. Zarzucenie skórzanych ubrań 
i przyjęcie wyłącznie tkanin i ubiorów używanych przez Darchatów, a także zaniechanie 
korzystania z otwartego ognia w urcach14 i stopniowe wprowadzenie żelaznych pieców, 
wiąże się z tym właśnie momentem. Wielu rozmówców, nawet jeśli nie wskazuje bez-
pośrednio na próbę osiedlenia i czasowy pobyt w domkach, w centrach somonowych, 
stwierdza, że właśnie na początku lat 60. rozpoczął się proces zastępowania kory i skór 
brezentem – jako materiałem do krycia urców, zastępowania skór w ubiorach tkaninami 
(poza butami), a otwartych palenisk żelaznymi piecami.

Należy tu zwrócić uwagę na formę domostwa – wyraźnie różniącą Tuchalarów od 
Darchatów. Na terenie całej Mongolii mieszkaniem pasterza jest wojłokowa jurta – ko-
pulaste w formie, łatwe do transportu i dobrze chroniące od wiatru domostwo. Nato-
miast pasterze reniferów mieszkają w stożkowatych szałasach – urcach. Długie żerdzie 
są ustawione jednym końcem na ziemi, na planie okręgu, drugie końce oparte są o sie-
bie; na tej konstrukcji mocuje się brezentowe pokrycie. Zmieniając miejsce postoju, 
zabiera się tylko brezent, tyki pozostawia; pasterze użyją ich, kiedy znów przybędą na 
to samo pastwisko. 

Jest oczywiste, że istnienie małżeństw mieszanych etnicznie i kulturowo (a związ-
ki tuchalarsko-darchackie są niewątpliwie takiego rodzaju małżeństwami) ma wpływ 
na stan zachowania odrębności i pamięć lub zapominanie przeszłości. Część Tuchala-
rów, zwłaszcza ze Wschodniej Tajgi, zaczęła w tym czasie pracować poza pasterstwem, 
w gospodarstwie rybackim, i tym samym prowadziła osiadłe życie pośród Darchatów, 
co oczywiście sprzyjało mieszanym etnicznie związkom małżeńskim. Jednak nie sam 
fakt małżeństwa ma tu wpływ istotny, ale towarzyszące temu zmiany. Jak już stwier-
dzono, z zasady to osoby należące do społeczności pasterzy reniferów, do Tuchalarów, 
przyżeniały się do społeczności pasterzy zwierząt mongolskich – Darchatów. Tak było 
jeszcze do niedawna. Przebywanie w rodzinie darchackiej, codzienne używanie języka 
mongolskiego, zajmowanie się zwierzętami mongolskimi (co wiązało się z konieczno-

14 Mong. urc – szałas, namiot.
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ścią nauczenia się praktycznej znajomości hodowli, ale także poznania wiedzy z zakresu 
lecznictwa i praktyk magicznych) niewątpliwie było przyswojeniem sobie kultury mon-
golskiej i można uznać to za etap mongolizacji. Życie w darchackich rodzinach dzie-
ci oddanych przez swoich tuchalarskich rodziców z powodu biedy i braku możliwości 
utrzymania ich to także okres kształtowania swojej kulturowej tożsamości i socjalizacji 
– dokonywała się ona nie w grupie własnej, ale w środowisku odmiennym kulturowo. 
Późniejszy powrót do swojej grupy zapewne nie prowadził do całkowitego odrzucenia 
tego, co zostało przyswojone w trakcie życia pośród Darchatów, choć trudno ocenić sto-
pień inkulturacji i trwałości zapożyczeń.

Na obecną zmianę relacji Tuchalarzy – Darchaci może wskazywać rosnąca (jak się 
wydaje na podstawie obserwacji i rozmów) liczba związków małżeńskich, w których 
to osoba z rodziny darchackiej (z reguły kobieta) przyżenia się do rodziny tuchalarskiej 
i przenosi do tajgi. Nie oznacza to zaniechania kontaktów z rodziną, z kulturą i językiem 
rodzimym, choć oczywiste jest rozluźnienie tych kontaktów, wynikające z faktu spędza-
nia wielu miesięcy na pastwiskach górskich z rodziną i z grupą męża; ale na pewno zmu-
sza do przyuczenia się i do zajmowania się renami, do mieszkania w urcu, a nie w jurcie, 
oswojenia z językiem i zasadami obowiązującymi w tajdze. Wydaje się, że może być to 
jedną z oznak wzrostu statusu Tuchalarów i ich atrakcyjności małżeńskiej. Trudno po-
wiedzieć, czy ma na to wpływ zagraniczna pomoc, ale jest to prawdopodobne.

Szczególnie istotna dla trwania grupy jest rola języka. Można sobie wyobrazić zaj-
mowanie się reniferami i posługiwanie się językiem mongolskim, tyle że nie będzie to 
już ta sama grupa – tę troskę o język i zagrożenie łączące się z zapominaniem czy porzu-
caniem tuwijskiego wyrazili w rozmowie niektórzy starsi Tuchalarzy. A ten właśnie ro-
dzaj zagrożenia wiąże się z mieszanymi małżeństwami. Przede wszystkim jednak z edu-
kacją szkolną – nauka jest prowadzona wyłącznie w języku mongolskim; jest to także 
język kontaktu z nauczycielami i w grupie rówieśniczej w czasie przebywania w szkole. 
Pobyt w szkole to także czas bycia poza grupą rodzimą, w szkolnym internacie lub u ro-
dziny w Cagaan Nuur, ale nie na pastwisku, nie w otoczeniu, które określa tuchalarską 
specyfi kę, a zarazem różni zasadniczo od Mongołów.

Język mongolski jest przy tym językiem grupy silniejszej kulturowo i grupy kul-
turowo atrakcyjnej. Wiemy zaś, że „im bardziej przynależność do grupy obcej wydaje 
[...] się prestiżowa i korzystna, a granice grupowe przekraczalne, tym większą wykazują 
[ludzie] skłonność do przyjmowania sposobu mówienia tej grupy”15.

To paradoksalne, ale być może dopiero teraz język może zacząć odgrywać rolę konso-
lidującą grupę. Upadek negdelu i powrót do gospodarki tradycyjnej oraz zainteresowanie 
cudzoziemców, dostarczane przez nich towary zmniejszyły – jak się wydaje – atrakcyj-
ność kultury mongolskiej. Zwłaszcza zainteresowanie cudzoziemców może być istotne. 
Trudno powiedzieć, co jest przyczyną, ale znów – jak twierdzi kilku rozmówców – nasta-
ła moda na nadawanie dzieciom imion tuwijskich, a nie mongolskich. Wprawdzie nadal 
odbierający poród w szpitaliku somonowym dają imię mongolskie, ale rodzice często na-
dają także imię tuwijskie i to ono – a nie mongolskie – jest używane w grupie. Poza tym 
wymieszanie obu społeczności tajgowych, wymieszanie dialektów po ucieczce z Tuwy, 
powoduje, że dopiero teraz ich wspólna mowa może pełnić funkcję integrującą.

15 C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999, s. 188.
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Upadek negdelu i gospodarstwa rybnego oraz załamanie dotychczas funkcjonujące-
go sposobu egzystowania w planowej gospodarce socjalistycznej zmusiły Tuchalarów 
do aktywności i szukania sposobów przetrwania. Przynależenie do negdelu było także 
zabezpieczeniem egzystencji. Jego członkowie nie musieli się martwić, czy to, co wy-
produkowali, znajdzie kupców i jaka jest faktyczna tego wartość – państwo odbierało 
od nich owoce ich pracy i opłacało, tak jak innych pracowników. Otrzymywali więc 
stałą zapłatę, która nie zależała od wyników ich pracy. Dlatego ten czas jest dziś dobrze 
wspominany.

Możliwość zakupu zwierząt po niskiej cenie, w rezultacie decyzji o prywatyzacji, 
została przyjęta z zadowoleniem. W podejmowaniu tej decyzji uczestniczyli przedsta-
wiciele Tuchalarów-pasterzy reniferów, co może też świadczyć o tym, że byli zaintere-
sowani powrotem do gospodarki indywidualnej w jej tradycyjnej postaci; choć nie byli 
świadomi, jakie trudności czekają ich w związku ze zmianami politycznymi i ekono-
micznymi. Powrót do tego rodzaju gospodarki, uzupełnianej wymianą i handlem z Mon-
gołami, był niemożliwy. Nie wszystkie rodziny mają wystarczającą liczbę zwierząt, by 
uczynić stado podstawą egzystencji. Hodowla renów nie przynosi nadwyżek. Jak daw-
niej, przed włączeniem do negdelu, polowanie stało się koniecznością, jako sposób uzu-
pełnienia żywności. Wprawdzie istnieją przepisy, które regulują prawo do polowania 
i Tuchalarom właściwie wolno polować tylko na wiewiórki (faktycznie polują na nie, 
skóry sprzedają, a mięso jest zjadane), ale w trakcie pobytów pośród Tuchalarów mo-
głem stwierdzić, że polują jak dawniej, także na duże zwierzęta – jeleniowate (m.in. na 
łosie), a nawet niedźwiedzie. Tyle że sprzedaż czy wymiana niektórych produktów polo-
wania (skór, rogów) odbywa się „po cichu”, w tajemnicy przed władzami somonowymi. 
Ryby, jagody, orzeszki limbowe uzupełniają jadłospis. Niektórzy przypomnieli sobie 
o zarzuconych już sposobach połowu ryb w strumieniach, a nawet o samołówkach, uży-
wanych zwłaszcza na mniejsze zwierzęta – to cichy i sprawdzony sposób. Jest to delikat-
na materia w rozmowie, ale kilku rozmówców dość dokładnie opowiedziało mi o tych 
sposobach łowieckich – dawnych, ale znów stosowanych.

Sposobem zdobycia gotówki jest sprzedaż pantów – krwawych rogów, jak również 
wyrobów z rogu, drewna i skóry – co jest praktykowane od niedawna, od pojawienia się 
cudzoziemskich turystów. Chińscy kupcy są zainteresowani pantami, a rogami renów 
dysponują wyłącznie Tuchalarzy. Także pozostałe wymienione tutaj wyroby są tylko ich 
specyfi cznymi produktami towarowymi. Przy czym znaczenie tych tuchalarskich wy-
robów ze skóry, rogu, drewna nie ogranicza się do użytkowo-pamiątkarskich walorów. 
Być może ważniejsza, niż tylko fi nansowa, jest ich rola jako produktów znaczących, jako 
ważnych wyróżników ich przynależności kulturowej i etnicznej. Także wynajmowanie 
się w roli przewodników i wypożyczanie swoich zwierząt (koni) do transportu cudzo-
ziemców i ich bagażu – to znaczące źródło gotówki, choć dostępne nie dla wszystkich, 
głównie dla tych, którzy dysponują zwierzętami, siodłami i akurat są tam, gdzie pojawi 
się grupa cudzoziemców poszukujących możliwości transportu i przewodników.

W świadomości rozmówców funkcjonuje mocne przekonanie, że po upadku neg-
deli i zmianach ekonomicznych powinni otrzymywać pomoc. Istotnie pomoc (głównie 
ze strony niemongolskich organizacji pozarządowych) otrzymują ci, którzy w tajdze 
zajmują się pasterstwem. Nie otrzymują jej wszyscy Tuchalarzy – na przykład żyjący 
w Cagaan Nuur są jej pozbawieni. Pomoc zagraniczna i pojawianie się turystów jest 
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dość czytelnym znakiem rozgraniczenia Tuchalarów – którzy są obiektem ich zaintere-
sowania – od Darchatów, którzy raczej nim nie są. Trudno ocenić, na ile ma to wpływ 
na poczucie dystansu i wzmocnienie poczucia odrębności etnicznej; ale można przyjąć, 
że jest jednym z nowych czynników pobudzenia myślenia w kategoriach przynależności 
etnicznej.

Posiadanie symboli, tworzenie symboli, „produkowanie” ich, jako towaru na sprze-
daż, ale zarazem odczytywanego przez swoich i nie swoich, jako znaku przynależności 
do określonej grupy, jest zjawiskiem nie tylko znanym i analizowanym w literaturze et-
nologicznej. Jest zauważalne, że powszechnie towarzyszy współczesnym przemianom 
etnicznym (narodowościowym) w świecie postkomunistycznym. W wypowiedziach 
rozmówców często powtarza się wskazanie na hodowlę renów jako znak przynależno-
ści, jako wyróżnik tuchalarskości w Mongolii. Wobec kurczenia się obszaru stosowania 
języka tuwijskiego, w sytuacji gdy ubiór nie jest wyróżnikiem, życie w tajdze – ale życie 
związane z hodowlą i wypasem renów, mieszkaniem w szałasach – a także sfera wierze-
niowa pełnią rolę znaku przynależności. Ponieważ sfera wierzeniowo-magiczna nie dla 
wszystkich jest zauważalna, wobec tego renifer, szałas i tajga są znakami przynależno-
ści, symbolami tuchalarskości, czytelnymi zarówno dla samych Tuchalarów, jak i dla 
Darchatów i przybywających cudzoziemców.

Tuchalarzy są traktowani przez cudzoziemców jako społeczność żyjąca tradycyjnie, 
słabo podporządkowana wzmożonemu działaniu cywilizacyjnemu, oddziaływaniu kul-
tury masowej. Są odbierani – jak można sądzić – jako społeczność nieomal pierwot-
na. Wrażeniu takiemu może sprzyjać porównanie nawet z pasterzami mongolskimi. Do 
wielu osad mongolskich – oczywiście nie do rozsianych w stepie jurt – dociera energia 
elektryczna, docierają towary znane z magazynów w dużych miastach różnych krajów. 
U Tuchalarów tych oznak współczesnej cywilizacji brak. Przybysz turysta, który przed-
sięwziął tak daleką podróż, chce – można być prawie pewnym – potwierdzenia opinii, 
uwiarygodnienia wobec innych i siebie, że tam był, że dotarł do „pierwotnych pasterzy 
reniferów”. Przywiezienie gadżetu-pamiątki, ale gadżetu znaczącego, jest więc nieomal 
obowiązkiem turysty i cudzoziemca; ale powinien to być gadżet symbolizujący grupę, 
potwierdzający: „ja tam byłem”. Jest nieomal oczywiste, że możliwość zarobku także 
dla samych pasterzy uczyniła czymś ważnym wyrób symboli. Rzeźby z rogu rena wy-
konywano niekiedy i dawniej, np. jako ofi arę na owoo16; zwykle rogi były wykorzysty-
wane tylko w celach użytkowych, gospodarczych. Teraz rzeźbi się w rogu wyłącznie 
dla turystów. Oglądając wyroby pasterzy, można dostrzec, że najczęściej pojawiają się 
tam motywy rena, urcu, tajgi, zwierząt żyjących w górach i w tajdze, sceny z życia pa-
sterskiego. Jest to niby dość oczywiste, ale zarazem widzimy, że turysta otrzymuje po-
twierdzenie – znaki dokumentujące pokonaną drogę i bytność u mongolskich pasterzy 
reniferów. Ojunbadam (2002) mówi o tej wytwórczości: „robią czarki i naczynia, ale 
nie dla siebie. Stawiają je na półce ze sprzętami gospodarskimi i jak przyjadą cudzo-
ziemcy, to od razu chcą je kupować”. Podobnie Darimaa (2002) opowiada, że kiedyś 
jakiś cudzoziemiec zobaczył stare, zniszczone naczynie z kory u jej rodziców i kupił je, 
choć było stare, a rodzice wzdragali się sprzedać zniszczony przedmiot. Dlatego zaczęła 

16 Mong. owoo – kopce, na których składa się ofi ary dla duchów; zwykle znajdują się na przełęczach, 
przy drodze i w jakichś szczególnych miejscach.
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robić naczynia z kory i torebki ze skóry rena, licząc na zainteresowanie cudzoziemców. 
Oferowała przybyłym owe naczynia – nie chcieli jednak ich kupić, wyjaśniając, że są 
nowe, nieużywane, jakby nieautentyczne. Od tego czasu zrobionych dla turystów na-
czyń z kory brzozowej zawsze używa przez pewien czas w gospodarstwie. Teraz już 
są one przedmiotem zainteresowania, obiektem pożądania turystów i znajdują chętnych 
nabywców, są „autentyczne”.

Obserwując te zjawiska, analizując wypowiedzi tuchalarskich rozmówców, możemy 
stwierdzić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem tworzenia symboli i operowania nimi, 
z faktem sprzedaży symboli. Są one zarazem – w warunkach Mongolii – jednoznacz-
ną wskazówką o jaką grupę, jaki obszar Mongolii chodzi; są znakiem przynależności 
właśnie Tuchalarów (Caatanów). Tak dla cudzoziemców, dla Darchatów-Mongołów, jak 
i dla samych pasterzy reniferów. Sądzę, że zasadne jest stwierdzenie, iż jest to kolejny 
element artykulacji przynależności etnicznej, kolejny wyraz formowania, czy wzmac-
niania swojej etniczności.

Dosyć oczywiste jest, że istnieje wyraźna współzależność zmian, jakich doświadcza-
ją od kilku lat Tuchalarzy, i pojawienia się turystów oraz cudzoziemskiej pomocy a re-
fl eksją nad własną grupą. Określenie „Caatan”, nadane i używane przez Mongołów, było 
przez długi czas nie tylko powszechne w ofi cjalnych dokumentach czy mowie potocznej, 
ale także oswojone przez samych Tuchalarów, uznane za prawomocne określenie spo-
łeczności pasterzy reniferów. Ani jedna wypowiedź nie sugeruje, by dawniej raziło ich 
to określenie. Uważano za oczywiste, że w języku tuwijskim mówią o sobie „Tucha”, 
czy „Ducha”, ale mówiąc po mongolsku, używa się słowa „Caatan”. Takiemu stanowi 
rzeczy sprzyjała sytuacja – Tuchalarzy nie mieli kontaktu z nikim poza Mongołami-Dar-
chatami. Cudzoziemców – jak wspominaliśmy – nie dopuszczano do nich dawniej, by 
nie psuć wizerunku socjalistycznego kraju. Dopiero więc splot kilku wydarzeń: zmiany 
polityczne, upadek negdelu, zmiany ekonomiczne, prywatyzacja stad, upadek gospodar-
stwa rybnego, pojawienie się kupców chińskich zainteresowanych pantami, pierwsze 
kontakty z cudzoziemcami turystami, przedstawicielami organizacji pomocowych, bądź 
lekarzami także pojawienie się badaczy z różnych krajów – tworzyły sytuację sprzyja-
jącą autorefl eksji.

Rewitalizacja tradycji czy nowa tożsamość?

Niemniej ważne jest pojawienie się badaczy – różnych profesji, w tym antropologów. 
Nie wszyscy potrafi ą się ograniczyć do pytań i rozmów, niektórzy także starają się prze-
konać, kim są pasterze, kim powinni się czuć, za kogo uważać. Zbiorowości nie mają 
rozpoznawalnej, widocznej tożsamości, dopóki nie zajmą się nimi antropologowie. 
Prawomocność tożsamości jest współcześnie warunkowana interwencją z zewnątrz. 
To spostrzeżenie – choć dyskusyjne – jest znane badaczom zajmującym się kwestiami 
tożsamości17. Oddaje ono także sytuację dzisiejszą, żyjących w Mongolii pasterzy reni-
ferów. „Nazywamy się Urianchajczykami, a nie Caatanami. Tuwińczycy żyją w Rosji, 

17 M. O’Brien, Esej o płynnej tożsamości, [w:] Wokół problemów tożsamości, red. A. Jawłowska, s. 26–37, 
Warszawa 2001, s. 28.
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a w Mongolii Urianchajczycy, choć mówią po tuwińsku” – to słowa jednego z przywód-
ców grupy, imieniem Bajaraa (zanotowane w trakcie rozmów w 2001 i 2002). Wypowia-
dający je urodził się gdy Kraj Urianchajski już dawno nie istniał. Bajaraa nie zdobył tej 
wiedzy w czasie krótkiego pobytu w szkole. Ale jego rozmówcą był japoński antropolog 
– przebywający przez pewien czas na ich koczowiskach. Przybyłym później innym an-
tropologom Bajaraa przekazuje już informacje kim jest, bez wątpliwości, bez zastano-
wienia. Wie, czego oczekuje antropolog pytający o jego tożsamość, wie – bowiem inny 
antropolog powiedział mu kim on jest, albo powinien się czuć. „Najważniejsze żeby 
samemu pamiętać kim się jest” – mówi Bajaraa – ale nie ogranicza się do pamiętania, 
poszukuje właściwego umiejscowienia i tożsamości uznanej przez innych.

W wyniku zmian administracyjnych, a potem polityczno-gospodarczych wzmocniło 
się poczucie więzi pomiędzy pasterzami reniferów. Kwestie poczucia tożsamości i py-
tanie „Kim jesteśmy?” – wobec przeszłości i w stosunku do teraźniejszości i otoczenia 
– skłaniało do pogłębionej refl eksji i do bardziej jednoznacznego poczucia tożsamości. 
Pojawienie się turystów i badaczy zakłóciło ten samoczynnie, ewolucyjnie dokonujący 
się proces. Antropolodzy mówią im, kim są, a potem pytają o to samo, wprowadzając 
niepokój – bowiem to, co zdaniem antropologa powinien on usłyszeć jako informację 
o poczuciu tożsamości, nie jest sądem podzielanym przez ogół pasterzy reniferów, nie jest 
tym, co jest odczuwane. Turyści swoją obecnością, poszukiwaniem egzotyki i zadawa-
nymi pytaniami także pobudzają pasterzy do zadawania samym sobie pytań o przeszłość 
i tożsamość i szukania odpowiedzi – dla siebie i by móc odpowiedzieć przybyszom. Ale 
turyści, pytając, wiedzą zarazem, że przybyli do Caatanów, tak bowiem zapewniało ich 
biuro podróży czy specjaliści organizujący wyprawy do tajgi. Turyści odjeżdżają, mniej 
lub bardziej usatysfakcjonowani tym, co zobaczyli; natomiast ich pobyt i pytania wywo-
łują rezonans u samych pasterzy reniferów; oddźwięk głębszy i mający dalsze reperku-
sje, dłużej trwający niż sam pobyt turystów.

Trudno przewidzieć, na ile powszechna stanie się wiedza przekazywana przez antro-
pologa, który wie, zna prawdę i postanowił naprawić błędne czy niedoskonałe myślenie 
miejscowej ludności. Na razie jej przyswojenie jest niewielkie, marginesowe, istnieje 
raczej na użytek innych antropologów. Sądzę, że cytowana już opinia Puncal: „Naj-
właściwsze określenie to Tuwa albo Tucha. (…) Tucha – to po tuwijsku; po mongolsku 
Tuwa. Najwłaściwsze jest Tucha. A inne: Caatan, Urianchaj, Ujgur, to używają na nas 
inni” – oddaje właśnie stan autorefl eksji, stan wiedzy i poczucia swojej etnicznej przy-
należności.

Odnaleziona kultura własna, tożsamość odnaleziona jest wartością dla samych siebie, 
ale jest też towarem, który się sprzedaje i dla którego to towaru (wyrażającego się sym-
bolizującymi go wytworami z kory i rogu, reniferami i szałasami) przyjeżdżają turyści. 
Przybywający turyści, kupcy widoków, wrażeń i wytworów kultury, pobudzają zarazem 
do wyraźniejszego uświadomienia sobie swojej osobowości kulturowej i etnicznej od-
mienności – w zestawieniu z Mongołami. Ta pogłębiająca się odmienność jest przed-
miotem wymiany kulturowej, obszarem na sprzedaż. Jednak codzienność – ta między 
pobytem turystów i antropologów (także będących turystami, kupującymi dla muzeum 
japońskiego, albo po prostu „na pamiątkę” wyroby starego-nowego rękodzieła) – jest 
inna. Codzienność to bliski kontakt z językiem i kulturą mongolską, z Mongołami dyspo-
nującymi często przedmiotami podobnymi do tych, którymi dysponują turyści. Sytuacja, 
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w jakiej się znajdują pasterze, zainteresowanie cudzoziemców i uczonych to znaczące 
impulsy do wzmocnienia poczucia etnicznej odmienności od Mongołów, poczucia tożsa-
mości i własnej atrakcyjności. To możliwość przeciwdziałania stałemu, choć powolnemu 
procesowi mongolizacji – niekiedy narzuconemu przez administrację i obowiązek szkol-
ny, ale przede wszystkim dokonującemu się z racji bycia małą grupą, zdominowaną przez 
silne kulturowo otoczenie. Otoczenie ewoluuje ku innemu stylowi życia, ku moderniza-
cyjnym oznakom uczestnictwa w kulturze wyższej, ku przyswajaniu tego, czym dyspo-
nuje stolica i wysoka techniczna kultura. Symbole tej nowej kultury stają się atrakcyjne 
i zauważalne także dla młodzieży i ludzi w wieku średnim – pasterzy reniferów. Turyści 
przybywają rzadko, Mongołowie są stale. Zmieniają się relacje, zmieniają wyrazy kultu-
rowego oddziaływania Mongołów na Tuchalarów-Caatanów. Jednak nawet wzmocnienie 
grupy i stanu jej świadomości nie jest w stanie w pełni przeciwdziałać oddziaływaniu 
kultury mongolskiej – już nie tylko tradycyjnej, ale także tej nowej, konsumpcyjnej, tech-
nicznej. Nawet jeśli została ona przyswojona przez Mongołów od innych – dla Tuchala-
rów kojarzy się ona przede wszystkim z Mongołami. Jak więc dalej potoczą się losy tej 
grupy, co stanie się za kilkanaście lat, kiedy przestaną być turystyczną atrakcją, czy bez 
pomocy potrafi ą zachować swoja odrębność? Gombo (2002), jeden ze starszych męż-
czyzn, ma świadomość kruchego losu i stale niepewnej przyszłości grupy:

Kiedyś Caatanowie byli narodem, który miał swoją kulturę; koczowali z renami. Ale gdy przy-
szedł rynek [zmiany ekonomiczne lat 90.– L.M.], stali się biedni. To też jest kwestia, że są małą 
grupą, żyjącą obok dużej; z ich odrębności zostały reny i urc (…). On i Suujan są odpowiedzialni, 
że nie nauczyli młodych języka, zwyczajów i dopuścili, że tak się zmongolizowali. Ich kultura 
z dnia na dzień zatraca się. Obawia się, że za 20 lat może już nie być nawet renów.

Trudno przewidzieć przyszłość Tuchalarów. Proces konsolidacji etnicznej wydaje się 
nasilać i zapewne ta tendencja utrzyma się jeszcze jakiś czas. Kwestią i pytaniem, na 
które zupełnie nie znam odpowiedzi, jest, czy ów proces, który rozpoczął się stosunko-
wo niedawno, doprowadzi do silniejszego zaangażowania w ochronę własnej kultury 
i czy znajdą się osoby, które staną się także politycznymi liderami grupy, a refl eksje i py-
tania „Kim się jest?” doprowadzą do wyraźnego ożywienia myślenia kategoriami swojej 
grupy i etnosu, czy też szybszy będzie proces mongolizacji, a to, co obserwowaliśmy, 
okaże się tylko fragmentem dziejów, elementem historii niegdysiejszych uciekinierów 
z Tuwy.

Dialog kultur – pojęcie, które jest nośnym hasłem propagandowym – najczęściej 
jest stosowane do sytuacji, które nie są dialogiem (zakładającym przecież z samej istoty 
słowa wymianę, wzajemne poznawanie), ale oddziaływaniem jakiejś kultury na inną. 
W tym wypadku mongolskiej na tuchalarską. Nie jest też dialogiem wzbogacenie tu-
chalarskiego inwentarza kulturowego o to, co przychodzi wraz z turystami. Zarazem 
przyswojenie tych elementów, wprowadzenie ich do zasobu własnej kultury jest formą 
dialogu – nie pomiędzy kulturami, ale własną kulturą tradycyjną a tymi elementami, 
które przyjęte z zewnątrz są wkomponowywane w kulturę własną. Zmienia się również 
tzw. tradycja – przywracana, ożywiana na potrzeby własne i przybyszów, która także 
przyjmuje postać dialogu pomiędzy własną pamięcią i wspomnieniem przeszłości a jej 
praktycznym, sprzedażnym i symbolicznym dzisiejszym wyrazem – przedmiotem pożą-
dania cudzoziemców.
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POGRANICZE SPOŁECZNO-KULTUROWE 
W TRADYCJI I ŚWIADOMOŚCI ŚLĄZAKÓW

Pogranicze jest powszechnie pojmowane jako obszar zróżnicowany etnicznie i kulturowo, 
położony na obrzeżach państwowych bądź regionalnych. Wynika to z faktu, iż znacze-
nie tej kategorii obejmuje przestrzeń terytorialną, na której współżyją co najmniej dwie 
grupy etniczne. Grupy te mają na ogół wyraźną świadomość własnej odrębności społecz-
no-kulturowej. Ich formy współżycia ukształtowane są stycznością i wymuszone sytuacją 
wzajemnych kontaktów. Są one uwarunkowane historycznie umownymi politycznymi po-
działami terytorialnymi, obiektywnymi cechami geografi cznej i klimatycznej delimitacji 
terenu oraz specyfi ką cech społeczno-kulturowych. Tak pojmowane pogranicze uwidacz-
nia się w życiu społecznym i kulturze ludności zamieszkującej określone terytorium jako 
styk, wskazujący z jednej strony na odrębność dwóch obszarów, z drugiej – na wzajemne 
wpływy w wyniku wspomnianych kontaktów. Przeciwstawne opcje społeczne i kulturowe 
z konieczności współistnieją, lecz ścierają się, ale też przenikają. Powstaje obszar pośred-
ni, rodzaj pomostu łączącego graniczące ze sobą obszary etniczno-kulturowe – pogranicze 
społeczno-kulturowe. Jest ono jakby zewnętrzne, zewnątrzkulturowe wobec stykających 
się z sobą grup etnicznych, informuje o tym, co dzieli i co łączy owe grupy.

Na kształt pogranicza społeczno-kulturowego mają wpływ przede wszystkim czynni-
ki społeczno-polityczne, procesy demografi czne (migracje) i ekonomiczne. Przykładów 
takich pogranicz można przytoczyć wiele. Dla terenu Polski szczególnym przykładem 
może być region Śląska, który w całości można uznać nie tylko za region wielokultu-
rowy, ale przede wszystkim za region pogranicza społeczno-kulturowego. Powstał on 
w wyniku wspomnianych czynników i zderzenia się sąsiadujących z sobą kultur, co do 
dziś ma znaczenie dla świadomości tożsamości miejscowej ludności, zarówno rodzimej, 
jak i napływowej. Przez wieki aż do teraz mamy tu do czynienia z dialogiem współist-
niejących kultur wywodzących się nie tylko z bezpośredniej graniczności sąsiedzkiej, 
ale kultur wnoszonych jako bagaż kulturowy licznych przybyszów z innych regionów 
Kraju. I to decyduje o laboratoryjnym wręcz przykładzie pogranicza społeczno-kulturo-
wego Śląska, którego ludność – mimo iż rodzima – ciągle broni swej odrębności. Dlate-
go chcę tu przedstawić wybrane aspekty tego zagadnienia.
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Ślązacy żyli od wieków na obszarze granicznym z Czechami, Morawami, Niemcami. 
Gdy sięgniemy do dziejów Śląska, którego początek datują historycy polskiej państwo-
wości czasów piastowskich, na X wiek, to okazuje się, że u podstaw tej graniczności 
były wieloletnie zależności polityczne polskich mieszkańców od państw graniczących 
z terytorium tego regionu. Sytuacja egzystencjalna Śląska wiązała się z zależnością po-
lityczną od Czech przez prawie trzy wieki (od XIV do poł. XVIII w., w obrębie Monar-
chii Luksemburgów, potem Habsburgów), części Śląska Cieszyńskiego od Austrii oraz 
zależnością polityczną Górnego i Dolnego Śląska najpierw od Prus (od poł. XVIII w.), 
później od Rzeszy Niemieckiej (od drugiej poł. XIX w. do poł. XX). Jedynie część Ślą-
ska powróciła do macierzy po powstaniach i plebiscycie w latach 1922–1939, a całość 
(z wyjątkiem Śląska Opawskiego, który pozostał w granicach Czech jako Zaolzie) po-
wróciła do Polski po drugiej wojnie światowej, tj. po 1945 roku.

Opisując skomplikowane dzieje Śląska, polscy historycy zwracają uwagę na wcze-
śniejsze, krótkie powroty tych ziem (np. raciborskie na początku XVII w.) w ręce pol-
skie, na polską etniczność mieszkańców wsi, nauczycieli, księży, uczonych, którzy za-
służyli się dla nauki polskiej m.in. jako profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, na 
nielicznych właścicieli ziemskich i osadników z poznańskiego, robotników i rzemieśl-
ników, na obecność polskich nazw miejscowości1. Badacze śląskiej tradycji kulturowej 
zwracają jednocześnie uwagę na fakt położenia Śląska na skrzyżowaniu ważnych szla-
ków handlowych biegnących ze wschodu na zachód i z północy na południe (przez Bra-
mę Morawską). Dlatego od wczesnego średniowiecza datowano przenikanie się kultur 
na tym terenie i tworzenie się kultury pogranicza2. Zależność polityczna od Czech i od 
Austrii, zmieniający się zasięg przynależności terytorialnej Czech i Polski w różnych 
okresach przeszłości, przygraniczny handel, powiązania przestrzenne przekraczających 
granicę gospodarstw chłopskich (do dziś część pól leży po obu stronach granicy), po-
wiązania rodzinne – to czynniki tworzenia się kulturowego pogranicza polsko-czeskie-
go i polsko-morawskiego. Do dziś widać wpływy tego zjawiska w gwarze cieszyńskiej 
(chętnie używanej nawet urzędach), w tutejszych tradycjach kulinarnych, we wspólnej 
świadomości ludzi stela i odróżnianiu tych nie stela (stąd – nie stąd).

W miarę rozwoju gospodarki, komunikacji wewnętrznej oraz międzynarodowej, 
szlaki te ułatwiały nie tylko transport produktów przemysłu, ale migrację ludności. Mi-
gracja ta w większym jednak stopniu dotyczyła zachodnich rubieży Śląska będących, 
jak wspomniano wyżej, w obrębie państwa Pruskiego, a później Niemiec. Proces ten do-
tyczył zwłaszcza drugiej poł. XIX i początków XX wieku, a związany był ze wzrostem 
i ubytkiem ludności na Śląsku. Był to nie tylko przyrost naturalny (wielodzietne rodziny 
posiadały do dziesięciu, a czasem więcej dzieci), ale napływ ludności obcej etnicznie 
– osadników niemieckich (fachowcy zwłaszcza nadzoru technicznego, do kopalń i hut, 
osadnicy wiejscy) oraz chłopów z Poznańskiego i chłopów-robotników z rodzinami 
przybywających z Galicji i Królestwa Polskiego. Na niektórych terenach osiedlali się 
robotnicy z Czech. W tym czasie ubywało też ludności – Ślązacy emigrowali całymi 

1 K. Popiołek, Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 1972, s. 234; H. Barycz, Ślą-
zacy w polskiej kulturze umysłowej, Wrocław 1948; J. Krzyżanowski, O polskość Śląska, Warszawa 1947, 
s. 15–16. 

2 D. Simonides, Wprowadzenie do śląskiej kultury ludowej, [w:] Kultura ludowa śląskiej ludności rodzi-
mej, red. D. Simonides przy udziale P. Kowalskiego, Wrocław–Warszawa 1991, s. 7–10. 
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rodzinami do innych prowincji w państwie niemieckim, głównie do Westfalii i Nadrenii, 
także do Francji, szukając tam lepszych niż u siebie warunków pracy i życia i niejed-
nokrotnie je znajdując (do I wojny światowej wyemigrowało ok. 260 tys. osób, nieco 
mniejsza była emigracja do Ameryki). Większość emigrantów po kilku latach powra-
cała do tej samej miejscowości, do swych rodzin. Te ruchy migracyjne, kontakty go-
spodarcze i handlowe, przejmowanie wzorów kulturowych rozwijającej się cywilizacji 
technicznej nie tylko przyspieszały proces urbanizacji tradycyjnej kultury ludowej, ale 
ułatwiały wzajemne przenikanie się kultur. Treści kulturowe przenoszone zarówno za 
pośrednictwem przybyszów z Niemiec, jak i migrujących tam za pracą Ślązaków, były 
atrakcyjne. Przejmowano je i adaptowano do swych potrzeb, tworząc tradycję społecz-
ności industrialnej regionu pogranicza kulturowego3, stały się one źródłem utrwalenia 
się późniejszej aprobaty dla każdej nowości cywilizacji technicznej w życiu codzien-
nym, najłatwiej przyjmującej się właśnie na Śląsku.

Śląską graniczność etniczną i kulturową trafnie określił w okresie międzywojennym 
często cytowany w różnych publikacjach o tradycji kulturowej Śląska ks. Emil Szra-
mek, określający charakter przestrzeni społeczno-kulturowej tego regionu jako „naroż-
nikowy”. Mając na myśli graniczność terytorium, kultury i świadomości mieszkającej 
tu ludności, pisał, że Ślązacy to ludzie „o charakterze granicznym”, stąd podobni są „do 
kamieni granicznych, które z jednej strony noszą znamię polskie, z drugiej niemieckie, 
albo do gruszy granicznych, które na obie strony rodzą”4. To dlatego, jego zdaniem, na 
Śląsku mieszkają ludzie „o chwiejnej równowadze narodowej, wiecznie nie zdecydowa-
ni, istne trzciny, które pod powiewem lada wietrzyka przechylają się to w tę, to w ową 
stronę”5. Ta zewnętrzna dwustronność etniczna wynikała wówczas z opisanej sytuacji, 
w jakiej Ślązacy zmuszeni byli egzystować, z bezpośredniej zależności ekonomicznej 
(kopalnie i przemysł jako miejsce pracy, zapewnienie bytu, były własnością przemy-
słowców niemieckich) i społeczno-politycznej narzucanego języka, obcej etnicznie kul-
tury, do których dostosowywano się z konieczności, co z czasem przeniknęło do kultury 
rodzimej. Na styku kulturowym tworzył się też proces polonizacji osadników niemiec-
kich. Dokonywał się przez bezpośredni kontakt w życiu codziennym w miejscu za-
mieszkania i wspólnej pracy (sąsiedztwo, konieczność porozumiewania się) oraz przez 
zawieranie mieszanych związków małżeńskich. Jednocześnie miały miejsce niemiecko-
-polskie konfrontacje polityczne, etniczne i kulturowe, które szczególne nasilenie miały 
w okresie „kulturkampfu” i w latach 30. XX wieku.

W okresie międzywojennym, gdy po powstaniach i plebiscycie część Śląska powró-
ciła do Polski, zaczęła tu przybywać liczna rzesza ludności napływowej z innych regio-
nów kraju. Byli to nauczyciele, urzędnicy i inni kandydaci do pracy w administracji, 
a także absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po II wojnie światowej 
jeszcze bardziej zwiększyła się liczba tej ludności. Byli to repatrianci różnych stanów 
ze wschodnich rubieży. Jednocześnie opuszczały terytorium Śląska z nakazu polskich 
władz, wywodzące się z dawnego osadnictwa i już zasiedziałe tu rodziny niemieckie. 
Wyjeżdżały też niektóre rodziny śląskie w ramach tzw. łączenia rodzin, nie zawsze świa-

3 I. Bukowska-Floreńska, Rodzina na Górnym Śląsku, Katowice 2007, s. 257–259.
4 E. Szramek, Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

na Śląsku”, Katowice 1934 (Reprint odbitki artykułu, Opole [b.r.w.], b.18).
5 Tamże, s. 20.
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dome narodowościowo, najczęściej jednak ze względów ekonomicznych bądź rozczaro-
wania niedocenianiem ich zasług w walce o polskość, później z przyczyn politycznych 
emigrowały na stałe do Niemiec. Współczesne publikacje, także literackie, oparte na 
konkretnej dokumentacji źródłowej podają, że swoista „epidemia wyjazdowa” spowo-
dowała, iż w pierwszej poł. 1971 roku wyjechało z Górnego Śląska prawie osiem tysięcy 
osób, a po przymusowych, powojennych przesiedleniach śląskiej niemieckiej ludności, 
w latach 1952–1980, do Niemiec wyjechało ponad 550 tysięcy osób6. Wyjazdy w latach 
80. i późniejsze spowodowane były upadkiem kopalń, upowszechniającym się opiniom 
o wysokim standardzie życia „na zachodzie”.

Zachowane kontakty rodzinne były i nadal są źródłem przenikania kultur na tym te-
renie. Z jednej strony sprzyja to integracji ludności pogranicza, z drugiej powoduje kon-
fl ikty etniczne i kulturowe. Uwidoczniło się to zwłaszcza po 1989 roku, po zjednoczeniu 
Niemiec, w „obudzonym” silnym ruchu mniejszości niemieckiej (głównie na Opolsz-
czyźnie). Ma to związek z odmiennymi realiami końca XX i perspektyw XXI wieku, co 
niektórzy badacze tłumaczą nieuchronnym, naturalnym procesem społecznym. Przykła-
dowo Jan Szczepański uważa, że:

(...) wzory moralne zachowań, które pozwoliły przetrwać ludowi przez stulecia, tracą moc 
w cywilizacji konsumpcyjno-technicznej. (…) Wnukowie powstańców i więźniów obozów kon-
centracyjnych patrzą na Niemcy jako na kraj dobrobytu i masowej konsumpcji, w którym można 
się dorobić, a kategorie rozumowań i odczuć ich dziadków stają się obce i dziwaczne7.

Różne były skutki opisanych procesów w tworzeniu kultury pogranicza. Zofi a Stasz-
czak, badacz etnografi cznego pogranicza polsko-niemieckiego, uważa, że można tu wy-
mienić kryteria dotyczące zmian kulturowych zachodzących w zakresie: języka, wyznań, 
świadomości odrębności narodowej i innych elementów kultury. Przy czym kryterium 
językowe uznawane jest za najlepsze, obiektywne i jednoznaczne, gdyż cechą każdego 
pogranicza jest występowanie w jego obrębie zjawiska dwu- czy wielojęzyczności. Ostre 
różnice zachodzą tu wtedy, gdy stykające się ze sobą grupy nie są powiązane genetycz-
nie. Na obszarze Śląska mamy do czynienia ze zjawiskiem dwujęzyczności kontaktowej, 
niegenetycznej8. Dlatego język polski w postaci gwary „okraszonej” pewnymi „nalecia-
łościami” germańskości – był tu zawsze językiem domowym, rodzinnym i sąsiedzkim. 
Owe, rażące nieraz innych Polaków, germanizmy, to sprytne sprecyzowania techniczne 
konkretnych określeń. Przytoczmy przykłady: na niemieckiego przecież pochodzenia sło-
wo agrafka (Agraffe) do dziś mówi się tu zicherka, bo sicher (niem.) oznacza „bezpiecz-
nie”. Jest to zatem dokładne określenie, do czego ten przedmiot służy, a mianowicie do 
bezpiecznego zapięcia. Fuzekle – to skarpetki (choć nazwa niem. Socke), bo Fuzz to sto-
pa, a więc coś na stopę itd. Podobne wpływy dadzą się zauważyć w innych dziedzinach 
kultury, między innymi w utrwalonych charakterem pracy zamiłowaniach i postawach 
aprobujących dążenie do dobrej, solidnej pracy, konstrukcji wykonywanego przedmiotu, 

6 J. Korbiel, Emigracja z Polski do RFN. Wybrane problemy, Opole 1986, cyt. za: M. Szejnert, Czarny 
ogród, Kraków 2007, s. 351, 378–379 i 521.

7 J. Szczepański, Wspominając Wilhelma Szewczyka. O aktualnych problemach Śląska, „Zaranie Ślą-
skie” 1991, z. 1–2, s. 10–11, cyt. za: T. Smolińska, Dziedzictwo kulturowe na pograniczu etnicznym (na przy-
kładzie Górnego Śląska), [w:] Kultura ludowa na pograniczu, red. D. Kadłubiec, Katowice 1995, s. 26– 27.

8 Z. Staszczak, Pogranicze polsko-niemieckie jako pogranicze etnografi czne, Poznań 1978, s. 29–32.
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powierzonego zadania w zakładzie pracy czy w domu, wymogu dobrej organizacji każ-
dego konkretnego działania, co przetrwało tu jako skutek niegdyś narzuconej obowiązko-
wości, dokładności i porządku przez niemiecką dyscyplinę pracy zwanych tu jednoznacz-
nie ornungiem (niem. Ordnung – porządek, ład), niezbędnego w wykonywaniu pracy 
technicznej w przemyśle i górnictwie, w przestrzeganiu określonych reguł zachowania 
bezpieczeństwa i współpracy. Dlatego brak tu zrozumienia dla „lekkiego” przyjmowania 
wielu spraw z nią związanych czy niezależnej od innych „fantazji w życiu” przejawianej 
przez ludzi „nie stąd”. W kulturze społecznej i duchowej przykładem może być funkcjo-
nowanie do dziś pewnych zwyczajów, jak np. polterabent (niem. – wieczór przedślubny, 
polterei – łomotanie, hałasowanie) – tłuczenie porcelany pod drzwiami panny młodej 
w wigilię ślubu czy wieniec adwentowy stawiany w paradnym pokoju na stole – dziś jako 
forma dekoracyjna na drzwiach, która za pośrednictwem współczesnych już emigrantów, 
najpierw przyjęła się na Śląsku. Można przytoczyć wiele jeszcze przykładów będących 
dowodem pogranicznego charakteru ludowej tradycji kulturowej Śląska.

Próbując tu przedstawić dość powszechny sposób rozumienia pogranicza, chcę zwró-
cić uwagę, że utrwalone pogranicze staje się także kategorią wewnątrzspołeczną i we-
wnątrzkulturową9. Występuje ona także w obrębie tej samej grupy etnicznej, regionalnej, 
a nie tylko na jej styku. Ten interesujący problem tkwi w wielu jej aspektach: w społecz-
no-ekonomicznym, religijno-wierzeniowym, estetyczno-symbolicznym i innych.

„Graniczność” rodzi się przede wszystkim na styku wewnątrzspołecznych stosun-
ków: międzypokoleniowych, międzywarstwowych, międzyśrodowiskowych. Także 
między społecznościami lokalnymi (wieś, dzielnica podmiejska) i miejskimi. To okre-
śliłabym jako pogranicze wewnątrzspołeczne. Posłużmy się znów przykładami śląskimi 
z etnologicznych obserwacji badawczych z ostatnich lat10.

Jeśli przyjmiemy najczęściej powtarzany schemat podziału pokoleń na najstarsze 
(65–80 lat i więcej), średnie (35–65 lat) i młode (18–35 lat) i poddamy analizie ich sto-
sunek do własnej, rodzimej i obcej tradycji kulturowej (a więc: postawę wobec prze-
szłości i teraźniejszości, transmisję dziedzictwa społecznie aprobowanego, świadomość 
regionalnej czy narodowej tożsamości społeczno-kulturowej), to kultura i jej tradycja 
są zazwyczaj najlepiej znane, przestrzegane i kontynuowane w pokoleniu najstarszym. 
Jest oczywiste, że pokolenie to, choć patrzy już z pewnym dystansem zarówno na to, co 
już minęło, jak i na to, co aktualnie jest aprobowane przez następne pokolenia – z re-
zerwą odnosi się do wszelkich nowości. Natomiast chętniej praktycznie kontynuuje te 
wartości, które są oparte na tradycji pokoleń poprzednich i doświadczeniu własnym. 
Tu przywiązuje się wagę do przestrzegania norm społeczno-obyczajowych związanych 
z życiem rodzinnym, swoistym śląskim savoir-vivre’em, z aktywną religijnością, z gwa-
rą używaną nie tylko w domu, ale w miejscu pracy. Tu też mają, jak niegdyś, szcze-
gólne znaczenie: rzetelność, szporobliwość (oszczędność wymuszona na poprzednich 

9 I. Bukowska-Floreńska, Pogranicze jako kategoria wewnątrzspołeczna i wewnątrzkulturowa, [w:] Po-
granicze jako problem kulturowy, red. T. Smolińska, Opole 1994, s. 165–174.

10 Wyniki badań opublikowane w: I. Bukowska-Floreńska, Tradycje lokalne i rodzinne a tożsamość kul-
turowa współczesnych środowisk podmiejskich i miejskich. Przykład Górnego Śląska, [w:] Ich małe ojczyzny. 
Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, red. M. Trojan, Wrocław 2003, s. 135–154; Tejże: 
Pogranicza w kulturze ludowej przemysłowych rejonów Górnego Śląska i ich uwarunkowania, [w:] Kultura 
ludowa…, dz. cyt., s. 16–24.
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pokoleniach przez warunki życiowe), świadomość i wymóg pochodzenia z tego samego 
regionu osób wchodzących do rodziny (stąd częste podkreślanie faktu: to je nosz sy-
nek, naszo dziołcha), a więc dosłownie rozumiana „śląskość”. Tu graniczność kulturowa 
i społeczna jest widoczna.

Pokolenie młode w większości nie przywiązuje wagi do tradycji kulturowej regionu 
czy rodziny (wyjąwszy jednostkowe przypadki rozumiejące jej znaczenie – spotykam je 
najczęściej wśród studentów i absolwentów niektórych kierunków humanistycznych). 
Pokolenie to jest szczególnie podatne na kulturę powstałą w warunkach silnego rozwoju 
cywilizacji technicznej, na osiągnięcia kultury masowej łatwo dostępne dzięki mass-
-mediom, na pogoń za dobrym zarobkiem stwarzającym możliwość szybkiej stabilizacji 
materialnej, wzbogacenia się bądź przynajmniej wzięcia udziału w wyścigu zdobywania 
modnych dóbr materialnych. Postawa obojętna wobec regionalnej, narodowej tradycji 
wynika częściej, z jednej strony z naturalnej postawy otwartości młodych na wszystko, 
co nowe, postrzegane jako lepsze, atrakcyjne, dające impuls do działania dla przyszłości, 
z drugiej – z braku warunków i okazji do bezpośredniej transmisji wartości związanych 
z tradycją i rozumienia istoty wartości świadomości tożsamości społeczno-kulturowej 
dla człowieka. Mam tu na myśli dawne, funkcjonujące jeszcze powszechnie do poł. 
XX wieku formy wielopokoleniowego życia rodzinnego, sąsiedzkiego, wynikające ze 
wspólnego zamieszkania kilku pokoleń. Ich brak ogranicza kontakt z najstarszym po-
koleniem – bezpośrednim nosicielem tradycji. Współczesne „zastępcze” próby oddzia-
ływania muzeów, szkół są powierzchowne i nie przynoszą oczekiwanych efektów. Tak 
więc w tym pokoleniu wyraźnie widoczna jest „graniczność” społeczna i kulturowa.

Średnie pokolenie natomiast stosunkowo długo zachowuje wyniesioną z młodości 
otwartość zarówno na wartości przejmowane z tradycji, jak i na wszelkie innowacje 
kulturowe. Jest to świadectwem jego roztropności i sprawności w korzystaniu z róż-
nych doświadczeń. Ich zapobiegliwość i gospodarność oparte na tradycji i innowacji, 
mają być widocznym dowodem dla starszych, że się nic nie zmarnuje, co oni zostawili, 
ale tyż som coś poradza uczynić dla moich dzieci…, a dla młodych godnym wzorem 
do naśladowania. Doceniając dziedzictwo materialne i duchowe po starszym pokoleniu, 
średnie wnosi swój wkład ze świadomością odpowiedzialności za powodzenie w życiu 
swoich następców: niech się tyż mają lepszi jak my, niech od czegoś rozpoczną. Wobec 
powszechności rent i emerytur, zaniku dawnego, wiejskiego obowiązku wycugu (życia 
„na wymowie” u dzieci), a także regresu indywidualnych gospodarstw rolnych w rejo-
nach przemysłowych, średnie pokolenie oczekuje po starszym nie tylko rad, lecz spadku 
w postaci działki pod budowę domu czy mieszkania „po ojcach” (melduje się w nich 
zawczasu młodych). Średnie pokolenie przywiązuje wagę (w przeciwieństwie do młod-
szego) do kontynuowania zwyczajów rodzinno-dorocznych, mimo wnoszonych do nich 
zmian. Dba o kontynuowanie szeroko rozumianej obyczajowości, o utrzymywanie kon-
taktów wśród bliskiej rodziny (spotkania urodzinowe, świętowanie) sprzyjających więzi 
rodzinnej. Jest ona – ich zdaniem – istotna w dyktowanej przez potrzeby życia codzien-
nego środowiskowej współzależności społecznej (m.in. poczucie bezpieczeństwa w do-
godnych „układach” w miejscu pracy, w społeczności, która powstaje przez powiązania 
rodzinne i miejscowe pochodzenie. Mówi się: fajnie, jak ktoś mo wszyndy jakoś ciotka 
albo ujka, to się wszystko załatwi. Pokolenie to szanuje ludzi starych, niejednokrotnie 
mówiąc do nich nadal za dwoje (wy) lub nawet z wyjątkowym szacunkiem – za troje 
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(oni), wzorując się na pokoleniu starszym. Tu świadomość własnych korzeni, związanie 
rodzinnym miejscem pochodzenia uważana jest za ważną, chętnie się nawet poszuku-
je śladów tych korzeni. Stąd pisanie „kronik” rodzinnych, parafi alnych, miejscowości, 
w formie opisowo-wspomnieniowej lub na bieżąco prowadzonych zapisów ilustrowa-
nych rysunkami, zdjęciami, wycinkami z gazet. Wiedza o dziejach rodziny odtwarzana 
jest z pamięci żyjących i z dostępnych dokumentów (w tym źródeł parafi alnych). Piszą 
je męscy przedstawiciele średniego pokolenia, a później rozpowszechniają w rodzinie 
w postaci książeczki, celowo sporządzanych odpowiedniej ilości odbitek kserografi cz-
nych. „Pisarzami” są najczęściej osoby pochodzące z grona rencistów-górników, na-
uczycieli, wcześniej przechodzących na emeryturę.

Pokolenie to chętnie mówi gwarą między sobą, nie tylko na spotkaniach rodzinnych, 
lecz także w pracy, podkreślając w ten sposób poczucie swojskości i bliższej więzi, za-
żyłości. Przez swoje członkostwo popiera działalność lokalnych stowarzyszeń regio-
nalnych (przykościelnych kół śpiewaczych, zespołów folklorystycznych, miłośników 
miast, Górnośląskiego Związku z siedzibą w Katowicach czy Związku Górnoślązaków 
z siedzibą w Opolu). Aktywnie uczestniczy w życiu parafi i. Ostatnio walczy o przetrwa-
nie kopalń, nie tylko jako miejsca pracy i utrzymania, ale także tego, co przez pokolenia 
decydowało o sposobie i stylu życia wielu generacji miejscowej ludności. Ta grupa, po-
dobnie jak najstarsza, zdaje sobie sprawę z załamywania się tradycji górniczego (utoż-
samianego często ze „śląskim”) etosu pracy. Ujawnia się to m.in. w niekończących się 
opowieściach i „przykładach z życia” przekazywanych jako porównanie do negatywnie 
ocenianego, współczesnego obyczaju, młodym na spotkaniach rodzinnych. Tak więc 
w średnim pokoleniu Ślązaków tkwi pogranicze międzypokoleniowych i regionalnych 
wartości kultury i tradycji. Ono tu właśnie jest pomostem łączącym generacje.

Podobne przykłady można przedstawić, analizując materiały z badań w regionie ślą-
skim, dotyczące pogranicza na styku wewnątrzspołecznych stosunków międzywarstwo-
wych. Tu warstwa inteligencji technicznej (tej, która wywodzi się z ludności rodzimej) 
jest pograniczem między warstwą chłopską, robotniczą i inteligencką, gdyż tu właśnie 
także kultywuje się gwarę, która przydaje się w kontaktach z niższymi szczeblem za-
wodowym pracownikami, tu kultywuje się tradycje ludowe mimo świadomości zmiany 
własnego statusu społecznego. Do tej grupy można również zaliczyć księży pochodzenia 
miejscowego.

Na styku międzygrupowych i międzyśrodowiskowych kontaktów doskonałym mate-
riałem do analizy byłyby zatem grupy zawodowe, a wśród nich (obszar pogranicza kul-
turowego między kulturą grupy rolniczo-przemysłowej i grup rzemieślników, kupców) 
na pierwszym planie stałaby kultura grupy górniczej (robotniczej i inteligencji miejsco-
wego pochodzenia).

Klasycznym przykładem pogranicza społeczno-kulturowego między kulturą wsi 
i miasta były niegdyś osiedla familoków (kamienic wielorodzinnych budowanych na 
Górnym Śląsku w końcu XIX do pierwszej poł. XX w.), skupione wokół kopalń i za-
kładów przemysłowych. Zamieszkująca w nich ludność robotnicza pochodzenia wiej-
skiego, zmieniając warunki i styl życia, stworzyła własną kulturę – kulturę społeczności 
industrialnych. Powstał w ten sposób pomost (pogranicze) między śląską tradycyjną lu-
dową kulturą chłopską a kulturą społeczności robotniczych i mieszczańskich – kultura 
miast przemysłowych.
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Opisane wyżej, w przeszłości długotrwałe uzależnienie Śląska od obcego kapitału, 
Prus i Niemiec (XVIII–XX w.) i zamieszkiwanie tego terenu przez licznych osadników 
z Niemiec, migracje na tamten teren, spowodowały rozciągnięty w czasie proces zde-
rzeń etniczno-kulturowych. Dlatego trzeba tu jeszcze raz podkreślić, że kultura rodzi-
mych społeczności śląskich stanowi jednocześnie typowe pogranicze etniczno-kulturo-
we polsko-niemieckie.

Współcześnie podobnym, choć odmiennym w swym charakterze, bo międzyregio-
nalnym, może być pogranicze społeczno-kulturowe między kulturą wsi i miasta, rysują-
ce się wśród mieszkańców wielokondygnacyjnych osiedli budowanych w latach 1950–
1990 jako „zaplecze” górnictwa i przemysłu. Przybyła tu z różnych regionów Polski 
ludność wiejska, w przeciwieństwie do tej z dawnych familoków, próbowała zapomnieć 
o swym rodowodzie, którego się wstydziła. Wymuszony przez warunki miejskie i pa-
nującą tu tradycję sposobu i stylu życia, w zetknięciu z tradycją nowego dla niej śro-
dowiska, do jakiego weszła, jest etapem przejściowym między kulturą wyniesioną ze 
wsi, z miejsca pochodzenia a tym, co zastała, w co chciała, choć nie zawsze potrafi ła 
wtopić się, choć uważała to za swój awans społeczny. Tak było i ciągle jeszcze jest 
w Tychach, Żorach, Jastrzębiu Zdroju. Zachodzi tu podobny do poprzedniego układu 
mechanizm „graniczności”. Różnica polega na innych warunkach, w jakich pogranicze 
funkcjonuje, stwarzanych przez mass-media i szeroką dostępność dorobku cywilizacji 
technicznej, możliwości podróżowania po całej Europie, a nawet podejmowania przez 
młodych pracy w innych, dowolnie wybranych państwach i przypatrywania się, a także 
przejmowania innych wzorców globalizującej się kultury. Tu – jako sygnalną informację 
„z ostatniej chwili” – warto dodać, że w związku z kurczeniem się od kilku lat miej-
scowego rynku pracy w górnictwie i przemyśle i powstałym bezrobociu obserwuje się, 
na razie jednostkowe, powroty tej ludności „do swoich”. Towarzyszy temu ekshumacja 
bliskich z miejscowego cmentarza (przypadki w Jastrzębiu) i przewiezienia zmarłych 
członków rodziny do miejsca ich pochodzenia. Konkretnym zachowaniem podkreśla się 
niedokonaną za życia akulturację, przerwany dialog kultury, odrzucenie związku z nową 
przestrzenią kulturową mimo wieloletniej w niej egzystencji.

W ślad za pograniczem wewnątrzspołecznym idą różne głębsze formy pogranicza 
wewnątrzkulturowego. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że wewnątrz każdej kultury 
funkcjonują sytuacje, które zawierają ową graniczność dla pewnych wartości kulturo-
wych. Przykładem mogą być pogranicza religijno-wierzeniowe, których nie brak w ob-
rzędowości i jej symbolice, w zachowaniach religijnych i magicznych. Posłużę się kil-
koma przykładami.

Chrzest, jako obrzęd religijny, uważany jest za granicę między nowym a dotychcza-
sowym życiem niewiernego, wstępującego do społeczności chrześcijańskiej wierzących 
nowego członka. Podkreśla to, znane w śląskiej tradycji powiedzenie potków (rodziców 
chrzestnych) skierowane do rodziców dziecka po chrzcie: zabraliśmy poganina – przy-
nieśliśmy chrześcijanina. Symbolicznie komunikuje je wcześniej w kościele gest pola-
nia główki dziecka wodą święconą przy nadaniu miana (imienia), wodą, której w wielu 
kulturach, podobnie jak ogniowi, przypisuje się wartości oczyszczające, odmieniające.

Pogranicze między życiem i śmiercią bywa szerzej rozbudowywane. To przecież nie 
tylko obrzęd związany z pochówkiem zmarłego. W tradycji wielu społeczeństw mnożo-
ne są zachowania symboliczne, jakie stanowią pogranicze między światem, który trwa 
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nadal i ma trwać bez przeszkód mimo odejścia jednego z ludzi, a światem, do którego 
odchodzi ten, który pozostającym jest nieznany, a który sobie tylko wyobrażają. Żywi 
powinni ułatwiać przejście doń odchodzącym. Jest to „graniczność” na styku bytu i nie-
bytu lub innego bytu. Stąd, aby tę graniczność podkreślić (zarazem zbudować pomost 
między jedną a drugą sytuacją dla człowieka), po śmierci bliskich przestrzega się okre-
ślonych form zachowań: zatrzymania zegara (bo czas się zatrzymał), otwarcia, a następ-
nie zamknięcia okien (aby dusza uleciała), zasłonięcia okien i luster, unikania wesołości 
i hałasu. Granicą „tego, co poza domem” jest próg, dlatego symboliczne pożegnanie 
z domem oznajmia trzykrotne stuknięcie (pochylenie) weń trumną i wypowiedzenie 
przez niosących ją słów: z Bogiem rodzino, z Bogiem sąsiedzi. Zmarłego wynosi się no-
gami do przodu, aby się nie wrócił. Do trumny wkłada się „to, co wszędzie potrzebne”: 
okulary, różaniec, drobne pieniądze itp. Pogranicze między tymi co zostają, a tymi, co 
odeszli tworzy też obyczajowość związana z dbałością o miejsce pochówku na cmen-
tarzu, świętowanie w dniu Wszystkich Świętych, palenie świateł, dekoracja grobu na 
Wigilię, na Wielkanoc, w dniu urodzin, w rocznicę śmierci. Mieszają się tu zachowania 
wynikające z szacunku dla zmarłego (odpowiedni ubiór, godny pogrzeb), z religijnością 
(obrzęd kościelny, nabożeństwo, msza za duszę zmarłego) i wspomniana już symbolika 
magiczna, która ma ułatwić przejście granicy między życiem a śmiercią („by się dusza 
nie błąkała”, „aby nie straszył”).

Wiele atrybutów świętowań dorocznych ma znaczenie równocześnie religijne, sym-
boliczne i magiczne, a często ludyczne. Dzięki temu stanowi o graniczności między sa-
crum i profanum, między pracą i niepracą.

Od dawna zwracano uwagę na czas odgraniczający stary rok od nowego. Strefą po-
granicza tego okresu jest ciąg zachowań uświęconych tradycją religijno-obrzędową od 
adwentu do Trzech Króli. Zaczynający się, w religii katolickiej już w listopadzie, adwent 
przygotowuje do tego czasu przejściowego religijnie, sam jakby w niego nie wchodząc. 
Jego punktem kulminacyjnym jest Boże Narodzenie, gody, wpisujące się w termin zi-
mowego przesilenia dnia z nocą (dawny nowy rok). Przedłużeniem i zakończeniem tego 
okresu, o bardziej świeckim charakterze, jest Sylwester i Nowy Rok. Rozpoczynający 
świętowanie Bożego Narodzenia wieczór wigilijny kończy pasterka o 12.00 w nocy. 
W tradycyjnej kulturze ludowej oba te momenty łączono wróżbami agrarnymi i matry-
monialnymi, oczekując pomyślnej przyszłości. Stąd wiele atrybutów świętowania ma 
znaczenie symboliczne i magiczne. Na przykład zachowany zwyczaj kładzenia siana 
pod obrus (ostatnio w formie małej wązki na obrusie między zapalonymi świecami) na 
stole wigilijnym, tłumaczony jest potocznie jako symbol narodzenia Jezusa na sianie. 
Niegdyś źdźbła siana służyły wróżbom pomyślnej przyszłości, w tym matrymonialnej. 
Liczbę 12 potraw postnych spożywanych na Wigilię jedni uzasadniają liczbą miesięcy 
w roku, co ma mieć znaczenie pełni pomyślności w następnym, inni – katechetyczną 
wiedzą o liczbie apostołów. Podyktowany tradycją lokalną czy regionalną, nieco zróżni-
cowany skład potraw wigilijnych zawiera w sobie reprezentację różnych płodów ziemi, 
najczęściej o strukturze cząstkowej, niepoliczalnej (mak, groch, siemię), co miało kiedyś 
symbolizować obfi tość plonów (dziś znaczenie mało znane) itp.

Stary rok „rozlicza się” w kościele podsumowaniem wydarzeń parafi alnych, jak licz-
ba urodzin, ślubów, zgonów, zysków duchowych i materialnych wspólnoty parafi alnej 
oraz form ich rozchodowania. W Cieszyńskim, jeszcze w latach 60. XX wieku, Nowy 
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Rok rozpoczynali życzeniami młodzi chłopcy, którzy jeszcze do niedawna chodzili 
wczesnym rankiem po domach z podłaźniczką (przystrojoną zieloną gałązką świerko-
wą). Żegnanie starego i witanie nowego roku zabawą nie było praktykowane w chłop-
skiej kulturze ludowej. Upowszechnione w XX wieku przeszło tu z kultury szlacheckiej 
i mieszczańskiej. Przez swój ludyczny charakter ma także znaczenie magiczne: inicjo-
wana celowo radość sylwestrowa na przełomie roku ma wpływać na dobre rozpoczęcie 
następnego. Dlatego życzenia wzajemnego szczęścia i powodzenia na najbliższą przy-
szłość, to jest w nadchodzącym roku, „aby był lepszy niż odchodzący”.

Pogranicze kulturowe tkwi także w estetyczno-symbolicznym aspekcie kultury. Pla-
styka obrzędowa spełnia przykładowo nie tylko funkcje estetyczne, lecz przede wszyst-
kim symboliczne i w tym zakresie jest pomostem wiążącym (pograniczem) tradycję 
w zwyczajach ludowych i obrzędowości kościelnej. W pierwszej ma znaczenie sym-
boliczno-magiczne, w drugiej jest symbolem jego ważności, uświetnieniem przebiegu. 
Jednym z przykładów może być wieniec (z roślin, gałązek, zbóż – dziś często sztucz-
nych) – forma występująca w różnych zwyczajach i obrzędach: wieniec panny młodej, 
wianuszek rzucany na wodę w noc św. Jana, wianuszek na głowie dziecka idącego do 
I Komunii, wianuszek na ramieniu dziecka „na roczek” (wieńczą niewinność), wieniec 
pogrzebowy („zwieńczenie” życia, pożegnanie wspólnoty), wianuszek z ziół na „Matkę 
Boską Zielną” (15 sierpnia), wieniec żniwny („wieńczy” plony) itd.

Palma wielkanocna święcona w Niedzielę Palmową, symbolizującą niegdyś powital-
ny gest ludu dla Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy przed jego męczeńską śmier-
cią, stała się symbolem takiej śmierci umieszczanym w fi gurach świętych (rzeźbach, 
malowidłach), symbolem śmierci w ogóle, umieszczanym na nagrobkach cmentarnych, 
ogłoszeniach o pogrzebie. Na Śląsku i w wielu regionach Polski w Niedzielę Palmo-
wą lud zastępuje ją bukiecikami z wierzbowych bazi w połączeniu z wiecznie zielonym 
bukszpanem lub gałązkami borówek. Taka „palma” przyjęła znaczenie talizmanu do-
mowego przechowywanego przez wielu do dziś. Jeszcze w poł. XX wieku wierzono, 
że bazie były środkiem uzdrawiającym gardło (połykanie bazi) i zabezpieczającym od 
złych mocy przyszłe plony (krzyżyki z bazi wtykane w ziemię na polach, dziś spotykane 
w ogrodach za domem).

Świeca, często przyozdabiana mirtem, zależnie od przeznaczenia zapalonego świa-
tła, ognia, któremu niegdyś przypisywano właściwości oczyszczające, nadal symbolizu-
je albo oświetlenie drogi dla duszy, albo obronę przed gromem (gromnica), zabezpiecza 
przed bólem gardła (dwie skrzyżowane świece przykładane do gardła przez kapłana 
w dniu św. Błażeja, z towarzyszącą temu modlitwą) itp. Wymienione atrybuty obrzę-
dowości religijnej, uświetniające jej przebieg przez celowo podnoszony walor estetycz-
ny (zdobnictwo), są równocześnie symbolem magicznym: przez „uświęcenie”, użycie 
w obrzędzie religijnym, w kościele, uzyskują wzmocnioną wartość oddziaływania dla 
dobra człowieka. Ich magia uczestniczy w realizacji zaspokajania bezpieczeństwa. Two-
rzy pogranicze między racjonalną i irracjonalną ludową wizją świata.

Przykładów takich można by dać wiele. Nie jest to jednak celem mojej wypowiedzi. 
Chciałam jedynie zwrócić uwagę na to, że mówiąc o dialogu kultur w sytuacji ich zde-
rzenia się, mamy do czynienia nie tylko z tworzeniem się kultury pogranicza na styku 
obcych kulturowo grup etnicznych, a więc z pograniczem zewnątrzkulturowym. Przy-
wołując konkretny przykład regionu Śląska, chciałam wykazać, że w każdej względnie 
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jednorodnej kulturowo grupie społecznej, mamy też do czynienia z pograniczem we-
wnątrzspołecznym i wewnątrzkulturowym. Pogranicza te powstają na styku różnych 
aspektów kultury, różnych jej wartości, racjonalnych i irracjonalnych, wartości trady-
cyjnych i nowo wprowadzonych, które przy społecznej akceptacji, mają szansę stać się 
wartością trwałą i nową tradycją. Ważne jest to, że stanowią pomost, przejście, a więc 
pogranicze. I w tej kategorii „odkłada się”, ujawnia pogranicze międzyetniczne i mię-
dzykulturowe, które winno być przedmiotem badań poziomu zróżnicowania i zależności 
kultur etnicznych, a także przedmiotem badań dialogu kultur.

Współczesną wielokulturowość i pogranicze kulturowe Śląsk zawdzięcza nie tylko 
zarysowanemu tu w wielkim skrócie dziedzictwu swych dziejów, ale też temu, że jako 
najbardziej zindustrializowany i zurbanizowany region w Polsce, dysponujący do nie-
dawna możliwościami zatrudnienia i zamieszkania, dawał nadzieję na szybką stabili-
zację życiową napływającej tu z różnych regionów ludności. Wnosząc własny bagaż 
kulturowy, ludność owa podlegała akulturacji, choć utożsamia się ją już dziś z miejscem 
pracy, zamieszkania, regionem, zachowuje najczęściej pamięć o miejscu pochodzenia, 
przekazywaną młodszemu pokoleniu.
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WEWNĘTRZNY KOLONIALIZM A NAPIĘCIA ETNICZNE 
W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ TAJLANDII

Koncepcja wewnętrznego kolonializmu wyjaśnia występowanie napięć etnicznych świa-
domie podtrzymywanymi przez władze dysparytetami w rozwoju społeczno-gospodar-
czym poszczególnych regionów kraju. Zakłada, że rozwój pewnych – „rdzeniowych” 
– obszarów państwa odbywa się kosztem niedorozwoju innych – peryferyjnych. Wielu 
badaczy idzie w swych założeniach dalej. Przyjmują oni, że zacofane obszary peryferyj-
ne będą przyjmowały specyfi czne strategie obronne, polegające na wytwarzaniu lokal-
nych tożsamości etnicznych, które ostatecznie mogą znajdować ujście w postaci ruchów 
regionalnego separatyzmu1.

Z zastosowaniem tego typu argumentacji do analizy konkretnych przypadków wią-
żą się jednak poważne problemy natury metodologicznej. Jak zauważa Walker Connor, 
większość konfl iktów etnicznych na świecie istotnie znajdowało swój początek w zaco-
fanych obszarach peryferyjnych. Międzyregionalne dysparytety społeczno-gospodarcze 
zbiegały się jednak z poważnymi różnicami kulturowymi pomiędzy poszczególnymi 
skonfl iktowanymi ze sobą wspólnotami. Wobec tego dowiedzenie czy, i w jakiej propor-
cji czynniki społeczno-gospodarcze i kulturowe tkwią u źródeł pojawiających się napięć 
etnicznych okazywało się trudne2.

Tajlandia w ciągu ostatniego stulecia stała się areną licznych niepokojów narodowo-
ściowych o różnej dynamice i przebiegu – w południowych prowincjach zamieszkałych 
przez ludność muzułmańską, na pograniczu z Birmą i na północnym wschodzie – w Isa-
anie3. W dwóch pierwszych przypadkach pomiędzy peryferyjnymi wspólnotami a resztą 
kraju występowała wyraźna przepaść kulturowa, religijna i rasowa. Trudno byłoby jed-
nak znaleźć istotne różnice pomiędzy mieszkańcami Isaanu i zamieszkującymi rdzenio-
we obszary – tzw. środkowymi Tajami. Proces kształtowania się regionalnej, isaańskiej 

1 M.I. Lichbach, An Evaluation of „Does Economic Inequality Breed Political Confl ict”, „World Poli-
tics”, vol. 41, nr 4/1989; N. McQueen, Colonialism, London 2007, s. xv.

2 W. Connor, Eco- or Ethno-nationalism, „Ethnic and Racial Studies”, 1987, vol. 7, no. 3.
3 A.W. Jelonek, Polityka rządu tajskiego wobec mniejszości muzułmańskiej, „Krakowskie Studia Mię-

dzynarodowe”, Nr 2/2006.
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tożsamości jednak postępował, w miarę pogłębiającej się zapaści gospodarczej regio-
nu. Począwszy od lat 60. stało się to szczególnie widoczne wraz ze wzrostem poparcia 
mieszkańców dla działającej w Isaanie partyzantki komunistycznej. Wciąż otwartym 
pozostaje jednak pytanie czy i na ile poczucie ekonomicznej deprywacji mogło przy-
czynić się do rozwoju etnoregionalnej tożsamości i pragnienia oderwania się Isaanu od 
Tajlandii4.

Teoria wewnętrznego kolonializmu

Teoria wewnętrznego kolonializmu opiera się na dwóch podstawowych założeniach. Po 
pierwsze formułuje jednoznaczną tezę o społeczno-ekonomicznym pochodzeniu nie-
równości pomiędzy różnymi regionami na obszarze kraju. Po drugie przyjmuje, że po-
głębianie się dysparytetów rozwojowych stanowi zasadniczą przyczynę pojawiania się 
tendencji separatystycznych i ruchów nacjonalistycznych w regionach peryferyjnych.

Badacze stojący na gruncie wewnętrznego kolonializmu starają się analizować dyna-
mikę napięć etnicznych poprzez analogię do konfrontacji międzynarodowego koloniali-
zmu i ruchów antykolonialnych – stanowiących nacjonalistyczną odpowiedź zdomino-
wanych politycznie i gospodarczo krajów5. Sama koncepcja teoretyczna niewątpliwie 
opiera się na głośnej w latach 60. tezie Andre Gundara Franka o nierównych relacjach 
wymiany pomiędzy metropolią i satelitą w relacjach międzynarodowych, która na po-
ziomie empirycznym wykorzystana została także do charakterystyki peryferyjnego „roz-
woju niedorozwoju” rozmaitych mniejszości w Afryce Południowej, Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, Australii, Jugosławii, Izraelu, Francji i Wielkiej Brytanii6.

Teoria wewnętrznego kolonializmu odziedziczyła po swym teoretycznym pierwo-
wzorze pewne błędy metodologiczne, które stały się przedmiotem ostrej krytyki wie-
lu środowisk. Część badaczy zarzucała jej nieuzasadnione utożsamianie kolonializmu 
w tym wewnętrznego kolonializmu, z relacjami przeniesionymi wprost z marksowskiej 
teorii walki klas. Zwracano uwagę, że nie w pełni uzasadnione jest traktowanie grup 
etnicznych i ich statusu wyłącznie jako pochodnych relacji klasowych. Trzeba jednak 
przyznać, że krytyka opierała się w większości przypadków na niepełnym zrozumieniu 
założeń koncepcyjnych teorii wewnętrznego kolonializmu7. Jej twórcom nie zależało 
nigdy na stworzeniu pełnej listy warunków koniecznych i wystarczających dla wszyst-
kich przypadków etnicznego nacjonalizmu. W istocie zwolennicy wewnętrznego kolo-
nializmu starali się co najwyżej umieścić pośród warunków koniecznych dla wystąpienia 

4 R.F. Zimmerman, Insurgency in Thailand, „Problems of Communism”, vol. 25, nr 3/1976; Ch.F. Keyes, 
Thailand: Buddhist Kingdom as Modern Nation-State, Boulder 1987, s.108.

5 S.M. DiGiacomo, The New Internal Colonialism, „Critique of Anthropology”, Vol. 17, nr 1/1997, 
s. 91–97.

6 Zob. np.: A.G. Frank, The Development of Underdevelopment, [w:] Imperialism and Underdevelop-
ment, ed. R.I. Rodhes, New York–London 1970; H. Wolpe, The Theory of Internal Colonialism: the South 
African case, [w:] Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and Africa, 
ed. I. Oxaal, T. Barnett, D. Booth, London 1975. Zob. także: A.W. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju 
społecznego, rozdz. VI, Warszawa 2001.

7 N.B. Chaloult, Y. Chaloult, The Internal Colonialism Concept: Methodological Considerations, „So-
cial and Economic Studies”, vol. 28, nr 4/1979, s. 87. 
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regionalnego nacjonalizmu klasowy aspekt nierówności pomiędzy rdzeniową wspólnotą 
dominującą a peryferyjnymi wspólnotami mniejszościowymi8.

Część badaczy uznało za celowe przeformułowanie założeń teorii w ten sposób, by 
zagwarantowało jej to większą zwartość i metodologiczną precyzję. Trudno oczywiście 
w pełni oddać toczący się od lat dyskurs wokół koncepcji wewnętrznego kolonializmu. 
Dla celów analitycznych możliwe jest natomiast wskazanie na niektóre z jej podstawo-
wych założeń.

Teoria przyjmuje za punkt wyjścia istnienie podporządkowanej politycznie peryfe-
ryjnej wspólnoty regionalnej, o pewnym stopniu odrębności kulturowej czy językowej. 
Państwo, w granicach którego mieści się wspólnota peryferyjna, realizuje wobec niej 
strategię przypominającą strategie metropolii kolonialnych. Utrzymuje przede wszyst-
kim stan ekonomicznego wyzysku regionu peryferyjnego, któremu towarzyszy politycz-
na przemoc oraz kulturowa dominacja. Sam termin „kolonializm” może być rozumiany 
wielorako. Możemy go defi niować w kategoriach politycznie zinstytucjonalizownego 
podporządkowania – wynikającego z samej istoty kapitalistycznej produkcji, ale także 
jako motywowany kulturowo proces nierównej wymiany pomiędzy obszarem „rdzenio-
wym” państwa i jego peryferiami9.

Z szeregu prób uściślenia założeń koncepcji wewnętrznego kolonializmu na szcze-
gólną uwagę zasługują prace Harolda Wolpe’a i Michaela Hechtera. Harold Wolpe zwra-
ca uwagę, że wewnętrzny kolonializm powinno się odnosić przede wszystkim do sytu-
acji upowszechniania się kapitalistycznego sposobu produkcji, nie zaś, jak chciał Frank, 
do rozwoju zintegrowanego systemu wymiany rynkowej10. Pozwala to, jego zdaniem, 
na bezpośrednie zastosowanie tezy o klasowej eksploatacji, w której klasy podporząd-
kowane reprezentowane są przez obszary wewnętrznie skolonizowane. Jeśli w rdzenio-
wym obszarze państwa zaczęła rozwijać się gospodarka kapitalistyczna, twierdzi Wolpe, 
w naturalny sposób będzie ona dążyć do wykorzystania zasobów pochodzących z nie-
kapitalistycznych sposobów produkcji skoncentrowanych w peryferiach. Przejawem 
tego będzie przede wszystkim rabunkowa eksploatacja surowców i pozyskiwanie po 
zaniżonych cenach towarów rolnych z peryferii. W rozmaitym stopniu rozwój „rdze-
nia” przyczynia się jednak także do destrukcji zlokalizowanych w peryferiach nieka-
pitalistycznych sposobów produkcji. Dzieje się tak przede wszystkim poprzez transfer 
nadwyżek siły roboczej do sektora kapitalistycznego i związane z tym procesy migra-
cyjne. Po części destrukcja peryferyjnej gospodarki dokonuje się też, twierdzi Wolpe, 
przez politykę inwestycyjną, a zwłaszcza przez lokowanie wypracowanych przez kapi-
talistyczną gospodarkę „rdzenia” nadwyżek w sektorze niekapitalistycznym. Podstawo-
wym zadaniem państwa, w tak pojętym systemie wewnętrznego kolonializmu, staje się 
zatem konserwowanie niekapitalistycznych sposobów produkcji i organizacji społecznej 
w regionach peryferyjnych, które stanowią zaplecze dla rozwoju kapitalizmu w regio-
nach rdzeniowych.

8 R.J. Hind, The Internal Colonial Concept, „Comparative Studies in Society and History”, 1984, vol. 
26, no. 3/1984.

9 M. Hechter, Internal Colonialism Revisited, [w:] New Nationalism of the Developed West, ed. E.A. Tiry-
kian, R. Rogowski, Boston 1985.

10 H. Wolpe, The Theory..., dz. cyt., s. 244.
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Zadanie to tym łatwiej osiągnąć państwu, im bardziej uda się mu zdezintegrować 
wspólnoty peryferyjne, a także wypracować właściwą platformę ideologiczną, która 
uzasadniałaby kontynuację eksploatacji. Może ona, choć nie musi, opierać się na istotnie 
występujących pomiędzy obszarem rdzenia a obszarami peryferyjnymi różnicach kul-
turowych, etnicznych, narodowościowych i rasowych. Jej praktycznym zadaniem jest 
natomiast zawsze jedynie trwałe zabezpieczenie zasobów taniej siły roboczej, żywności 
i zaplecza surowcowego dla rozwijającego się obszaru rdzeniowego.

Prześledzenie sposobu działania tego typu platformy ideologicznej wydaje się naj-
łatwiejsze, opierając się na funkcjonowaniu publicznego systemu oświatowego. Szkoły 
ulokowane w społecznościach peryferyjnych, promując dominującą kulturę „rdzenia” 
nie muszą bynajmniej dążyć do ich asymilacji11. Zasadniczym celem realizacji progra-
mów edukacyjnych jest kolonialne zakorzenienie w świadomości uczniów przekonania 
o nadrzędności kultury rdzeniowej i podrzędności kultury peryferii. Strategia taka, zda-
niem Wolpe’a, pozwala na powstrzymanie potencjalnie dezintegrującej dla państwa eks-
pansji kapitalizmu. Kapitalizm pozostaje na swój sposób „zakotwiczony” w „rdzeniu”. 
Wolpe twierdzi, że rozwój ideologii narodowych odbywa się zatem w imię ideologicz-
nego usprawiedliwienia klasowej eksploatacji mieszkańców regionów peryferyjnych.

Na podstawie wywodu Wolpe’a, niełatwo byłoby jednak wyjaśnić fakt pojawienia 
się ruchów etnicznych we wspólnotach peryferyjnych, a także sposób działania me-
chanizmu pozwalającego im na odrzucenie ideologii propagowanych przez państwo. 
Próbą wyjaśnienia tego zjawiska zajął się m.in. Michael Hechter w swej koncepcji 
„kulturowego podziału pracy”. Zdaniem Hechtera, kulturowe zróżnicowania pomiędzy 
rozmaitymi regionami występują w większości krajów. Kulturowe odmienności mogą 
dotyczyć tak istotnych wymiarów, jak język czy religia. Mogą jednak odzwierciedlać 
mniej istotne podziały związane z trybem życia, dominującym zajęciem, ubiorem czy 
nawet sposobem odżywiania. Sam fakt ich występowania nie musi jednak pociągać za 
sobą żadnych poważnych konsekwencji politycznych. Nie musi też dostarczać podstawy 
do ukształtowania się odrębnej świadomości etnicznej. Ta może jednakże rozwinąć się, 
jeśli wspólnoty rdzeniowe wykorzystają instytucje państwa do zagwarantowania sobie 
wysokiego statusu kosztem ekonomicznej, politycznej i społecznej degradacji wspólnot 
peryferyjnych12.

Będący tego konsekwencją „kulturowy podział pracy” stanowi czynnik katalizujący 
rozwój niezależnych od siebie etnicznych tożsamości we wspólnotach rdzenia i peryferii. 
Dokonuje się w ten sposób wyraźny podział na dwie niezależne społeczności, których 
członkom narzucony zostaje złożony system ról społecznych, wynikający z przynależ-
ności do uprzywilejowanej grupy rdzeniowej i podporządkowanej grupy peryferyjnej.

Wprowadzona przez Hechtera kategoria „kulturowego podziału pracy” odnosi się 
zatem przede wszystkim do narzucanych przez państwo ograniczeń społecznej mobilno-
ści wspólnoty peryferyjnej. Mieszkańcy peryferii są, jego zdaniem, skazani na związek 
z niekapitalistycznymi sposobami produkcji i pozostanie w regionie peryferyjnym bądź 
emigrację do regionu rdzeniowego jako niskowykwalifi kowana i upośledzona pod wzglę-

11 D. Rotschild, State and Ethnicity in Africa, [w:] Ethnic Preference and Public Policy in Developing 
States, ed. N. Nevitte i Ch.H. Kennedy, Boulder 1986, s. 20–22.

12 M. Hechter, M. Levi, The Comparative Analysis of Ethnoregional Movements, „Ethnic and Racial 
Studies”, vol. 2, nr 3/1979; M. Hechter, Containing Nationalism, Oxford 2001 , s. 56–70.
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dem statusowym, tania siła robocza13. Hechter poddaje szczegółowej analizie proces 
nakładania się podziału regionalnego z podziałami klasowymi. Podział klasowy, twier-
dzi, nie musi bynajmniej pokrywać się w pełni z podziałem kulturowym. Wystarcza jed-
nak do wygenerowania wewnątrz grupy peryferyjnej subiektywnego przekonania o et-
nicznym podłożu napięć klasowych. Różnice ekonomiczne przestaną stanowić od tego 
momentu jedyny wymiar konfl iktu, który zyska w ten sposób dodatkowy subiektywny 
wymiar kulturowy14.

Hechter twierdzi dalej, że ekonomiczne i społeczne nierówności będące rezultatem 
wewnętrznego kolonializmu mogą w konsekwencji przyczyniać się do rozwoju nieza-
leżnej tożsamości etnicznej we wspólnotach peryferyjnych. Przytacza na rzecz tej tezy 
trzy argumenty. Uważa on, że w hierarchicznej strukturze kulturowego podziału pracy 
wewnętrznie skolonizowanego państwa jednostki przypisane zostają do ściśle zdefi nio-
wanych kategorii. Ich możliwości awansu społecznego uzależnione zostają w pełni od 
atrybutów kulturowych lub rasowych. Sprzyjać to będzie, jego zdaniem, umacnianiu się 
silnych związków pomiędzy osobami reprezentującymi identyczną, przypisaną pozycję 
statusową. Po drugie, powstawanie etnicznej tożsamości może stać się po prostu rezulta-
tem „ograniczenia terytorialnego możliwych interakcji społecznych”. Zmarginalizowana 
przez wewnętrzny kolonializm grupa kulturowa, ma niewielkie szanse nie tylko awansu 
społecznego ale też ograniczone, ze względu na swoje ekonomiczne upośledzenie, moż-
liwości mobilności przestrzennej. Trzeci z argumentów przytaczanych przez Hechtera 
odnosi się do procesu wyłaniania elit we wspólnotach peryferyjnych. Jego zdaniem, bar-
dzo często ich przedstawiciele są skłonni do instrumentalnego traktowania podobieństw 
kulturowych i przekształcania ich w oręż walki politycznej. Tożsamość etniczna stano-
wi zatem głównie ideologiczny instrument ruchów nacjonalistycznych powoływanych 
przez elity wspólnot peryferyjnych15.

Choć koncepcja wewnętrznego kolonializmu starała się wyjaśniać powstawanie et-
nicznych separatyzmów na gruncie ekonomicznych i społecznych dysparytetów w pań-
stwie, to sam Hechter przyznawał, że uruchomienie opartego na regionalnych nacjo-
nalizmach efektywnego ruchu politycznego uzależnione jest od szeregu dodatkowych 
warunków. Wskazuje przede wszystkim na margines swobody pozostawionej przez pań-
stwo regionom peryferyjnym, który pozwoli na pielęgnację kulturowej niezależności 
i budowę własnych instytucji politycznych16. Ścisła kontrola państwa prowadzić mogła 
do wytworzenia się w peryferiach kolonialnej mentalności, przejawiającej się w poczu-
ciu kulturowego i politycznego podporządkowania oraz biernej akceptacji stanu rzeczy. 
Na dynamikę regionalnego nacjonalizmu zasadniczy wpływ ma też adekwatna reakcja 
państwa na wczesnym etapie uświadamiania sobie przez wspólnotę peryferyjną sytu-
acji własnej derywacji gospodarczej, kulturowej i politycznej. Zbyt późna interwencja 
państwa, podkreśla Hechter, może doprowadzić jedynie do radykalizacji lokalnych elit 
przywódczych i eskalacji konfl iktu.

13 Zob. tamże.
14 M. Hechter, Internal Colonialism, [w:] The Celtic Fringe in British National Development. 1536–1966, 

Berkeley 1975, s. 5.
15 M. Hechter, M. Levi, The Comparative Analysis..., dz. cyt., s. 263 i n.
16 M. Hechter, Internal Colonialism... , dz. cyt., s. 37.
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Grupy etniczne Tajlandii w procesie przemian

Tajlandia przez długi czas postrzegana była jako wyspa kulturowej, religijnej i ję-
zykowej jednorodności, otoczona przez wieloetnicznych sąsiadów. W istocie struktura 
etniczna Tajlandii była i jest o wiele bardziej złożona, niż zwykło się sądzić. Większość 
ludów zamieszkujących terytorium tego kraju wywodzi się z bardzo podobnego pnia 
kulturowego. Istnieją dowody na to, że mieszkańcy Tajlandii pochodzą od prototajskiej 
grupy Taj-Kadai, należącej do ludów austronezyjskich, a której kolebka mieściła się 
prawdopodobnie na terenach współczesnego Tajwanu. Grupy Tajów-Kadai przemieści-
ły się najpierw ku dorzeczu Rzeki Perłowej w Chinach, skąd stopniowo wypierane były 
przez Hanów i spychane na południe, ku wyżynom i górom Półwyspu Indochińskiego. 
Z czasem, tak procesy migracyjne, jak i zmienne losy historyczne przyczyniały się do 
pogłębienia się różnic pomiędzy rozmaitymi grupami Kadai17.

Przyjęcie szerokiej defi nicji „etniczności” obejmującej takie czynniki, jak: rasa, reli-
gia, język czy dziedzictwo kulturowe, pozwala na dość łatwe wyodrębnienie rozmaitych 
regionalnych tożsamości w Tajlandii. Stojąc na gruncie właśnie takiej szerokiej defi nicji 
„etniczności”, możemy zauważyć, że największą z grup zamieszkujących Tajlandię stano-
wią bezpośredni spadkobiercy Tajów-Kadai – tzw. środkowi Tajowie zwani niekiedy Sy-
jamczykami lub etnicznymi Tajami18. Grupa ta od stuleci koncentrowała swe osadnictwo 
w dorzeczu rzeki Menam – na terenach Równin Centralnych położonych wokół obecnej 
stolicy kraju – Bangkoku. Ogólną populację Syjamczyków szacuje się dziś na około trzy-
dzieści milionów, co odpowiada blisko połowie mieszkańców współczesnej Tajlandii.

Najliczniejszą mniejszość etniczną – wywodzącą się również z Tajów-Kedai stano-
wią Isaańczycy – grupa posługująca się należącym do języków laotańskich isaan lao, 
zamieszkująca zwarty obszar opodal granicy z Laosem i Kambodżą. Obejmują oni obec-
nie niespełna 23% populacji kraju.

Na trzecim miejscu pod względem liczebności lokuje się ludność Khon Meuang. 
Termin ten oznacza dosłownie „ludy z księstw”, zaś określenie odnosi się do ludności 
zamieszkującej na historycznych terenach powstałego na przełomie XIII i XIV wieku 
królestwa Lanna. Choć samo królestwo od 1558 roku ulegało stopniowej dezintegra-
cji i popadało w coraz większą zależność najpierw wobec Birmy, a następnie południo-
wych sąsiadów z Syjamu, jego mieszkańcy po dziś dzień manifestują swoiste poczucie 
kulturowej, jeśli nie politycznej odrębności. Khon Meuang stanowią ok. 9% populacji 
i zamieszkują północne obszary kraju z głównymi ośrodkami w Chiang Mai, Lampangu 
i Lamphunie. Są oni, podobnie jak Isaańczycy, grupą posługującą się na co dzień dia-
lektem języka laotańskiego, chociaż ich język – yuan znacząco różni się od isaan lao. 
Ludność posługująca się językami z grupy laotańskiej (zarówno Isaańczycy, jak i Khon 
Meuang) pod względem rasowym i religijnym jest jednak bliska Syjamczykom. Także 
dialekty, którymi posługują się obydwie grupy etniczne są z łatwością rozumiane przez 
przeciętnego mieszkańca Bangkoku.

17 A. Diller, The Tai-Kadai languages, London 2005; J. Schliesinger, Ethnic Groups of Thailand, Bang-
kok 2000.

18 Zob.: Ch.F. Keyes, Cultural diversity and national identity in Thailand, [w:] Government Policies and 
Ethnic Relations in Asia and the Pacifi c, ed. M.E. Brown i S. Ganguly, Cambridge 1997.
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Przedstawiciele kolejnych grup w mozaice etnicznej Tajlandii są znacznie później-
szymi przybyszami. Największą z nich stanowią rozproszeni po całym kraju Chińczycy. 
Chińczycy używający na co dzień języka chińskiego stanowią zaledwie 8% populacji. 
Kategorię tę uzupełnia kolejne 3% tzw. Sino Tajów – a zatem ludności, która mimo chiń-
skich korzeni posługuje się językiem tajskim. Na mapie etnicznej Tajlandii znajdziemy 
jeszcze rozliczne plemiona górskie zamieszkujące pogranicze z Birmą, a także niewiel-
kie grupy Khmerów, Wietnamczyków, Hindusów, Birmańczyków i Monów. Stosunkowo 
nieliczną, ale pod względem religijnym, językowym i historycznym najbardziej odległą 
od reszty kraju wspólnotę stanowi zamieszkująca zwartą grupą prowincje południowe 
mniejszość malajska19.

Trudno dopatrywać się w ludach żyjących w dawnych królestwach środkowych Tajów 
– Sukhotai, Ayutthayi czy wreszcie Syjamie – jakiejkolwiek etnicznej tożsamości. Nawet 
ówczesny system organizacji politycznej państwa nie sprzyjał kształtowaniu się świado-
mości przynależenia do określonej kultury równocześnie przypisanej do pewnego teryto-
rium. Zresztą władcy tajscy mierzyli swą potęgę nie podległym im obszarem, ale liczbą 
poddanych, w tzw. systemie sakdina, a tajskie królestwa przez wiele stuleci obejmowały 
ludy o różnorodnym pochodzeniu – Birmańczyków, Monów, Khmerów, Laotańczyków 
czy Malajów. Sytuacja zaczęła się nieco zmieniać wraz z podjętymi pod koniec XIX wie-
ku programami modernizacji państwa i wcielanym konsekwentnie pomysłem budowy 
jednolitego narodu tajskiego. Zasadniczego przełomu w relacjach pomiędzy państwem 
a mniejszościami etnicznymi doszukiwać się zaś należy od połowy lat 50.

Dzięki dynamicznemu procesowi uprzemysłowienia, otwarciu na inwestycje zagra-
niczne i konsekwentnej realizacji polityki substytucji importu – rolniczy do tej pory kraj 
zaczął całkowicie zmieniać swoje oblicze. Aktywna polityka kredytowa i inwestycyjna 
władz w poł. XX wieku stworzyła korzystny klimat dla rozwoju rodzimej burżuazji. 
Stołeczny Bangkok – pełniący początkowo rolę centrum handlowego dla rozwijającej 
się gospodarki, stawał się też coraz ważniejszym ośrodkiem przemysłowym20.

Korzyści z przyspieszonej industrializacji nie rozkładały się jednak równo, a dyspa-
rytet społeczno-gospodarczy pomiędzy prowincją stołeczną a jej wiejskim zapleczem 
pogłębiał się. Towarzysząca mu penetracja obszarów peryferyjnych przez rząd centralny 
czyni z Tajlandii doskonałe studium przypadku pokazujące główne mechanizmy działa-
nia wewnętrznego kolonializmu. Analiza dysparytetów pomiędzy „rdzeniowym” Bang-
kokiem a otaczającymi go prowincjami, może dopomóc w określeniu stopnia, w jakim 
przyczyniły się one do narodzin lokalnych nacjonalizmów i umacniania się tendencji 
separatystycznych wśród peryferyjnych wspólnot21.

Deklarowana polityka władz od lat 50. opierać się miała na promocji zrównowa-
żonego rozwoju gospodarczego i narodowej integracji kraju. W ślad za deklaracja-
mi nie szły jednak czyny. Trudno byłoby dziś kwestionować istnienie pogłębiającej 
się od tego czasu przepaści cywilizacyjnej pomiędzy stołecznym Bangkokiem i jego 

19 National Statistical Offi ce of Thailand, http://web.nso.go.th/eng/, 10.09.2008.
20 K. Hewison, Power and Politics in Thailand, „Journal of Contemporary Asia Publishers”, Manila 

1989.
21 B. London, Metropolis and Nation in Thailand: The Political Economy of Uneven Development, 

Boulder 1980; N. Ichikawa, Geographic Implications of Foreign Investment in Thailand’s Industrialization,  
„Southeast Asian Journal of Social Science” 1991, vol.19, nr 1–2.
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wiejskim otoczeniem na północy i południu kraju. Doskonałym tego wskaźnikiem jest 
nieustannie obniżający się udział peryferyjnych regionów w produkcie narodowym 
brutto, jak również odniesiony do średniej krajowej poziom dochodu narodowego per 
capita22.

Rosnące niezadowolenie społeczne początkowo dało o sobie znać w północnej czę-
ści kraju. Cywilizacyjne zapóźnienie miało niewątpliwy wpływ na poszukiwanie zapo-
mnianych, historycznych dowodów o odrębności politycznej przez potomków podda-
nych królestwa Lanna. Zaczęło też rodzić się swoiste poczucie „północnej tożsamości” 
jednoczące zarówno zamieszkujące tereny nizinne ludy Khon Muang, jak i rozmaite 
plemiona górskie. O ile w większości przypadków poczucie „północnej tożsamości” 
utrzymało się na względnie niskim poziomie artykulacji politycznej, to w przypadku 
wspólnot plemiennych zamieszkujących pogranicze z Birmą doszło do otwartej kon-
frontacji z instytucjami państwa23.

Plemiona górskie od pokoleń trudniące się suchą uprawą ryżu i produkcją opium, za-
mknięte w odizolowanych wioskach, z coraz większą niechęcią odnosiły się do poczy-
nań władz. Wzajemnych relacji nie poprawiały zwłaszcza podjęte pod międzynarodową 
presją działania zmierzające do ograniczenia upraw maku. Efektywna polityka państwa 
ograniczała się głównie do mnożenia represji, którym towarzyszyły akcje przesiedleń-
cze. Zepchniętym na skraj nędzy chłopom nie oferowano w gruncie rzeczy żadnej rze-
czywistej alternatywy. Mieszkańcy plemion górskich pozostawieni własnemu losowi 
zaczęli dopatrywać się w polityce władz etnicznych i rasowych motywów. Zrozpaczeni 
wieśniacy kilkakrotnie chwytali za broń. W 1967 roku doszło do największej, trwającej 
blisko 6 lat rebelii plemienia Hmongów zakończonej brutalną pacyfi kacją przygranicz-
nych wiosek przez siły rządowe. Działania Bangkoku doprowadziły od końca lat 60. do 
znaczącego wzrostu popularności Komunistycznej Partii Tajlandii (KPT), która stanowi-
ła jedyny kanał artykulacji plemiennych aspiracji24.

W przypadku plemion górskich władze w porę dokonały radykalnej rewizji swojej 
polityki. Same zaangażowały się w akcję wsparcia tych plemion i zaczęły skutecznie 
przeciwdziałać ich ekonomicznej degradacji. Zwrot widoczny był przede wszystkim 
w powołaniu do życia Centrum Badawczego Plemion, które miało się zająć nie tylko 
kultywacją rodzimych kultur, ale też konsultowaniem kierunków polityki rządowej. Sam 
fakt objęcia Centrum patronatem rodziny królewskiej jest przez część badaczy interpre-
towany jako próba restauracji tradycyjnej relacji zależności pomiędzy mniejszościami 
etnicznymi i reprezentowanym przez dwór państwem25.

Analizując relacje pomiędzy państwem i mniejszościami etnicznymi na północy, 
z łatwością można zauważyć, że gwałtowny wzrost napięć etnicznych stanowił jedy-
nie odpowiedź na realizowaną przez państwo politykę ekonomicznego i kulturowego 
podporządkowania peryferyjnej wspólnoty. Tak w tym przypadku, jak i w odniesieniu 
do zamieszkujących Południe Malajów mieliśmy tu jednak do czynienia z nakładaniem 
się na siebie deprywacji ekonomicznej oraz poważnych różnic kulturowych. Przypadek 

22 Yearbook 2006, National Statistical Offi ce of Thailand, Bangkok 2007.
23 Kachadpai Burusapatana, Porntipa Atipas, Thai government policies on minorities, „Southeast Asian 

Journal of Social Science” 1988, vol. 16, nr 2.
24 B. London, Metropolis and..., dz. cyt., s. 95–103.
25 N. Tapp, Sovereignty and Rebellion. The White Hmong of Northern Thailand, Singapore 1989, s. 69.
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północnego wschodu wydaje się jednak z punktu widzenia teorii wewnętrznego kolonia-
lizmu bardziej interesujący26.

Wewnętrzny kolonializm na północnym wschodzie

Region Północno-Wschodni Tajlandii – Isaan, zamknięty od wschodu rzeką Mekong 
i granicą z Laosem, zamieszkały jest przez szereg plemion, z których większość posłu-
guje się dialektami tajsko-laotańskimi. Wśród głównych grup znajdujemy mieszkają-
cych na północy Lao Wieng, dalej ku południowi Lao Pan i Lao Kao oraz Tajów Korat 
o khmerskim rodowodzie. Po obydwu stronach Mekongu spotykamy niewielkie wspól-
noty Puthai, Yuai, So, Saek i Kaleung, posługujących się językiem khmerskim Kui oraz 
górskie plemię Chaobon. Grupy isaańskie, językowo spokrewnione z ludami po drugiej 
stronie granicy przez długie wieki znajdowały się pod przemożnym wpływem Imperium 
Khmerskiego i wykształciły pod wieloma względami zupełnie różną od środkowych Ta-
jów kulturę. Pod względem politycznym Isaan do końca XVII wieku obejmował liczne, 
rywalizujące z sobą księstewka stopniowo podporządkowywane przez Syjam27. Tajowie, 
budując własną centralną administrację, stworzyli na terenie Isaanu sieć tzw. wspól-
not wiejskich (huamyang), w których lokalne, tradycyjne elity władzy były stopniowo 
wypierane i zastępowane przez wyznaczanych przez Bangkok administratorów (caomy-
ang). Ze względu na kiepską sieć komunikacyjną wspólnoty wiejskie Isaanu pozostawa-
ły wzajemnie od siebie izolowane, co przez kolejne stulecia nie stwarzało korzystnych 
warunków do ukształtowania szerszej, regionalnej tożsamości28.

Rolniczy Isaan nigdy nie był zamożnym regionem. Większość gospodarstw wiej-
skich pracowała wyłącznie na własne potrzeby. Nieurodzajna ziemia i rzadkie deszcze 
sprawiały, że miejscowa ludność często doświadczała klęski głodu. Praktykowany od 
połowy lat 50. ubiegłego stulecia rabunkowy wyrąb lasów, przyczyniał się dodatkowo 
do erozji i wyjałowienia gleb. Do środowiskowych wyjaśnień ubóstwa regionu z czasem 
zaczęły dołączać wyjaśnienia o charakterze strukturalnym. Region był ustawicznie po-
mijany w publicznych programach rozwojowych i spychany do pozycji surowcowego 
zaplecza reszty kraju. Pogłębiało się coraz bardziej zjawisko kumulacji i kulturowego 
odtwarzania się ubóstwa29.

Gdy przyjrzymy się północnemu wschodowi z perspektywy historycznej, z łatwo-
ścią dostrzeżemy też proces stopniowego uzależniania się regionu od politycznego, kul-
turowego i gospodarczego „rdzenia”. Jeszcze do końca XIX wieku peryferyjne regiony 
Tajlandii, w tym Isaan, zachowywały daleko posuniętą autonomię wobec Bangkoku. 
Okresowa, symboliczna danina pozostawała jedynym widocznym znakiem ich łączności 
z monarchią. Począwszy od roku 1890, peryferyjne wspólnoty stawały się przedmiotem 

26 N. Tapp, Sovereignty.. , dz. cyt., s. 77.
27 W. Donner, The Five Faces of Thailand: An Economic Geography, London 1978, s. 589; J. Schliesing-

er, Ethnic Groups... , dz. cyt.
28 K. Breazeale, The Integration of the Lao States into Thai Kingdom, Oxford 1975.
29 Preeda Chantagul, Kumphol Puapanich, Rajanikorn Setthoe, Chiraphan Guladilok, Supriya Sutham-

nuwat, Regional Development in Thailand, [w:] tychże, Regional Development Research Unit Regional De-
velopment in Southeast Asian Countries, Tokyo 1979.
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narastającej ekspansji tajskiego państwa. Utworzenie scentralizowanego systemu admi-
nistracji czy rozbudowa instytucji edukacyjnych coraz silniej wiązały północny wschód 
z Bangkokiem.

Początkowo podporządkowanie nie powodowało jednak dramatycznych zmian w ży-
ciu gospodarczym, politycznym czy kulturowym zmarginalizowanych wspólnot peryfe-
ryjnych. Przełomowym okresem dla północnego wschodu okazał się jednak rok 1949, 
kiedy to ustawowo ograniczono chińską imigrację do Tajlandii. Cały region stał się wów-
czas głównym rezerwuarem rąk do pracy dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki. 
Penetracja państwa nasilała się także w wyniku oddziaływania innych czynników. Isaan 
od początku lat 60. stawał się areną coraz większej aktywności partyzantki komunistycz-
nej. Amerykańscy sojusznicy Tajlandii wielokrotnie zwracali uwagę władzom w Bang-
koku, że fundamentalną przyczyną wzrostu poparcia udzielanego Komunistycznej Partii 
Tajlandii jest ubóstwo. Podjęte pod naciskiem Waszyngtonu działania miały ofi cjalnie 
na celu „rozwój zacofanych terenów wiejskich”. Rząd istotnie podjął pewne wysiłki na 
rzecz rozwoju prywatnych i publicznych inwestycji w Isaanie. Północny wschód pomię-
dzy rokiem 1967 i 1971 otrzymał też 20,7% środków budżetowych przeznaczonych na 
rozwój. Jednak większość wydatków skierowano na budowę strategicznej infrastruktury 
komunikacyjnej i ogólną poprawę stanu bezpieczeństwa w regionie.

Realizacja rządowych programów „rozwoju wsi” nie przyczyniła się jednak do zna-
czącego ograniczenia względnej gospodarczej deprywacji północnego wschodu. Wręcz 
przeciwnie, ekonomiczne zacofanie Isaanu stale się pogłębiało. To z kolei stawało się 
czynnikiem potencjalnie napędzającym regionalne niepokoje. Nie da się ukryć, że państwo 
w swej polityce inwestycyjnej i kredytowej od początku faworyzowało Bangkok i Równi-
ny Centralne nawet wówczas gdy deklarowało politykę rozwoju regionów peryferyjnych. 
Udział gospodarki Isaanu w GDP Tajlandii ustawicznie spadał z 19,1% w roku 1960 do 
17,8% w 1966, 14,7% w 1976, 13,89% w 1986, 12,74% w 1996 i 12,88% w 2006. Po-
dobnie przedstawiają się dane dotyczące dysparytetów w dochodach per capita. Dochody 
mieszkańców północnego wschodu spadły z i tak bardzo niskiego poziomu 51% średniej 
krajowej w roku 1960 do zaledwie 38% w 1983 i 35% w 2003 roku. Pod koniec lat 70. 
przeciętne wydatki gospodarstw domowych w Bangkoku stanowiły sześciokrotność wy-
datków na północnym wschodzie30, w roku 2006 ośmiokrotność. Choć wszystkie regio-
ny korzystały w pewnym stopniu z rozwoju gospodarki poziom ubóstwa na północnym 
wschodzie pozostał niezmieniony. Połowa obywateli Tajlandii, których dochody lokują się 
na poziomie poniżej minimum socjalnego mieszka nadal w Isaanie31.

Wzrost penetracji północnego wschodu przez kapitalistyczną gospodarkę przyczy-
niał się też do nasilania wewnętrznych dysparytetów w regionie. Nierówności w pozio-
mie dochodów pomiędzy mieszkańcami miast i wsi należą tam wciąż do najwyższych 
w całym kraju. Ponad 2/3 chłopów gospodaruje na działkach o areale mniejszym niż 
2,4 ha. W niektórych wsiach odsetek bezrolnych chłopów wciąż przekracza 20%. O ile 
miejscowe chłopstwo tolerowało nawet duże dysproporcje dochodowe we wspólnocie 
lokalnej, co wynika z uwarunkowań kulturowych, narastanie różnic wewnątrzregional-
nych mogło, by użyć słów Turtona, prowadzić do „(...) eskalacji napięć, które kierowane 

30 Th.D. Fuller, Migration and Development in Modern Thailand, Bangkok 1982, s. 36.
31 Yearbook 2006, National Statistical Offi ce of Thailand, Bangkok 2007.
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mogą być na zewnątrz, ku «obcym», głównie środkowym Tajom, którzy oskarżani będą 
kolektywnie o wszelkie nieszczęścia”32.

Istotnie, pogłębianie się dysparytetów w rozwoju gospodarczym wytwarzało wśród 
mieszkańców północnego wschodu coraz większą niechęć wobec polityki propagowa-
nej przez rząd, ale też wobec samych mieszkańców Równin Centralnych. Poczucie to 
pogłębiały doświadczenia mieszkańców Isaanu wynikające z kontaktu z instytucjami 
państwowymi, ale też bezpośrednie kontakty ze środkowymi Tajami. Okazję do tego 
stworzyła masowa fala migracji mieszkańców peryferyjnych prowincji do Bangkoku, 
towarzysząca tajskiemu boomowi gospodarczemu. Wielu chłopów z Isaanu postanowiło 
w ten sposób uzupełnić swoje skromne dochody. Większość z nich udawało się do sto-
licy na krótko. Przybysze z północnego wschodu trafi ali na sam dół drabiny społecznej. 
Zajmowali się najprostszymi i najgorzej płatnymi pracami, otaczani pogardą miejscowej 
ludności. Uprawiając ryż w Isaanie czy kierując rikszami w Bangkoku, stanowili dowód 
trwałości opisywanego przez Hechtera kulturowego podziału pracy.

Po powrocie do Isaanu, jak zauważa Keyes, migranci „przywozili do domu poczucie 
krzywdy i wspomnienia klasowej i kulturowej dyskryminacji” 33. Bangkok wciąż pozo-
stawał dla nich symbolem dobrobytu podobnie, jak symbolem wysokiego statusu po-
zostawała zamieszkująca go wspólnota Centralnych Tajów. Podziwowi dla metropolii 
towarzyszył żal i niechęć związana z wykluczeniem.

Do pogłębiania poczucia wyobcowania przyczyniała się także działalność centralnego 
systemu edukacyjnego. Od końca XIX wieku system edukacyjny Tajlandii z formalnego 
punktu widzenia miał się przyczyniać do asymilacji wspólnot peryferyjnych i ich inte-
gracji z tajskim państwem. W istocie jednak jego działalność pod wieloma względami 
prowadziła do upowszechniania się kulturowego imperializmu. Znaczna część mieszkań-
ców północnego wschodu ze względów czysto logistycznych mogła korzystać z systemu 
szkolnictwa jedynie na poziomie podstawowym. Istotne utrudnienie w upowszechnianiu 
nauki stanowił też język. Dla wielu Isaańczyków używany w szkołach środkowotajski 
dialekt phasa thai stanowił poważną przeszkodę w przyswajaniu wiadomości i zdawa-
niu centralnych egzaminów. To z kolei blokowało możliwości zdobycia lepiej płatnych 
zawodów i prestiżowych pozycji w administracji państwowej. Zamiast asymilacji, insty-
tucje edukacyjne przyczyniały się zatem do pogłębiania poczucia zacofania, kulturowego 
upośledzenia i ekonomicznej deprywacji mieszkańców północnego wschodu34.

Narodziny isaańskiej tożsamości

Deprywacja ekonomiczna, mechanizm „kulturowego imperializmu”, zacieśniająca się 
kontrola administracji centralnej, jak również indywidualne doświadczenia z migra-
cji do Bangkoku, przyczyniały się do stopniowego wzrostu poczucia wspólnotowości 

32 A. Turton, The Current Situation in the Thai Countryside, [w:] Thailand: Roots of Confl ict, ed. A. Tur-
ton, J. Fast, M. Caldwell, Nottingham 1978.

33 Ch. Keyes,Thailand..., dz. cyt., s. 159; S. Goldstein i A. Goldstein, Migration in Thailand: A Twenty-
-Five Year Review, „Papers of the EastWest Population Institute”, nr 100/1986, s. 47.

34 C.J. Dixon, Development, Regional Disparity and Planning:the Experience of Northeast Thailand, 
„Journal of Southeast Asian Studies”, 1977, vol. 8, nr 2, s. 223.
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mieszkańców Isaanu, prowadzącego do narodzin specyfi cznej regionalnej tożsamości. 
Nieocenionym wręcz źródłem informacji na ten temat są badania Charlesa Keyesa nad 
tożsamością mieszkańców północno-wschodniej Tajlandii podjęte w latach 60. Z jego 
prac widać, że choć wielu mieszkańców wsi wciąż wskazywało na różnice językowe 
i kulturowe pomiędzy ich „małymi ojczyznami”, pojawiał się też nowy ponadlokalny 
typ tożsamości. Mieszkańcy północnego wschodu już wówczas zwykli mówić o sobie 
nie jako o Tajach, lecz jako o khon isan albo phu isan (ludziach Isaanu). Do porozumie-
wania się między sobą coraz rzadziej wykorzystywano phasa thai na rzecz powracają-
cego do łask wspólnego dialektu isaan lao35. Termin „Isaan” był coraz częściej wyko-
rzystywany przez mieszkańców północnego wschodu do podkreślenia przynależności 
do jednej wspólnoty kulturowej i językowej. Powoli kształtowała się też nowa isaańska 
mitologia odwołująca się do jedności losów historycznych regionu. Pozwalało to na 
stopniowe sprowadzenie do wspólnego mianownika w lokalnej świadomości społecznej 
tożsamości „swoich” przeciwstawionej tożsamości „obcych”. Zwracano przy tym uwa-
gę na isaańską specyfi kę języka, sposobu ubierania czy odmienność sfery obyczajowej. 
Do roli symbolu urastał inny od mieszkańców Bangkoku i Centralnych Równin sposób 
odżywiania, oparty na spożywaniu przede wszystkim kleistego ryżu – khao niuw.

Mimo że wielu mieszkańców Isaanu wciąż utrzymywało kontakty ze swoimi krew-
niakami po drugiej stronie Mekongu – coraz rzadziej używali oni do określenia swej 
przynależności narodowościowej terminu „Lao”. Nawet jeśli tak się działo, nawiązywa-
nie do laotańskich korzeni wykorzystywane było niemal wyłącznie do podkreślenia swej 
odmienności od mieszkańców Równin Centralnych. Studium postaw mieszkańców wsi 
w prowincji Khonkaen na północnym wschodzie przeprowadzone w roku 1967 wyraźnie 
pokazuje, że umacnianie się regionalnej tożsamości Isaanu nie było tożsame z dążenia-
mi secesjonistycznymi czy pragnieniem przyłączenia się do Laosu. Stanowiło natomiast 
wyraz poczucia odrzucenia, krzywdy i marginalizacji ze strony rządu w Bangkoku oraz 
chęć podkreślenia swego dystansu wobec „dominujących” środkowych Tajów36.

Jak już wspomniałem, w teorii wewnętrznego kolonializmu perspektywy rozwoju 
lokalnej tożsamości etnicznej zwykło się oceniać poprzez pryzmat jej zaplecza organi-
zacyjnego. Ściślej – chodzi tu o potencjał organizacyjny wspólnoty peryferyjnej, pozwa-
lający na polityczną artykulację jej interesów, zbudowany być może tylko i wyłącznie 
w oparciu o rodzime elity. Charakter i ewolucja lokalnych elit w północno-wschodniej 
Tajlandii miały więc niewątpliwy wpływ na ostateczną formę rodzącej się świadomości 
etnicznej.

Scentralizowany system administracji w Tajlandii oferował niewiele instytucjonal-
nych kanałów, które mogłyby służyć artykulacji lokalnych interesów, jak i kreacji rodzi-
mych elit politycznych stanowiących ich rzeczników. Zmieniło się to wraz z pierwszymi 
wyborami do Zgromadzenia Narodowego z 1932 roku. Północny wschód w tych i kolej-
nych wyborach parlamentarnych związał się z radykalnymi politykami demokratycznej, 
a niekiedy lewicującej, opozycji37.

35 Ch.F. Keyes, Isaan:Regionalism in Northeast Thailand, Data Paper 65, Southeast Asia Program, Itha-
ca 1967, s. 37 i n.

36 Pira Sudham, People of Esarn, Bangkok 1987, s. 60.
37 Chai-Anan Samudavanija, Thailand: A Stable Semi-democracy, [w:] Democracy in Developing Coun-

tries, ed. L. Diamond, J.L. Linz, S.M. Lipset, vol. 3, Asia, Lynne Reinner, Boulder 1989, s. 324.
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Pierwsze lata wolnej gry sił na scenie politycznej Tajlandii zdominowała zacięta 
rywalizacja pomiędzy liberalnym prawnikiem Pridim Phanomyongiem i konserwatyw-
nym przedstawicielem armii Phibunem Songkramem. Jak zauważa Keyes, większość 
deputowanych wybranych z okręgów na północnym wschodzie związało się z Pridim, 
licząc na realizację radykalnego programu reform społecznych. Isaan stał się też kolebką 
kierowanego przez Pridiego w latach 40. antyjapońskiego Ruchu Wolności Tajów. Pół-
nocno-wschodni członkowie parlamentu odgrywali kluczową rolę w odsunięciu od wła-
dzy autorytarnego reżimu Phibuna w roku 1944. Kiedy jednak w połowie lat 50. to wła-
śnie Phibun wyszedł zwycięsko z konfrontacji z Pridim wzmocniło to tylko opozycyjne 
sympatie mieszkańców Isaanu. Na przełomie lat 40. i 50. mobilizowali oni do walki 
klasę robotniczą w Bangkoku, rekrutującą się niemal wyłącznie spośród isaanskich imi-
grantów, krytykowali „biurokratyczną centralizację” i towarzyszącą jej dyskryminację, 
wzywając do poszerzenia regionalnej autonomii. W latach 40. i 50. całość politycznej 
opozycji wobec Phibuna i jego następcy – premiera Sarita skupiała się wokół grupy le-
wicowych deputowanych z północnego wschodu. Jednak mimo wielokrotnych oskarżeń 
ze strony władz o ich secesjonistyczne zapędy, trudno znaleźć dowody na prawdziwość 
takiej tezy. Tym bardziej trudno doszukiwać się na tym etapie historycznym poparcia dla 
takiej idei wśród miejscowej ludności38.

W konsekwencji wojskowego zamachu stanu z 1947 roku premier Pridi oskarżany 
o działalność wywrotową zmuszony został do ucieczki za granicę. Wielu jego politycz-
nych sprzymierzeńców, głównie z północnego wschodu stało się ofi arami represji. De-
putowani z Isaanu oskarżani byli o udział w separatystycznych spiskach i współpracę 
z komunistycznymi przywódcami Wietnamu i Laosu. W 1949 roku trzech z nich zostało 
zamordowanych przez policję. Dwóch innych zatrzymano i skazano na wieloletnie wy-
roki więzienia. Prześladowania isaańskich elit miały przeciągnąć się na kolejne dwie 
dekady39.

Eliminacja kolejnych polityków opozycji ze sceny politycznej miała trwałe reper-
kusje dla sytuacji w Isaanie. Nie chodziło wyłącznie o symboliczny wymiar zdarzenia. 
Mieszkańcy Regionu Północno-Wschodniego odczuwali niewątpliwą dumę z obecności 
swoich przedstawicieli w parlamencie i gabinecie. Chodziło jednak również o konse-
kwencje dla zinstytucjonalizowanych kanałów artykulacji lokalnych interesów. Parla-
ment stopniowo przestawał stanowić forum dla isaańskich elit, a tajski system politycz-
ny stawał się niedrożny dla wyrażania aspiracji miejscowej ludności.

Co gorsza w Bangkoku następowała poważna redefi nicja regionu, który zaczynano 
postrzegać jako główne źródło zagrożenia dla integralności terytorialnej kraju i jego 
stabilności politycznej. Wynikało to głównie z nasilającej się aktywności ugrupowań 
komunistycznych w Wietnamie i Laosie. W prasie pojawiły się oskarżenia skierowane 
pod adresem mieszkańców Isaanu traktowanych jako komunistyczna „piąta kolumna”. 
Akcja represyjna ulegała dalszej eskalacji. W 1961 roku stracono pod zarzutami zdra-
dy stanu dwóch członków parlamentu z północnego wschodu – Khronga Chanthawona 
i Thongpan Suthuom. W tym samym roku siły rządowe przeprowadziły kilka ekspedycji 

38 D.A. Wilson, Thailand and Marxism, [w:] Marxism in Southeast Asia, ed. F.N. Trager, Stanford 1959, 
s. 81.

39 R. Prizzia, Thailand in Transition: The Role of Oppositional Forces, „Asian Studies at Hawaii” 
nr 32/1985.



212 Adam W. Jelonek

karnych, zakończonych pogromami i aresztowaniami oskarżanych o komunizm lokal-
nych polityków. Władze zwiększały też obecność oddziałów wojska i sił bezpieczeń-
stwa w Isaanie.

Do połowy lat 60. niemal wszystkie instytucjonalne kanały łagodzenia napięć i poli-
tycznej artykulacji interesów lokalnej ludności zostały zablokowane. Tak przedstawicie-
le isaańskiej elity, jak i zubożali i zmarginalizowani chłopi coraz częściej poszukiwali 
alternatywnych sposobów dochodzenia swoich praw. Niewątpliwie stanowiło to ważny 
czynnik rosnącego poparcia mieszkańców Isaanu dla ugrupowań komunistycznych.

Pogranicze tajsko-laotańskie już od końca lat 20. było wykorzystywane jako baza 
partyzantki komunistycznej. Jednak ugrupowania komunistyczne z trudem zyskiwa-
ły wsparcie lokalnej ludności i opierały się głównie na przedstawicielach mniejszości 
wietnamskiej i chińskiej40. Po nieudanych próbach podjęcia legalnej działalności na fo-
rum parlamentu w połowie lat 40. Komunistyczna Partia Tajlandii (KPT) zepchnięta 
została do głębokiej defensywy. Na fali wzmożonych represji ze strony reżimu Phibuna 
Songrama część jej działaczy zmuszona została do ucieczki ze stolicy. Rozbite kadry 
komunistyczne starały się odzyskać swe wpływy na wsi. Wymarzonym wręcz do tego 
celem stał się strategicznie położony ma granicy z Laosem Region Północno-Wschodni. 
Tam też w roku 1961 na trzecim kongresie partii podjęto decyzję o przygotowaniach do 
rewolucyjnego powstania. Początkowo aktywność grup komunistycznych była bardzo 
ograniczona. Nielicznym akcjom zbrojnym przeprowadzonym w prowincjach Nakhon 
Phanom, Sakon i Loei towarzyszyła jednak szeroka kampania propagandowa. To dzięki 
niej w połowie lat 70. komuniści mogli dysponować już blisko trzema tysiącami uzbro-
jonych osób – w oddziałach złożonych głównie z lokalnych chłopów. Mieszkańcy regio-
nu stanowili dla KPT nie tylko bazę rekrutacyjną. To dzięki nim udało się komunistom 
zbudować sprawnie działającą siatkę wywiadowczą i zaplecze logistyczne dla podejmo-
wanych działań zbrojnych41.

Tak sama lokalizacja komunistycznej rebelii, jak i kanały rekrutacji do oddziałów 
partyzanckich świadczyły wyraźnie, że masowe poparcie udzielane walczącym jest po-
chodną powszechnego ubóstwa miejscowego chłopstwa i ogólnego zacofania regionu. 
Rządowe raporty o działaniach propagandowych prowadzonych przez KPT w Isaanie 
dowodzą zresztą, że opierały się one głównie na odwoływaniu się do poczucia klaso-
wego interesu i konieczności podjęcia walki z „kapitalistycznym” rządem. Nie ma do 
dziś żadnych dowodów, aby komuniści w poszukiwaniu poparcia sięgali do retoryki 
wykorzystującej argumenty etniczne. Jeśli rację ma Keyes, twierdząc, że już na począt-
ku lat 60. mieszkańcy północnego wschodu rozwinęli poczucie isaańskiej tożsamości 
etnicznej, trudno zrozumieć, dlaczego komuniści zrezygnowali z jej propagandowego 
wykorzystania.

Oczywiste wydają się przynajmniej dwie przyczyny. Pierwsza wiąże się z silną rywa-
lizacją występującą pomiędzy ruchami komunistycznymi w Azji Południowo-Wschod-
niej – w tym pomiędzy partiami komunistycznymi Tajlandii i Wietnamu oraz laotańskim 

40 Nieco szersze wsparcie Tajów i to głównie w środowiskach studentów uzyskał prowadzący tu właśnie 
swą walkę przeciwko Japończykom w latach 40. prokomunistyczny Ruch Wolnych Tajów. Zob. R. Zimmer-
man, Insurgency..., dz. cyt., s. 27.

41 H. Luther, Peasants and State in Contemporary Thailand, „International Journal of Politics”, vol.7, 
nr 4/1979, s. 79.



213Wewnętrzny kolonializm a napięcia etniczne w północno-wschodniej Tajlandii

Pathet Lao. Dwa ostatnie ugrupowania aktywnie promowały ideę laotańskiej irredenty 
w Isaanie. Jak zauważa Stuart Fox, stało się to jedną z głównych przyczyn nieufności 
KPT jako potencjalnego spadkobiercy państwa tajskiego, wobec swych towarzyszy z In-
dochin. Wyrazem niechęci komunistów tajskich wobec laotańskiej irredenty była też 
wstrzemięźliwość wobec jakiejkolwiek formy isaańskiej autonomii42.

Drugim czynnikiem wpływającym na rezygnację z politycznej eksploatacji kwestii 
etnicznych przez KPT był skład kierownictwa tego ugrupowania. Chociaż kilku repre-
zentantom północnego wschodu udało się awansować w hierarchii partyjnej, to zdecy-
dowaną większość członków komitetu centralnego stanowili pochodzący z Bangkoku 
Syjamczycy i Chińczycy. O ile partia stała na stanowisku prawa do samostanowienia na-
rodów, odnosiła je do innych zamieszkujących Królestwo mniejszości – Malajów, Kare-
nów czy Hmongów. W samych Isaańczykach kierownictwo partii nie potrafi ło dostrzec 
oddzielnej i autonomicznej wobec reszty Tajów grupy etnicznej.

Mimo to, północny wschód pozostał największym i najlepiej zorganizowanym ko-
mitetem regionalnym w strukturach partii – obejmującym pięć komitetów okręgowych 
i kontrolującym ponad czterysta pięćdziesiąt wsi. Pod koniec lat 70. jednak poparcie 
dla komunistów zaczęło słabnąć, a aktywność partyzantki zmalała43. Było to z pewno-
ścią po części rezultatem prowadzonej przez władze akcji represyjnej. Ale niektórzy 
z badaczy wciąż utrzymują, że jedną z kluczowych przyczyn upadku komunistycznej 
rebelii na północnym wschodzie był etniczny partykularyzm i powielanie przez Ko-
munistyczną Partię Tajlandii państwowych wzorców wewnętrznej kolonizacji przez 
instrumentalne traktowanie wspólnot mniejszościowych. Szczególnie widoczne stało 
się to po rewolcie studenckiej z 1973 roku, kiedy szeregi ruchu komunistycznego za-
częli masowo zasilać tajscy studenci i intelektualiści z Bangkoku. Do roku 1977 zajęli 
oni wszystkie kluczowe pozycje w partii – zarówno w Komitecie Centralnym, jak i na 
szczeblu poszczególnych komitetów wiejskich. Tym samym w oczach mieszkańców 
północnego wschodu partia traciła wiarygodność jako organizacja, która pozwalałaby 
na realizację ich regionalnych czy to klasowych, czy defi niowanych w kategoriach 
etnicznych celów.

Postkomunistyczny północny wschód

Komunistyczna rebelia na północnym wschodzie przynajmniej po części była rezul-
tatem uprawianej przez rząd w Bangkoku polityki wewnętrznego kolonializmu. Na-
rodziny różnych form regionalnej tożsamości etnicznej manifestowały się początko-
wo w szerokim poparciu udzielanym przez Isaańczyków działaczom politycznym, 
wspierającym idee rozwoju i ograniczonej autonomii regionu. Poparcie dla komuni-
stycznej rebelii można interpretować jako konsekwencję pozbawienia mieszkańców 
Isaanu lokalnych elit przywódczych i zablokowania kanałów politycznej artykulacji 
regionalnych interesów. Klęska komunistów może być tłumaczona przez analogię roz-

42 M. Stuart-Fox, Factors Infl uencing Relations Between the Communist Parties of Thailand and Laos, 
„Asian Survey”, vol. 19, nr 4/1979, s. 348.

43 T.A. Marks, Thailand: The Threatened Kingdom, „Confl ict Studies” nr 115/1980, s. 13.



214 Adam W. Jelonek

grywaniem konfl iktu klasowego bez właściwego zrozumienia procesów rodzącej się 
tożsamości etnoregionalnej.

Na ironię losu wygląda fakt, iż wraz z upadkiem komunistycznej rebelii Region 
Północno-Wschodni wkroczył w ciekawy okres transformacji politycznej i narodo-
wościowej. O ile społeczność isaańska tradycyjnie stanowiła zaplecze dla radykalnej, 
lewicowej opozycji, począwszy od wyborów 1986 roku zaczęła radykalnie zmieniać 
swoje sympatie polityczne. W kolejnych konfrontacjach wyborczych północny wschód 
udzielał coraz bardziej wyraźnego poparcia prawicowym i konserwatywnym ugrupo-
waniom powiązanym na ogół ściśle z tajskim kompleksem wojskowym. Isaan stanął 
murem za autorami wojskowego zamachu stanu w 1991 roku Suchindą Kraprayoonem 
i Sunthornem Kongsompongiem. Mieszkańcy regionu udzielali poparcia kolejno prawi-
cowej partii Samakke Dhamma, Partii Nowych Aspiracji, by w końcu stać się zapleczem 
dla populistyczno-prawicowego ugrupowania premiera Thaksina Shinawatry – Thai Rak 
Thai i jego politycznego spadkobiercy Partii Siły Ludowej – rządzącej w Tajlandii po 
dziś dzień.

Niewątpliwie tak dramatyczna zmiana sympatii politycznych była rezultatem ra-
dykalnej reorientacji polityki władz centralnych wobec Isaanu. Już na początku lat 80. 
Bangkok uznał, że pokonanie komunistycznej rebelii wymaga czegoś więcej niż tylko 
zaangażowania środków militarnych. Państwo zaczęło przeznaczać znaczące środki 
na ograniczenie istniejących dysparytetów w rozwoju regionalnym. Przystąpiono też 
do koordynacji działań sektora prywatnego i organizacji pozarządowych wobec naj-
bardziej dotkniętych ubóstwem i społecznie wyalienowanych społeczności lokalnych. 
Choć zmiany w strategii rządowej wobec Regionu Północno-Wschodniego nie wyeli-
minowały fundamentalnych dysparytetów ekonomicznych, doprowadziły do istotnych 
przemian w świadomości jego mieszkańców. Rozluźnieniu politycznej kontroli towa-
rzyszył spadek kierowanych pod adresem państwa resentymentów44. Potencjalne nie-
zadowolenie ludności wraz z ogólnym wzrostem demokratyzacji znajdowało też nowe 
kanały artykulacji. W krótkim czasie nie udało się mieszkańcom północnego wschodu 
wyłonić nowych elit ani odbudować wewnętrznych struktur organizacyjnych. W tej 
sytuacji miejscowa ludność stopniowo ulegała włączeniu w oferowane przez tradycyj-
ne elity Bangkoku związki patronażu, gospodarczej i politycznej korupcji. Zubożali 
mieszkańcy isaańskich wsi na masową skalę sprzedawali, dosłownie i w przenośni, 
własne głosy zamożnym, wspieranym przez wojsko partiom politycznym, gotowym 
obiecywać licznemu lokalnemu elektoratowi perspektywy lepszej przyszłości dla re-
gionu45.

Niezależnie od niepowodzeń w konstruowaniu nowej świadomości etnicznej przy-
padek północno-wschodniej Tajlandii nadal może być interpretowany poprzez pryzmat 
teorii wewnętrznego kolonializmu. Model wewnętrznego kolonializmu koncentruje się 
na charakterze państwa jako kluczowej zmiennej wyjaśniającej zjawisko narodzin świa-
domości etnicznej w obszarach peryferyjnych. To państwo uruchamia mechanizmy „roz-
woju niedorozwoju”, które z kolei przyczyniają się umacniania się regionalnych tożsa-
mości. Państwo limituje też potencjalne zasoby organizacyjne pozostające w dyspozycji 

44 P. Handley, How the other Half Live, „Far Eastern Economic Review”, 18.07.1991, s. 47–48.
45 J. Haffner, View from the Village: Participatory Rural Development in North East Thailand, „Com-

munity Development Journal” vol. 22, nr 2/1987; P. Handley, How the other..., dz. cyt., s. 47–48.
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etnoregionalnych ruchów politycznych. W analizowanym przypadku Isaanu tożsamość 
peryferyjnej wspólnoty ujawniła się wskutek postępującej gospodarczej, politycznej 
i kulturowej deprywacji regionu. Wspólna isaańska tożsamość bynajmniej nie opierała 
się pierwotnie na poczuciu kulturowej odmienności, ale wyrastała wskutek postrzega-
nia państwa jako agendy dominacji środkowych Tajów. Jednak zarazem centralizacja 
aparatu władzy przyczyniła się do pozbawienia peryferyjnej wspólnoty przywództwa, 
zasobów organizacyjnych i ideologicznych niezbędnych do budowy efektywnego ruchu 
narodowego46.

W latach 60. proces kształtowania się lokalnej świadomości etnicznej północnego 
wschodu uległ wyhamowaniu, zaś komunistyczna rebelia stała się głównie wielką ma-
nifestacją interesów klasowych biednego isaańskiego chłopstwa. Na pierwszy rzut oka 
wydawało się to przeczyć głównym założeniom modelu. Teoria wewnętrznego kolonia-
lizmu oferuje jednak próbę wyjaśnienia, dlaczego w określonych wypadkach świado-
mość etniczna może ostatecznie ulec w konfrontacji ze świadomością klasową.

Po pierwsze, zdaniem Wolpe’a, proces rozwoju kapitalizmu w regionie rdzeniowym 
może stopniowo rozszerzać się na obszary peryferyjne. Regionalne dysparytety rozwo-
jowe będą tym samym przenosić się w głąb samych obszarów peryferyjnych. Zjawisko 
„kulturowego podziału pracy” ulega wówczas osłabieniu. Pogłębiające się nierówności 
w obrębie wspólnot peryferyjnych skutecznie niwelują wówczas działanie sił integru-
jących regionalne wspólnoty. W przypadku północno-wschodniej Tajlandii można za-
uważyć, że istotnie, ile wczesna faza wewnętrznego kolonializmu opierała się na hie-
rarchicznym „kulturowym podziale pracy”, późniejszy okres „regionalnego rozwoju” 
służył promowaniu nowych, lokalnych dysparytetów ekonomicznych, które pogłębiały 
podziały klasowe47.

Porzucenie świadomości etnicznej na rzecz świadomości klasowej mogło wynikać też 
z natury kulturowych podziałów pomiędzy Isaanem a Centralnymi Równinami. Mimo 
że Hechter pierwotnie zakładał, że etniczna świadomość w regionie peryferyjnym nie 
jest wynikiem kulturowych odmienności, lecz reakcją na wspólne doświadczenie eks-
ploatacji, okazuje się, że twierdzenie takie z trudem znajduje pokrycie w rzeczywistości. 
Polityczna ewolucja regionalnej tożsamości etnicznej, wymagająca masowej mobilizacji 
wspólnoty peryferyjnej, musi oprzeć się na silnej kulturze odmiennej od kultury rdze-
niowej. Hechter ostatecznie sam przyznaje, że tylko silna kulturowa odmienność może 
wygenerować silną etniczną tożsamość, której z kolei oprzeć się może polityczna orga-
nizacja ze swą narodową ideologią. Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, 
że isaański ruch etnoregionalny nie był w stanie przetrwać represji ze strony państwa 
w latach 50. i 60. ze względu na zbyt słabe podstawy kulturowe.

W końcu, ponownie warto zwrócić uwagę, iż w opinii Hechtera podstawowym czyn-
nikiem wpływającym na porzucenie „kolonialnej mentalności” przez region peryferyjny 
jest dysponowanie odpowiednim potencjałem przywódczym i organizacyjnym. Pod ko-
niec lat 60. państwo usunęło większość z zasobów, na których można by budować isaań-
ski ruch narodowy, usuwając rodzime elity i parlamentarne kanały artykulacji lokalnych 
interesów. Wykorzystanie alternatywnych kanałów artykulacji interesów zapewnionych 

46 M. Hechter, Ethnicity and Industrialization: on the Proliferation of the Cultural Division of Labor, 
„Ethnicity” nr 3/1976, s. 217.

47 M. Hechter, M. Levi, The Comparative Analysis..., dz. cyt., s. 270.
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przez komunistów zdeterminowało świadomość grupową. Tym samym świadomość kla-
sowa pozostała jedyną istotną politycznie świadomością. Jej pojawienie się, a następnie 
stopniowy demontaż w latach 80. doprowadził do poważnego regresu w budowie etno-
regionalnej świadomości. Przyczynił się też do ponownego odtwarzania się w Isaanie 
„kolonialnej mentalności” manifestującej się w pełnej kulturowej, politycznej i gospo-
darczej zależności peryferyjnej wspólnoty wobec tajskiego „rdzenia”.
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ODMIENNA WRAŻLIWOŚĆ RELIGIJNA POLAKÓW 
I NIEMCÓW JAKO WYZWANIE I SZANSA DLA ICH 

WZAJEMNEGO DIALOGU

I

Zarówno dla niemieckiej, jak i dla polskiej wrażliwości religijnej ważny był i jest zwią-
zek z wolnością. Pragnienie wolności jest na wskroś biblijne, ewangeliczne, jednak fakt 
naznaczenia wrażliwości niemieckiej duchem protestantyzmu sprawił, że choć to pra-
gnienie zarówno w polskim, jak i niemieckim przypadku ma swoje źródło w Biblii, inna 
była droga jego realizacji. W przypadku Niemiec mamy do czynienia z bardzo mocnym 
akcentowaniem wolności od instytucji kościelnej. Charakterystyczne dla reformacji 
– zjawiska specyfi cznie niemieckiego – połączenie myśli religijnej i narodowej przeja-
wiło się w pragnieniu niezależności od wpływów zewnętrznych, a konkretnie od papie-
ża jako władcy Państwa Kościelnego. Chodziło nie tylko o niezależność o charakterze 
ekonomicznym, ale także duchowym. Indywidualizm Lutra uczynił religię (chrześcijań-
ską) sprawą wewnętrznego przeżycia. Wraz z tym akcentem pojawił się „moment demo-
kratyczny” polegający na zakwestionowaniu średniowiecznego systemu pośrednictwa 
między człowiekiem a Bogiem, czyli instytucji Kościoła i kapłaństwa. Tym samym do 
życia kościelnego wkroczyła zasada równouprawnienia, którą do polityki wprowadziła 
później Rewolucja Francuska1. Dla ojca reformacji – Lutra – odrzucenie pośrednictwa 
pomiędzy jednostką a Stwórcą, którą to funkcję pełnił Kościół i kapłani to konieczny 
warunek wolności jednostki. Ciekawe, że współczesne doświadczenia historyczne, zma-
gania z narzuconym w Niemczech Wschodnich po II wojnie światowej komunizmem, 
pozwoliły odkryć pozytywną rolę instytucji kościelnej jako gwaranta wolności. Po-
wszechnie znana jest rola Kościoła luterańskiego jako promotora działań opozycyjnych 
i wyzwoleńczych. Wystarczy przypomnieć wielotysięczne „demonstracje poniedziałko-
we” inicjowane po nabożeństwach w „Nikolaikirche” w Lipsku, w 1989 roku. Fakt po-

1 Por. E. Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, t. 1, Monachium 2003, wyd.15, s. 278.
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zytywnego wpływu Kościołów czy to katolickiego, czy protestanckiego w budzeniu się 
ruchu opozycyjnego względem komunizmu w Niemczech Wschodnich i w Polsce nie 
budzi zdziwienia. Znajduje on bowiem swoje uzasadnienie we wskazaniu dekalogu: „nie 
będziesz miał bogów cudzych przede mną”, a także w biblijnym uzasadnieniu godności 
jednostki, które znajdujemy w tekstach o stworzeniu w Księdze Genesis.

Inaczej niż w Niemczech kształtuje się tradycja wolności (w tym wolności religijnej) 
na gruncie polskim. Tutaj instytucja kościelna od zawsze traktowana była jako gwarant 
wolności. Ta odmienność ma swoje uzasadnienie w historycznych doświadczeniach, 
a konkretnie w nieustannych zmaganiach Polski o uzyskanie niezależności od obcych 
wpływów. Nawet w okresie nieudanego zrywu niepodległościowego, jakim było Po-
wstanie Listopadowe, kiedy to papież zdawał się kwestionować polskie dążenia nie-
podległościowe, krytyczne akcenty w literaturze romantycznej nie stały się powodem 
nastrojów antykościelnych.

Egon Friedell, autor dwutomowego opracowania nowożytnej historii kultury (Kul-
turgeschichte der Neuzeit) akcentuje przełomowe znaczenie indywidualizmu Lutra2. 
Historia wolności miała nabrać przyspieszenia dzięki, jak to już podkreśliliśmy, inspi-
rowanemu przez Reformatora oderwaniu od wpływów instytucjonalnych, konkretnie od 
wpływów Kościoła. Wadą analiz tego autora jest fakt, że nie potrafi ł on dostrzec równo-
ległej do reformacji dynamiki indywidualizacji, która odbywała się bez kwestionowania 
roli Kościoła, bo ostatecznie to nie w niej jest przeszkoda dla doświadczenia wolności. 
Chodzi konkretnie o intuicje Ignacego Loyoli. Fundamentalnym dziełem założyciela za-
konu jezuitów są jego Ćwiczenia duchowne, w których akcent spoczywa właśnie na in-
dywidualnym kontakcie rekolektanta ze Stwórcą. Także Loyola przypisuje wielką wagę 
do decyzji podejmowanych indywidualnie w sumieniu. Wprawdzie Ćwiczenia duchowne 
powstały niewiele później niż wystąpienie Lutra, trudno jednak zakładać, by w klimacie 
antyreformacyjnym (Ignacy był Baskiem) założyciel jezuitów inspirował się pismami 
ojca reformacji. Tym bardziej że on sam był praktykiem, który swoje przekonanie o roli 
jednostki przed Bogiem i tym samym o konieczności indywidualnych rozstrzygnięć su-
mienia (por. jego Reguły o rozeznawaniu duchów) czerpał z doświadczenia, zwłaszcza 
doświadczenia o charakterze mistycznym. Friedell skłania się ku tezie o protestanckiej 
proweniencji indywidualizacji religijnej jako konsekwencji uniezależnienia się od insty-
tucji kościelnej. Tymczasem Loyola, którego dzieło Friedell omawia bardzo pobieżnie 
w swojej Kulturgeschichte3, odkrył możliwość indywidualizacji nie wbrew, ale dzięki 
więzi z instytucją czy szerzej – z tradycją kościelną. Wydaje się, że właśnie religijność 
odwołująca się do więzi z instytucją, podkreślanie roli wspólnoty bardziej odpowiada 
polskiej wrażliwości. Jeśli już stawiać jej zarzut, że zaniedbuje indywidualny wymiar 
religijności to znajdzie to swoje uzasadnienie raczej w przyczynach natury psycholo-
gicznej czy w temperamencie narodowym, ale nie w więzi z instytucją kościelną.

2 Por. tamże, s. 268–295.
3 Por. tamże, s. 351–356.
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II

Thomas Mann w słynnym tekście Niemcy i naród niemiecki z 1945 roku uznaje Marcina 
Lutra za ucieleśnienie niemieckiej natury i za przykład niemieckości w czystym wyda-
niu4. Ojciec reformacji stawia na autorytet ksiąg biblijnych, co znalazło wyraz w zasa-
dzie protestanckiej „sola scriptura” („tylko Biblia”). Zasada ta potraktowana literalnie 
musiała doprowadzić w dobie racjonalnego postrzegania świata do konfl iktu z nauką. 
Innym z negatywnych zjawisk był zrodzony na gruncie protestanckim w Ameryce po-
czątku XX wieku fundamentalizm religijny. Wydaje się jednak, że właśnie protestancki 
akcent na jednostkę i jej sumienie, który, zdaniem Friedella, legł u podłoża idei oświece-
niowych, pomógł w przezwyciężeniu tendencji fundamentalistycznych poprzez rozwój 
egzegezy biblijnej. W przypadku Lutra nieustannie mamy do czynienia z antynomicz-
nymi zjawiskami, bo to on, jak powiedziano wyżej, dowartościował indywidualne roz-
strzygnięcia dokonywane w sumieniu, ale to jednocześnie on pozostał sceptyczny, jeśli 
chodzi o fi lozofi czne zgłębianie zachowań religijnych. A wydaje się, że właśnie dążność 
do poznania i racjonalnego zgłębiania podstaw wiary jest szczególną cechą wyróżnia-
jącą religijną wrażliwość Niemców. Zanim jednak przejdziemy do bliższej analizy tej 
właśnie cechy i pokażemy jej literackie ucieleśnienie, ważne będzie zwrócenie uwagi na 
inny charakterystyczny rys luterańskiego indywidualizmu. Przeświadczenie, że kontakt 
z Bogiem nie wymaga pośrednictwa hierarchii kościelnej pociągnęło za sobą odmienio-
ne przeżywanie liturgii. Liturgią stało się codzienne życie, zwłaszcza praca. Protestancki 
ethos pracy i niemiecka pracowitość są już przysłowiowe. Specyfi ka tego pierwszego 
polega na radykalnym poszerzeniu chrześcijańskiego pojmowania pracy jako powoła-
nia. Zbigniew Pasek sugeruje, że dokonało się to dzięki skojarzeniu przez Lutra (w pracy 
nad przekładem Pisma Świętego na język niemiecki) słów Berufung – powołanie i Beruf 
– zawód5. Jednak bez wskazywania na konfesyjne inspiracje niemieckiej pracowitości 
bliższe prawdy będzie stwierdzenie, że ma ona swoje źródło w wyjątkowym przyswoje-
niu sobie przez Niemców antropologii biblijnej. Chodzi konkretnie o sugestię w Księdze 
Rodzaju, że człowiek jest powołany na obraz i podobieństwo Boże i że realizuje to po-
wołanie poprzez odpowiedzialne kształtowanie świata wokół siebie, czyli właśnie przez 
pracę. Także niemieckie upodobanie do porządku (Ordnung muss sein – „porządek musi 
być”) zdaje się mieć religijne uzasadnienie. Jest bowiem wyrazem przeświadczenia, że 
człowiek i cała natura zostały stworzone wedle określonego porządku, a skoro tak, to 
wszystko powinno funkcjonować jak należy.

Zmarły przed blisko 10 laty znawca Niemiec, polski pisarz Andrzej Szczypiorski 
utrzymywał, że: „Niemcy są narodem najbardziej idealistycznym, metafi zycznym, ro-
mantycznym, ofi arnym i tęskniącym do stanu doskonałości”6. Trzeba się też zgodzić 
z opinią Edmunda Lewandowskiego i przytaczanych w jego opracowaniu autorów, że 
Niemców charakteryzuje pragnienie transcendencji, dążenie do absolutu, marzenie o do-

4 Zob. Th. Mann, Niemcy i naród niemiecki, [w:] Tegoż, Moje czasy. Eseje, Poznań 2002, s. 394; por. 
także: Tegoż, O Niemczech i Niemcach, [w:] Niemcy o sobie. Naród – państwo. „Charakter narodowy” 
w oczach intelektualistów niemieckich, red. Cz. Karolak, Poznań 1993, s. 26.

5 Zob. Z. Pasek, Protestancki ethos pracy, „ZNAK”, 1992, nr 7, s. 84.
6 E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa, 2004, s. 152.
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skonałym świecie szczęśliwych ludzi. Jeden z tych autorów, Bernard Nuss, stwierdza 
wręcz: „Iluzja, że taki świat istnieje i możliwe byłoby życie w nim, jest być może naj-
bardziej wzruszającą cechą mentalności Niemców”7. A Oswald Spengler, autor słynnej 
diagnozy Zmierzch Zachodu dodaje, że Niemców cechuje etos powinności, że mają oni 
potrzebę służenia innym, wypełniania obowiązków bez myślenia o korzyściach i wła-
snym szczęściu8. Choć opinia Spenglera tchnie nieco przesadnym idealizmem, wydaje 
się jednak, że właśnie idealizm Niemców, ich, wspomniane wcześniej, marzenie o do-
skonałym świecie lepiej tłumaczy, dlaczego to Niemcy są faktycznie kołem napędo-
wym Unii Europejskiej niż historyczny argument o nieustannym zagrożeniu ze strony 
samodzielnych i autonomicznych Niemiec. Opinia, którą tu z pełnym przekonaniem 
przytaczamy, kontrastuje ze sceptycyzmem Thomasa Manna, który w przywoływanym 
wcześniej artykule wyznał: „Lękam i dziwię się czystej niemieckości, antyrzymskiemu 
separatyzmowi, antyeuropejskości…”9.

Typowo niemieckie dążenie do ulepszania świata ma, jak staraliśmy się to wcześniej 
pokazać, religijne, chrześcijańskie korzenie. Wypływa ono z udokumentowanego w Bi-
blii powołania człowieka do stawania się na podobieństwo Stwórcy i do przekształcania 
świata. To wyjaśnienie nie wyczerpuje jednak tezy o religijnym podłożu niemieckiego 
idealizmu. Trzeba jeszcze dostrzec jego przyczynowy związek z chrześcijańską escha-
tologią. Jej specyfi ką jest przeświadczenie o spełnieniu całej rzeczywistości na końcu 
czasów. Rzeczywistość „Basilei – Bożego panowania”, którą głosił i którą urzeczywist-
niał Chrystus pozostaje zobowiązaniem dla jego wyznawców. Ufność w boskie zwień-
czenie dziejów motywuje chrześcijan do kształtowania własnych realiów i inspirowania 
się w tym wizją spełnienia na końcu czasów. W chrześcijańskiej eschatologii nie chodzi 
o zanurzanie się w mitycznej, idealnej rzeczywistości, by zapomnieć o trudnej codzien-
ności. Wręcz przeciwnie, dążenie do wieczności ma nadawać sens wszelkiej teraźniejszej 
aktywności. Wolno sądzić, że właśnie ta chrześcijańska intuicja jest szczególnie bliska 
niemieckiej wrażliwości, także wrażliwości religijnej. Myśl o antycypacji wieczności 
pojawia się w zalążkowej formie już u św. Augustyna, ale znalazła szczególnie ciekawą 
postać w analizie związku pomiędzy byciem a czasem, dokonanej przez największego 
współczesnego fi lozofa niemieckiego, Martina Heideggera, a także w hermeneutyce 
Hansa-Georga Gadamera.

Nie umilkło jeszcze echo debat dotyczących tzw. teologii wyzwolenia. Był to system 
teologiczny zrodzony na bazie ekonomicznego i społecznego rozwarstwienia w krajach 
Ameryki Łacińskiej. Negatywną reakcję Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (katolickie-
go) sprowokował fakt, że teologia wyzwolenia czerpała z dwóch zdających się wyklu-
czać źródeł, mianowicie z ewangelii i z marksizmu. Chodziło konkretnie o inspirowane 
ewangelią i analizą marksizmu przekształcanie skandalicznej nierówności ekonomicznej 
we wspomnianych krajach. Problemem była zgoda na zastosowanie (w razie koniecz-
ności) przemocy fi zycznej. Dla potrzeb przedkładanej tu analizy ważne będzie uwzględ-
nienie dwóch elementów. Teologia wyzwolenia jest specyfi czną formą chrześcijańskiej 
eschatologii, dążenia do przekształcania świata w duchu tęsknoty za lepszą (boską?) rze-

7 Tamże.
8 Zob. tamże, s. 149–150.
9 Th. Mann, Niemcy i naród niemiecki…, dz. cyt., s. 394.
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czywistością. Ta przemiana jest koniecznością, wyrazem solidarności z prześladowany-
mi. Europejscy myśliciele, teologowie, którzy ją zainicjowali, byli prawie bez wyjątku 
ukształtowani przez niemieckie (i austriackie) ośrodki uniwersyteckie. Pojawia się tu 
pytanie, czy można dokonać porównania intuicji, które wypływały z teologii wyzwole-
nia z przemianami społecznymi, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce? 
Inspiracja tych przemian płynęła w sposób oczywisty z przesłania ewangelicznego. Za-
kwestionowanie teologii wyzwolenia, które dokonało się za pontyfi katu Jana Pawła II 
stało się powodem głośnych krytyk pod jego adresem. Zarzucano mu, że inaczej niż 
w odniesieniu do przemian społeczno-politycznych w Polsce w czasach komunizmu, nie 
wykazał dość zrozumienia dla uwarunkowań krajów Ameryki Łacińskiej. Rozstrzyganie 
tego problemu naturalnie wykracza daleko poza ramy tego artykułu. Ważne jest dostrze-
żenie tęsknoty za wolnością jako cechy zarówno polskiej, jak i niemieckiej religijności.

Fundamentalną intuicją w Polsce było upominanie się o godność osoby. W Niem-
czech dodatkowo pojawia się perspektywa eschatologiczna. Mocne naznaczenie nie-
mieckiej wrażliwości religijnej myślą eschatologiczną daje się zaobserwować w prak-
tyce religijnej, np. w przeżywaniu adwentu. Ten czas przygotowania do świąt Bożego 
Narodzenia – który w Polsce wiąże się głównie ze wspominaniem narodzin Chrystusa 
– ma w Niemczech wyraźnie charakter oczekiwania na ponowne jego przyjście, tzn. 
na spełnienie dziejów na końcu czasów. I nie jest to tylko bierne oczekiwanie na lep-
szą przyszłość. Liturgicznie obchodzona rocznica pierwszego przyjścia Chrystusa rodzi 
(silniej w Niemczech niż w Polsce) zobowiązanie do przekształcania świata (własnego 
życia) w oczekiwaniu na jego spełnienie.

Ma rację Lewandowski, który stwierdza o Niemcach, że nie poddają się biernie loso-
wi i „nie liczą na szczęśliwy przypadek, lecz próbują nad wszystkim panować, przygo-
towując się na wszelkie możliwe okoliczności. Pragną być kowalami własnego losu”10. 
Aktywne kierowanie własnym losem jest przykładem na pożądany związek religijności 
i duchowości z aktywnością człowieka. Ta pierwsza nie zastępuje twórczości i aktywno-
ści człowieka, lecz przeciwnie służy jej.

III

Oprócz wyjątkowej roli Lutra i reformacji dla zrozumienia Niemiec i Niemców ważne 
jest uwzględnienie jeszcze jednego punktu odniesienia. Podążamy tu za intuicją Thomasa 
Manna. Pisarz ten sugeruje istnienie „powiązań niemieckiego temperamentu z demoni-
zmem”. Szczególnym zobrazowaniem tego związku zdaje się Faust Goethego. W swym 
gorącym pragnieniu wiedzy Faust poznał wszystkie dziedziny nauki, ale rozczarowany jej 
ograniczonością, postanawia używać świata i zasmakować władzy. Aby to osiągnąć, za-
wiera układ z diabłem; przywołanemu Mefi stofelesowi obiecuje swą nieśmiertelną duszę 
w zamian za jego służby. Jest coś demonicznego w fakcie, że to, co najlepsze w Niem-
cach – a tak trzeba oceniać ich pragnienie poznania, związaną z tym wynalazczość i chęć 
panowania nad światem przez jego udoskonalanie – obracały się przeciwko ich sąsiadom 
i im samym. Oddajmy raz jeszcze głos Thomasowi Mannowi: „(…) szatan, szatan Lutra, 

10 E. Lewandowski, Pejzaż etniczny…, dz. cyt., s. 148.
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szatan Fausta, jawi mi się jako postać bardzo niemiecka; pakt z nim natomiast, zaprze-
danie duszy diabłu, aby za cenę zbawienia wiecznego pozyskać na pewien czas wszelkie 
skarby i władzę nad światem – jako coś w osobliwy sposób bliskiego istocie niemiec-
kiej”11. Bernard Nuss, francuski dziennikarz i eseista dopowiada: „Wszyscy Niemcy są 
bardziej lub mniej, w ten czy w inny sposób potomkami Fausta. Mają jego Streben i nie-
gasnące pragnienie poznania, ale też zdolność sprowadzania zła na siebie i na innych”12. 
Analizując mentalność Niemców, Mann (a przed nim Goethe) mają w pamięci typiczny 
opis upadku-grzechu człowieka, jaki zawiera biblijna Księga Rodzaju. Zgodnie z tym 
opisem pieczy człowieka (jego panowaniu) poddana jest cała rzeczywistość przedsta-
wiona jako rajski ogród. Ale to panowanie nad całym światem, wyjątkowe zdolności po-
znawcze człowieka (świadczy o nich jego zdolność nazywania rzeczy po imieniu) nie są 
nieograniczone. Nieumiejętność przyjęcia własnych uwarunkowań, chęć przekraczania 
ich, choć sama w sobie dobra, jednak traktowana w sposób absolutny, prowadzi człowie-
ka do katastrofy. Analizy biblijne (zwłaszcza w Rdz 3) pozwalają zrozumieć, jak cechy 
świadczące o wyjątkowości człowieka, np. jego zdolności poznawcze mogą obrócić się 
przeciwko niemu, burząc jego relację ze Stwórcą i z drugim człowiekiem.

Inspiracja biblijna pojawia się w analizach Goethego także tam, gdzie mówi on 
o ocaleniu Fausta. Ostatecznie postanawia on służyć ludziom, oddaje na ich użytek swo-
ją wiedzę i pomaga osuszyć zalany ląd dla przyszłego idealnego społeczeństwa. Właśnie 
dzięki służbie na rzecz ludzi aniołowie ratują jego duszę. Nagradzają tym samym jego 
uporczywe dążenie i trud: „Kto wiecznie dążąc trudzi się,/ Tego wybawić możem”13 (Wer 
immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen). Także i ta ostatnia cecha Fausta 
zdaje się czymś na wskroś niemieckim. Patrząc na dzisiejsze charytatywne działania 
chrześcijaństwa zarówno katolickiego, jak i ewangelickiego, trudno znaleźć porównanie 
dla rozmiarów i rozległości zaangażowań podejmowanych przez Niemców. Kościół na 
Wschodzie Europy, w tym Kościół w Polsce, korzystał i korzysta z fi nansowej pomocy 
z Niemiec w ramach funduszu „Renovabis”. Kraje Ameryki Łacińskiej były wspierane 
z Niemiec nie tylko myślą teologiczną. Rokrocznie w ramach akcji „Adveniat” doko-
nywane są w niemieckich kościołach zbiórki pieniężne dla realizacji konkretnych pro-
jektów. To samo dotyczy dzieła „Misereor”, które obejmuje opieką kraje afrykańskie. 
„Renovabis”, „Adveniat” i „Misereor” to tylko niektóre z przykładów dowodzących 
praktycznej orientacji religijności Niemców. Są one inspirowane biblijnym nakazem od-
powiedzialnego panowania nad światem. W religijności Niemców zawiera się mocne 
poczucie zobowiązania, które wypływa, jak to pokazaliśmy wcześniej, z eschatologii. 
Pragnienie Fausta („trwaj chwilo jesteś piękna”) zdradza z kolei ambiwalentne podejście 
do czasu. Mamy z jednej strony „demoniczne” absolutyzowanie chwili, jakby nie było 
nic poza nią, a z drugiej przeświadczenie, że o wyjątkowości chwili decyduje wizja zba-
wienia i spełnienia całej rzeczywistości.

Szczególnie intrygujące wydaje się pragnienie poznania, pierwsza z cech Niemców, 
którą na przykładzie Fausta analizuje Goethe. Ta cecha daje się obserwować także na 
polu interesujących nas tu analiz teologicznych. Chodzi o próby uzasadnienia treści 

11 Th. Mann, Niemcy i naród niemiecki…, dz. cyt., s. 392.
12 E. Lewandowski, Pejzaż etniczny…, dz. cyt., s. 144.
13 Cyt. za: H. Baltyn-Karpińska, Iskier leksykon dramatu, Warszawa 2008, s. 101.
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objawionych w analizach o charakterze antropologicznym. Celowali w tym myśliciele, 
tacy jak: Max Scheler, Karl Rahner czy Wolfhart Pannenberg. Pierwszy z nich, od któ-
rego bierze początek kierunek zwany antropologią fi lozofi czną, analizuje wyróżniającą 
człowieka jako osobę otwartość na świat, która z racji swej dynamiki jest otwartością 
poza świat. Rahner z kolei jest inicjatorem inspirowanej myślą Kanta teologii transcen-
dentalnej, która w analizie antropologicznej stara się pokazać wychylenie człowieka ku 
rzeczywistości, która go przekracza. Jesteśmy, zdaniem Rahnera, zdolni do przyjęcia tre-
ści objawionych dzięki temu, że w naszą naturę jest wpisane pragnienie, które każe nam 
przekraczać wszystko, co zastane. Ta intuicja jest bliska protestanckiemu myślicielowi 
– Pannenbergowi. Jego teologia jest przykładem dialogu z innymi dyscyplinami nauki, 
jak: psychologia, fi zyka, biologia. Uogólniając, można powiedzieć, że cechą specyfi cz-
nie niemiecką jest religijność, która szuka zrozumienia. Nawet jeśli mówimy o treściach 
objawionych, niemiecka wrażliwość będzie dążyła do takiego ich zgłębienia, które bę-
dzie w zgodzie ze współczesnym, naukowym rozumieniem rzeczywistości. Wiadomo 
jednak z przesłanek o charakterze czysto metodologicznym, że nie da się treści objawio-
nych wyjaśnić w sposób defi nitywny oparty na kategoriach ściśle naukowych. Przykła-
dem na nieuwzględnienie tego rozróżnienia i tym samym na specyfi cznie niemiecki (?) 
grzech radykalizmu stała się koncepcja demitologizacji przedstawiona przez Rudolfa 
Bultmanna. Postulat demitologizacji zgłoszony w odniesieniu do treści biblijnych, czy-
li uwzględnienie faktu, że przekazy biblijne są uwarunkowane kulturą czasu, w jakim 
powstały jest słuszny. Konieczne jest rozróżnienie pomiędzy zawsze aktualnym prze-
słaniem tekstu biblijnego a jego uwarunkowaną kulturowo szatą językową. Postulat de-
mitologizacji w wersji radykalnej zakłada traktowanie w kategoriach czysto symbolicz-
nych wszelkich treści biblijnych, które nie dają się uzasadnić (wyjaśnić) racjonalnie.

IV

Z racji geografi cznych uwarunkowań, a także z uwagi na doświadczenia historyczne 
w Polsce żywy był mit przedmurza, ostoi chrześcijaństwa z wszelkimi tego konsekwen-
cjami dla samej religijności. I tak religijność w Polsce była i jest, jak to zaznaczyliśmy 
w uwagach wprowadzających, związana z walką o tożsamość narodową. Polski zmysł 
religijny nie wyżywa się w tak typowych dla niemieckiej wrażliwości religijnej dogma-
tycznych spekulacjach, czy jest Bóg i co to znaczy wiara14. Specyfi ką polskiej religijno-
ści nie są poszukiwania teologiczne, ale praktyka religijna, w której znajdujemy echo 
romantycznych demonstracji uczuć i symbolicznych gestów. Mit „przedmurza chrześci-
jaństwa” i religijność jako walka o tożsamość narodową sprawiły, że w dobie komuni-
zmu w ośrodkach myśli katolickiej, takich jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także 
seminaria duchowne – miejscach intelektualnej i duchowej formacji kleru, dominowały 
ahistoryczne systemy myślenia, mianowicie scholastyka i tomizm. Przekładało się to 
na myślenie o moralności z akcentem na niezmienną naturę człowieka, a nie na jego 
stawanie się.

14 Por. na powyższy temat: T. Węcławski, Bóg i teologia, [w:] Polacy i Niemcy. Historia – kultura – po-
lityka, red. A. Lawaty, H. Orłowski, Poznań 2003, s. 388–397.
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W polskiej tradycji romantyzm zdecydowanie wygrywał z pozytywizmem, co w od-
niesieniu do zachowań religijnych, przejawiało się dominacją religijnych uniesień, pu-
bliczną demonstracją uczuć patriotycznych i religijnych. Ufność w Bożą Opatrzność 
zamiast motywować do odpowiedzialności za siebie i za kraj skłaniała do biernego ocze-
kiwania cudownych ingerencji Stwórcy, który uratuje „naród wybrany” z dziejowych 
opresji. Lewandowski słusznie zauważa, że ideologia romantyczna zawsze bliska była 
Kościołowi, choć implikowała naiwną religijność15. Naiwna religijność tym się właśnie 
przejawiała, że, licząc na cudowne ingerencje Boskiej Opatrzności, utrwalała bierność 
wobec życiowych wyzwań. Motywowana religijnie aktywność to raczej zrywy powstań 
narodowych, heroiczne czyny na rzecz społeczności, ale w zdecydowanie mniejszym 
stopniu systematyczna praca i odpowiedzialność.

W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na polski mesjanizm, który zrodził się jako 
reakcja na klęskę Powstania Listopadowego. Heinrich Olschowsky, profesor polonistyki 
na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie podkreśla, że „mesjanizm był próbą przezwy-
ciężenia porażki w historii za pomocą historii zbawienia”, pełniąc „funkcję kompen-
sacyjną i mobilizującą; miał pocieszać i budzić nadzieję”16. Koncepcja mesjanistyczna 
znalazła swój literacki wyraz w III części Dziadów Adama Mickiewicza. Polska jest 
tam określona jako „Chrystus narodów”, a jej niezawinione cierpienia są porównywane 
z cierpieniem i śmiercią Chrystusa. Pocieszenie, jakie Mickiewicz funduje swoim czy-
telnikom, wiąże się z proroctwem, że Polska, podobnie jak Chrystus, zmartwychwstanie. 
Co więcej, ma ona do spełnienia misję wyzwolenia wszystkich ludów Europy. Dziś tak-
że funkcjonuje „mesjanistyczne” przekonanie, że Polska ma do spełnienia wobec innych 
narodów Europy misję wolności, misję ocalenia religijnej tożsamości. Kompensacyjna 
funkcja polskiego mesjanizmu dziś sprowadza się do łagodzenia frustracji związanych 
z odnajdywaniem się w odmienionej rzeczywistości społeczno-politycznej, a także go-
spodarczej po upadku komunizmu i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ne-
gatywne oddziaływanie mesjanizmu polega na utrwalaniu stereotypu Polaka jako boha-
tera i ofi ary jednocześnie. Bohater walczy „za wolność naszą i waszą”, przyczynia się 
do demontażu nieludzkiego i bezbożnego systemu komunistycznego w Europie, ponosi 
w związku z tym ofi ary, jak choćby cywilizacyjne zapóźnienie, ale zamiast wykorzystać 
zmienioną koniunkturę przyjmuje roszczeniową postawę wobec innych krajów Unii. Ta 
charakterystyka nie oddaje, co oczywiste, specyfi ki sytuacji Polski po upadku komuni-
zmu, ale stara się zasygnalizować zagrożenia płynące z odwoływania się współcześnie 
do teologii mesjanizmu. Jedno z tych zagrożeń wiąże się z faktem, że polski mesjanizm, 
choć odwołuje się do biblijnego wzorca, ogranicza się wyłącznie do pełnienia funkcji 
kompensacyjnej. Tymczasem inspirowana biblijnie postawa wyrażałaby się raczej twór-
czym podejmowaniem codziennych wyzwań w duchu zaufania w wyroki Opatrzności.

W tym miejscu trzeba nam głębiej odwołać się do intuicji biblijnych. Starotesta-
mentowa Księga Izajasza zawiera cztery tzw. „pieśni o słudze Jahwe”17. Tradycja 
chrześcijańska, interpretując je w duchu mesjanistycznym, odniosła te teksty do osoby 
Chrystusa, ale analiza egzegetyczna nie bardzo pozwala na jednoznaczne utożsamienie 

15 Por. E. Lewandowski, Pejzaż etniczny…, dz. cyt., s. 328.
16 H. Olschowsky, Typowo polskie? Sarmatyzm, mesjanizm, emigracja, wolność, [w:] Polacy i Niem-

cy…, dz. cyt., s. 318–319.
17 Zob. Iz 42, 1–9; 49, 1–26; 50, 4–11; 52, 13–53, 12.
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Izajaszowego „sługi Jahwe” z Chrystusem. Jedna z nich mówi wręcz o bohaterze zbio-
rowym, co bardziej nasuwa na myśl cały naród Izraela. Dla przedkładanych tu analiz 
ważniejsze od rozstrzygnięcia tego problemu jest stwierdzenie samej obecności tradycji 
mesjanistycznej w Starym Testamencie, jak i fakt, że pozwalała ona Izraelowi interpre-
tować wydarzenia własnej historii zgodnie z wiarą w ocalającą ingerencję Boga Jahwe 
w historię. Druga część Księgi Izajasza autorstwa anonimowego proroka określanego 
jako Izajasz Drugi jest zapisem teologicznej refl eksji historycznej katastrofy, jaką było 
Wygnanie Babilońskie w VI wieku p.n.e.18. Izrael stracił wtedy niepodległość i musiał 
znaleźć odpowiedź na tę katastrofę w świetle wiary w Boga Jahwe. Wspomniany Iza-
jasz Drugi dokonuje fundamentalnego odkrycia, które polegało na nowym spojrzeniu na 
dzieło stworzenia. Nie jest ono jednorazowym aktem, ale nieustannym procesem zmie-
rzającym do zwieńczenia, czyli odkupienia. Stworzenie i odkupienie to jeden i ten sam 
proces. Cała historia rozgrywa się pomiędzy dwoma biegunami wyznaczonymi przez 
początek stworzenia i przez odkupienie jako zwieńczenie stworzenia. Wszelkie wyda-
rzenia zyskują tym samym swój sens i znaczenie dzięki ukierunkowaniu całej historii na 
zwieńczenie na końcu czasów. Takie spojrzenie na całość dziejów daje realną szansę na 
podejmowanie własnych życiowych wyzwań dzięki wierze w Opatrzność Stwórcy, któ-
ry w tajemniczy sposób prowadzi całość stworzenia do jego defi nitywnego spełnienia.

W porównaniu z tą starotestamentową wizją mesjanistyczną polski mesjanizm jest 
z racji dominującej funkcji kompensacyjnej niejako zatrzymaniem się w połowie drogi. 
Może właśnie tu należy upatrywać genezy antysemickich tendencji, o które oskarżany 
jest polski katolicyzm. Kryłaby się za nim niechęć motywowana odmienną, bo twórczą 
postacią żydowskiego mesjanizmu.

V

Nie jest łatwe poszukiwanie w polskiej literaturze odpowiednika Fausta jako uciele-
śnienia niemieckiej natury i jej religijnej wrażliwości. Czy będzie nim Gustaw-Konrad 
z Mickiewiczowskich Dziadów, który cierpi za miliony i który jest bliski buntu i herezji, 
wadząc się z Bogiem? Powodem buntu było nie co innego, jak pragnienie wolności. 
O ile w postawie Fausta dostrzec można konkretyzację Luterańskiego indywidualizmu, 
o tyle Mickiewiczowski Konrad nosi w sobie cechy biblijnego Hioba. Biblijny bohater 
cierpi nieświadom powodów, dla których cierpienie go dotyka. On także – przygniecio-
ny cierpieniem – bliski jest oskarżenia Stwórcy, że zachowuje się jak demon. Podobne 
oskarżenie pada z ust Konrada. W swej bezradności obwinia Stwórcę, że nie jest Bo-
giem, ale odpowiedzialnym za zniewolenie Polski i cierpienia Polaków uosobieniem zła 
– carem.

Księga Hioba uczy, że religijność nie kłóci się z krzykiem buntu. Co więcej, skarga 
na doświadczaną niesprawiedliwość dzięki temu, że nie jest kierowana w pustkę, ale 
właśnie do Stwórcy, sprowadza ukojenie. Zbyt łatwo deprecjonuje się polską wrażliwość 
religijną argumentem, że poszukuje ona (taniej) pociechy i że tym samym funkcjonuje 
wyłącznie na poziomie odreagowywania problemów codzienności bez próby zmierzenia 

18 Zob. Iz 40–55.
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się z nimi. Tymczasem wydaje się, że cechuje ją wyczucie tajemnicy wpisanej w naszą 
rzeczywistość. Będziemy się wadzić z Bogiem, ale to wadzenie się ma w sobie coś głę-
boko religijnego, mianowicie poddanie się wyrokom Opatrzności i czerpanie z tego siły 
do podejmowania własnych życiowych realiów. Można polskiej wrażliwości religijnej 
zarzucać, że zatrzymała się na „poziomie Hioba” i że mało w niej inspiracji nowote-
stamentowej. Wbrew pozorom polska wrażliwość religijna, mimo romantycznej wizji 
Polski jako „Chrystusa narodów”, nie jest chrystocentryczna. Konkretnie, mało w niej… 
nadziei wielkanocnej. Jest za to ufna pokora, która przebija w wyznaniu jednego z bo-
haterów Zemsty Aleksandra Fredry: „Niech się dzieje wola Nieba./ Z nią się zawsze 
zgadzać trzeba”19. Problem w tym, że Fredro wkłada te głęboko religijne słowa, od-
zwierciedlające religijność Polaków, w usta Rejentowi, który tą deklaracją skrywa nie-
zadowolenie, gdy sytuacja przybrała niespodziewany dla niego obrót.

Tytuł tego artykułu sugeruje, że odrębna wrażliwość religijna Niemców i Polaków 
jest nie tylko wyzwaniem, ale i szansą dla ich wzajemnego dialogu. Racjonalność, która 
dominuje w religijnych zachowaniach Niemców i emocjonalność, uczuciowość, która 
zdaje się przeważać w religijności Polaków pozostają dla siebie nawzajem wyzwaniem. 
Nie są to jednak dwa niesprowadzalne do siebie zjawiska, ale dwie postawy znamio-
nujące religijność jako taką. Religijne emocje domagają się racjonalnego pogłębienia, 
podobnie jak religijne ratio doznaje ożywienia, jeśli towarzyszy mu emocjonalne za-
angażowanie. Problem w tym, że współcześnie racjonalne podejście do rzeczywistości 
zdaje się wykluczać religijność redukowaną do emocjonalnej niedojrzałości. Racjonalna 
specyfi ka religijności Niemców, a zwłaszcza inspirowane religijnie charytatywne zaan-
gażowanie, kwestionuje te redukujące oceny religijności. Z kolei polska wrażliwość re-
ligijna zdaje się przypominać, że żywotność zachowań religijnych wymaga, by religijny 
rozum był wsparty emocjonalnym przeżyciem.

19 Cyt. za: H. Baltyn-Karpińska, Iskier leksykon…, dz. cyt., s. 87.
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SPÓR O BUDOWĘ MINARETÓW W SZWAJCARII
– PRZYCZYNEK DO DIALOGU

MUZUŁMAŃSKO-CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Wprowadzenie

Życie polityczne Szwajcarii zostało w ostatnich kilku latach naznaczone serią konfl ik-
tów na tle religijnym. W listopadzie 2003 roku w referendum kantonalnym w kantonie 
Zurych, podczas którego poddano pod głosowanie propozycję rządową, by uznać pu-
blicznoprawnie także inne wyznania (obok dotychczas uznanych), wynik był zdecydo-
wanie negatywny. W okresie kampanii przedreferendalnej pojawiły się plakaty z napi-
sami: „Pieniądze z podatków dla szkół koranicznych?” czy „Sektom – NIE”. W tym 
samym 2003 roku katolicy z kantonu Wallis/Valais zaprotestowali przeciwko nowemu 
podręcznikowi do nauki religii, w którym wszystkie wyznania traktowane są na równi. 
Zimą 2005 roku wybuchnął spór o budowę minaretu w gminie Wangen (kanton Solu-
ra). Niektórzy muzułmańscy rodzice domagają się przed sądami o zwolnienie ich córek 
z lekcji na basenie i z wycieczek klasowych, zaś niektórzy rodzice ewangeliccy chcą 
swoje dzieci kształcić wyłącznie w domu. W 2006 roku jedna z partii politycznych po-
stulowała uzależnienie naturalizacji obcokrajowców od ich wyznania1, a partia chrześci-
jańsko-demokratyczna opublikowała głośny dokument o stosunku do muzułmanów, tzw. 
Muslim-Papier2. Proponowano w nim m.in. zakaz budowy minaretów i noszenia chust 
przez kobiety. Media chętnie nagłaśniają te wydarzenia. Ustabilizowana przestrzeń ży-
cia religijnego w Szwajcarii stanęła wobec poważnych problemów.

Zróżnicowanie religijne Szwajcarii ma długą historię. Od czasów reformacji Szwaj-
caria nie jest krajem homogenicznym pod względem wyznaniowym, ale też do lat 70. 
ubiegłego wieku 98% mieszkańców Szwajcarii należało do któregoś z Kościołów chrze-

1 M. Baumann, J. Stolz, Einleitung: Eine Schweiz – viele Religionen, [w:] Eine Schweiz – viele Religio-
nen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens, red. M. Baumann, J. Stolz, Bielefeld 2007, s. 11.

2 http://www.delikanforum.net/religion/44312-schweiz-debattiert-uber-beziehung-zu-muslimen.html.
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ścijańskich3. Jest przy tym charakterystyczne, że do lat 70. XX wieku to zróżnicowanie, 
zapoczątkowane w czasach reformacji, a ostatecznie ukształtowane pod koniec XIX, wy-
różniało się wysoką stabilnością. Z punktu widzenia prawa można było mówić o instytu-
cjonalizacji pluralizmu religijnego, tj. o uznanej w prawie i w życiu społecznym obecno-
ści trzech wyznań chrześcijańskich: rzymskiego katolicyzmu, protestantyzmu (głównie 
w formie Kościołów ewangelicko-reformowanych) oraz niewielkiego Kościoła chrze-
ścijańsko-katolickiego. Zręby takiej właśnie sytuacji ukształtowały się w czasach refor-
macji. Do początków XVI wieku Szwajcaria była krajem katolickim. Rozwój reformacji 
był w Szwajcarii szybki, przy tym biegł on własną drogą, wyznaczoną przez wybitnych 
szwajcarskich duchownych, Zwinglego i Kalwina. W wyniku dwóch wojen religijnych 
między katolikami a protestantami, tzw. wojen kappelskich (1529, 1531) postępy re-
formacji zostały wyhamowane. Kraj uległ podziałowi na kantony z wyraźną przewagą 
katolików (np. Fryburg, Wallis/Valais, Tessyn, Uri, Schwyz, Zug, Lucerna, Appenzell 
Innerrhoden), z wyraźną przewagą protestantów (np. Bazylea-Miasto i Bazylea-Okręg, 
Berno, Vaud, Szafuza, Zurych) oraz kantony mieszane wyznaniowo (Gryzonia, Sankt 
Gallen, Argowia, Turgowia). Poszczególne kantony (a w niektórych kantonach nawet 
poszczególne gminy) miały zagwarantowaną wolność religijną. Większość z nich za-
chowała homogeniczność religijną, katolicką 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. W okresie Republiki Helweckiej (1798–1803) ograniczoną formę uzna-
nia prawnego uzyskała także społeczność żydowska, które to uznanie udało się roz-
szerzyć w kolejnych konstytucjach – z 1848, 1866 i 1874 roku. W 1876 roku, w reakcji 
na soborowy dogmat o nieomylności papieża, od Kościoła rzymskokatolickiego odłą-
czył się Kościół chrześcijańsko-katolicki, który także zyskał uznanie publicznoprawne. 
W ten sposób zakończył się proces, który można by nazwać procesem kształtowania się 
tradycyjnego pluralizmu wyznaniowego Szwajcarii.

Tymczasem spis powszechny z 2000 roku wykazał obecność w kraju ponad szes-
nastu liczących się społeczności i wspólnot wyznaniowych oraz kilkuset pomniejszych 
grup4, ale także znaczącej statystycznie grupy osób bezwyznaniowych (11,11%), które 
stanowią fenomen wielkich miast (Bazylea – 31%, Genewa – 23%) oraz takich, które nie 
chcą ujawniać swojego stosunku do religii (4,33%).

Główną przyczyną zmiany w obszarze wyznaniowym była intensyfi kacja ruchów 
migracyjnych w ostatnich trzech dekadach XX wieku, które miały zarówno podłoże 
ekonomiczne, jak i polityczne, a w efekcie których w Szwajcarii pojawiły się nowe fale 
obcokrajowców z krajów o całkowicie odmiennej kulturze. Tradycyjny pluralizm reli-
gijny zaczął zmieniać swoje oblicze i postawił szwajcarskie społeczeństwo przed nowy-
mi wyzwaniami.

3 Religion und Gesellschaft, red. H. Durst, Freiburg 2007; zob. także np. S. Cattacin, C.R. Famos, 
M. Duttwiler, H. Mahning, Staat und Religion in der Schweiz. Anerkennungskämpfe, Annerkennungsformen. 
Eine Studie des Schweizerischen Forums für Mirations – und Bevölkerungsstudien (SFM) im Auftrag der 
Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR), Bern 2003.

4 Szczegółowa lista wszystkich grup religijnych w Szwajcarii liczy 491 pozycji, zob. Eine Schweiz…, 
dz. cyt., s. 39.
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Jeszcze w latach 30. XX wieku ok. 90% obcokrajowców pochodziło z krajów są-
siadujących ze Szwajcarią. W 1970 roku odsetek ten zmalał do 74%, by w 1995 roku 
wynosić już tylko 39,2%, a w 1999 roku – 37,1%5.

W 1972 roku Szwajcaria przyjęła dwustu Hindusów zamieszkujących – zwykle od 
wielu pokoleń – Ugandę, w rękach których znajdowała się większość tamtejszej go-
spodarki, a wygnanych z kraju w liczbie ok. 70 tysięcy przez ówczesnego prezydenta, 
Idi Amina Dada. W latach 1978–1981 przyjęto 7,5 tys. tzw. Boat people z Kambodży, 
Laosu, Wietnamu i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej (w połowie lat 90. XX 
w. dołączył jeszcze kolejny tysiąc). W 1973 roku, po zamachu stanu w Chile, pojawi-
ły się kontrowersje co do przyjęcia uciekinierów z tego kraju. W końcu przyjęto 200 
osób, a po zaangażowaniu się opcji lewicowych i Kościoła – dalszych 55 osób. Był to 
w Szwajcarii okres aktywności antyimigracyjnej organizacji pod nazwą Nationale Ak-
tion i drugiej inicjatywy przeciwko obcokrajowcom.

Należy zaznaczyć, że do końca lat 70. XX wieku azylanci nie stanowili problemu spo-
łecznego w sensie ilości przybywających do Szwajcarii cudzoziemców. Z wyjątkiem agresji 
sowieckiej na Czechosłowację w 1968 roku, kiedy to liczba przyjętych w tym roku azylan-
tów wzrosła do ponad 7 tysięcy, w latach 60. i 70. rocznie składano od kilkuset do ok. tysią-
ca podań o azyl6. Sytuacja uległa istotnej zmianie od czasu rozpadu bloku komunistycznego 
i puczu wojskowego w Turcji, czyli od roku 1980. Migracje ostatnich dekad XX wieku 
przebiegały w innych warunkach międzynarodowych niż te w okresach wcześniejszych.

Po pierwsze, kraje, które tradycyjnie stanowiły dla Szwajcarii zagłębie siły robo-
czej, same doświadczyły znaczącego rozwoju gospodarczego i wzmocniły swoją pozy-
cję przetargową. W konsekwencji doszło do podpisania nowych porozumień z Włocha-
mi w 1982 i 1983 roku, z Hiszpanią w 1989, a z Portugalią w 1990. Zmiany dotyczyły 
skrócenia okresu przekształcenia pozwoleń rocznych na pozwolenia osiedlenia z 10 na 5 
lat7 oraz skrócenia okresu oczekiwania na połączenie z rodziną z 15 na 12 miesięcy.

Po drugie, postępująca integracja europejska, a zwłaszcza ułatwienia w przepływie 
osób pomiędzy krajami-sygnatariuszami porozumień z Schengen, obniżyła atrakcyjność 
Szwajcarii jako docelowego kraju migracji.

Po trzecie, prawo międzynarodowe i międzynarodowe umowy też wpłynęły na 
politykę imigracyjną. W 1974 roku Szwajcaria ratyfi kowała Europejską Konwencję 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (tzw. traktat rzymski, który za-
brania dyskryminacji z powodu przynależności państwowej oraz ogranicza możliwości 
deportacji), w 1994 – Konwencję ONZ o Zwalczaniu Wszelkich Form Dyskryminacji 
Rasowej. Międzynarodowe zasady dotyczące azylu zobowiązują Szwajcarię do przyj-
mowania uciekinierów. Ponadto istotne dla Szwajcarii było podpisanie takich dokumen-
tów, 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 imigra-
cyjna straciła walor autonomii i elastyczności.

5 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10384.php.
6 Zob. E. Piguet, Einwanderungsland Schweiz. Fünf Jahrzehnte halb geöffnete Grenzen, Bern–Stutt-

gart–Wien 2006, s. 97.
7 W 1970 r. 70% pozwoleń na pracę/pobyt miało charakter roczny, a 30% – długoterminowy (czyli po-

zwoleń na osiedlenie się). W 1990 r. już 75% pozwoleń miało charakter długoterminowy. Zob. tamże, s. 56.
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Muzułmanie w Szwajcarii

Głównym powodem wzrostu społeczności islamskiej w Szwajcarii jest imigracja eko-
nomiczna (od lat 60. XX w.) i polityczna (od lat 90. XX w.). W 1970 roku w kraju było 
16,3 tys. muzułmanów, w roku 2000 już 311 tys. (4,3% społeczeństwa). W roku 2008 li-
czebność muzułmanów w Szwajcarii szacowano na 350–400 tysięcy, z czego tylko 11% 
ma obywatelstwo szwajcarskie. Ponad połowa tej społeczności wyznaniowej pochodzi 
z terenów byłej Jugosławii (Albańczycy z Kosowa, 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 wieku dominowali muzułmanie pochodzenia tureckiego. Tylko 15% muzułmanów 
szwajcarskich urodziło się w tym kraju.

W roku 1970 zaledwie ok. 10% muzułmanów szwajcarskich używało jako głównego 
języka któregoś z języków narodowych Szwajcarii, w roku 2000 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 kantonach 
silnie rozwiniętych gospodarczo – Bazylea, Berno, Zurych, St. Gallen, Genewa, Waadt. 
Pod względem struktury wieku, muzułmanie żyjący w Szwajcarii wyróżniają się dużym 
odsetkiem ludzi młodych. Prawie 40% tej społeczności liczy mniej niż dwadzieścia lat 
(wobec średniej dla całej Szwajcarii, wynoszącej 23%). Ponadto szwajcarscy muzułma-
nie 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 krajową (1,43), i ustępuje jedynie wyznawczyniom hin-
duizmu (2,79).

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

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

Geografi cznie główna linia podziału społeczności muzułmańskiej w Szwajcarii po-
krywa się z granicą językową francusko-niemiecką. Na zachód od niej żyją imigran-
ci 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 Macedonii, z Bośni-Hercegowiny oraz z Turcji.
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Meczety stanowią miejsca sprawowania kultu, ale także ośrodki kultury i łączności 
z krajem pochodzenia. Stowarzyszenia kulturalne pełnią także funkcje doradcze w do-
borze partnera do małżeństwa, w wychowaniu dzieci itp., oraz edukacyjne. Około 30% 
muzułmanów szwajcarskich aktywnie i systematycznie korzysta z tej oferty.

Od końca lat 80. XX wieku poszczególne muzułmańskie grupy etniczno-narodowe 
zaczęły zakładać własne stowarzyszenia religijno-kulturalne. Obecnie jest ich ok. 150. 
Obok tych lokalnych organizacji, pod koniec lat 90. zaczęły powstawać organizacje pa-
rasolowe, regionalne lub ogólnoszwajcarskie. W 1989 roku założono w Zurychu Wspól-
notę Islamskich Organizacji Szwajcarskich (Gemeinschaft islamischer Organisationen 
der Schweiz), w 1997 w tym samym mieście powstało Zjednoczenie Organizacji Islam-
skich (Vereinigung islamischer Organisationen Zürich), w 2000 w Bernie zawiązała się 
Koordynacja Islamskich Organizacji Szwajcarii (Koordination islamischer Organisa-
tionen der Schweiz), w 2002 w Lucernie utworzone zostało Zjednoczenie Organizacji 
Islamskich Kantonu Lucerna (Vereinigung islamischer Organisationen des Kantons Lu-
zern), w 2003 w St. Gallen powstał Związek Islamskich Gmin Szwajcarii Wschodniej 
i Księstwa Lichtenstein (Dachverband islamischer Gemeinden der Ostschweiz und des 
Fürstentums Lichtenstein), a w 2006 w Genewie – Unia Organizacji Muzułmańskich 
Genewy (L’Union des organisations musulmanes de Géneve). Celem tych organizacji 
jest wspieranie dialogu wewnętrznego, reprezentacja społeczności islamskiej na ze-
wnątrz, dążenie do wprowadzenia lekcji religii muzułmańskiej do szkół publicznych, 
utworzenie katedry uniwersyteckiej dla kształcenia duchownych i nauczycieli religii, 
rozbudowa infrastruktury religijnej, utworzenie własnych cmentarzy, a w końcu uznanie 
publicznoprawne. W marcu 2006 roku powstała Federacja Parasolowych Organizacji 
Islamskich w Szwajcarii (Föderation Islamischer Dachorganisationen in der Schweiz), 
jako pierwsza organizacja ogólnoszwajcarska. Do początku 2007 roku 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 powstał w Zurychu w 1963 roku, drugi w Gene-
wie w 1978, a trzeci w Winterthur (minaret posiada od 2005 r.). Muzułmanie szwaj-
carscy chcą budować dalsze, ale w społeczeństwie szwajcarskim plany te napotykają 
na opór. W Langenthal zawiązany został społeczny komitet pod nazwą: „Stop minare-
tom w Szwajcarii”. Pierwszy cmentarz muzułmański powstał w 1978 roku w Le-Petit-
-Saconnex w kantonie Genewa, kolejne w 2000 w Bazylei i Bernie, w 2002 w Lugano, 
w 2004 w Zurychu i w 2006 w Lucernie.

Podstawowy problem związany z obecnością muzułmanów w Szwajcarii to pro-
blem ich integracji ze społeczeństwem miejscowym. Wprawdzie większość muzułma-
nów w Szwajcarii praktykuje islam nowoczesny, i pochodzą oni z krajów, gdzie roz-
dział religii i państwa dawno już nastąpił; tylko pojedyncze osoby i małe grupy mają 
związki z ruchem islamskim i wyznają poglądy radykalne, to jednak obraz muzułmanów 
w świadomości społecznej jest raczej negatywny, głównie za sprawą ostrych kampanii 
politycznych, prowadzonych przez partie prawicowe. Spektakularne punkty konfl iktowe 
to noszenie chust przez kobiety i dziewczęta (zwłaszcza uczennice w szkołach), integra-
cja dzieci w szkołach, budowa meczetów i minaretów, zakładanie cmentarzy oraz pu-
blicznoprawne uznanie islamu. Problemy te zostaną jeszcze podjęte przy okazji analizy 
stosunków między państwem a wspólnotami religijnymi.
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Relacje wspólnot religijnych z federacją i kantonami

Konstytucja szwajcarska8 zawiera w art. 15 zasadę wolności religijnej zarówno w sen-
sie 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 pobiera-
nia nauczania religijnego”), jak i negatywnym (pkt 4: „Nikt nie może być zmuszany 
do wstąpienia lub należenia do wspólnoty wyznaniowej, do wykonywania praktyk re-
ligijnych i pobierania nauczania religijnego”). Natomiast art. 72, pkt 1. tejże konstytu-
cji stanowi, że to „kantony są właściwe do regulowania stosunków między Kościołem 
a państwem”.

Kantony układają swoje stosunki z Kościołami w sposób autonomiczny. Nie ma jed-
nego, obowiązującego w całym państwie modelu. Mówi się o trzech9, względnie czte-
rech10, możliwych typach relacji na linii kanton–związki wyznaniowe:

1. model bliskiego, niekiedy wręcz integralnego powiązania kantonu i Kościoła 
czy Kościołów (występuje głównie w kantonach protestanckich, ale także w kantonie 
Valais/Wallis)11.

2. model „kościołów krajowych” (Landeskirchen), występujący w Szwajcarii nie-
mieckojęzycznej oraz w kantonach Jura, Fryburg i Vaud. Polega on na zachowaniu przez 
związki wyznaniowe pewnego stopnia autonomii, ale w połączeniu z wyrażeniem przez 
nie zgody na przekazanie określonych kompetencji, głównie organizacyjnych i fi nan-
sowych, demokratycznie wybieranym gremiom na poziomie parafi i (Kirchgemeinde) 
i diecezji (Landeskirche). Te właśnie gremia stanowią swoisty łącznik (postrzegany nie-
kiedy jako kaganiec zakładany Kościołom) pomiędzy suwerennym organizmem Kościo-
ła a strukturą prawną kantonu. Innymi słowy, „kościoły krajowe” w istocie nie są i nie 
chcą być Kościołami w pełnym znaczeniu tego terminu, lecz chcą zapewniać warunki 
fi nansowe i administracyjne do pracy duszpasterskiej i stanowić pomoc przy wypeł-
nianiu przez Kościoły swoich zadań. Wspólnoty religijne, jeśli chcą pobierać podatki, 
muszą się zorganizować według zasad demokratycznych i państwowoprawnych. Kanto-
nalne prawo publiczne, stosowane przez publicznoprawnie 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. p. 1. konstytucji). Regulacje prawne, 
leżące u podstaw pobierania podatków, muszą mieć legitymację demokratyczną, a to 

8 Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1992 r., [w:] M. Ratajczak, Jak poro-
zumiewają się Szwajcarzy? Media w wielokulturowej Szwajcarii, Wrocław 2004, s. 148–206.

9 A. Loretan, Der (säkulare) Rechtstaatund die Religionen. Modelle des Zusammenwirkens in den USA, 
in Europa und in der Schweiz, [w:] Religion und Gesellschaft, red. M. Durst, Freiburg 2007.

10 C.R. Famos dodatkowo wyróżnia tzw. model mieszany, w którym Kościół rzymskokatolicki i ewan-
gelicko-reformowany traktowane są równoprawnie, zob. C.R. Famos, Religiöse Vielfalt und Recht: von gött-
lichen und menschlichen Regeln, [w:] Eine Schweiz…, dz. cyt., s. 301–312.

11 „Kościół rzymskokatolicki oraz Kościół ewangelicko-reformowany są na mocy konstytucji kantonal-
nej uznane jako instytucje publicznoprawne” (art. 3, p. 1), „Inne wyznania mogą, stosownie do ich znacze-
nia w kantonie, zostać uznane publicznoprawnie” (art. 3, p. 3.), zob.: Gesetz über das Verhältnis zwischen 
Kirchen und Staat im Kanton Wallis, [w:] http://www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=4601&RefMenu-
ID=0&RefServiceID=0.
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z trudem daje się pogodzić z zasadami funkcjonowania wspólnot religijnych zorganizo-
wanych hierarchicznie.

Zdaniem Kurta Kocha, biskupa Bazylei, ta sytuacja powoduje tarcie między systemem 
prawnym kantonalno-kościelnym a katolickim pojmowaniem Kościoła, zwłaszcza po So-
borze Watykańskim II, który jasno określił diecezję jako właściwy „Kościół lokalny”12.

3. model oddzielenia państwa i Kościoła (model francuski, przyjęty np. w Genewie 
i Neuchâtel, gdzie od pierwszej połowy XX wieku nie praktykuje się publicznopraw-
nego uznawania grup wyznaniowych; uznanie następuje na gruncie prawa prywatnego, 
w formie stowarzyszenia lub fundacji). Wspieranie grup wyznaniowych przez kantony 
jest poważnie ograniczone. 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 na-
leży zaznaczyć, że sam ten model może być realizowany na szereg różnych sposobów, 
tzn. różne związki wyznaniowe mogą być uznawane publicznoprawnie w różnych kan-
tonach, i różne konsekwencje mogą z owego uznania wynikać.

Wobec wspomnianego wyżej, postępującego różnicowania się religijnego krajobra-
zu Szwajcarii, pojawiają się nowe, istotne pytania. Czy dotychczas stosowane mode-
le współżycia struktur kantonalnych i wspólnot wyznaniowych są wystarczające? Czy 
prawie powszechnie spotykane uznanie publicznoprawne wyłącznie w odniesieniu do 
trzech Kościołów chrześcijańskich (rzymskokatolickiego, ewangelicko-reformowa-
nego i chrześcijańsko-katolickiego) nie sprzeciwia się konstytucyjnym normom rów-
ności i wolności religijnej? Wspomniane na początku rozdziału wydarzenia, zaistniałe 
w Szwajcarii w ostatnich latach pokazują, że nie są to pytania teoretyczne.

Uznanie publiczne (öffentliche Anerkennung)13

Obydwa wielkie Kościoły – Kościół rzymskokatolicki i kantonalne Kościoły ewange-
licko-reformowane są uznane publicznie we wszystkich kantonach. Wszystkie kantony 
stwierdzają tym samym, że te Kościoły pełnią w nich ważne funkcje publiczne. Na-
wet w Genewie i Neuchâtel, gdzie stosuje się zasadę rozdziału Kościołów od państwa 
(kantonu) i ww. Kościoły są uznawane za stowarzyszenia prywatnoprawne, znajdują się 
one w polu zainteresowania publicznego14. 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 (öffentlich) uzna-
nia wspólnot religijnych nieuznanych publicznoprawnie (öffentlich-rechtlich) chciano 
uczynić pewien symboliczny gest, chciano dać wyraz przekonaniu, że wspólnoty te są 
potrzebne społeczeństwu. Jednak rady konstytucyjne (Verfassungsrat) obydwu wspo-
mnianych kantonów oddaliły powyższą propozycję.

12 „Schweizerische Kirchen Zeitung”, 167 (1999) s. 722–725.
13 A. Loretan, Der (säkulare) Rechtstaat…, dz. cyt., s. 162.
14 Np. kantony współfi nansują działalność wydziałów teologii protestanckiej na swoich uniwersytetach 

oraz pomagają w poborze składek członkowskich. W Genewie administracja kantonalna – na podstawie 
deklaracji podatkowych obywateli – oblicza owe składki jako „dobrowolny podatek kościelny”, informuje 
o tym zainteresowane osoby, pobiera pieniądze i przekazuje je odpowiednim Kościołom, zob. A. Loretan, 
Der (säkulare) Rechtstaat…, dz. cyt., s. 167.
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Uznanie publicznoprawne (öffentlich-rechtliche Anerkennung)

Jest to zasadniczy instrument wspierania pozytywnej wolności religijnej w Szwajcarii. 
Z wyjątkiem Genewy i Neuchâtel, pozostałe kantony pozwalają dwóm największym 
Kościołom chrześcijańskim korzystać ze swojego prawa publicznego. Ponadto ów mo-
del uznania publicznoprawnego stosowany jest w dziewięciu kantonach wobec Kościo-
ła chrześcijańsko-katolickiego (Zurych, Bern, Solura, Bazylea-Miasto, Bazylea-Okręg, 
Argowia, Lucerna, Szafuza, Sankt Gallen), a w pięciu wobec wspólnoty żydowskiej 
(Bazylea-Miasto, Bern, Fryburg, Sankt Gallen, Zurych). Według współczesnej wiedzy 
i wykładni prawnej, uznanie publicznoprawne nie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą 
wolności religijnej ani zasadą równości wobec prawa15. Konsekwencją tego uznania jest 
fakt, iż kantony 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 publicznoprawnego w żadnym z kan-
tonów Konfederacji. Prawo szwajcarskie nie umożliwia stawiania żadnych roszczeń 
w tej materii. Kantony mogą uznawać publicznie lub publicznoprawnie 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 bra-
kuje głosów, iż także inne wspólnoty wyznaniowe, poza dotychczas uznanymi, powinny 
uzyskać status publicznoprawny. Jednak takie argumenty, jak integracja danej wspól-
noty ze społeczeństwem lub przydatność propagowanych przez nią wartości w proce-
sie wychowania, nie rozwiewają poważnych wątpliwości, formułowanych przez prze-
ciwników rozszerzenia dotychczasowych przywilejów. Przy okazji rewizji konstytucji 
kantonalnych ujawnia się tendencja do uznawania kolejnych wspólnot religijnych (tak 
było w Zurychu, Bazylei-Mieście, Vaud, zaś w Lucernie w 2003 roku wypowiedziała się 
za takim rozszerzeniem Grupa Robocza ds. Stosunków Kantonu i Kościołów/Wspólnot 
Wyznaniowych przy Komisji Konstytucyjnej ds. Całkowitej Rewizji Konstytucji Kanto-
nalnej 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 uznania 
publicznoprawnego muszą być świadome, że uznanie publicznoprawne, połączone 
z udzieleniem przez kanton danej wspólnocie wyznaniowej kompetencji w sprawach 
podatkowych, związane jest z powstaniem szeregu napięć w obszarze różnorakich 
praw i interesów. Zwłaszcza trzeba wziąć pod uwagę interesy wspólnot religijnych, 
które z reguły nie chcą być skrępowane zbyt ostrymi przepisami prawa (np. Kościół ka-
tolicki bardzo niechętnie przyjmuje zasadę demokratycznego wyboru proboszcza w pa-
rafi ach). Wspólnoty wyznaniowe muszą o tym wiedzieć, że uznanie publicznoprawne 
zmusza je do rezygnacji, w pewnym przynajmniej stopniu, z prawa do samorządności. 
Ponadto należy brać pod uwagę interes samych kantonów, jako że niektórzy specjaliści 

15 Por. F. Hafner, G. Gremmelspacher, Beziehungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften in der 
Schweiz, [w:] Menschenrechte konkret – Integration im Alltag. Referate des 2. Basler Menschenrechtssym-
posions und weitere Beiträge, red. D. Buser, Basel/Genf/München 2005, s. 67–86, cyt. za: A. Loretan, Der 
(säkulare) Rechtstaat…, dz. cyt., s. 163.
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twierdzą, iż nakłanianie wspólnot wyznaniowych do rezygnacji z praw podstawowych 
(w tym przypadku – prawa do samorządności) stanowi nieuprawnioną ingerencję w owe 
prawa16. Tak więc kantony, zawierając swoiste układy z Kościołami, mogłyby się nara-
żać na oskarżenia o działania zakazane. Wspomniani specjaliści wskazują także, iż Akt 
Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) z 15 stycznia 
1989 roku (tzw. Spotkanie Wiedeńskie) stanowi, iż wspólnoty religijne mają prawo do 
samodzielnego zorganizowania się zgodnie z własnymi zasadami hierarchicznymi i in-
stytucjonalnymi. Na koniec trzeba także pamiętać o interesach członków wspólnot wy-
znaniowych, gdyż publicznoprawne uznanie wspólnoty religijnej pociąga za sobą, obok 
wspomnianego wyżej ustanowienia podwójnej struktury administracyjnej, obciążenie 
członków dodatkowymi opłatami (podatkami). Nierzadko członkowie grożą wystąpie-
niem ze wspólnoty z tego właśnie powodu, na co pozwala im konstytucja związkowa 
(art. 15., p. 4.). Ponadto ta sama konstytucja chroni jednostki przed ingerencją w ich 
prawa podstawowe, a to oznacza, że członkowie uznanych publicznoprawnie wspól-
not religijnych mogą odwoływać się do prawa cywilnego w sytuacji, gdy uważają, że 
ich wspólnota religijna pozbawia ich owych praw podstawowych. W takim konfl ik-
cie pomiędzy grupą a jednostką, liberalne państwo bierze stronę jednostki. W praktyce 
tendencja do liberalizacji od wewnątrz tradycyjnych wspólnot religijnych jest coraz 
silniejsza, zaś koncepcja promowania praw grupowych przed prawami jednostki jest 
coraz słabsza.

Niektóre kantony (np. Zurych), uznając publicznoprawnie określone wspólnoty wy-
znaniowe, odmawiają zarazem członkom-obcokrajowcom z tych wspólnot niektórych 
praw, jak np. czynnego i biernego prawa wyborczego w ramach danej wspólnoty. Taki 
model może prowadzić do bulwersujących konsekwencji, gdy np. niewielka grupa mu-
zułmanów posiadających szwajcarskie obywatelstwo będzie decydować o podatku reli-
gijnym w odniesieniu do ogromnej większości pozostałych muzułmanów zamieszkują-
cych w tym kraju.

Uznanie publicznoprawne nie jest jedyną formą integracji wspólnoty religijnej ze 
społeczeństwem. Możliwe są jeszcze:

wsparcie religijno-prawne dla nieuznanych publicznoprawnie wspólnot religij-
nych (np. subwencje, pobieranie składek członkowskich, odpisy podatkowe, 
zwolnienie z pewnych rygorów prawa szkolnego, jak nauka religii czy lekcje 
wychowania fi zycznego, kształcenie nauczycieli, budowa obiektów kultu, cmen-
tarze, opieka duszpasterska nad więźniami i żołnierzami). Zawsze jednak wa-
runkiem takiego wspierania jest respektowanie przez daną wspólnotę religijną 
podstawowych wartości państwa prawa. Tak więc uzyskiwanie opisanego wyżej, 
„miękkiego” wsparcia także ma konsekwencje dla zhierarchizowanych wspólnot 
religijnych – popycha je w kierunku demokracji i przestrzegania praw podstawo-
wych;
działalność informacyjna w takich nieuznanych wspólnotach i o takich nieuzna-
nych wspólnotach. Na poziomie Związku oraz w wielu kantonach istnieją biura 
i komisje ds. równouprawnienia. Mogłyby one poszerzyć obszar swoich zain-

16 Zob. A. Loretan, Der (säkulare) Rechtsstaat und die Religionen. Modelle des Zusammenwirkens in den 
USA, in Europa und in der Schweiz, [w:] Religion und Gesellschaft..., dz. cyt., s. 173.

–

–
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teresowań o kwestie wyznaniowe. Państwo może tworzyć klimat do tego, aby 
w przyszłości mogło dojść do uznania publicznoprawnego nowych wspólnot reli-
gijnych. 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.

Kilkakrotnie cytowana w niniejszym opracowaniu publikacja: Eine Schweiz – viele 
Religionen17 stanowi dobry przykład takiej właśnie informacyjnej działalności instytucji 
naukowych, w tym przypadku Szwajcarskiej Akademii Nauk Społecznych (Schweizeri-
sche Akademie der Geistes- und Sozialwissenachaften) oraz Szwajcarskiego Towarzy-
stwa Religioznawczego (Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft).

W latach 90. XX wieku wyartykułowane zostały nowe problemy, takie jak:
konfl ikt między zasadą wolności religijnej a szkołą neutralną wyznaniowo i po-
wszechnym obowiązkiem szkolnym (np. w 1998 r. w kantonie Tessyn, sąd fede-
ralny nakazał zaniechać wieszania krzyży w klasach szkolnych, w 1998 w Ge-
newie, sąd federalny podtrzymał sprzeciw szkoły w stosunku do nauczycielki 
noszącej podczas lekcji islamską chustę na głowie). Z drugiej jednak strony, 
w 1993 roku sąd federalny zezwolił pewnym muzułmańskim rodzicom z Zury-
chu na zwolnienie ich córki z lekcji na basenie. Podobnie szkoły i sądy zazwyczaj 
wyrażają zgodę na zwalnianie ze szkoły tych dzieci, które chcą obchodzić świę-
ta religijne w swoich wspólnotach wyznaniowych czy na noszenie przez dzieci 
ubrań preferowanych przez ich religię. W ostatnich latach obserwuje się fakt co-
raz powszechniejszego uwzględniania przez szkoły, nawet w Szwajcarii Zachod-
niej, faktu religijnego zróżnicowania społeczeństwa szwajcarskiego.
nauczanie religii w szkołach publicznych przez inne grupy wyznaniowe, nie po-
siadające uznania publicznoprawnego. Jak wspomniano wyżej, w roku szkolnym 
2002/2003 w kilku gminach kantonu Lucerna wprowadzono islamskie lekcje re-
ligii, opracowane i prowadzone przez nauczycieli przygotowanych przez tę gru-
pę wyznaniową. Z punktu widzenia integracji społecznej wyniki są pozytywne, 
tym niemniej opór w społeczeństwie przeciwko takim rozwiązaniom jest nadal 
duży. Fakt wprowadzenia lekcji religii niechrześcijańskich do szkół nie jest rów-
noznaczny z publicznoprawnym uznaniem tych grup przez kanton. Dodatkowo 
pojawił się też problem kształcenia nauczycieli religii oraz imamów, a także pro-
blem nowoczesnych materiałów dydaktycznych, wzbudzających nierzadko spore 
kontrowersje co do ich zawartości treściowej (np. w kantonie Wallis grupa ro-
dziców katolickich utworzyła grupę protestującą przeciwko pominięciu w mate-
riałach do nauki religii jednego z podstawowych artykułów ich wiary – boskiej 
natury Jezusa).
wprowadzenie do programów nauczania w szkołach publicznych tematyki róż-
norodności religijnej (np. w ramach lekcji historii, geografi i czy środowiska). 
Niektóre kantony wprowadziły od niedawna nowe, obowiązkowe przedmioty, 
takie jak „Religia i kultura”, „Etyka i religie”, mające na celu polepszyć wza-

17 Eine Schweiz..., dz. cyt.

1.

2.

3.



237Spór o budowę minaretów w Szwajcarii – przyczynek do dialogu...

jemne poznanie się i warunki współżycia różnych grup wyznaniowych. Wobec 
sprzeciwów w środowiskach ateistycznych i ewangelikalnych, sąd federalny ma 
rozstrzygnąć, czy to rozwiązanie nie narusza prawa wolności religijnej.

Obecnie trwa w Szwajcarii publiczna debata nad tym, jak18, i za pomocą jakich środ-
ków szkoły publiczne powinny reagować na fakt różnorodności religijnej kraju. Ujawnia 
się przy tym sporo lęków – niewielkie grupy wyznaniowe obawiają się wchłonięcia 
przez grupy silniejsze, wszystkie grupy wyznaniowe obawiają się laicyzacji i ingerowa-
nia państwa (kantonu) w przekaz wiary.

Szkoła powinna z założenia wspierać integrację poszczególnych grup wyznaniowych 
z całością społeczeństwa, a zarazem kontrolować ten proces integracji. 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 odpowiedzialność za nauczanie swojej 
religii. Innymi słowy, kto miałby być podmiotem nauczającym – grupa wyznaniowa czy 
kanton (państwo). W szczególności pytanie to odnosi się obecnie do islamu.

Jednym z bardziej prawdopodobnych rozwiązań jest ewoluowanie „lekcji religii” 
w kierunku „lekcji o religiach”, co wcale nie musi wykluczać pozostawienia także tej 
pierwszej formy, ale rozszerzonej w stosunku do stanu aktualnego o nauczanie islamu 
i judaizmu. W ten sposób młodzież zyskałaby lepsze przygotowanie do życia w spo-
łeczeństwie zróżnicowanym wyznaniowo, a jednocześnie poszczególne grupy religijne 
zwiększyłyby szanse na zachowanie swojej tożsamości.

Casus sądowy19

Sąd Federalny, czyli najwyższy organ wymiaru sprawiedliwości w Szwajcarii, po raz 
pierwszy wypowiedział się w kwestii minaretów w czerwcu 2007 roku, w ramach spra-
wy wniesionej przez gminę Wangen k. Olten. Chodziło o to, że w 2005 roku turec-
kie stowarzyszenie kulturalne z tejże gminy złożyło wniosek o pozwolenie na budowę 
5–6-metrowego minaretu nad budynkiem swojej siedziby. Komisja budowlano-plani-
styczna dwukrotnie oddaliła ten wniosek, na co stowarzyszenie złożyło zażalenie do 
kantonalnego wydziału budownictwa i sprawiedliwości. W efekcie władze kantonalne 
wydały pozwolenie na budowę minaretu, ale z zastrzeżeniem, że nie wolno zeń nawo-
ływać do modlitw ani używać nagłośnienia. Ta z kolei decyzja została przez mieszkań-
ców gminy zaskarżona do Sądu Federalnego. W swoim wyroku Sąd Federalny nie zajął 
stanowiska w sprawie podnoszonej przez władze kantonalne tzw. „harmonii środowi-
skowej” (Zonenkonformität) minaretu (czyli braku zharmonizowania budowy minaretu 
z otaczającym krajobrazem), ponieważ wnoszący zażalenie zrezygnowali z zaskarżenia 
tego, jak również z zaskarżenia stwierdzenia naruszenia innych ochronnych przepisów 
budowlanych.

18 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 jakim celom on 
ma służyć; zob.: K. Frank, A. Jödicke, Öffentliche Schule und neue religiöse Vielfalt: Themen, Probleme, 
Entwicklungen, [w:] Eine Schweiz..., dz. cyt., s. 281.

19 A. Schaer, Die Minarett im (politische) Kreuzfeuer. Rechtliche Überlegungen anlässlich der Einrei-
chung der „Minaretteninitiative”, „Akuelle Juristische Praxis” 9/2008, Sonderdruck.
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W następstwie tego Sąd Federalny odrzucił również zażalenie dotyczące naruszenia 
zakazu samowoli budowlanej, jak również niewysłuchania strony przez sąd. W szcze-
gólności Sąd Federalny uznał za dopuszczalne, że kantonalny sąd administracyjny 
w swojej ocenie dowodów zrezygnował z dodatkowych wyjaśnień w sprawie religijne-
go znaczenia minaretu, ponieważ z jego punktu widzenia nie jest to konieczne do oceny 
dopuszczalności budowy minaretu z perspektywy prawa budowlanego.

Powyższy wyrok Sądu ma ogromne znaczenie dla sprawy budowania minaretów 
w Szwajcarii. Wskazuje on bowiem kierunek interpretacji prawa przez wymiar spra-
wiedliwości w tym kraju. Po pierwsze, okazuje się, że wznoszenie tych obiektów jest 
dopuszczalne, o ile tylko nie zostaną pogwałcone powszechnie obowiązujące przepisy 
budowlane, w tym także zasada „harmonii środowiskowej” (Zonenkonformität). Sprawy 
budowlane i wyznaniowe należy traktować oddzielnie. Po drugie, konstytucyjna zasada 
wolności wyznania nie daje prawa żądania zabezpieczenia przed niechcianymi kontak-
tami z wyznawcami innych religii.

Na kanwie powyższej sprawy warto dodać, że stanowi ona tylko część szerszego 
problemu budownictwa sakralnego w Szwajcarii. Dla tradycyjnych wspólnot religijnych 
problem ten w ogóle nie istnieje, gdyż na skutek spadku liczby wyznawców nie planują 
one budowy nowych obiektów, a wręcz przeciwnie – borykają się z kwestią sprzedaży 
lub adaptowania na inne cele dotychczas używanych. W konsekwencji plany zagospo-
darowania przestrzennego nie uwzględniały dotychczas miejsc pod tego typu obiekty. 
Natomiast nowe grupy wyznaniowe szybko rosną w liczbę, a nie dysponując wystarcza-
jącymi pomieszczeniami, coraz częściej domagają się pozwoleń na wznoszenie nowych. 
Z punktu widzenia potrzeby integracji społecznej, dążenia te należy oceniać pozytyw-
nie, gdyż dowodzą one chęci osiedlenia się na stałe. Na władze lokalne nakłada to jednak 
obowiązek życzliwego wyjścia naprzeciw zgłaszanym potrzebom, nie zaś uciekania się 
do kruczków prawnych czy do poddawania wniosków budowlanych pod referendum 
w lokalnej społeczności.

Komentatorzy decyzji Sądu podnoszą także, że żadne inne budowle sakralne 
w Szwajcarii nie spotkały się z takim sprzeciwem jak minarety (zob. np. świątynia si-
khijska w Langenthal czy buddyjska w Gretzenbach), co wskazuje na antyislamskie tło 
całej sprawy.

W przyszłości należy się zapewne spodziewać dalszych kroków w zaistniałym spo-
rze. W szczególności zakaz nawoływań do modlitwy z minaretu i używania nagłośnie-
nia może być zaskarżony poprzez wskazanie na praktykowane wśród chrześcijan bicie 
w dzwony czy nagłaśnianie nabożeństw i procesji, co wszak prowadzi niekiedy do prze-
kroczenia norm hałasu. Już teraz w dyskusjach na te tematy mówi się o konieczności 
ustalenia szczegółowych norm głośności w odniesieniu do modlitw, o zwyczajach lokal-
nych, o długościach poszczególnych tradycji, o różnicy między gwałtownością nawo-
ływań do modlitwy a monotonią dźwięku dzwonów, o konieczności zachowania ciszy 
nocnej, w konsekwencji o zakazie nawoływań do modlitwy porannej i nocnej, a ewen-
tualnej dopuszczalności nawoływań tylko do modlitwy południowej, popołudniowej 
i wieczornej20.

20 A. Schaer, Die Minarett..., dz. cyt., s. 1138.
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Podsumowanie

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 obecnością w ży-
ciu społecznym czterech grup religijnych: rzymskiego katolicyzmu, protestantyzmu, 
chrześcijańskiego katolicyzmu i judaizmu. Konkretne formy przybierał pluralizm reli-
gijny różnie w różnych kantonach, które są suwerenne w kwestii kształtowania stosun-
ków z grupami religijnymi.

Faza druga pojawiła się przede wszystkim w konsekwencji długotrwałych i nasila-
jących 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” gru-
pach religijnych jest drastycznie zróżnicowana. Tradycyjne społeczności wyznaniowe 
starzeją się i tracą liczbę członków (a w najlepszym wypadku zachowują swój stan po-
siadania, vide judaizm), natomiast nowe grupy, a wśród nich zwłaszcza muzułmanie, od-
znaczają się młodą strukturą wiekową i niewiarygodnie dużą dynamiką demografi czną 
(głównie spowodowaną ruchami migracyjnymi, ale także naturalną) oraz organizacyjną. 
Dodatkową charakterystyką fazy drugiej jest szybko rosnąca grupa osób bezwyznanio-
wych oraz nie ujawniających swej przynależności religijnej. Małżeństwa w Szwajcarii 
są w zdecydowanej większości homogeniczne pod względem religijnym, ale odsetek 
małżeństw mieszanych stale rośnie21.

Stosunki między zaangażowanymi wyznawcami tradycyjnych Kościołów chrześci-
jańskich a muzułmanami, zwłaszcza ze względu na stosunkowo największą dynamikę 
demografi czną tej ostatniej grupy w minionych trzech dekadach, w porównaniu z in-
nymi wspólnotami wyznaniowymi, stanowią najbardziej burzliwy i wciąż daleki od 
stabilizacji obszar dialogu religijnego w Szwajcarii. Jednakże dotychczasowe próby 
rozwiązywania spornych kwestii na zasadzie zakazów bądź odwoływania się do prawa 
wzajemności, w dalszej perspektywie skazane są na niepowodzenie.

21 C. Bovay in Zusammenarbeit mit R. Broquet, Religionslandschaft in der Schweiz, Eidgenössische 
Volkszahlung 2000, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2004, s. 93.
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Tabela 1: Ludność Szwajcarii według przynależności do wspólnot religijnych (w %)
w latach 1970–2000

 1970 1980 1990 2000 Dynamika 
1970–2000

Nie podano danych w formularzu 
spisowym 0,39 1,09 1,48 4,33 + 1100%

Kościół ewangelicko-reformowany 46,42 43,87 38,51 33,04 − 29%
Kościół ewangelicko-
-metodystyczny 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 wspólnoty 
protestanckie 0,42 0,37 1,32 1,44 + 342%

Kościół rzymskokatolicki 49,39 47,60 46,15 41,82 − 15%
Kościół chrześcijańsko-katolicki 0,32 0,26 0,17 0,18 − 44%
Kościoły prawosławne 0,33 0,58 1,04 1,81 + 548%
Inne wspólnoty chrześcijańskie 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 przynależności 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: C. Bovay, in Zusammenarbeit mit R. Broquet, Religionslandschaft…, dz. cyt.
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MEÄNKIELI – MOST ŁĄCZĄCY DWA BRZEGI.
WSPÓŁCZEŚNI TORNEDALCZYCY

W DIALOGU MIĘDZYKULTUROWYM

[1] W północnej Skandynawii, na styku dwu państw znajduje się obszar zamieszkały 
przez ludność, która od kilku stuleci buduje swoją tożsamość – nie szwedzką, nie fi ńską 
lecz tornedalską. Dolina rzeki Torne, ciągnąca się na północy od granicy norwesko-
-szwedzko-fi ńskiej aż do ujścia rzeki w Zatoce Botnickiej, obejmuje obszar administra-
cyjnie podzielony między piętnaście gmin, pięć szwedzkich: Kiruna, Pajala, Övertorneå, 
Haparanda, Gällivare, pięć norweskich: Storfjord, Nordreisa, Kåfjord, Kautokeino, 
Enontekjö oraz pięć fi ńskich: Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio i Tornio.

Naturalnym bogactwem tej krainy są liczne rzeki, z których główna – Tornedalälv, 
wyznaczyła swoim biegiem miejsca dogodne do zasiedlenia dla pierwszych osadników. 
Materiały pochodzące z wykopalisk archeologicznych tamtego regionu wskazują, że re-
gularne osadnictwo ludzkie miało tu miejsce około 300 lat p.n.e.1. Dawni mieszkańcy 
tego regionu mieli przywędrować z terenów dzisiejszej wschodniej Finlandii, z północ-
no-zachodniej Finlandii oraz zachodnio-północnej Szwecji. Kilkanaście wieków później 
– głównie w wyniku długotrwałych kontaktów handlowych – część z nich łączyły więzi 
pokrewieństwa z Samami, koczowniczym ludem, utrzymującym się z hodowli renife-
rów2. To tłumaczyłoby fakt dominowania w gospodarce dawnych Tornedalczyków wła-
śnie hodowli reniferów.

Pierwsza wzmianka o osadnikach z Tornedalen pochodzi z XVI wieku, w której au-
tor Olaus Magnus, nazwał ich bottningar (od nazwy geografi cznej Zatoki Botnickiej). 

1 http://www.suonttavaara.se/dokument/Ur%20Norrbottens%20fi nnbygds%20historia.html: rozdział III: 
Ur Norrbottens och Finnbygdens äldsta befolkning.

2 Przodkowie współczesnych Samów byli typowymi nomadami. Ich życie wyznaczały wędrówki re-
niferów, za którymi Samowie przemieszczali się, dostosowując swoją egzystencję do rytmu przyrody. Stąd 
jednym z głównych wyznaczników tożsamościowych Samów jest renifer. Samowie otrzymali prawnie za-
gwarantowaną wyłączność na hodowlę tego zwierzęcia; Birger Winsa, Östligt eller västligt? Det äldsta ord-
förrådet i gällivarefi nskan och tornedalsfi nskan, Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Fennica Stock-
holmiensia 2, Stockholm University, 1991.
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Z tego samego źródła, Historian om de nordiska folken, dowiadujemy się, że zbiorowość 
ta posługiwała się językami przypominającymi mieszankę szwedzkiego, fi ńskiego oraz 
języków Samów3.

Współcześni mieszkańcy Tornedalen, osiedleni w jedenastu przygranicznych gmi-
nach, używają języków: norweskiego, szwedzkiego, fi ńskiego oraz meänkieli, z których 
ten ostatni tworzy jeden z podstawowych wyznaczników tożsamości Tornedalczyków.

[2] Przez długie stulecia północne regiony dzisiejszej Szwecji oraz Finlandii wcho-
dziły w skład jednej monarchii: Królestwa Szwecji. Początek XIX wieku jednak przy-
niósł dla Tornedalen zmiany nie tylko polityczne, ale też administracyjne. Na skutek 
przegranej wojny z Rosją, w 1809 roku Szwecja zmuszona została do podpisania trakta-
tu pokojowego, na mocy którego, między innymi, traciła ziemie położone na wschód od 
rzeki Torneälv. Ludność zamieszkująca te tereny – do tej pory znajdująca się w jednym 
państwie – została podzielona, stając się obywatelami dwóch państw, gdzie po stro-
nie szwedzkiej pozostało około ośmiu, zaś po stronie rosyjskiej około jedenastu tysięcy 
osób4. Na przełomie XIX i XX wieku liczbę szwedzkich Tornedalczyków szacowano 
na 47 tysięcy, a w 1930 roku szwedzki spis powszechny ludności podawał 68 tysięcy 
mieszkańców tego regionu. Co znaczące, 12 tysięcy osób deklarowało jako język komu-
nikacji wyłącznie fi ński, 32 tysiące posługiwało się zarówno szwedzkim, jak i fi ńskim, 
zaś 24 tysiące mieszkańców było jedynie szwedzkojęzycznymi.

Ustanowienie w 1809 roku nowej granicy między Szwecją i Wielkim Księstwem 
Finlandii, będącym wtedy częścią Imperium Rosyjskiego, miało swoje konsekwencje, 
nie tylko administracyjne, ale też społeczne. Fizyczne oddzielenie do tej pory wspólnie 
koegzystujących grup przyniosło z upływem czasu narastanie różnic i stopniowe dywer-
syfi kowanie społeczności żyjących po obu stronach granicy.

Trwająca ponad 100 lat sytuacja, której świadkami były cztery pokolenia, musiała 
i istotnie zostawiła ślad w pamięci zbiorowej tamtych społeczności. Wzmocniony został 
symultanicznie przebiegającymi procesami: szwedycyzacją fi ńskojęzycznej ludności, 
która znalazła się w obrębie Królestwa Szwecji oraz rusyfi kacją ludności po wschodniej 
stronie granicy rosyjsko-szwedzkiej. Odzyskanie niepodległości przez Finlandię w 1917 
roku zatrzymało rusyfi kację, lecz nie szwedycyzację5.

Po szwedzkiej stronie Tornedalen, od 1842 roku obowiązywał – podobnie jak w po-
zostałej części Szwecji – powszechny obowiązek kształcenia na poziomie elementarnym. 
Realna egzekucja tego prawa w północnych prowincjach nastąpiła dopiero w drugiej 
poł. XIX wieku, a jej opóźnienie powodował głównie brak odpowiedniej kadry nauczy-
cielskiej, a także niedostateczne zaplecze fi nansowe, potrzebne do budowy niezbęd-
nej infrastruktury (szkoły, drogi, komunikacja). W tym samym czasie w omawianym 
regionie na niewielką skalę (także z przyczyn fi nansowych) przebiegała podstawowa 
edukacja w języku fi ńskim. Po roku 1880 szkoły elementarne funkcjonujące w obrębie 
Tornedalen uzyskały możliwość dofi nansowania działalności z budżetu państwa, lecz 
pod warunkiem prowadzenia edukacji wyłącznie w języku szwedzkim. Konsekwencją 
tego zabiegu był fakt, że w latach 20. ubiegłego stulecia system szkolnictwa całkowicie 

3 http://www.kuivakangas.nu/historia1.htm.
4 G. Östen, Ur Norrbottens historia, 1984.
5 Tamże.
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pomijał nauczanie języka fi ńskiego oraz tego, co związane z fi ńską kulturą i tradycją6. 
Dodatkowo, przylgnął do fi ńskości atrybut czegoś gorszego, drugorzędnego, podrzędne-
go, dziwacznego, a stąd też i niepożądanego. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy 
było narastanie wśród ludności fi ńskojęzycznej poczucia wstydu za mówienie w suomi7. 
Urzędowo rugowany język fi ński, usuwany ze sfery publicznej znalazł „schronienie” 
w sferze prywatnej. Osoby posługujące się językiem fi ńskim w codziennej komunikacji 
unikały mówienia po fi ńsku publicznie, lecz powracały do fi ńskiej kultury poprzez język 
używany w domu, pośród „swoich”, tam, gdzie rosło poczucie bezpieczeństwa.

Proces szwedycyzacji północno-wschodnich regionów Norrbotten, szwedzkiej pro-
wincji, w której leży Tornedalen, trwał aż do 1957 roku. Dopiero na przełomie piątej 
i szóstej dekady ubiegłego wieku zniesiono odgórny nakaz używania wyłącznie języka 
szwedzkiego w miejscach publicznych: w szkołach, urzędach, instytucjach etc. Od tej 
pory w prywatnych rozmowach prowadzonych „na zewnątrz” można było posługiwać 
się językiem fi ńskim, nie będąc ganionym czy wręcz karanym za naruszenie przepisów.

[3] Lata 70. XX wieku rozpoczęły nowy etap w rozwoju szwedzkiego społeczeń-
stwa. Zgodnie z polityką pozyskiwania za granicą brakującej siły roboczej, władze przy-
zwoliły na przyjazd znacznej liczby imigrantów, przede wszystkim z krajów Europy 
południowej, a później także z północnej Afryki. Konsekwencją napływu różnych grup 
etnicznych było pojawienie się różnie brzmiących języków, co zainspirowało szwedz-
kie władze do rewizji poglądu o językach i kulturach narodowych. Dostrzeżono wtedy 
– oczywiście nie od razu – wagę problemu i istotność pielęgnowania bogactwa kulturo-
wego – nie tylko i wyłącznie szwedzkiego.

Nowe spojrzenie na języki etniczne włączyło w główny nurt rozważań o kształcie 
i jakości szwedzkiego systemu edukacji kwestię języków północnej Szwecji. W isto-
cie, od tamtej pory można mówić o powracaniu języka fi ńskiego jako równorzędne-
go obowiązującemu językowi urzędowemu – szwedzkiemu. Dotyczyło to miejsc pu-
blicznych, a przede wszystkim ośrodków dydaktycznych. W szkołach podstawowych 
prowincji Norrbotten powrócono do nauczania języka fi ńskiego, a tam gdzie rodzice 
wyrazili wolę, także pozostała oferta kursów (cała lub w części) przebiegała w suomi. 
Uczniowie wydali się przygotowani do zajęć w tym języku, bowiem w domach nim wła-
śnie mówiono. Jakkolwiek język mówiony – często potoczny – nie stanowił problemu, 
to język pisany owszem. Nauczyciele przygotowani do prowadzenia zajęć językowych 
musieli zatem położyć większy nacisk na tę ostatnią formę wypowiedzi. Prócz tego pro-
blemu pojawił się także inny, rzec by można, całkiem nieoczekiwany. Okazało się, że 
pedagodzy (nawet ci ze specjalnym przygotowaniem do nauczania języków), prowadząc 
zajęcia, natrafi ają na momenty niezrozumienia lub (co częstsze) mylnego zrozumienia 
pewnych fraz, zwrotów czy słów. Początkowo tłumaczono to odmianą dialektową, tak 
często występującą w językach skandynawskich. Później zwrócono uwagę na historię 
ostatnich 100 lat, a więc podział społeczności tornedalskiej między dwa państwa, które 

6 W pamiętnikach szwedzkiego monarchy, Oskara II (1829–1907), znajduje się komentarz do zjawi-
ska intensywnej szwedycyzacji północnych regionów prowincji Norrbotten. Powodem usprawiedliwiającym 
umacnianie statusu języka szwedzkiego, miała być – podzielana przez większość szwedzkiej elity politycznej 
– silna obawa przed ewentualną agresją Rosji, która poprzez rusyfi kowanie ludności północnej (dzisiejszej) 
Finlandii, mogła zagrozić Królestwu Szwecji. 

7 Suomi – nazwa języka fi ńskiego w oryginalnym brzmieniu.
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wyznaczając nową polityczną granicę ustanowiły też fi zyczną barierę nie tylko dla ludzi 
lecz także dla języka. Języki po obu stronach granicy z upływem czasu coraz wyraźniej 
się różnicowały. Funkcjonowanie innego wariantu językowego, wykazującego odstęp-
stwa od języka fi ńskiego, zrodziło pytanie, kim jest społeczność posługująca się owym 
„wariantem” czy (jak go nazywano) dialektem, oraz dlaczego nie chce go porzucić na 
rzecz ustandaryzowanego języka fi ńskiego, lecz odwrotnie nadaje mu rangę języka po-
wszechnie obowiązującego.

Odnotowanie tego faktu i wyartykułowanie problemu uruchomiło „lawinę” dyskusji, 
debat, polemik wykraczających daleko poza obszar Tornedalen. Już nie tylko w obrębie 
regionu, lecz na poziomie ogólnokrajowym prowadzono rozmowy o potrzebie określe-
nia statusu grup odróżniających się od społeczeństwa większościowego poprzez język, 
tradycję, kulturę czy religię.

Teoretyczne rozważania przeszły niebawem w praktyczne realizacje. Jedną z nich było 
powołanie w 1981 roku przez liderów tornedalskiej społeczności Szwedzkiego Stowarzy-
szenia Tornedalczyków (Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornionlaakslaiset, STR-T)8. 
Zadaniem instytucji było, i nadal jest, wspieranie działań mających na celu pielęgnowanie 
języka, kultury i tradycji regionu. Równie istote pozostaje konsekwentne podkreślanie fak-
tu – często niezauważanego przez otoczenie zewnętrzne – a mianowicie realnej obecności 
zwartej grupy, skonsolidowanej poczuciem wspólnie dzielonej tożsamości.

Stowarzyszenie popierane przez blisko 75-tysięczną społeczność przez długie lata czy-
niło starania u najwyższych państwowych władz o uznanie Tornedalczyków jako mniej-
szości językowej. Dopiero koniec lat 90. minionego stulecia przyniósł oczekiwany rezul-
tat. Szwedzki parlament w dniu 2 grudnia 1999 roku podjął uchwałę o wpisaniu języka 
meänkieli jako języka mniejszości zamieszkującej w północnej prowincji Norrbotten.

[4] Decyzja Riksdagu (szwedzkiego parlamentu) sprawiła, że meänkieli, język używa-
ny przez społeczność określającą siebie samą Tornedalczykami, stał się jednym z pięciu 
języków mniejszości, obok fi ńskiego, jidysz, romani i języków Samów9. Dało to nie tyl-
ko podstawy do wnioskowania o zwiększenie kwoty państwowych dotacji na wspieranie 
ogólnie pojętej działalności kulturalnej, ale sam fakt uznania meänkieli za język mniej-
szości skutkował ofi cjalnym zaakceptowaniem przez szwedzkie władze – nietożsamej ze 
szwedzką – samoidentyfi kacji Tornedalczyków. Trudno było skądinąd polemizować ze 
zjawiskiem od długiego czasu obecnym w tamtejszej przestrzeni społecznej. Artykułowa-
na tożsamość tornedalska miała swoje wyraźne wyznaczniki, jak wspomniany już język 
używany na co dzień, w nim pisaną literaturę, wydawaną prasę; instytucje publiczne, jak: 
szkoły (w których część zajęć odbywała się w meänkieli), teatry czy domy kultury.

Meänkieli wywodzący się z języka fi ńskiego oraz jego odmian dialektowych obszaru 
północnej Finlandii, zawiera elementy języków trzecich – głównie szwedzkiego i języ-
ków Samów. Nadal bardzo zbliżony do standardowego języka fi ńskiego, zachował jego 
dawne formy, obecnie już nie występujące w języku współczesnych Finów. Przykładem 
jest utrzymanie tak zwanego „niemego h” w illatywnych i biernych formach czasow-
ników: sanothaan (mówi się), Pajahlaan (do, w stronę Pajala10), talhoon (wewnątrz, 

8 W nawiasie podano jako pierwszą nazwę w języku szwedzkim, drugą w meänkieli, zaś trzeci to skrót 
pełnej nazwy.

9 W Szwecji jako szczególny język mniejszości uznany został także język migowy.
10 Pajala – gmina i miejscowość w szwedzkiej prowincji Norrbotten.
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w domu) – ten ostatni z wymienionych jest późniejszą formą słowa często pojawiające-
go się w narodowym eposie fi ńskim, Kalevali11, zapisywanym wówczas talohon, a we 
współczesnym języku fi ńskim zastąpionym przez taloon.

Kolejną różnicą jest występowanie „podwójnego tt” w meänkieli, które w fi ńskim 
ulega zmianie, przyjmując formę głoski „ts”, czego przykładami są takie słowa jak: met-
tä (las), Ruotti (Szwecja), itte (osobiście); w języku fi ńskim współcześnie używanym 
odpowiednie znaczenie przekazują formy: metsä, Ruotsi, itse12.

Meänkieli, posiadający ugro-fi ńską genezę, jest w znacznym stopniu językiem synte-
tycznym (w stopniu większym niż język fi ński), oznacza to, że wyrazy otrzymują jeden 
lub więcej morfemów gramatycznych modyfi kujących znaczenie morfemu bazowego; 
i tak dla przykładu poprzez dodawanie odpowiednich morfemów gramatycznych zmie-
nia się znaczenie: talossa (do wewnątrz, do domu), talosta (z domu), talhoon (w domu, 
wewnątrz)13.

Ślady wpływu języka szwedzkiego na meänkieli to frazy nie rozumiane przez Finów 
mimo tego, iż złożone są całkowicie ze słów należących do współczesnego fi ńskiego. 
Oto przykłady: tulle yhtä koska (o dowolnej porze, w każdym momencie), syö ylös ruoka 
(zjedz do końca), ruumis liikkuu (żołądek funkcjonuje w porządku), älä raiskaa ruokaa 
(nie marnuj jedzenia), ota tyskyssä (wszystko na raz), osasin kohta (prawie trafi łem).

W meänkieli wyraźne są także różnice w wymowie, zaistniałe pod wpływem języka 
szwedzkiego, co ma swoją egzemplifi kację w słowie skyltti, wymawianym jako /schylt-
ti/, zaś w języku fi ńskim przyjmuje brzmienie /kyltti/14.

Główne dystynkcje zachodzące między językiem fi ńskim a językiem Tornedalczy-
ków mówiących w meänkieli można określić następująco:

współczesny język fi ński wytworzył własne neologizmy dotyczące nowocze-
snych technologii, nowych zawodów i terminologii dotyczącej administracji, zaś 
meänkieli zapożyczył nowoczesną terminologię z języka szwedzkiego;
archaiczne słowa pochodzące z innych języków nordyckich a obecne w dialek-
tach północnofi ńskich, z których wywodzi się meänkieli, nie przeniknęły do stan-
dardowego języka fi ńskiego, pojawiają się za to w meänkieli;
forma czasownika dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, czasu teraźniejszego, 
wyrazów jednosylabowych w meänkieli otrzymuje końcówkę -pi zaś w języku 
fi ńskim -id, np.: hän saa pi, hän saa id ([on] otrzymuje); zjawisko to jest częste 
w dialektach północnofi ńskich, w południowych rzadkie;
słownictwo meänkieli to „mieszanka” dialektów północno-, zachodniofi ńskich 
zaś standardowy język fi ński bazuje na zachodniofi ńskim wariancie językowym, 
mówionym w zachodnich regionach Finlandii;

11 Kalevala, nazywana fi ńskim eposem narodowym, jest zbiorem pieśni ludowych i legend, których 
pierwsze zapisy pojawiły się w formie inskrypcji ciągu znaków runicznych na głazach i płytach kamiennych. 
Zostały zebrane i opracowane w XIX w. przez Eliasa Lönnrota.

12 B. Pohjanen, E. Muli, Meänkieli rätt och lätt, 2007; też: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mänkieli
13 Inny przykład to: pöyän päälä (na stole). W standardowym fi ńskim to samo znaczenie komunikowane 

jest poprzez frazę pöydällä.
14 L. Elenius: Nationalstat och minoritetspolitik: Samer och fi nspråkiga minoriteteri i ett jämförande 

nordiskt perspektiv, Lund 2006, s. 258; B. Winsa, Meän kieli ja tornialaaksolaisitten kakskielisyys:tääla 
blandathaan sprookit, 1993. 
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standardowy fi ński zawiera zwroty, które rzadko pojawiają się w meänkieli, na-
leżą do nich niektóre określenia czasowe czy formy bezokolicznikowe opisujące 
czynności wykonywane symultanicznie; zwroty te są zrozumiałe dla Finów, lecz 
nie dla mówiących w meänkieli15.

Interesującym z językoznawczego punktu widzenia jest fakt, że Tornedalczycy po-
sługujący się meänkieli utworzyli – pod wpływem własnej tradycji kulinarnej – nowe 
określenia oddające specyfi kę „tamtejszych smaków”, stąd zwroty trudno zrozumiałe 
zarówno dla Szwedów, jak i dla Finów: kahvijuusto (ser do kawy), kalakakko16 (zupa 
rybna), kiiseli (chrupki chleb z białej mąki gotowanej wprzód w mleku), pylsy (kiszka 
z żołądków i krwi reniferów).

Od września 2007 roku w uniwersytecie w Umeå prowadzony jest projekt mający 
na celu zebranie i usystematyzowanie słownictwa meänkieli, zarówno mówionego, jak 
i pisanego. Główną osobą odpowiedzialną za to zadanie została Harriet Kuoppa, języko-
znawczyni i od urodzenia użytkowniczka omawianego języka. Zleceniodawca, Instytut 
Języków i Kultury Etnicznej w Uppsali, będący podmiotem fi nansowanym ze szwedz-
kich środków państwowych, uznał za konieczne uzupełnienie zbiorów o dział, już w tej 
chwili nie do pominięcia, jakim jest kultura Tornedalen17. Kuoppa w lutym 2008 roku 
opublikowała raport z przeprowadzonych dotychczas badań, ujmujący w sposób prze-
glądowy zbiór czynników determinujących obecny kształt meänkieli. Blisko czterdzie-
stostronicowy dokument, Situationen för minoritetesspråket meänkieli i Sverige, nosi 
charakter wprowadzenia w „krainę” rozległą i dla większości Szwedów słabo poznaną 
lub prawie całkiem obcą18.

[5] Pisane w meänkieli teksty literackie mają stosunkowo krótką tradycję, sięgającą 
początku ósmej dekady XX wieku. Wśród tornedalskich pisarzy czy tak zwanych „ludzi 
pióra”, wielu było i jest nadal silnie zaangażowanych w pielęgnowanie i rozwijanie lite-
rackiego dorobku regionu. Do najbardziej znanych nazwisk należą: Bengt Pohjanen, Mona 
Mörtlund, Mikael Niemi, Erling Wande, Birger Winsa, Ann-Kristin Lundström, Kerstin 
Johansson, Matti Kenttä, Marita Matsson-Barsk, Märta Nylund czy Albert Pekari.

Bengt Pohjanen wraz z Matti Kenttä w 1996 roku napisał pierwszy podręcznik do na-
uki gramatyki meänkieli Meänkielen kramatiikki, zaś dziesięć lat później wspólnie z języ-
koznawczynią Eevą Muli, rozwiniętą i ulepszoną wersję pierwszego wydania Meänkieli 
rätt och lätt (Meänkieli poprawny i łatwy)19. Z kolei z Kirsti Johansson, Pohjanen opraco-
wał i wydał rodzaj literackiego przewodnika, zatytułowany Literatura tornedalska (2007) 

15 B. Winsa, Language planning in Sweden, s. 239 [w:] Language Planning and Policy in Europe, Vol. 
1. Hungary, Finland and Sweden, red. R.B. Kaplan, R.B. Baldauf, R.B. Baldauf Jr., s. 233–330, Clevedon, 
Wielka Brytania, 2005.

16 Składniki to: rybie wnętrzności, krew, rum, mleko, mąka pszenna, masło. Wszystkie składniki są mie-
szane i kładzione na gotującą się, mocno osoloną wodę. Podlegają gotowaniu ok. 20 minut.

17 Institutet för språk och folkminnen (SOFI) gromadzi wiedzę o dialektach Szwecji oraz regionów z nią 
graniczących, o podaniach ludowych, muzyce folkowej, nazwach miejsc: osad, miasteczek, miast, o nazwach 
odnoszących się do poszczególnych terenów (nizin, dolin, równin, wyżyn), rzek, jezior etc, występujący na 
obszarze całego kraju.

18 H. Kuoppa, Situationen för minoritetesspråket meänkieli i Sverige, Institutet för Språk och Folkmin-
nen (SOFI), Dialekt-, ortnams-, och folkminnesarkivet i Umeå, Umeå 2008.

19 M. Kenttä, B. Pohjanen, Meänkielen kramatiikki, Kaamos 1996; B. Pohjanen, E. Muli, Meänkieli rätt 
och lätt: grammatik och lärobok på meänkieli, Barents Publisher 2007.

–
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ukazujący przekrój tekstów literackich i publicystycznych dotyczących bezpośrednio re-
gionu Tornedalen, jego mieszkańców, historii, geografi i, przyrody i kultury20.

Literaturę faktu wzbogacają pozycje zawierające bogatą informację o zwyczajach, 
obyczajach, tradycji, codziennym życiu Tornedalczyków, ich sposobach adaptowania 
się do wymagającego otoczenia, surowego klimatu, długich okresów braku słonecznego 
światła. Przekazywana przez wieki wiedza – początkowo w formie ustnych przypowie-
ści – jak przetrwać, nie naruszając przy tym harmonii ekologicznej regionu (a jeśli już, 
to w minimalnym stopniu), znalazła współcześnie opis w postaci takich publikacji, jak: 
Meän kieltä. Kirjotuksia Tornionlaakson Kieler21 w redakcji Matti Kenttä i Alberta Pek-
kari, będące zbiorem 26 krótkich, najczęściej żartobliwych nowel opisujących dawne 
i dzisiejsze zwyczaje Tornedalczyków. Pozycja ta jest także próbą wytłumaczenia hi-
storii powstania danej tradycji, co z perspektywy historyczno-kulturoznawczej stanowi 
cenne źródło informacji.

Inną interesującą publikacją jest książka Larsa Lampinena i Birgera Winsy o tornedal-
skich sposobach wróżenia i przewidywania przyszłości, Meänmaan taikoja22. Pierwszy raz 
spisana wiedza wielu pokoleń dotyczy umiejętności odczytywania pogody z chmur i wia-
tru, na najbliższe dni, tygodnie i miesiące, podobnie jak coroczne przewidywania wielkości 
populacji zwierząt, ryb i ptactwa – dla społeczności o łowiecko-rolniczym charakterze traf-
ne estymacje miały kluczowe znaczenie. Obserwacja świata przyrody, szukanie i odkry-
wanie praw nią rządzących oraz umiejętne wykorzystanie tej wiedzy pozwoliło przetrwać 
przodkom współczesnych mieszkańców Tornedalen, wytwarzając jednocześnie wśród nich 
poczucie wspólnie dzielonej przestrzeni, losu, budując poczucie wspólnej więzi.

Ci sami autorzy zebrali w formie zwartej publikacji blisko 450 przysłów i porzeka-
deł regionu Nordkalloten i Tornedalen. Wszystkie powstały w języku meänkieli, później 
przetłumaczone na język szwedzki, stały się dostępne także dla pozostałych mieszkań-
ców północnych prowincji Szwecji i Norwegii. Meänmaan sanaparsia23 (Tornedalskie 
przysłowia) wydane w 2007 roku spełniają dwojaką rolę – archiwizują wiedzę przeka-
zywaną ustnie, jednocześnie ją ożywiając poprzez oferowanie czytelnikom możliwości 
zapoznania się ze „skarbnicą narodu”, jaką tworzą przysłowia.

Zbliżonej tematyce poświęcona jest seria publikacji jednego autora Birgera Winsy. 
Sześć pozycji prezentuje kolejno zwyczaje i słownictwo związane z hodowlą reniferów 
– Poronhoitajan sanakirja, rybołówstwem – Kalastajan sanakirja, myślistwem i ło-
wiectwem – Mettämiehen sanakirja, słownikiem przyrody – Luonon sanakirja, wiedzą 
dotyczącą wody i pogody – Veen ja ilman sanakirja oraz wierzeniami ludów zamieszku-
jących dzisiejszą Tornedalen – Manalaisitten kirja24.

Młodsi użytkownicy języka meänkieli odnajdują bogactwo tekstów i publikacji 
w specjalnie do nich adresowanych wydaniach. Literatura dziecięca i młodzieżowa re-

20 B. Pohjanen, K. Johansson, Den tornedalska litteraturen från Kexi till Liksom, Barents Publisher 2007.
21 Meän kieltä. Kirjotuksia Tornionlaakson kielelä, red. M. Kenttä, A. Pekkari, Tornedalica 1986.
22 L. Lampinen, B. Winsa, Meänmaan taikoja, Meänkielen förlaaki 2007.
23 Tamże.
24 Kolejno: B. Winsa, Poronhoitajan sanakirja, Meänkielen förlaaki 2005; Kalastajan sanakirja, Me-

änkielen förlaaki 2007; Mettämiehen sanakirja, Meän akademia – Academia Tornedaliensis 2006; Luonon 
sanakirja, Meänkielen förlaaki 2007; Veen ja ilman sanakirja, Meänkielen förlaaki 2007; Manalaisitten kirja, 
Meänkielen förlaaki 2007.
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prezentowana jest poprzez twórczość wielu autorów, m.in. Karin Märta i Linney Ny-
lund, autorek ciekawie i zabawnie napisanej książki opowiadającej o codziennym życiu 
mieszkańców Tornedalen, ich relacji do przyrody, do siebie nawzajem, do języka, któ-
rego używają25. Z kolei Ingela Henriksson w książce Minun oma satukirja w umiejętny 
sposób przekazuje treści starych podań i baśni, nadając im współczesną formę języka 
oraz podpowiadając małym czytelnikom interpretację metaforycznych obrazów poja-
wiających się w dawnych tornedalskich opowiadaniach i legendach26. Inna pisarka, 
Ann-Kristin Lundström, w opowiadaniu adresowanym do dzieci w niezwykły sposób 
połączyła dwa przekazy: pierwszy dla młodszych odbiorców, opowiadający o szkolnych 
perypetiach bohaterki, kilkuletniej dziewczynki, której problemy pojawiają się wraz 
z jej coraz bardziej zauważalną przez kolegów odmiennością językową – zamiast języ-
ka szwedzkiego chętniej używa meänkieli. Nie znajdując zrozumienia wśród rówieśni-
ków ze szkolnej ławki ani wśród nauczycieli, ucieka w stronę fantazji, nierzeczywistych 
postaci, które przenikając do realnego świata, stają się oparciem dla małej bohaterki. 
Drugi, nieco ukryty przekaz, skierowany do starszego czytelnika mówi o trudnościach 
w dostosowaniu się do wymogów świata, który właśnie poprzez język jest obcy, „nie-
swój”, „nie-nasz”. Problemy małej bohaterki są metaforycznym literackim obrazem po-
szukiwania przestrzeni językowej, psychicznej i fi zycznej, gdzie jednostka będzie czuła 
się rozumiana i akceptowana27.

[6] Społeczność tornedalska w swoich dążeniach do samoekspresji i swobody pielę-
gnowania własnej kultury oraz wszystkiego tego, co w tę kulturę wpisane, zorganizowa-
na jest wokół kilku instytucji o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i ogólno-
państwowym. Większym podmiotom towarzyszą na szczeblu podstawowym mniejsze 
– lokalne formy zrzeszenia, mające za cel rozbudzanie i uświadamianie mieszkańców 
Tornedalen o rzeczywistej, realnej kulturowej różnorodności regionu.

Organizacją o zasięgu ogólnopaństwowym jest Szwedzki Związek Tornedalczyków 
Svenska Tornelingars Riksforbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T), założony w 1981 
roku. Do kilku głównych celów związku należy między innymi nadzorowanie w po-
szczególnych gminach wykonalności przepisów oraz egzekucji praw zawartych w raty-
fi kowanej przez Szwecję Europejskiej Karcie Języków Regionalnych lub Mniejszościo-
wych. Związek funkcjonuje także jako jeden z organów doradczych rządu w sprawach 
mniejszości etnicznych, językowych, kulturowych28. STR-T jest właścicielem wydaw-
nictwa Kaamos, publikującego teksty w języku meänkieli, a także czasopisma „Met-
avisi”, kwartalnika zawierającego teksty zarówno w języku mniejszości, jak i w języ-
ku szwedzkim. Obecnie istniejące dwa oddziały terenowe poza Tornedalen, w Umeå 
i Sztokholmie, mają zostać wkrótce wsparte kolejnymi29, co jest jednym z dowodów na 
determinację i skuteczność działania Związku.

Podobny przykład stanowi Akademia Tornedalska, Meän Akateemi – Academia Tor-
nedaliensis, powołana jako fundacja przez STR-T w 1987 roku. Jej zarząd tworzą re-
prezentanci sześciu niezależnych instytucji – dwóch wyższych uczelni: Uniwersytetu 

25 K. Märta, L. Nylund, Meänkieli, Pajala kommun 2007.
26 I. Henriksson, Minun oma satukirja, Kaamos 1998.
27 A.-K. Lundström, Pikku Anna ja Kissankuningas, Kaamos 1991.
28 http://www.str-t.com/.
29 H. Kuoppa, Situationen för minoritetesspråket.., dz. cyt., s. 4.
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Technicznego w Luleå oraz Uniwersytetu Lapońskiego w Rovaniemi w Finlandii, nor-
weskiego Instytutu Języka i Kultury Kwenów, Rady Tornedalskiej, gminy Gällivare oraz 
inicjatora tegoż przedsięwzięcia – Szwedzkiego Związku Tornedalczyków.

Wśród zadań fundacji, jako priorytetowe zostały określone:
zlecanie specjalistycznym podmiotom organizowania i nadzorowania przebiegu 
fakultatywnych kursów języka etnicznego w szkołach wszystkich poziomów,
zlecanie kursów ogólnokształcących dla młodzieży i osób dorosłych,
dokumentację stanu obecnego w Tornedalen, obejmującą życie społeczne, gospo-
darcze, kulturalne etc,
stymulowanie działalności naukowo-badawczej w ośrodkach naukowych funk-
cjonujących w regionie.

Akademia zorganizowała w miejscowości Övertorneå w 2007 roku ogólnokrajową 
konferencję zatytułowaną „Nowe perspektywy dla języka etnicznego meänkieli  – proces 
standaryzacji językowej: przeszłość i stan obecny”. Wydarzenie to zostało odebrane jako 
znaczący, pełen wymowy gest artykułowania przez Tornedalczyków ich tożsamości.

Jednostką wyraźnie podkreślającą odmienną etniczność jej członków jest tornedal-
ski teatr – Tornedalsteatern (ToTe), współpracujący ze szwedzkim Ogólnokrajowym 
Związkiem Teatrów Amatorskich (ATR). Teatr ów, powołany do życia w 1986 roku, 
łączy pracę zarówno profesjonalnych aktorów, jak i aktorów-amatorów, którzy w swoim 
repertuarze mają najczęściej sztuki powstałe w oparciu o tornedalską literaturę lub litera-
turę tłumaczoną na język meänkieli. W repertuarze w roku 2007 znalazła się szuka adre-
sowana do dzieci – zaadoptowany specjalnie dla młodych odbiorców – musical Koty, po 
części przedstawiony w języku szwedzkim, a po części w języku etnicznym30.

Wspomniane wcześniej wydawnictwo Kaamos, nie jest jedynym funkcjonującym 
w Tornedalen. Prócz niego istnieją jeszcze dwa duże domy wydawnicze: Barents Pu-
blisher – wydający literaturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych w językach fi ńskim 
i meänkieli, oraz Meänkieli förlaaki publikujący teksty w dialektach północnofi ńskich 
i w meänkieli, teksty oddające specyfi kę języka mówionego, przysłowia, porzekadła, 
tradycję ustną, w której tak często zawarta jest historia regionu. Meänmaan Tinkerit, 
będący przede wszystkim stowarzyszeniem, a w drugiej kolejności wydawnictwem, po-
wstałym z prywatnej inicjatywy pisarza i poety Bengta Pojhanena także publikuje teksty 
ściśle związane ze specyfi ką Tornedalen, jej kulturą, tradycją, teraźniejszością a także 
przyszłością. Stowarzyszenie w swojej aktywności promuje sposób postrzegania regio-
nu jako dosłownie „naszego kraju”, co przejawia się w lansowaniu hasła, terminu Meän-
maa (dosłownie: nasz kraj) oraz fl agi regionu – Meänmaan-Flaku.

[7] Funkcję społeczną i zarazem kulturową pełnią programy regionalne i etniczne emi-
towane w mass mediach dostępnych na terenie Tornedalen. Wśród oferty telewizyjnej, ra-
diowej i prasowej znajdują się produkcje wyraźnie adresowane do członków społeczności 
posługującej się językiem meänkieli. Są to programy edukacyjne, dokumentalno-przy-
rodnicze i rozrywkowe, służące – prócz swojemu prymarnemu celowi – pielęgnowaniu 
i rozwijaniu języka etnicznego, umacnianiu więzi etnicznej i pogłębianiu stanu świado-
mości o wspólnym historycznym dziedzictwie. Jednakowoż, zdaniem samych zaintereso-
wanych, ilość godzin emisyjnych powinna ulec zdecydowanemu zwiększeniu. Szwedzkie 

30 Missikalen Kissat, libretto: Lenart Helling, muzyka: Gunnar Edander.
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radio reprezentuje pod tym względem pozytywny przykład, gdzie liczba emitowanych 
programów w języku meänkieli z roku na rok jest coraz większa, jednak i tak o wiele 
mniejsza od ilości minut programów wyemitowanych w języku fi ńskim31. Jednak zdecy-
dowanie najwięcej atencji powinno zostać skierowane zarówno ze strony rządu, jak i or-
ganizacji samorządowych regionu na powołanie do życia codziennej gazety w meänkieli. 
Wyraźny brak prasy codziennej stanowi według wiodących opiniotwórczych etnicznych 
organizacji sygnał do natychmiastowego działania – codzienna prasa bowiem stanowi 
(z wielu powodów) cenne źródło informacji bieżącej, a ta dostarczana jest Tornedalczy-
kom głównie w języku szwedzkim. Oczywistą kwestią pozostaje odgórna regulacja prze-
pisów umożliwiających realizację powyższych celów przy jednoczesnym wprowadzaniu 
w życie ustaleń już podpisanych w ramach europejskich konwencji dotyczących mniej-
szości językowych i etnicznych. Nie ulega wątpliwości, że w tak rozległym i poważnym 
przedsięwzięciu winny brać udziały podmioty wszystkich szczebli, począwszy od pań-
stwowego (organy decyzyjne, rząd, publiczne: telewizja, radio, prasa) poprzez średnie-
go szczebla, a na podstawowym, lokalnym kończąc. Wola i chęć działania, połączone 
z gruntownie opracowanym, dającym się realizować planem muszą mieć z oczywistych 
powodów wsparcie fi nansowe. Jak dotychczas takowe nie jest wystarczające, jakkolwiek 
każda z zaangażowanych pięciu szwedzkich gmin z otrzymywanych z budżetu państwa 
funduszy asygnuje rocznie na wspieranie tornedalskiej kultury niemałą kwotę; i tak od-
powiednio: Gällivare gmina – 1 010 tysięcy sek, Kiruna – 1 097 tysięcy sek, Pajala – 603 
tysięcy sek, Övertorneå – 827 tysięcy sek, i Haparanda 1 145 tysięcy sek32.

Poważną i nie do pominięcia rolę w budowaniu kultury regionu odgrywają uniwersy-
tety i wyższe uczenie, także te położone poza obszarem Tornedalen. Wśród nich zwłasz-
cza trzy mają wiodącą pozycję: Luleå, Umeå i Sztokholm. Uniwersytet w Umeå co roku 
organizuje kursy nauki języka meänkieli, zaś uniwersytet techniczny w Luleå rokrocznie 
oferuje kursy dla nauczycieli meänkieli33. Oba przedsięwzięcia powadzone są zgodnie 
z ustaleniami zapisanymi w ustawie o szkolnictwie wyższym34. Poza tym, aranżowane 
są kursy w ośrodkach zamiejscowych uczelni, a także w szkołach podstawowego i śred-
niego poziomu kształcenia.

Dopełnieniem, a raczej integralną częścią tak skonstruowanej strategii nauczania meän-
kieli i badań nad językiem etnicznym, jest Instytut Języków i Etnologii (Institut för Språk 
och Folkminnen) posiadający swoje placówki w pięciu miejscach na obszarze całej Szwe-
cji. Zajmuje się opisem i dokumentalizacją języków mniejszości występujących w kraju, 
nazwami własnymi miejscowości, podaniami ludowymi, lokalną historią i pamięcią zbio-
rową przechowywaną w opowiadaniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie w da-
nym regionie. Instytut z racji swego statusu i powierzonego zadania współpracuje z wy-
żej wymienionymi uczelniami, opracowując metody, sposoby, formy nauczania – w tym 
przypadku – języka meänkieli. Jak oceniają eksperci, wsparcie fi nansowe dla Instytutu, 
uwzględniając tylko jeden język mniejszości, nie może wynieść mniej niż 150 tysięcy 

31 H. Kuoppa, Situationen..., dz. cyt., s. 18.
32 Tamże, s.22.
33 Tamże, s. 7, 9.
34 Regleringsbrev för budgetår 2008 avseenede universitet och höghsklor, bilaga 5, Umeå universitet; 

H. Kuoppa, Situationen..., dz.cyt., s. 7.
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koron szwedzkich rocznie35. Dotychczas odpowiednia kwota zabezpieczająca należytą 
działalność jednostki nie została przeznaczona z budżetu państwa. Fakt ten budzi duży 
niepokój wśród samych Tornedalczyków zainteresowanych ochroną własnej kultury. Oba-
wy te najlepiej wyraża wiersz tornedlaskiego poety, Bengta Pohjanena, mówiący o pustce, 
jaka powstaje w duszy ludzkiej, gdy jednostka pozbawiona zostaje ojczystego języka. Dla-
tego tak ważną i egzystencjalnie niemal niezbędną jest możliwość dorastania, dojrzewania 
i umierania w przestrzeni odczuwanej jako własna, rodzinna, ojczysta.

35 Tamże, s. 28–29.
36  Wiersz Bengta Pohjanena w języku meänkieli (tłumaczenie na język angielski Anne Heith).

I was born without language

I was born without language
umbilical cord speechlessly bandaged
by a mute midwife

I grew up at the border
under the cross-fi re from two languages
which have whipped my tongue 
to dumbness 

I was raised
with demands of clarity
language and nationality

I was whipped at school
into language, clarity
nationality
I was whipped to contempt
for that which was mine
the want of a language
and the border

I was built by exterior 
violence
as well as interior constraint
on abbreviations
and misunderstandings

I was deprived of my identity card

Olen kielettömännä syntyny36

Mykkänä
kieletön paanmuska
Katkasi naparihman

Kasusin rajala
kahen kielen traakissa
jonka viimassa
olematon kieleni
mykisty

Minut kasuatethiin
olheen ihmisksi
oppimhaan ruottin
ja tunnusthaan kansilisuuen

Minua piiskathiin koulussa
oppimhaan ruottin,
olheen ihmisiksi
kunnon alamaisena
Minua piiskathiin häpeäähmään
sitä mikä oli minun ommaa:
kielettömyys
ja raja

Minut rakennethiin
ulkoa päin suunatulla
väkivallalla
ja sisäisellä pakola
lyhennyksilä
ja väärinkäsityksillä

Multa otethiin oma lekitimasuun
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KINO JAKO POLE WYMIANY KULTUROWEJ
MIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM

– ANALIZA ZJAWISKA NA PRZYKŁADZIE 
WYBRANYCH FILMÓW AKIRY KUROSAWY,

JOHNA WOO I QUENTINA TARANTINO

Problem wymiany znaczeń między kulturami stanowi jedno z głównych zagadnień 
w refl eksji kulturoznawczej. Większość mniej lub bardziej odległych stanowisk ba-
dawczych podzielić można na dwie grupy. Pierwsza z nich, charakterystyczna dla 
myśli antropologicznej XIX wieku i pierwszej poł. wieku XX, wydaje się przyzna-
wać prym kulturze Zachodu, odnosząc się do kultur nie-zachodnich ze swego rodzaju 
wyższością, wskazując przede wszystkim na jednokierunkowy ruch wymiany kul-
turowych znaczeń. (To kultura zachodnia jest niejako dawcą znaczeń odpowiednio 
adaptowanych przez inne kultury. Jeżeli cokolwiek kultura zachodnia bierze z kultur 
nie-zachodnich, to tylko elementy uzupełniające to, co już w niej jest, wzbogacając 
jedynie kulturowy dorobek człowieka Zachodu). Takie, zachodniocentryczne stano-
wisko, zbieżne z kolonialnym paradygmatem poznawczym, obowiązującym do mniej 
więcej lat 40. ubiegłego wieku, reprezentował badacz kultur niezachodnich André 
Malraux1, który w swej teorii „muzeum wyobraźni” przednie miejsce rezerwował dla 
kultury europejskiej, inne aktywności kulturowe (zwłaszcza ludów określanych termi-
nem „prymitywne” np. ludów Czarnej Afryki) traktując jako na swój sposób intere-
sujące, ale stanowiące swego rodzaju „niedoskonałe odbicie” aktywności kulturowej 
człowieka Zachodu.

Wiek XX, zwłaszcza jego druga połowa, przyniosła erupcję idei związanych z pry-
matem kultury zachodniej nad innymi kulturami, a co za tym idzie idea jednokierunko-
wej wymiany transkulturowej w dużym stopniu zdewaluowała się. Postęp odkryć arche-

1 Na temat kulturoznawczych teorii Malraux zob. T. Kostyrko, Transkulturowość w ujęciu André Mal-
raux – przyczynek do pojmowania terminu, [w:] Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków 
2004, s. 21–31.
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ologicznych, szeroki zakres prowadzonych badań antropologicznych i socjologicznych, 
wreszcie postępujący od lat 40. XX wieku proces dekolonizacji i politycznego, ekono-
micznego, słowem kulturowego usamodzielnienia się krajów określanych terminem 
„trzeci świat”2, spowodowały, że termin „transkulturowość” nabrał innego znaczenia. 
Z jednokierunkowego ruchu wymiany kulturowych znaczeń termin ten przybrał formę 
wielokierunkowego medium, w którym nie tylko zmieniają się wektory „wyższości”, 
„niższości” między kulturami (przejawem tego trendu była, widoczna zwłaszcza w pop-
kulturze lat 60. i 70. fascynacja kulturami azjatyckimi, zwłaszcza buddyzmem i hin-
duizmem, postrzeganymi wyżej niż religijna kultura zachodnia), ale wręcz podważa 
się pojęcie monolityczności określonych kultur, wskazując na „nomadyczność” kultu-
rowych znaczeń, zastępując idee kultury danego rejonu geografi cznego czy też danej 
grupy społecznej, pojęciem „sieci kulturowej” (Wolfgang Welsch3) – monadycznego 
modelu funkcjonowania kultury, tworzonego przez wciąż migrujące grupy nomadycz-
nych mieszkańców ziemskiego globu. Jakkolwiek zarówno propozycja Malraux wyda-
je się dziś już mocno przestarzała, to i śmiała wizja Welscha wydaje się przesadzona, 
zwłaszcza, że bez przeszkód doszukać się można swego rodzaju „głębokich struktur” 
związanych choćby z geografi ą czy uwarunkowaniami społecznymi charakteryzują-
cymi konkretną formację kulturową, świadczące o jej niepowtarzalności4. Lansowany 
obecnie model transkulturowości, nazwijmy ją „nomadycznej”, wyjaśnia procesy kul-
turotwórcze zachodzące right here and now, z pewnością jednak nie mają one mocy 
(bądź mają moc ograniczoną) wyjaśniania procesów historycznych, w których wymia-
na międzykulturowa odbywała się w sposób o wiele bardziej ograniczony niż ma to 
miejsce dzisiaj. Model „sieci kulturowej” nie uwzględnia historyczności procesów kul-
turotwórczych, w efekcie opisując współczesną kulturę, która nie wytwarza podwalin 
nowej, trwałej formacji, lecz nadbudowuje niejako nowy model (dodajmy, raczej nie 
trwały), na modelu już zastałym, który wbrew pozorom nie daje się tak łatwo zdekon-
struować (inwazja kultury islamskiej na Europę Zachodnią, oparta na zamachach ter-

2 Upadek dwubiegunowego układu sił politycznych na świecie w latach 90., a co za tym idzie proces 
ekonomicznej globalizacji, który osiągnął swoje apogeum u progu XXI w., podważył zasadność i tego pro-
cesu. Niemniej jednak nawet jeśli większość krajów Trzeciego Świata nie uzyskała całkowitej niezależności 
od świata zachodniego, zwłaszcza w sferze ekonomicznej, to w tym przypadku liczy się przede wszystkim 
osiągnięcie niezależności w sferze swobodnego wyrażania wartości kulturowych, w dobie kolonialnej czę-
ściowo, bądź całkowicie, deprecjonowanych przez władze kolonialne. Na temat paradoksów procesu deko-
lonizacji na przykładzie Afryki zob. A. Kosidło, Dekolonizacja Afryki. Kryzys formalnego Imperium Wielkiej 
Brytanii (1939–1951), Gdańsk 1997.

3 Zob. W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, [w:] Estetyka trans-
kulturowa…, dz.cyt.

4 Welsch analizuje np. kulturę japońską jako przykład typowej „sieci kulturowej”, przyswajającej elemen-
ty kultur obcych i „przetwarzające” je na własny pożytek, zagarniając je niejako w obręb własnej inwencji kul-
turowej. Nie sposób nie zgodzić się z badaczem, zwłaszcza, że kultura japońska należy do jednej z czołowych 
kultur symbiotycznych, wchłaniających w siebie elementy obcych kultur (np. chińskiej, z jej prymatem fi lo-
zofi i konfucjańskiej). Niemniej jednak element „PRZETWARZANIA” jest czynnikiem odróżniającym kulturę 
japońską od innych kultur. Owo „przetwarzanie” wiąże się z elementami geografi cznymi, społecznymi, eko-
nomicznymi, występującymi tylko i wyłącznie w Japonii, której społeczeństwo, w jej historycznych zrębach, 
posiadało własny, autonomiczny profi l (przyjmując, że pierwotnymi mieszkańcami wysp japońskich był, dziś 
już niemalże całkowicie wymarły, lud Ajnów). Na temat autonomiczności kultury japońskiej, zob. J. Tubielie-
wicz, III. Okres Jomon. Kultura materialna, [w:] Historia Japonii, Wrocław 1984, s. 20–25.
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rorystycznych i nieumiejętności dostosowania się do wzorców demokracji zachodniej, 
niech będą tego jawnym dowodem5).

Nie miejsce tu jednak i czas, by rozwodzić się nad wyższością jakiegokolwiek mo-
delu postrzegania kultury. Wydaje mi się, że jakiekolwiek generalizowanie jest błędne, 
zwłaszcza jeśli analizuje się nie tyle kulturę jako całość, ale poszczególne pola aktyw-
ności kulturalnej, świadczące z jednej strony o autonomiczności poszczególnych kultur, 
z drugiej strony o warunkującej ich istnienie dialogowości. Z pewnością takim polem 
jest pole aktywności kinematografi cznej, w obrębie którego nie tylko dochodzą do gło-
su charakterystyczne dla danej kultury imponderabilia, ale jednocześnie cechuje je nie-
zwykłe otwarcie na transkulturową wymianę znaczeń, wzbogacających pierwotne treści 
i formalne rozwiązania. Co więcej, w obrębie fi lmowej aktywności, zwłaszcza kinema-
tografi i nie-zachodniego kręgu kulturowego, można zaobserwować pewną charaktery-
styczną zależność. Kinematografi e te wykorzystują zachodni wynalazek kinematogra-
fu (a więc niejako potwierdzają zasadność istnienia „modelu Malraux”, zakładającego 
wyższość kultury zachodniej i jej „produktów” nad innymi kulturami), ale wypracowują 
własne rozwiązania treściowe i formalne odpowiednio adaptowane później przez kine-
matografi ę zachodnią (potwierdzając jednocześnie zasadność istnienia „nomadycznego 
modelu” funkcjonowania kultury, zaproponowanego przez Welscha).

Najlepiej ów proces transkulturowej wymiany znaczeń można zaobserwować na 
przykładzie kinematografi i azjatyckiej, najbardziej rozwiniętej i modelem zbliżonej 
do kina zachodniego. Pomijając kwestię rozwoju sztuki kinematografi cznej w Azji6, 
która wdrażana i propagowana przez fi lmowców z Zachodu, szybko stała się najpo-
pularniejszym medium kulturowym, wypierając takie tradycyjne rodzaje sztuk, jak 
teatr czy malarstwo, trójdzielny proces polegający na przyswajaniu – przetwarzaniu 
– oddawaniu, elementów zachodniej sztuki kinematografi cznej przez fi lmowców 
z Żółtego Kontynentu, prześledzić można przyglądając się twórczości dwóch, czo-
łowych reżyserów azjatyckich: Akiry Kurosawy (1910–1998) – mistrza japońskiego 
kina oraz Johna Woo (ur. w 1946) – najwybitniejszego twórcy kinematografi i Hong-
kongu, którego charakterystyczny, fi lmowy styl rozpoznawalny jest na całym świecie. 
Kurosawa – zwany „Cesarzem Japońskiego Kina” – propagował kinematografi ę Kraju 
Kwitnącej Wiśni, realizując przede wszystkim stylowe fi lmy historyczne jidai-geki, 
osadzone w realiach feudalnej Japonii. Cztery z nich: epicki fresk Siedmiu samura-
jów (Shichinin-no samurai, 1954), Tron we krwi (Kumonosu-jô, 1957), Ukryta forteca 
(Kakushi-toride no san-akunin, 1958) oraz Straż przyboczna (Yojimbo, 1961) przeszły 
do historii kina jako klasyczne fi lmy samurajskie (podgatunek ken-geki, czyli „opo-
wieści miecza”), ustanawiając paradygmat tego typu kina, do którego przyszli twór-
cy powinni się odwoływać, tworząc albo fi lmy w duchu Kurosawy (a więc chwalące 
etos samurajski), albo wprost przeciwnie (dekonstruujące go). Wszystkie te obrazy, 
głęboko zanurzone w historii, tradycji, kulturze Kraju Kwitnącej Wiśni, są jedno-
cześnie przykładem międzykulturowego, fi lmowego transferu, owocem dialogu kina 
japońskiego z kinem zachodnim, zwłaszcza z anglosaskim (dialog z kulturą rosyjską 
nawiąże Kurosawa w swoich fi lmach obyczajowych, gendai-geki, będących niekiedy 

5 Na ten temat zob. B.R. Barber, Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa 2003.
6 Na ten temat zob. P. Kletowski, Kino Dalekiego Wschodu, Warszawa 2009.
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bezpośrednimi adaptacjami wielkiej, rosyjskiej literatury: Idioty Dostojewskiego czy 
Na dnie Gorkiego – te fi lmy jednak nie znajdą odzewu ze strony zachodnich twórców 
fi lmowych, którzy nie pójdą w stronę buddyjskich odczytań rosyjskiej literatury za-
proponowanej przez Kurosawę).

Siedmiu samurajów – chyba najbardziej znany japoński fi lm, opowiada historię ro-
ninów, czyli bezpańskich samurajów, którzy zostają wynajęci przez mieszkańców ubo-
giej wioski w celu odparcia ataku bezwzględnej bandy rabusiów7. Film ogniskuje się na 
przygotowaniach antagonistów do fi nałowej batalii, rozegranej przez Kurosawę w nie-
zwykle fotogeniczny sposób (przeciwnicy walczą w strugach deszczu). Obraz Kuro-
sawy jest pomnikiem postawionym japońskiej kaście rycerskiej, postępującej według 
starodawnego kodeksu bushi – nakazującego honorowe życie, poświęcenie dla innych 
i piękną śmierć w boju, stanowiącą ukoronowanie wojowniczego życia. Centralną po-
stacią w fi lmie jest sympatyczny ronin – Kikujio (Toshiro Mifune) – w rzeczywistości 
chłop, który za wszelką cenę chce zostać samurajem, na wskroś znając swoją grupę 
społeczną (i poniekąd wstydząc się tego). W fi nale fi lmu to właśnie Kikujio wykaże się 
największą odwagą i zginie, zaś jego śmierć stanie się potwierdzeniem wywalczonego 
przez siebie rycerskiego statusu. Film Kurosawy, choć wywiedziony z historycznych 
kronik i podań (wraz ze współscenarzystą fi lmu – Shinobu Hashimoto – Kurosawa ze-
brał setki dokumentów opisujących życie i działalność samurajów w okresie Bakufu 
– rządów szogunatu), podstawowym źródłem inspiracji dla Kurosawy były amerykań-
skie westerny – zwłaszcza arcydzieła gatunku, wyreżyserowane przez Johna Forda, 
takie jak: Dyliżans (Stagecoach, 1939) czy Miasto bezprawia (My Darling Clementine, 
1946) – stanowiące źródło inspiracji również dla wcześniejszych twórców kina samu-
rajskiego8. Realizując Siedmiu samurajów, Kurosawa chciał stworzyć epos na miarę 
największych westernów, odnajdując odpowiedniki odważnych i samotnych bohaterów 
Far Westu w samurajskiej przeszłości swego narodu. Ale nie tylko kreacja bohaterów 
– roninów, wzorowana jest na samotnych i odważnych opowieściach z Dzikiego Za-
chodu. Również sama struktura fi lmu (rozpoczynająca się sekwencją widowiskowego 
pojedynku na miecze – przywodzącego pojedynek rewolwerowców, a kończąca de-
cydującym starciem między roninami a rabusiami) wzorowana jest na amerykańskich 
westernach, zwłaszcza na Mieście bezprawia Forda (opowieści ukazującej rozprawę 
Wyatta Earpa i jego braci z gangiem braci Clantonów w mieście Tombstone9). Inspi-
racje fi lmem zachodnim w Siedmiu samurajach nie ograniczają się jedynie do treścio-
wych i formalnych aspektów dzieła fi lmowego, ale również do techniki, którą Kurosa-
wa jako pierwszy w japońskim przemyśle fi lmowym wykorzystał na tak szeroką skalę. 

7 Motyw siedmiu wojowników walczących z siłami zła jest jednym z centralnych toposów kultury azja-
tyckiej, wywiedzionym ze starochińskiej legendy o Siedmiu Wojownikach z Magicznej Góry Zu. Topos ten 
wielokrotnie będzie przewijał się w innych fi lmach azjatyckiej kinematografi i np. w obrazie Siedem mieczy 
(Chat Gim, 2005) Tsui Harka.

8 Dość powiedzieć, że fundator kina jidai-geki, Daitsuke Ito, do realizacji swoich pionierskich fi lmów sa-
murajskich, takich jak Przygody zuchwałego rabusia Jirokichiego (Jirokichi monogatari, 1931) oraz Dzien-
nik podróży Chujiego (Chuji tabi nikki, 1927), z jednej strony wykorzystywał wzory teatru kabuki, z drugiej 
wzorował się na, niezwykle popularnych w Japonii, amerykańskich westernach. 

9 Na temat fascynacji Kurosawy zachodnim kinem, która z jednej strony przysporzyła mu popularności 
na Zachodzie, z drugiej – wzbudziła wobec twórcy Siedmiu samurajów falę niechęci w rodzimym kraju, 
traktuje znakomite studium: J. Goodwin, Akira Kurosawa and Intertextual Cinema, New York 1993.
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Zdjęcia do fi lmu, realizowane przez znakomitego, japońskiego operatora – Asakazu 
Nakai – stworzone zostały przy użyciu szerokokątnych obiektywów, stosowanych już 
powszechnie w Hollywood przy fi lmowaniu historycznych superprodukcji, takich jak 
Szata (The Robe, 1953) Henry’ego Kostera. Dzięki użyciu szerokokątnych obiektywów 
Kurosawa mógł stworzyć pełne rozmachu widowisko, w którym zostały maksymal-
nie wykorzystane takie zabiegi formalne, jak głębia ostrości (widoczność wszystkich 
planów widocznych w kadrze) czy montaż wewnątrzkadrowy (pozwalający na zmianę 
planów bez użycia montażu ostrego łączącego dwa osobne ujęcia) – chwyty charaktery-
styczne dla kina zachodniego, którego optyka oparta jest na regułach patrzenia perspek-
tywicznego, obcego sztuce japońskiej. Technika i forma kina zachodniego, jak również 
schemat fabularny opowieści oparty na wzorcach hollywoodzkich, zostały przez Kuro-
sawę wykorzystane do stworzenia opowieści, w sposób wprost idealny oddającej czas, 
miejsce i międzyludzkie interakcje średniowiecznej Japonii, zamieszkiwanej przez ry-
cerzy – bushi. Wrażenie, że oglądając Siedmiu samurajów, obcujemy ze światem samu-
rajów, odtworzonym w najdrobniejszych detalach jest pełne.

Wielka popularność fi lmu Kurosawy na świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczo-
nych, zaowocowała realizacją swoistego remake’u Siedmiu samurajów – fi lmu Siedmiu 
wspaniałych (The Magnifi cent Seven, 1960) Johna Sturgesa, w którym akcję z XVI-wiecz-
nej Japonii przeniesiono na Dziki Zachód, zaś głównymi bohaterami uczyniono grupę 
rewolwerowców, którzy zostają wynajęci przez meksykańskich chłopów do ochrony 
ich wioski przed bandytami. Westernowa przeróbka obrazu Kurosawy nie osiąga po-
ziomu arcydzieła, jakim niechybnie jest Siedmiu samurajów, ale fi lm Sturgesa, spryt-
nie przenoszący fabularne sytuacje z japońskiego pierwowzoru w amerykańskie realia 
(udowadniając, że etos rewolwerowców – „rycerzy prerii” – mógł być zbliżony do etosu 
japońskich rycerzy bushi) staje się przykładem transkulturowej wymiany, której efektem 
jest interesujący tekst fi lmowy, pokazujący paralelę między tak odległymi kulturami, jak 
kultura japońska i amerykańska. Warte uwagi jest również to, że Siedmiu wspaniałych 
jest również westernem, a jeśli pamiętamy, że japońskie obrazy jidai-geki były w jakieś 
mierze wzorowane na klasycznych, hollywoodzkich westernach, krąg międzykulturo-
wej wymiany zostaje zamknięty, udowadniając tezę o kinie jako polu wymiany zna-
czeń owocujących wciąż nowymi tekstami kultury. Niemniej fi lm Sturgesa nie stał się 
jedynym fi lmem, w którym dokonano adaptacji genialnego fi lmu Kurosawy. Z czasem 
w historii kina amerykańskiego pojawiły się inne tytuły, jawnie odwołujące się do Sied-
miu samurajów. Takie fi lmy jak Dzika banda (The Wild Bunch, 1969, Sama Peckinpaha) 
– historia amerykańskich rewolwerowców uwikłanych w burzliwe wydarzenia meksy-
kańskiej rewolucji czy Nienawiść (Extreme Prejudice, 1987) Waltera Hilla – przenoszą-
ca schemat fi lmu Kurosawy do współczesności (gdzie współczesnymi samurajami jest 
grupa najemników), świadczą o żywotności fi lmu Kurosawy, stającego się transkulturo-
wym medium fi lmowym inspirującym kolejne pokolenia fi lmowców czerpiących całymi 
garściami z dokonań fi lmowej kultury japońskiej.

Zrealizowany w 1957 roku fi lm Tron we krwi jest kolejnym przykładem transkultu-
rowej wymiany między kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni a kulturą Zachodu. Jest to fi lm, 
który moglibyśmy określić mianem pomostu10 pozwalającego przezwyciężyć nam ob-

10 A. Pierzchała, Film japoński a kultura europejska. Obcość przezwyciężona?, Kraków 2008.
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cość, tak charakterystyczną dla kontaktu z kulturami nie-zachodniego kręgu kulturowe-
go. Film Tron we krwi osadzony jest w okresie Sengoku – czasu wojny – kiedy ścierały 
się ze sobą potężne klany samurajskie w walce o prymat władzy w Japonii, a przy tym 
jest fi lmową transpozycją Makbeta Williama Szekspira. W swym fi lmie Kurosawa do-
konuje semantycznego przełożenia dramatu Szekpira na język japońskiego fi lmu samu-
rajskiego, rezygnując z wierszowanej frazy literackiego pierwowzoru (niedającego się 
w dokładny sposób przetransponować na język japoński – stąd zresztą japońskie prze-
kłady utworów Szekspira bardziej przypominają prozę niż poezję) na korzyść dość wier-
nego przeniesienia samej struktury fabularnej historii szkockiego władcy w realia krwa-
wych wojen Sengoku. Nie oznacza to, rzecz jasna, że reżyser zapomina o teatralnym 
rodowodzie utworu, którego adaptacji dokonuje. W scenie spotkania generała Washizu 
(Toshiro Mifune) z przepowiadającym krwawą przyszłość demonem, Kurosawa posłu-
guje się – wywiedzionym z tradycyjnego, japońskiego teatru no – enturażem (demon 
melorecytuje na modłę teatralną, występuje w przestrzeni prostokąta, charakterystycznej 
dla teatru no, wreszcie sama postać wykrzywiająca w przerażającym grymasie, przy-
pominającą maskę twarz, narzuca skojarzenia z archetypicznymi postaciami z teatru 
no11). Kod teatralny kultury zachodniej, nie mogąc być dokładnie przetransponowany 
w przestrzeń semantyczną audiowizualnej kultury japońskiej, zostaje zastąpiony innym 
– jak najbardziej zbliżonym znaczeniowo – kodem. Dla Kurosawy ważne było przede 
wszystkim to, aby odnaleźć uniwersalny model indywidualnego zachowania, charakte-
rystyczny dla człowieka, który jest opętany posiadaniem władzy i uruchamia okrutne 
mechanizmy zbrodni, nad którymi nie może w żaden sposób zapanować. Wartość trans-
kulturowego „przetłumaczenia” Szekspira na język japońskiego fi lmu jidai-geki polega 
przede wszystkim na tym, że elementy najważniejsze w historii Makbeta, przedstawio-
ne w innym, kulturowym kontekście, zostają wyprowadzone niejako na pierwszy plan, 
uwypuklone, odkryte na nowo. Jednocześnie historia Makbeta „ubrana” w strój kultury 
japońskiej pozwala nam na „wejście” w kulturę wcześniej nam obcą, zamkniętą, nie-
rozpoznaną, która staje się dla nas bardziej zrozumiała. Ukazując losy wodza Washizu, 
który poprzez okrutny mord swego dajmio zajmuje jego miejsce, by w fi nale samemu 
ponieść śmierć z ręki mściciela, Kurosawa wydobywa z dramatu Szekpira ten najważ-
niejszy dlań element fabuły, przesłanie opowieści: sens życia ludzkiego polegający na 
niemożności rozróżnienia tego, co stanowi tak naprawdę o ludzkim losie (czy są to czyn-
niki zewnętrzne, którym podlega jednostka, czy może samodzielne wybory człowieka). 
Za Szekspirem Kurosawa mówi, że tragedia ludzkiej egzystencji polega właśnie na owej 
niemożności rozstrzygnięcia tego problemu: życie człowieka jest więc wynikiem tajem-
niczego połączenia predestynacji i wolnej woli, której żaden śmiertelnik nie może pojąć, 
ale której efekty odczuwa zawsze i wszędzie (w buddyjskim rejestrze fi lozofi cznym ta-
kie właśnie jest rozumienie karmy).

Tron we krwi jest jeszcze bardziej wyrafi nowaną niż Siedmiu samurajów transkul-
turową „przekładanką”: Szekspir ubrany w strój samuraja, teatr no, ale i realistyczny, 
współczesny teatr europejski, do którego swoim ekspresyjnym stylem gry, jakże róż-

11 To bardzo charakterystyczne dla Kurosawy, że ten reżyser, który rzadko ukazywał metafi zykę w swo-
ich fi lmach, jeżeli już tworzył sceny o „duchowej” tematyce, posługiwał się enturażem charakterystycznym 
dla teatru, zwłaszcza teatru no (np. jeszcze w Sobowtórze, Kagemusha, 1981, czy też w transpozycji Króla 
Lira – fi lmie Ran, 1985).
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nym od japońskiego (ten ostatni reprezentuje Isuzu Yamada – grająca w duchu teatru no 
bezwzględną żonę Washizu, przerażającą, japońską Lady Makbet) nawiązuje Toshiro 
Mifune12. Tron we krwi staje się więc transkulturowym „konglomeratem”, który w prze-
ciwieństwie do Siedmiu samurajów nie doczekał się może bezpośrednich transpozycji 
na obszarze kina zachodniego (które raczej nie byłyby możliwe), ale spowodował fale 
zainteresowania Szekspirem reżyserów z Europy i Hollywood, dzięki Kurosawie odkry-
wających, że można dokonywać transpozycji Szekspira, traktując kanoniczne dla kultury 
angielskiej teksty jako punkt wyjścia do realizacji autonomicznych tekstów fi lmowych 
(w 1961 r. powstaje rozgrywający się we współczesnym Nowym Yorku musical West 
Side Story Roberta Wise’a – będący transpozycją Romea i Julii, w której zwaśnionymi 
„rodami”, z których wywodzą się kochankowie są etniczne gangi).

Kolejny, samurajski fi lm Kurosawy – Ukryta forteca – był bardziej fi lmem przygo-
dowym niż osadzonym w historycznych realiach moralitetem. Ukazywał losy księż-
niczki (Misa Uehara), która uchodząc przed siepaczami z wrogiego klanu, przemierza 
bezdroża ogarniętej wojną Japonii, zdana jedynie na pomoc oddanego samuraja (To-
shiro Mifune) i dwóch złodziejaszków. Dziewczyna ścigana jest przez bezwzględnego 
generała, który w górach buduje sekretne umocnienie zwane „ukrytą fortecą”. Film Ku-
rosawy będący niezwykle atrakcyjnym, tak treściowo, jak i formalnie obrazem, stał się 
podstawowym źródłem inspiracji dla George’a Lucasa, który w 1977 roku, zrealizował 
Gwiezdne wojny (Star Wars) – pierwszą z pięciu fi lmów SF, które zrewolucjonizowa-
ły amerykańskie kino gatunkowe, wyznaczając nowy nurt w historii Hollywood, tzw. 
Kino Nowej Przygody. Fabuła fi lmu Lucasa najeżona jest odniesieniami do Ukrytej 
fortecy (schemat fabularny Gwiezdnych wojen nie odbiega znacznie od fabuły fi lmu 
Kurosawy), które w kolejnych fi lmach z cyklu stały się bardzo ważnym elementem fa-
bularnym (zakon rycerzy Jedi wzorowany jest na rycerzach bushi, złowrogi Lord Va-
der, główny schwarzcharakter fi lmu Lucasa, nosi samurajski hełm itd.). To niezwykle 
zaskakujące, ale i ważne, że jeden z podstawowych tekstów współczesnej, zachodniej 
popkultury nie powstałby, gdyby nie transkulturowy transfer między kinem azjatyckim 
i kiniem amerykańskim13.

Wreszcie ostatni z najbardziej klasycznych fi lmów jidai-geki – Straż przyboczna 
– to znów wynik międzykulturowego transferu i tekst stanowiący podstawę do kolej-
nych powtórzeń, nawiązań i przeróbek. Ten niezwykle ekspresyjny fi lm samurajski, 
będący hołdem złożonym klasycznym, przedwojennym fi lmom samurajskim, zwłasz-
cza tym reżyserowanym przez Daitsuke Ito (a więc wzorowanymi na westernach)14 
rozgrywa się w XIX wieku, tuż przed wprowadzeniem reform okresu Meiji, kładą-
cych kres politycznej dominacji kasty samurajskiej. Bohaterem jest samotny ronin 
(Mifune), który w widmowej osadzie rozprawia się z rywalizującymi ze sobą, dwiema 

12 Chodzi o popularny od lat 30. XX w. teatr realistyczny, zwany shingeki, inspirowany psychologicz-
nym teatrem Stanisławskiego, w duchu którego grało wielu aktorów, zwłaszcza fi lmowych. Jednym z nich 
był Toshiro Mifune.

13 Po latach Lucas spłacił swój dług wobec Kurosawy, wraz z F.F. Coppolą, współprodukując Sobowtó-
ra, w wytwórni 20th Century Fox.

14 Większość z tych fi lmów została zniszczona przez amerykańskie władze okupacyjne jako „kino propa-
gandowe”, Kurosawa – który oglądał je we wczesnej młodości – postanowił je niejako „odtworzyć”, kręcąc 
je na nowo, za pomocą nowoczesnej techniki i współczesnych mu artystów.
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bandami przemytników. Straż przyboczna z wieloma symbolicznymi scenami (uję-
cie psa niosącego w pysku odciętą rękę w prologu fi lmu, trening bohatera za pomocą 
sztyletu przebijającego targane wiatrem liście, fi nałowy pojedynek z zabójcą używa-
jącym broni palnej) stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych, fi lmowych „pro-
duktów” Kraju Kwitnącej Wiśni, szybko doczekując się westernowej przeróbki. Tym 
razem jednak nie w Hollywood, ale w Europie, gdzie w latach 60. kręcono włoskie 
„podróbki” amerykańskich fi lmów o Dzikim Zachodzie, tzw. „spaghetti westerny”. 
Spaghetti-westernową wersją Straży przybocznej był znakomity fi lm Sergio Leone Za 
garść dolarów (1963), w którym akcję fi lmu ze średniowiecznej Japonii przeniesio-
no na amerykańsko-meksykańskie pogranicze, a ronina – Mifune, zastąpił cyniczny 
rewolwerowiec – Clint Eastwood. Co najciekawsze, mimo że między producentami 
obu fi lmów doszło do prawnej konfrontacji (szefowie Toho – wytwórni, w której po-
wstał fi lm Kurosawy – oskarżyli Leone o plagiat, sprawa skończyła się polubownie, 
zwłaszcza po tym, jak sam Kurosawa obejrzał obraz Leone i wyraził się o nim z dużą 
aprobatą), zachodnia „przeróbka” Straży przybocznej okazała się dziełem nad wyraz 
udanym, świetnie wychwytującym paralele, ale i różnice między końcem świata feu-
dalnego w Japonii i zmierzchem Dzikiego Zachodu (które przypadały mniej więcej 
w tym samym czasie). Kolejną, amerykańską transpozycją Straży przybocznej był 
gangsterski fi lm Waltera Hilla Ostatni sprawiedliwy (The Last Man Standing, 1996), 
rozgrywający się w czasach prohibicji. Rzecz znamienna, prace nad scenariuszem do 
fi lmu Hilla nadzorował sam Kurosawa, chcąc by, mimo zmiany konwencji fi lmowej 
(z paradygmatu kina samurajskiego na fi lm gangsterski), podstawowe elementy fabuły 
i kreacji głównych bohaterów nie uległy zmianie. Bruce Willis odważnie i bez kom-
pleksów zastąpił Toshiro Mifune, choć przyznać trzeba, że i tym razem amerykańska 
„przeróbka” znacznie ustępuje fi lmowi z 1961 roku, pozostając jednak ilustracyjnym 
wręcz przykładem transkulturowego, fi lmowego przekładu.

Twórczość Akiry Kurosawy, jak żadnego innego reżysera, realizowała strategię 
międzykulturowej wymiany, dialogu, którego efektem są fi lmy klasyczne, zarówno dla 
wschodniego, jak i zachodniego kina. Filmy twórcy Siedmiu samurajów – powstałe 
z połączenia elementów rdzennej kultury japońskiej z elementami kultury zachodniej, 
ukazują w sposób niemalże podręcznikowy, jak odbywa się transfer między tekstami 
kultury azjatyckiej i zachodniej, pozostając niedoścignionym wzorem kulturowej ko-
operacji, w której chodzi nie o to, by zatracić swoją tożsamość, ale by ją ubogacić15.

Współczesnym, azjatyckim reżyserem, w twórczości którego zachodzi międzykultu-
rowy transfer jest John Woo, reprezentujący drugą, po japońskiej, najważniejszą kine-
matografi ę Dalekiego Wschodu, kiedyś wiodącą prym w fi lmowej produkcji azjatyckie-
go kontynentu, dziś (po przejęciu Hongkongu przez ChRLD w 1993 r.) nie odgrywającą 
już tak znaczącej roli. John Woo, który od dziecka zafascynowany był kinem zachodnim 
(pierwszy fi lm, jaki zapamiętał to Czarnoksiężnik z Krainy Oz (Wizzard of Oz, 1939) 
Victora Fleminga, zaczynał karierę jako aktor i reżyser fi lmowych wuxi w czasie roz-
kwitu kinematografi i Pachnącego Portu w latach 70. Jego reżyserskim debiutem był ob-

15 Nie sposób w tak krótkim tekście opisać wszystkich fi lmów zachodnich, które były w większym, lub 
mniejszym stopniu wzorowane na dziełach Kurosawy. Z najbardziej znaczących wymienię jeszcze Prawdę 
przeciw prawdzie (1964) Martina Ritta z Paulem Newmanem w roli głównej – to znów westernowa przerób-
ka Rashomona (1950) – pierwszego, ważnego fi lmu Kurosawy, utrzymanego w konwencji jidai-geki.
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raz Ręka śmierci (Shao Lin Man, 1975) – typowy wuxia-pian, opowiadający o niepoko-
nanym mnichu z buddyjskiego klasztoru, który zmuszony jest stawiać czoło krwawym 
najeźdźcom plądrującym monastyr. Sztampowa produkcja charakteryzowała się jednak 
nietypową stylizacją na amerykański western, gdzie samotny sprawiedliwy, w widmo-
wym przygranicznym miasteczku, wymierza sprawiedliwość niegodziwcom. Jednak 
realizowanie monotonnych fi lmów kung-fu nie było powołaniem Woo. Zafascynowa-
ny amerykańskim kinem gatunków, a zwłaszcza hollywoodzkimi fi lmami akcji, twórca 
Ręki śmierci postanowił stworzyć azjatycką wersję tak popularnego na Zachodzie kina 
sensacyjnego. Po serii fi lmowych eksperymentów, łączących w sobie różne konwencje 
gatunkowe (od komedii po melodramat), w 1986 roku John Woo wyreżyserował fi lm 
akcji pt. Lepsze jutro (Ying hung boon sik). To niezwykła historia dwóch braci – poli-
cjanta i gangstera (Danny Lee, Leslie Cheung), którzy łączą swe siły w walce z potęż-
nym gangiem fałszerzy pieniędzy. Lepsze jutro jest gangsterską balladą, raz wzruszającą 
i melodramatyczną, innym razem sensacyjną i hiperbrutalną. Właśnie w tym fi lmie Woo 
ujawnił swój prawdziwy talent w kreowaniu baletowych scen akcji, wzorowanych na 
najlepszych fi lmach Sama Peckinpaha i Sergio Leone. W fi lmie Lepsze jutro niezwy-
kłą kreację kalekiego gangstera, który podnosi się z upodlenia, by walczyć ze złem po 
stronie swych przyjaciół, stworzył Chow Yun-Fat – stały współpracownik Johna Woo 
(z którym, podobnie jak Kurosawa z Mifune, Woo stworzy swoje najlepsze dzieła). Lep-
sze jutro po dziś dzień pozostaje największym hitem frekwencyjnym w Azji. W 1988 
roku, Woo realizuje drugą część Lepszego jutra (Lepsze jutro II, Ying hung boon sik II), 
w której prezentuje dalsze losy braci, tym razem walczących z bezwzględnymi gang-
sterami w nowojorskim Chinatown. Ten niezwykle emocjonujący fi lm akcji, ponownie 
łączący skrajne estetyki – melodramatu i fi lmu gangsterskiego – przeszedł do historii 
kina z powodu niezwykle krwawego fi nału. W rozgrywającej się w siedzibie szefa mafi i, 
piętnastominutowej strzelaninie, w huku wystrzałów z szybkostrzelnej broni ginie prze-
szło 100 osób! Takie natężenie przemocy w fi lmie powoduje, że zostaje ona odrealniona, 
wzięta w nawias, stanowiąc bardziej wizualny ornament fabuły niż wstrząsający swym 
realizmem konkretny akt przemocy.

Rok później Woo realizuje swój najlepszy fi lm Killer (Dip huet seung hung). To nie-
zwykła historia, której bohaterem jest samotny, zawodowy morderca (w swej życiowej 
roli Chow Yun-Fat), który podczas strzelaniny w nocnym klubie przypadkowo oślepia 
młodą piosenkarkę. Bohater chce się wycofać z morderczego interesu, ale potrzeba zdo-
bycia pieniędzy na operację kobiety zmusza go do kontynuowania zabójczego proce-
deru. Na trop mordercy wpada jednak uparty policjant Lee (Danny Lee), który zdaje 
się rozumieć i szanować postępowanie zabójcy. Wkrótce zawodowy zabójca i gliniarz 
połączą siły, aby rozprawić się z nieuczciwymi gangsterami z Triady. Film Woo ponow-
nie kończy efektowna strzelanina, tym razem rozgrywająca się w opustoszałym koście-
le (jako muzyczne tło reżyser wykorzystał w tej sekwencji Pasję według św. Mateusza 
J.S. Bacha). Killer – stanowiący symbol kina gatunkowego z Hongkongu – to niezwykle 
wyrafi nowany fi lm akcji, ulepiony z cytatów i odniesień z klasyki fi lmu sensacyjnego 
(np. stylowych polarów Jeana Pierre’a Melville’a, takich jak Samuraj, Le Samurai, 1967 
i W kręgu zła, Le Cercle Rouge, 1970) aż po fi lmową, malodramatyczną twórczość Do-
uglasa Sirka (Wspaniała obsesja¸ The Maginifi cent Obsession, 1954). Jednocześnie jest 
to fi lm na wskroś azjatycki, osadzony w kontekście taoistycznej fi lozofi i, każącej patrzeć 
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na świat z perspektywy wiecznie zmieniającego się panoptikum, w którym jedyną rze-
czą niezmienną – jest właśnie zmiana. Główni protagoniści w fi lmie są postaciami nie-
jednoznacznymi moralnie, a nawet seksualnie. Killer działa z polecenia przestępców, ale 
zdobywa się na gest pomocy rannemu dziecku, policjantowi nie obce są sadyzm i okru-
cieństwo. Między mężczyznami zawiązuje się przyjaźń mająca charakter homoseksu-
alnej fascynacji. Owa fl uktuacja, niejednoznaczność bohaterów, koresponduje z wręcz 
frenetycznymi scenami przemocy, która osiąga tu kształt estetycznego pandemonium. 
Sceny przemocy, zrealizowane z użyciem zwolnionego trybu (ukochanego chwytu for-
malnego Sama Peckinpaha), sprawiają wrażenie wizualnego baletu, w którym najmniej 
chodzi o samą logikę fabuły, a bardziej o stworzenie hipnotyzującego spektaklu. Killer 
był drugim fi lmem po legendarnym Wejściu smoka (Enter the Dragon, 1973) Roberta 
Clouse’a, wyświetlanym w największych kinach w USA i Europie Zachodniej. Legenda 
tego znakomitego fi lmu (który pozostaje zupełnie nieznany w naszym kraju) spowodo-
wała, że amerykański reżyser Walter Hill (twórca m.in. Czerwonej gorączki (The Red 
Heat, 1987) ze Schwarzeneggerem), przymierzał się do realizacji hollywoodzkiej wersji 
tego fi lmu (z Richardem Gerem i Danzelem Washingtonem w rolach głównych). Z pro-
jektu Hilla pozostał tylko scenariusz, ale to właśnie ten fi lm spowodował, że o Woo za-
częto mówić jako o prawdziwym „Autorze Kina Akcji”, naśladując jego styl w niemalże 
każdym fi lmie akcji, realizowanym na Zachodzie, w którym położono nacisk przede 
wszystkim na estetyczną wizualizację przemocy (nie mogąc w wiarygodny sposób prze-
nieść taoistycznego przesłania fi lmowego dzieła Woo). Dość powiedzieć, że w obrazach 
takich tuzów action cinema jak: Luc Besson (Leon – zawodowiec, Leon – Professionel, 
1994), Michael Bay (Twierdza, The Rock, 1996) czy właśnie Walter Hill (Johnny Przy-
stojniak – Johnny Handsome, 1989) inscenizacja scen konfrontacji między przeciwnika-
mi nawiązywała wprost do dokonań hongkońskiego mistrza.

Kolejnym fi lmem Woo był niezwykły fi lm akcji, utrzymany w konwencji kina wo-
jennego pt. Bullet in the Head (Die xue jie tou, 1990) – czyli Kula w łeb. Film ten to nic 
innego, jak azjatycka wersja słynnego fi lmu Michaela Cimino Łowca jeleni (The Deer 
Hunter, 1979), ukazującego losy trójki przyjaciół rzuconych w piekło wojny w Wietna-
mie. Rosyjskich emigrantów z Ameryki Woo zamienił na trzech kolegów z Hongkon-
gu, kreując na ekranie intensywną, szarpiącą nerwy opowieść o okrucieństwach wojny. 
W 1992 roku John Woo realizuje, jak dotychczas najbardziej widowiskowy fi lm w swej 
karierze, Dzieci Triady (Lat sau san taam) – inspirowany japońskimi fi lmami o Yakuzie, 
emocjonujący i pełen wprost cyrkowych scen akcji fi lm opowiadający o przyjaźni poli-
cjanta (Tony Cheung) i zakonspirowanego w szeregach mafi i agenta służb specjalnych 
(Chow Yun-Fat). To swoista fi lmowa opera, rozpisana na eksplodujące motocykle i ka-
nonady z broni palnej, w której w świecie pełnym chaosu jedyną wartością, jaka może 
przetrwać jest prawdziwa męska przyjaźń. To po premierze tego właśnie fi lmu nazwano 
Woo: „Mozartem kina przemocy”.

Na początku lat 90., kiedy to perspektywa połknięcia Hongkongu przez chińskiego 
kolosa z wolna nabierała realnych kształtów, twórca Killera wyjechał do Hollywood, na 
zaproszenie gwiazdora kina Jean-Claude’a Van Damme’a. Van Damme świetnie poznał 
fi lmowe środowisko Hongkongu, kiedy realizował fi lm Podwójne uderzenie (Double 
Impact, 1991, reż. Sheldon Lettich). W 1993 roku w Nowym Orleanie Woo reżyseruje 
fi lm Nieuchwytny cel (Hard Target) – remake fi lmu The Most Dangerous Gane Ernesta 
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B. Schoedsacka z 1932 roku. W tej niezwykle dynamicznej opowieści o walce eks-ko-
mandosa z bandą polujących na ludzi myśliwych, spotkało się azjatyckie wyrafi nowanie 
i hollywoodzki rozmach. W efekcie powstał najlepszy, jak dotąd, fi lm Van Damme’a, zaś 
Woo potwierdził swoją pozycję wśród wirtuozów kina akcji. Po nieco słabszym, sensa-
cyjnym obrazie Tajna broń (Broken Arrow, 1996), opowiadającym o zmaganiach dziel-
nego pilota (Christian Slater) z psychopatycznym szantażystą, który ukradł nuklearną 
bombę (John Travolta w nietypowej dla siebie roli „czarnego charakteru”), w 1997 roku 
John Woo tworzy jeden z najbardziej błyskotliwych fi lmów akcji w historii tego kina 
– Face Off (Bez twarzy, 1997). Jest to historia śmiertelnego pojedynku między nieustę-
pliwym agentem FBI (z początku John Travolta, później Nicholas Cage) i groźnym, 
międzynarodowym terrorystą (najpierw Nicholas Cage, potem Travolta). Fabuła fi lmu 
przybiera niespodziewany obrót, kiedy – na skutek medycznego eksperymentu – agent 
i terrorysta zamieniają się twarzami. Teraz jeden brany jest za groźnego bandziora, drugi 
za prawego przedstawiciela prawa. Bez twarzy to nietypowy fi lm akcji – przez 135 mi-
nut trzyma w napięciu i bombarduje widza spektakularnymi scenami pościgów i strze-
lanin przypominających baletowe partie z klasycznych musicali (z tą jednak różnicą, że 
muzykę „do tańca” nie wygrywa sekcja smyczkowa, a szybkostrzelna, automatyczna 
broń palna). Bez twarzy to także, a może przede wszystkim, fi lm mówiący o nieustannej 
walce dobra ze złem, nie tylko w otaczającym człowieka świecie, ale i w nim samym. 
Co jednak najważniejsze, wątek przemiany jednego bohatera w drugiego, wyjaśniony 
tutaj przez wprowadzenie wątku medycznego eksperymentu, pozwolił Woo na reinter-
pretację jednoznacznego moralnie, hollywoodzkiego kina akcji, od początku fi lmu do 
jego końca obdzielającego rolami „dobrych” i „złych” charakterów pojawiające się na 
ekranie postaci. Twórca Bez twarzy stworzył odważny, fi lmowy eksperyment, dyspo-
nując gigantycznym budżetem, ale i wolną ręką od producentów (m.in. znanego aktora 
Michaela Douglasa), przeszczepiając na obszar konwencjonalnej, amerykańskiej kine-
matografi i rdzennie chińską, taoistyczną wizję świata i człowieka, daleką od sztywnych, 
manichejskich podziałów na dobro i zło, opartą na płynności, zmienności, przemie-
szaniu tożsamości i moralnych wartości. Tylko sam Woo mógł przeszczepić nie tylko 
własną estetykę (łatwo podrabianą przez innych), ale i fi lozofi ę swojego kina na grunt 
kina amerykańskiego. Jednak kolejne fi lmy tego reżysera realizowane w Hollywood nie 
przyniosły satysfakcji, tak twórcy, jak i widzom, dlatego Woo wrócił do Hongkongu, by 
zrealizować zapierający dech w piersiach historyczny fresk Bitwa o Czerwony Klif (Chi 
bi xia: Jue zhan tian xia, 2008), odnosząc się do historycznych wydarzeń wojny Trzech 
Królestw – wojny, która doprowadziła do powstania Cesarstwa Chińskiego.

Choć twórczość Johna Woo na pierwszy rzut oka nie wydaje się tak nośna intelektual-
nie i formalnie, jak twórczość Akiry Kurosawy, to jej wpływ, zwłaszcza na współczesne, 
zachodnie kino popularne, jest przeogromny. Sceny w których bohaterowie strzelają do 
siebie, a z luf ich pistoletów, wystrzeliwują kule w zwolnionym tempie (tzw. bullet time, 
który wprawdzie wymyślił inny reżyser z Hongkongu – Ringo Lam – ale spopularyzo-
wał go właśnie Woo) czy też używanie przez bohaterów dwóch pistoletów na raz, to już 
dziś stałe elementy „języka” zachodniego kina akcji. Ale również taoistyczna refl eksja 
charakteryzująca kino Johna Woo pojawia się od czasu do czasu w zachodnich fi lmach 
sensacyjnych (bohater fi lmu Jima Jarmuscha – Ghost Dog – Droga samuraja (Ghost 
Dog – The Way of the Samurai, 1999) czyta Hagakure i stara się być współczesnym 
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samurajem, gangster z Rewolwera, (Revolver, 2005) Guya Ritchiego zamyśla się nad 
niuansami taoizmu), stając się nieodłącznym elementem fi lmowej fabuły (choć bardziej 
ornamentem niż elementem znaczącym).

Jednak, aby w pełny sposób opisać zjawisko transkulturowej wymiany z dokona-
niami azjatyckich twórców kina transkulturowego, chciałbym zestawić dorobek amery-
kańskiego reżysera Quentina Tarantino16 (ur. 1963) – odnowiciela amerykańskiego kina 
sensacyjnego, twórcy Wściekłych psów (Reservoir Dogs, 1992) i Pulp Fiction (1994), 
który w swym fi lmie Kill Bill Volume II (2007) wykreował fi lmowe, transkulturowe pa-
noptikum udowadniające, że możliwe jest zrealizowanie obrazu będącego połączeniem 
elementów fi lmowej kultury Wschodu i Zachodu. Film opowiada o kobiecie członkini 
przestępczego gangu (Deadly Viper Assassination Squad – D.V.A.S. – czyt. „DiVAS”) 
o pseudonimie „Czarna Mamba” (w tej roli znana z Pulp Fiction Uma Thurman), która 
w czasie swojego ślubu, będąc w zaawansowanej ciąży, zostaje postrzelona przez Billa 
(Bill Carradine), enigmatycznego szefa organizacji zabójców. Na skutek ran dziewczyna 
na pięć lat zapada w śpiączkę. Po przebudzeniu postanawia okrutnie zemścić się na swo-
ich napastnikach. Co oczywiście czyni, znacząc swój szlak zadośćuczynienia pasmem 
trupów mordowanych od Kalifornii aż po Tokio.

Z pewnością Kill Bill to nie Pulp Fiction, który pozostaje najlepszym fi lmem Taran-
tino i Avary’ego (nie zapomnijmy, że współscenarzystą Pulp Fiction i Kill Billa jest Ro-
ger Avary – reżyser Napadu, (Killing Zoe z 1994 r.) i fi lmu Żyć szybko, umierać młodo, 
(The Rules of Attraction, z 2002 r.), jednakże opowieść o pięknej mścicielce to powrót 
Quentina Tarantino i Rogera Avary’ego na ugory kina klasy „B” i „C”, z którego twórcy 
Pulp Fiction potrafi ą zrobić, jeśli nie zasługujące na Złote Palmy w Cannes, to wciąż 
wciągające widowisko17. W przeciwieństwie do znakomitej, choć niedocenionej przez 
szeroką publiczność Jackie Brown (1997), gdzie Tarantino przywołał formę i treść obra-
zów z nurtu Blaxploitation (nurtu kina afroamerykańskiego, realizowanego przez takich 
reżyserów jak: Malvin Van Peebles – twórcę Sweet Sweetback’s Baadasssss Song, 1971 
czy Gordona Parksa – reżysera Shafta, 1971), nie posługując się raczej innymi konwen-
cjami fi lmu popularnego, o tyle przy realizacji Kill Billa – podobnie jak w przypadku 
swych fi lmów gangsterskich – Tarantino całymi garściami czerpał z fi lmowych nurtów 
i konwencji, dostarczającej „duchowej strawy” nie tyle fi lmowym koneserom kina arty-
stycznego, co przede wszystkim fanom fi lmu w ogóle. W swej recenzji na temat fi lmu 
Kill Bill krytyk amerykańskiego pisma „Film Comment”, Geoffrey O’Brian nazwał fi lm 
Tarantino snem pracownika wypożyczalni video (Tarantino istotnie był nim przez długie 
lata), w którym przewijają się sceny i obrazy kojarzone zwykle z fi lmowym chłamem 
– od więziennych, sadomasochistycznych fantazji realizowanych przez „American In-
ternational”, wytwórnię Rogera Cormana, poprzez wystylizowane spaghetti westerny, 
aż po hongkońskie wuxie i japońskie fi lmy o Yakuzie. Według O’Briana ten sen staje 
się miłosnym poematem wyznanym kinu, które nie gości na festiwalowych salonach, 

16 Związki twórczości Quentina Tarantino z kinem azjatyckim są znacznie rozleglejsze niż elementy, 
o których piszę w niniejszym tekście. Dość powiedzieć, że sam QT występuje nawet w fi lmach realizowa-
nych przez reżyserów azjatyckich, czerpiących inspirację z epigońskiej twórczości reżysera Wściekłych psów 
(np. występ Tarantino w fi lmie Django Sukiyaki Western, 2008, Takashiego Miike).

17 W kolejnym, nowelowym fi lmie Grindhouse (2008), który Tarantino zrealizuje wspólnie z Robertem 
Rodriguezem, w pełni dojdzie do głosu fascynacja kinem klasy „B” i „C”.
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ale – paradoksalnie – stanowi swoistą „siłę napędową” światowej, a zwłaszcza amery-
kańskiej kinematografi i, będąc w swej istocie niezwykle żywotnym, podziemnym nur-
tem ofi cjalnego kina artystycznego, z którego jednakowoż owo kino wyrasta. (Avary 
stwierdził, że kino, którym zajmuje się Tarantino to swego rodzaju „śmietnik”, z którego 
– dzięki scenopisarskiej, reżyserskiej i aktorskiej alchemii – powstaje prawdziwe dzieło 
sztuki fi lmowej, nakierowujące odbiorcę na obszary wcześniej przez niego niepenetro-
wane). Jeśli więc Kill Bill oraz cała twórczość Tarantino warta jest szerszej analizy, to 
właśnie z powodu owej fi lmowej alchemii, przemieniającej kino klasy „B”, „C” a nawet 
„Z” na rzecz, z której, niespodziewanie, w potoku śmiesznych, przerażających, wul-
garnych, niekiedy banalnych scen, wyłania się fi lmowy obraz będący – po pierwsze 
– medium, pod płaszczykiem banalności i gry z konwencją, zawierającym priorytetowe 
tematy i obsesje kojarzone dotychczas jedynie z kinem klasy „A” (weźmy choćby „me-
tafi zyczne pęknięcie” w Pulp Fiction) – po drugie – jest peanem na cześć kina jako sztu-
ki wciąż mogącej zaskoczyć widza, któremu wydaje się, że „widział wszystko”. O ile 
Kill Bill – Volume I zawodzi jako „banalny fi lm o niebanalnych sprawach” (można na 
siłę przeforsować tezę, że porusza on temat zemsty – stanowiący fundament amerykań-
skiego etosu, również etosu fi lmowego – ale nie został on dostatecznie rozwinięty – jak 
choćby w innym fi lmie zrealizowanym w tym samym czasie – Dogville, 2003, Larsa 
Von Triera), stąd wypada go ocenić nieco niżej niż Pulp Fiction, o tyle jako hołd złożo-
ny kinu podrzędnemu, które w rękach Tarantino staje się kinem nadrzędnym, fi lmowa 
opowieść o „Czarnej Mambie” nabiera prawdziwego blasku.

By zrozumieć kino Tarantino, trzeba jednak zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, która 
zwykle umyka badaczom jego twórczości, dopisującym fi lmom twórcy Wściekłych psów 
funkcję moralizatora, socjologicznego analityka i kulturowego demistyfi katora. Otóż 
naczelną zasadą tworzenia i odbioru fi lmów Quentina Tarantino jest kategoria ZABA-
WY (w bachtinowskim znaczeniu tego słowa – a więc w przypadku Tarantino zabawy 
sztuką), karnawalizująca rzeczywistość, nadająca jej kształty niespotykane w rzeczywi-
stości, często jedynie po to, by po prostu, dać upust swej artystycznej wyobraźni, zmie-
rzającej do stworzenia zabawnego, dostarczającego wizualnej ekscytacji obrazu, który 
dopiero w procesie odbioru może nabrać dodatkowych sensów i fi lozofi cznych impli-
kacji. Warto więc przede wszystkim pochylić się nad splotem fi lmowych formuł, scen 
i formalno-treściowych chwytów zsamplowanych przez Tarantino na potrzeby fi lmu Kill 
Bill – Volume I, by w pełni docenić jego kunszt przede wszystkim jako fi lmowego al-
chemika, który z „fi lmowego śmietnika” czyni „fi lmowe złoto”, dokonując wyrafi nowa-
nej, transkulturowej wymiany między kinem amerykańskim, europejskim i azjatyckim. 
Ponieważ Kill Bill – Volume I to fi lm oparty na obrazie (rzecz zaskakująca w porówna-
niu z wcześniejszymi, „rozgadanymi” obrazami Tarantino), reżyser zacytował przede 
wszystkim fi lmy twórców dbających o wizualną stronę fi lmowego widowiska, którzy 
w mistrzowski sposób, zwykle unikając słów, przedstawiali na ekranie pełne przemocy 
i liryzmu wizje. Zacznijmy może od najbardziej uznanych twórców, których twórczość 
Tarantino często przywołuje w swoim fi lmie. Choć fi lm amerykańskiego reżysera jest 
przede wszystkim pastiszem fi lmowych wuxii, oglądając Kill Bill – Volume I najwięcej 
satysfakcji mają amatorzy nieco innego gatunku fi lmowego – spaghetti westernu (wła-
śnie to jednak na schematach oryginalnego westernu amerykańskiego oraz jego włoskiej 
wersji wzorowali się ojcowie wuxii – na czele z Kingiem Hu i Changiem Chehem). Fil-
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mowym guru Quentina Tarantino był, jest i będzie Sergio Leone – genialny włoski re-
żyser, który śnił swój piękny, fi lmowy sen o amerykańskim kinie gatunków – zwłaszcza 
o westernie i kinie gangsterskim. Choć ukochanym fi lmem Tarantino, zrealizowanym 
przez Leone, jest Dobry, zły i brzydki (The Bad, The Good and The Ugly, 1966), który 
twórca Wściekłych psów uważa za swoisty podręcznik do nauki mistrzowskiej reżyserii, 
w Kill Bill cytuje inne arcydzieło Leone – fi lm Dawno temu na Dzikim Zachodzie (Once 
Upon a Time in the West, 1969) – epicki fresk będący swoistą summą fi lmowego, amery-
kańskiego westernu (plenery do fi lmu kręcił Leone w Monument Valley – i był to drugi 
reżyser, po Johnie Fordzie, który odważył się postawić kamerę w tym miejscu), choć 
jednocześnie posiadając charakterystyczny dla spaghetti westernów, kontrkulturowy rys 
(współscenarzysta fi lmu – Bernardo Bertolucci – postarał się o wykreowanie portretu 
zaborczego kapitalisty – właściciela linii kolejowej wynajmującego rewolwerowców 
do zabijania biednych dzieci). Dawno temu na Dzikim Zachodzie to przede wszystkim 
opowieść o zemście, jaką uskutecznia enigmatyczny indiański mściciel zwany „Harmo-
nijką” (Charles Bronson) na bezwzględnym pistolero – Franku Nortonie (w znakomitej, 
negatywnej roli Henry Fonda), który przed laty dopuścił się perfi dnego mordu na bra-
cie Indianina. Tarantino przejmuje nie tylko główny motyw zemsty z fi lmu Leone, ale 
przede wszystkim formalne rozwiązania, stosowane przez włoskiego reżysera w kreacji 
scen rewolwerowych pojedynków. Sekwencja fi nałowego pojedynku na miecze między 
Narzeczoną a szefową japońskiej mafi i O-Ren Ishii (Lucy Liu) poprzedza swoista wi-
zualna celebracja postaci obu przygotowujących się do starcia kobiet. Kamera Rober-
ta Richardsona robi dookolne travellingi i efektowne zbliżenia twarzy postaci, podczas 
gdy muzyczne tło wypełnia dokonana przez RZA przeróbka melodii Ennio Morricone 
My Name is Harmonica z fi lmu Leone. Kiedy pada ostatni akord melodii, rozpoczyna 
się pojedynek. Jest to scena analogiczna do sceny rewolwerowego pojedynku między 
głównymi antagonistami fi lmu Dawno temu na Dzikim Zachodzie, gdzie również do-
okolne travellingi (kamera Tonino Delli Colli), zbliżenia twarzy i rzewna melodia po-
przedzają wypełniający zemstę zabójczy strzał. (Użycie w ścieżce dźwiękowej Kill Billa 
utworu Samotny pasterz, wirtuoza fl etni pana Gheorghe Zamfi ra, również przywołuje na 
myśl fi lmy Leone – to właśnie w fi lmie Dawno temu w Ameryce, Once Upon a Time in 
America, 1984, Zamfi r po mistrzowsku zagrał na fl etni pana szereg kompozycji Ennio 
Morricone). Europejskie kino w fi lmie Quentina Tarantino reprezentuje również fi lm 
Françoisa Truffaut Panna młoda w żałobie (La Mariée était en noir, 1968) z Jeanne Mo-
reau w roli młodej kobiety, której mąż został zabity przez pięciu bandytów. Bohaterka 
dokonuje efektownej zemsty na oprawcach swego ukochanego, wykazując się nierzadko 
większym okrucieństwem od swych prześladowców.

Innym klasykiem kina zachodniego cytowanym przez Tarantino jest oczywiście 
Sam Peckinpah. Kill Bill jest przeróbką jednego z najsłynniejszych fi lmów „Krwawego 
Sama” – Elity zabójców (The Killer’s Elite) z 1975 roku. W fi lmie tym, rozgrywającym 
się w środowisku zawodowych zabójców, również opowiedziana została historia zemsty, 
powtórzona przez Tarantino (który jedynie zmienił płeć głównej postaci). Bohaterem fi l-
mu Peckinpaha jest Mike Locken (James Caan) – spec od „mokrej roboty”, działający 
na zlecenie tajnego wydziału CIA. Podczas jednej z niebezpiecznych akcji, polegającej 
na ochronie koronnego świadka, Locken zostaje zdradzony przez przyjaciela (Robert 
Duvall) i ciężko ranny zapada w śpiączkę. Po miesiącach rekonwalescencji i intensyw-
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nym treningu fi zycznym (bohater uprawia wschodnie sztuki walki), agent podejmuje się 
wykonania niebezpiecznego zadania (ma strzec chińskiego dysydenta, na życie którego 
dybią zastępy morderców posługujących się technikami ninjitsu), będącego de facto ze-
mstą na zdrajcy (którego najęto do zabicia polityka). Motyw organizacji zabójców, ze-
msty za zdradę, wschodnich sztuk walki – niezwykle istotnych dla przebiegu akcji fi lmu 
– przejmuje od Peckinpaha Tarantino.

Ale nie tylko Leone i Peckinpaha odnajdziemy w Kill Bill – Volume I. Tarantino sięga 
do fi lmowego pulp fi ction, przywołując w tekście swojego fi lmu produkcje Rogera Cor-
mana i jego wytwórni „American International”, zwłaszcza serię fi lmów o więzieniach 
dla kobiet, zaliczanych do nurtu sexploitation (serii zapoczątkowanej fi lmem Dom dużych 
lalek – The Big Dolls House, 1971, Jacke’a Hilla), Tarantino odwołuje się przede wszyst-
kim do fi lmu Jonathana Demme’a (późniejszego reżysera Milczenia owiec, Silence of 
the Lambs, 1991) Więzienny żar (Cage Heat, z 1974 r.). W fi lmie tym grupa uciekinierek 
z koszmarnego zakładu penitencjarnego zakłada grupę zabójczyń o nazwie „Jadowite 
żmije”, która dokonuje zemsty na gangu więziennych strażników i ich dowódcy – sa-
dystycznym lekarzu, przeprowadzającemu zabiegi lobotomii na przebywających w wię-
zieniu kobietach. Postać Elli Driver vel California Mountain Snake (posągowa aktorka 
Daryl Hannah) wzorowana jest na postaci Ilsy – SS-mańskiej strażniczki przeróżnych 
więzień dla kobiet (w większości fi lmów granej przez demoniczną blondynę Dyanne 
Thorne), bohaterki serii fi lmów sexploitation produkowanych w latach 70. przez Davida 
F. Friedmana i Dana Sonneya (Ilsa – wilczyca z SS, Ilsa – She Wolf of the SS, 1974, Dona 
Edmondsa). Zestawienie nie byłoby oczywiście pełne, gdybym pominął obraz zalicza-
ny do klasyki sensacyjnego kina sexploitation, dziełko Russa Mayera Szybciej kociaku, 
zabij! Zabij! (Faster Pussycat, Kill! Kill!, 1966) – „wstrząsającej” opowieści o gangu 
dorodnych, obdarzonych obfi tymi kształtami zabójczyń, które, wprawnie posługując się 
ciosami karate i bronią maszynową, kładą pokotem tabuny mężczyzn.

Gangi kobiecych zabójczyń są często bohaterkami azjatyckich fi lmów akcji. Z pew-
nością Tarantino oglądał legendarny fi lm akcji Johnny’ego To i Ching-Siu Tunga Hero-
iczne trio (Dung fong saam hap, 1992) oraz kontynuację fi lmu pt. Atomowe Amazon-
ki w tej samej reżyserii (Xian dai hao xia zhuan, z 1993 r.), w których to fi lmach trzy 
diwy hongkońskiego kina akcji (Michelle Yeoh, Meggie Cheung i Anita Mui) tworzą 
niepokonane komando odważnych zabójczyń, noszących zabawne pseudonimy (Won-
der Woman, Thief Catcher i Invisible Woman), walczących z armią krwiożerczych woj-
skowych w postapokaliptycznym świecie przyszłości. Mówiąc o azjatyckich tropach 
w fi lmie Tarantino, wymienić trzeba zwłaszcza trzy nazwiska: Chana Cheha, Seijuna 
Suzukiego i Sonny’ego Chiby. Chan Cheh to król hongkońskiego kina wuxia-pia (u któ-
rego terminował sam John Woo). Jego legendarne fi lmy, takie jak Pięć zabójczych jadów 
(Wu du, 1979), historia młodego adepta kung-fu, przechodzącego szereg prób mających 
uczynić zeń mistrza sztuk walki; Mściciele z klasztoru Shaolin (Fang Shih Yu yu Hu Hui 
Chien, 1976), dynamiczna opowieść o mnichach z Shaolin walczących z mandżurski-
mi siepaczami czy też Jednoręki mistrz (Dubei dao, 1967), której bohaterem jest jed-
noręki wojownik szkolony przez sędziwego shifu do walki przeciwko Mongołom, to 
swoisty „kanon” fi lmów spod znaku kung-fu, realizowanych w hongkońskiej wytwórni 
braci Shaw (której logo, tzw. Shawscope, nawet otwiera fi lm Tarantino). Swymi fi lmami, 
zwykle koncentrującymi się na eksploatowaniu motywu zemsty, Cheh ustawił formalne 
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wyznaczniki kina wuxia-pia. Kino to koncentruje się na prezentowaniu niekończących 
się, wycyzelowanych, nierzadko wprost niewiarygodnych (realizowanych zresztą przy 
użyciu lin i zdjęć trickowych) scen walk. Filmy Cheha miały zwykle podobny schemat 
narracyjny. W pierwszych scenach fi lmu młody bohater (w fi lmie Złamana przysięga, 
Po Jie, z 1977 r., w reż. Chang Ho Chenga, do którego choreografi ę układał Cheh jest 
to kobieta – grana przez mistrzynię kung-fu Angelę Mao) traci najbliższych, zwykle za-
bitych przez podstępnych, dysponujących niespotykaną siłą wojowników, by w dalszej 
części fi lmu zdobyć potrzebne do dokonania zemsty umiejętności (zwłaszcza tajemny, 
niezwykle zabójczy cios), szkolony przez sędziwego, ale nad wyraz rześkiego mistrza 
kung-fu. Dochodzi wreszcie do serii starć z przeciwnikami, które kończy efektowny 
showdown z głównym wrogiem – mordercą najbliższych bohatera.

W ten schemat wpisuje się również Kill Bill – Volume I (a zapewne i Kill Bill – Volu-
me II), gdzie Quentin Tarantino raczy nas sekwencjami szkolenia zabójczyni pod czuj-
nym okiem siwowłosego mistrza kung-fu, w wykonaniu „ikony” hongkońskiego kina 
wuxia-pia Gordona Liu, gwiazdy fi lmów walki reżyserowanych przez Liu Chia-Lianga 
np. 36 komnaty (Shao Lin san shi liu fang, 1978). Narracyjne kalambury, jakie wpro-
wadza do swego fi lmu Tarantino, na początku fi lmu ukazując scenę, która powinna być 
w jego środku, podczas gdy de facto początek Kill Bill – Volume I przedstawiony jest 
w środku fi lmu – nie zmienia faktu, że występujący tutaj schemat narracyjny opowieści 
o zemście „Czarnej Mamby” jest powtórzeniem wuxii Chana Cheha, gdzie fabuła jest 
tylko pretekstem do zaprezentowania efektownych scen walk (choreografem scen akcji 
w fi lmie Quentina Tarantino jest Yuen-Woo Ping – twórca scen walk do Matrixa, 1999, 
braci Wachowskich, inny mistrz kina walki z Hongkongu, uczeń Kinga Hu).

Z pewnością japońska partia fi lmu Tarantino nie wyglądałaby tak efektownie, 
gdyby nie fascynacja reżysera fi lmu Kill Bill twórczością Seijuna Suzukiego – „ojca 
chrzestnego” fi lmów o Yakuzie – japońskiej mafi i, przypisującej sobie feudalny, samu-
rajski rodowód i starającej się postępować według kodeksu bushido. Filmy Suzukiego, 
zwłaszcza słynna Tokijska Trylogia: Człowiek ze spluwą (Sandanju no otoko, 1961), 
Tokijski wędrowiec (Tôkyô nagarem ono, 1966) i Namaszczony do zabijania (Koroshi 
no rakuin, 1967), w której gwiazdą był stały aktor Suzukiego – Eiji Go – opowiadała 
o wolnym, nie związanym z żadnym przestępczym klanem yakuzie, „wolnym strzelcu” 
prowadzącym wojnę ze wszystkimi w obronie własnego honoru. Filmy Suzukiego były 
„miszmaszami” brutalnego kina gangsterskiego w duchu „nowej fali”, westernu oraz… 
musicalu. Często sceny fotogenicznych rozpraw między bohaterami przerywała rzew-
na, trwająca w nieskończoność piosenka, niekiedy nawet sam bohater fi lmu popisywał 
się wokalnymi umiejętnościami. Tarantino przejmuje od Suzukiego liryczno-brutalny 
sposób tworzenia scen (przywołajmy choćby całą fi nałową sekwencję z okaleczoną tłu-
maczką, którą „zajmuje” się bohaterka), a nawet umieszcza w fi lmie japońską piosen-
kę, wykonywaną przez Meiko Kaji, piosenkarkę bardzo często popisującą się słodkimi 
wokalizami w fi lmach twórcy Tokijskiego wędrowca. Warto zatrzymać się nad piosenką 
Kaji, pobrzmiewającą w Kill Bill – Volume I. Otóż jest to kompozycja pt. The Flower 
of Carnage – Kwiat z ciała i pochodzi z ekstremalnie brutalnego samurajskiego fi lmu 
Lady Snowblood (Shurayukihime, z 1973 r.), w reżyserii Toshiji Fujity. Jest to ponownie 
opowieść o krwawej zemście, jaką uskutecznia młoda kobieta (w tej roli sama Meiko 
Kaji) na gwałcicielach swej matki (co najbardziej perwersyjne, dziewczyna jest „owo-
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cem” okrutnego czynu oprawców). Film podzielony jest na cztery części (każda z nich 
ma niezwykle wyszukany tytuł, np. tytuł ostatniej brzmi: Pałac Radości: Finałowe 
Piekło) i serwuje widzom szereg niezwykle wycyzelowanych scen krwawej przemocy. 
Zwłaszcza fi nał, w którym główna bohaterka, zwana „Lady Snowblood” („Pani Krew 
na Śniegu”), za pomocą samurajskiego miecza i broni palnej dokonuje masakry ochro-
niarzy ostatniego z oprawców, przywołuje na myśl efektowną rzeź, jaką urządza Uma 
Thurman w Kill Bill – Volume I, który – podobnie jak fi lm Fujity – podzielony jest na 
części, odpowiednio oznaczone grafomańskimi tytułami (rozdział V fi lmu, ukazujący 
masakrę członków Yakuzy, dokonywaną przez „Czarną Mambę”, nosi tytuł Pojedynek 
w Świątyni Błękitnych Liści).

Czym dla kina akcji z Hongkongu jest Jackie Chan, dla amerykańskiego „action ci-
nema” Sylvester Stallone, dla francuskich polarów – Alain Delon, tym dla japońskiego 
kina akcji jest Sadao Maeda, znany bardziej jako Shinichi „Sony” Chiba. Ten urodzony 
w 1939 roku w mieście Fukuoka na wyspie Kiusiu gimnastyk, karateka i aktor, uczeń 
twórcy Karate Kyokushinkai – legendarnego Masatatsu Oyamy, posiadacz IV dana sty-
lu ninjitsu ogłoszony następcą Bruce’a Lee, wystąpił w ponad 100 pełnometrażowych 
fi lmach, które uczyniły go prawdziwą „ikoną” kina przemocy z Kraju Kwitnącej Wi-
śni. Najważniejszym tytułem w fi lmografi i Sony’ego Chiby, rozpoczynającym wielką 
karierę tego aktora, był, nakręcony w 1974 roku przez Shigehiro Ozawę, brawurowy 
fi lm akcji pt. Zabójcza pięść, poza granicami Japonii dystrybuowany pod tytułem Stre-
etfi ghter – czyli Uliczny wojownik. Bohaterem fi lmu Ozawy jest Takuma Terry Tsurugi 
(Chiba), zwany „ulicznym wojownikiem” – cyniczny zawodowy zabójca, trudniący się 
wykonywaniem najbardziej ryzykownych misji. Jedną z nich jest ochrona córki zmar-
łego tragiczną śmiercią naftowego potentata, na której życie dybie japońska i amery-
kańska mafi a. W latach 1973–1979, na fali popularności fi lmów z „Małym Smokiem” 
– Brucem Lee, jak grzyby po deszczu powstawały w Azji wytwórnie fi lmowe, masowo 
produkujące fi lmy sensacyjne, zawierające sceny walki wręcz. Niemalże każdy azjatyc-
ki kraj, dysponujący własną kinematografi ą, musiał dochować się własnego „Bruce’a 
Lee” – ekranowego mistrza kung-fu. W Japonii produkcją „kopanego” kina akcji zajęła 
się wytwórnia Toei Company, zaś jej gwiazdą został Sony Chiba – dorabiający w wy-
twórni jako kaskader i trener; przystojny karateka o chmurnym spojrzeniu. Uliczny wo-
jownik był już dziewiątym z kolei fi lmem, w którym wystąpił Chiba, ale to właśnie ta, 
brawurowa produkcja „załatwiła” mu status prawdziwego gwiazdora japońskiego kina 
akcji. Uliczny wojownik to niesamowite połączenie brutalnego kina akcji, wuxii, kina 
gangsterskiego z podgatunku „yakuza-movies” i spaghetti westernu. Postać interesow-
nego, wykorzystującego kobiety i brutalnie zabijającego mężczyzn, choć równocześnie 
niezwykle odważnego i gotowego do poświęceń, bohatera kreowanego przez Chibę, to 
połączenie cynicznych rewolwerowców Eastwooda z fi lmów Sergio Leone i bohater-
skich „wolnych strzelców” z gangsterskich ballad Seijuna Suzukiego. Oryginalny Ulicz-
ny wojownik (fi lm doczekał się czterech kontynuacji) zasłynął z powodu niezwykłej 
brutalności i intensywności prezentowanych scen przemocy, które dziś raczej śmieszą 
swoją dosłownością. Dystrybuowany w USA fi lm Ozawy dostał kategorię „X” – prze-
znaczoną zwykle dla fi lmów pornografi cznych. Tak surową ocenę przyniosły Ulicznemu 
wojownikowi zwłaszcza dwie sceny: pierwsza, w której efekt wymierzonego ciosu widać 
za pośrednictwem rentgenowskiego zdjęcia (pęka czaszka rozłupywana przez bohatera 
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jednemu z gangsterów) i druga, w której Tsurugi za pomocą specjalnego ciosu karate 
wyrywa przeciwnikowi jądra. Ocierająca się o parodię brutalność Ulicznego wojownika 
przysporzyła mu rzecz jasna wielu fanów na całym świecie. Do najbardziej zagorzałych 
wielbicieli fi lmu należy właśnie Quentin Tarantino. Finał Ulicznego wojownika, rozgry-
wający się w strugach ulewnego deszczu, oglądają bohaterowie Prawdziwego romansu 
(True Romance, 1993) fi lmu Tony’ego Scotta, zrealizowanego według scenariusza Tara-
nitno. Sonny Chiba jest oczywiście gwiazdą fi lmu Kill Bill, wcielając się w charyzma-
tycznego płatnerza z Okinawy Hattori Hanzo – niegdyś nauczyciela zbrodniczego Billa 
– który, chcąc zadośćuczynić złu wyrządzanemu przez swego krnąbrnego ucznia, kuje 
specjalny miecz dla głównej bohaterki fi lmu.

Obecność Chiby w fi lmie Tarantino automatycznie ewokuje szereg odwołań nie 
tylko do Ulicznego wojownika (zwłaszcza w przesadnie brutalnych, ocierających się 
o śmieszność pojedynkach między Narzeczoną a jej niedoszłymi zabójcami), ale rów-
nież do fi lmów samurajskich, w których celował Chiba – np. wątek samotnego mści-
ciela, niejako „powstającego zmarłych”, by mordować swych niedoszłych zabójców, 
pojawia się w Reinkarnacji samuraja (Makai tenshô, 1981), w reżyserii Kinji Fukasaku 
– trzeciego, obok Seijuna Suzukiego i Takeshiego „Beata” Kitano, najwybitniejszego 
przedstawiciela gangsterskiego kina spod znaku Yakuzy. Nazwisko Fukasaku odsyła nas 
z kolei do najbardziej krwawej, a jednocześnie najbardziej pomysłowo zrealizowanej 
sekwencji w fi lmie Tarantino – opisującej dzieciństwo O-Ren Ishii (rodzice przyszłej 
szefowej Yakuzy zostali zamordowani przez klan oyabuna – pedofi la, na którym dziew-
czynka dokonała krwawej zemsty). Choć sekwencja ta zrealizowana została w konwen-
cji fi lmu anime (wycyzelowane, niezwykle krwawe sceny przemocy, w których krew 
leje się strumieniami, przypominają np. ekspresyjne animacje Umanosuke Iidy i Yasu-
nori Uraty – twórców przebojowego cyklu Hellsing z 2002 r.), to jednak najbliżej jej do 
barokowych, ociekających krwią scen z „oper przemocy” Fuksasaku, takich jak Pogrzeb 
honoru (Jingi no hakaba, 1976) – historii niepokornego, wojującego z całym światem 
yakuzy, czy Battle Royale (Batoru rowaiaru, 2000) – przerażającej, orwellowskiej wizji 
reedukacji aspołecznej młodzieży szkolnej, z Takeshim „Beatem” w roli głównej. Listę 
zsamplowanych scen, wątków i symboli z kina popularnego, którymi Quentin Taranti-
no wypełnił fi lm Kill Bill, z pewnością nie wyczerpuje powyższe zastawienie, bowiem 
w niemalże każdym elemencie, wypełniającym kadr obrazu tego twórcy, odnaleźć moż-
na zapożyczenia z konkretnego fi lmu – najczęściej umieszczonego w rejestrze kina kla-
sy „B” i „C”. Charakterystyczny żółty dres, jaki nosi Uma Thurman w scenie masakry 
japońskich gangsterów, przypomina image Bruce’a Lee z jego ostatniego, niedokończo-
nego fi lmu Gra śmierci (Game of Death, 1973–1978) Roberta Clouse’a. Maski ze skóry, 
noszone przez członków Yakuzy, są identyczne z tą, którą nosił kreowany przez Bruce’a 
Lee karateka Kato – pomocnik „Zielonego Szerszenia” z serialu TV o tym samym ty-
tule.

Kill Bill – Volume I to na pewno najbardziej zsamplowany z fi lmów Tarantino, choć 
przecież i wcześniejsze fi lmy amerykańskiego fi lmowca były swego rodzaju „twórczymi 
plagiatami” – Wściekłe psy są tak naprawdę jedynie nową wersją klasycznego fi lmu gang-
sterskiego z Hongkongu Miasto w ogniu (Lung fu fong Wan) w reż. Ringo Lama z 1987 
roku, zaś w Pulp Fiction znaleźć można odwołania np. z klasyki kina noir, fi lmów Sa-
muela Fullera, Sama Peckinpaha, nurtu Blaxploitation, Uwolnienia (Deliverance, 1972) 
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Johna Boormana i fi lmu Killer Johna Woo. Oryginalność fi lmów Quentina Tarantino nie 
polega jednak na kreowaniu za wszelką cenę artystycznego novum, lecz na wdrażaniu 
niepowtarzalnej strategii twórczej, polegającej na układaniu całkowicie oryginalnych 
całości z elementów dobrze znanych, zwłaszcza prawdziwym, nieograniczającym się 
jedynie do fi lmowej produkcji klasy „A”, kinomanom. Twórczość Tarantino udowadnia, 
że nie tylko reżyserzy z Azji uskuteczniają twórczy proces transkulturowej wymiany, ale 
stanowi ona „chleb powszedni” najbardziej cenionych, tak przez masowego widza, jak 
i krytykę, twórców X muzy.

Zastanawia jednak fakt, że z chwilą, gdy poprzez kino elementy kultury azjatyckiej, 
przenikają do kultury zachodniej, stają się one przede wszystkim elementem zabawy, 
konwencjonalnej gry (fi lmy Tarantino), podczas gdy elementy kultury zachodniej, ada-
ptowane przez kulturę azjatycką, nabierają znaczenia i ukazują swoją prawdziwą war-
tość (kino Kurosawy, Woo).



Magdalena Banaszkiewicz
Uniwersytet Jagielloński
Kraków

TURYSTYKA – DIALOG LUSTRA?

Imago animi vultus.
(Obrazem duszy jest twarz)

Cyceron

W połowie XIX wieku Thomas Cook – nazywany często „ojcem turystyki”, gdyż to wła-
śnie on zaaranżował pierwszą zorganizowaną wycieczkę, po czym otworzył pierwsze 
na świecie biuro podróży – oznajmił: „W czasach przemian, gdy cały świat jest w ru-
chu, zbrodnią byłoby siedzieć na miejscu. Niech żyje podróż! Wiwat wojaże!”1. Można 
sądzić, że choć większość z nas nie zna tego stwierdzenia, głęboko wzięliśmy sobie 
do serca radę ojca turystyki. Od czasu działalności Cooka minęło ponad 150 lat, lecz 
jego spostrzeżenia są wciąż aktualne, ba, nietrudno wręcz odnieść wrażenie, że słowa te 
zostały wypowiedziane dopiero wczoraj. Świat oszalał na punkcie wyjeżdżania, zwie-
dzania, podróżowania. W konsekwencji, coś, co było niegdyś domeną żołnierzy, posłów 
i kupców, stało się udziałem przeciętnego obywatela.

Według danych Światowej Organizacji Turystyki w 2007 roku na świecie odbyło się 
903 miliony międzynarodowych wizyt turystycznych, czyli o 6,6% więcej niż w 2006 
roku2. Skala zjawiska, gdy bierze się pod uwagę tylko liczby, jest trudna do wyobrażenia. 
Wystarczy jednak wsiąść do samolotu, posiedzieć w hotelowej recepcji albo przejść się 
po plaży w nadmorskim kurorcie, by miliony turystów zmaterializowały się hic et nunc, 
świadcząc niezbicie o tym, z jak niesamowitym zjawiskiem mamy do czynienia. Kon-
sekwencje gwałtownego rozwoju turystyki, wywołanego przede wszystkim znacznym 
postępem technologicznym, zmianami politycznymi i przeobrażeniami społeczeństw 
(np. zwiększającej się liczbie osób starszych), są bardzo zróżnicowane i obejmują wiele 
dziedzin życia. Do najbardziej uchwytnych i poddających się analizie należą „twarde” 

1 Cyt. za: P. Brendon, Thomas Cook: 150 Years of Popular Tourism, [w:] J. Urry, Spojrzenie turysty, 
Warszawa 2007, s. 7. 

2 UNWTO World Tourism Barometer, Vol. 6, No. 2, June 2008, [w:] http://www.world-tourism.org/facts/
eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom08_2_en_Excerpt.pdf. 
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dane ekonomiczne, pokazujące wzrastający udział branży turystycznej w światowej go-
spodarce3. O wiele mniej jednoznaczne i trudne do oceny są następstwa rozwoju turysty-
ki w sferze kontaktów pomiędzy rozmaitymi grupami ludzi, którzy uczestniczą w ruchu 
turystycznym: czy to jako goście, czy też gospodarze. Jesteśmy świadkami zupełnie 
nowego fenomenu spotkań reprezentantów różnych kultur, religii i narodowości.

Za sprawą nasilenia ruchu turystycznego, przy jednoczesnym rozszerzeniu obsza-
ru recepcji turystycznej o dotąd nieodwiedzane tereny, przeobrażeniom ulega nie tylko 
krajobraz czy infrastruktura, lecz także sposób myślenia oraz zachowania ludzi i społe-
czeństw. Trudno nie zgodzić się z obserwacją wielu badaczy wskazujących na charak-
ter tych zmian – konstytutywną cechą przemian jest ich „dwustronność”, przejawiająca 
się w czymś, co, posługując się terminologią zaczerpniętą z obszaru badań automatyki, 
można by nazwać „sprzężeniem zwrotnym”, czyli oddziaływaniem sygnałów końco-
wych pewnego procesu na jego sygnały wyjściowe. Przekładając tę defi nicję na język 
analizy zachowań ludzkich, podkreśla się wzajemność wpływów wszelkich kontaktów 
interpersonalnych, jakie mają miejsce w szczególnym stopniu w procesie komunikacji. 
Z tego powodu komunikacja międzykulturowa stanowi jedną z najciekawszych form 
„inter-akcji” ludzi dzisiejszego świata. Niestety, sposoby badań tych zjawisk są wciąż 
dalekie od doskonałości, a pokutujące przekonania, multiplikowane w kolejnych, prak-
tycznie czysto teoretycznych pracach sprawiają, że teoria w niewystarczającym stopniu 
opisuje rzeczywiste procesy.

Przede wszystkim kluczowym zadaniem, jakie stoi przed badaczami, jest uporząd-
kowanie dotychczasowej terminologii, a przynamniej większa świadomość towarzyszą-
ca nazywaniu pewnych zjawisk. Rzecz ma się podobnie, jak przy określaniu samego 
terminu „kultura”. Wiadomo, że defi nicji jest bardzo wiele i w zależności od tego, na 
który aspekt naukowiec chce położyć nacisk, dostaje permisję na posłużenie się takim 
czy innym wyjaśnieniem. Nieuprawomocnione jest jednak używanie terminów bez peł-
nego zrozumienia ich pierwotnych znaczeń i subtelności różnic, jakie pomiędzy nimi 
zachodzą. Dodatkowe utrudnienie w przypadku analizowanych kwestii stanowi fakt 
konieczności posłużenia się instrumentem interdyscyplinarności. Mamy tu bowiem do 
czynienia ze zjawiskami pogranicza nauk – nauk o kulturze, komunikacji i turystyce. 
Wszystkie one splatają się z sobą i choć z jednej strony uczony otrzymuje wielką szan-
sę zaprezentowania interesujących i wielowątkowych refl eksji, z drugiej – stawia go to 
w niełatwej sytuacji ogarnięcia złożonych i niejednoznacznych zagadnień. Najczęściej 
stosowanymi terminami są: „kontakt (między)kulturowy”, „komunikacja międzykultu-
rowa”, „komunikowanie międzykulturowe”, „dialog kultur”, „dialog kulturowy”, „dia-
log międzykulturowy”. Wszystkie wymienione określenia mają pewne cechy wspólne, 
przez co nierzadko ze sporą niefrasobliwością stosowane są wymiennie, pomimo tego, 
że ich bagaż znaczeniowy cechuje się znacznym zróżnicowaniem.

***
Najprościej rzecz ujmując, komunikacja jest procesem, w którym pomiędzy osobami na-
stępuje wymiana informacji. W ostatnich dziesięcioleciach powstało przynamniej kilka 
znaczących modeli komunikacji interpersonalnej. Schematy komunikacyjne, chociażby 

3 Wpływy z turystyki w ubiegłym roku wyniosły na świecie około 856 mld dolarów, zaś do 2020 roku 
UNWTO prognozuje wpływy z turystyki na poziomie 2 bilionów dolarów! Zob. Tourism 2020 Vision, [w:] 
http://www.world-tourism.org/facts/eng/vision.htm. 
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klasyczne już modele komunikacji Romana Jakobsona czy Harolda D. Lasswella, są na 
tyle znane, że nie trzeba do nich powracać4. Oprócz nadawcy, odbiorcy i samego komu-
nikatu warto zwrócić uwagę na cechy procesu komunikowania. Jak przypomina Marek 
Szopski, komunikowanie jest to proces symboliczny, co oznacza, że nadawca komuni-
katu określa znaczenie słów i gestów, zaś odbiorca powinien je „zdekodować”. W tym 
złożonym i dynamicznym procesie zachodzi zatem pewne negocjowanie i współudział 
w kreowaniu znaczeń. Warto też pamiętać, że komunikowanie nie powinno się sprowa-
dzać tylko do sfery werbalnej czy słownej, gdyż wielką rolę w procesie komunikowania 
odgrywa mimika czy gesty (nawet bezruch i milczenie mogą być znaczące). Nie ma też 
jednej opinii co do świadomości komunikacji. Specjaliści zgadzają się co prawda, że ko-
munikacja powinna być aktem świadomym i intencjonalnym, co nie powinno wykluczać 
całego bogactwa „dodatkowych i nieświadomych” przekazów, które często towarzyszą 
głównemu komunikatowi. Według Alberta Mahrebiana, komunikowanie niewerbalne 
stanowi większość przekazu: proporcja to 7% słów na 55% języka ciała i 38% głosu. 
Raumond L. Birdwhistell twierdzi, że przekaz niewerbalny to wręcz 60–70% całości 
przekazu5. To właśnie te czynniki, zwłaszcza w kontekście międzykulturowym, bodaj 
czy nie najczęściej prowadzą do niezrozumienia i konfl iktu.

Nie wolno także zapomnieć o różnicy pomiędzy komunikowaniem i komunikowa-
niem się – pierwsze wyróżnia się linearnością, gdy jeden partner mówi, a pozostali tylko 
odbierają, drugie zaś to komunikacja interaktywna, gdy co najmniej dwóch partnerów 
przesyła między sobą sygnały6.

***
Jak twierdzi Edward T. Hall, będący prekursorem badań nad komunikacją międzykul-
turową, nie da się rozdzielić analizy kultur od analizy procesów komunikowania. Autor 
Ukrytego wymiaru stoi na stanowisku, że obydwie te sfery są tak ściśle splecione, iż 
prawomocna jest teza głosząca, że komunikacja jest kulturą, a kultura jest komunikacją7. 
Każdy człowiek komunikuje się (bez względu na to, czy ma świadomość tego faktu) 
w sposób kulturowy tzn. określony przez znaczenia i normy przyjęte w danej społecz-
ności. Każde komunikowanie należy postrzegać wielopoziomowo, składają się nań bo-
wiem zarówno sfera jednostkowa, jak i sfera społeczna:

Komunikacja kulturowa ma zatem zarówno charakter odspołeczny, a więc wynikający z do-
świadczeń konkretnego społeczeństwa, i odjednostkowy – wynikający z doświadczeń jednostki, 
jak dospołeczny i dojednostkowy, a więc dający grupom i jednostkom sposobność zaspokajania 
potrzeb czy pełnienia określonej funkcji8.

Można by mnożyć przykłady ogromnej roli, jaką odgrywa kultura w procesie komu-
nikacji. Najjaskrawiej unaocznia się ona podczas porównywania zachowań przedstawi-
cieli kultur bardzo odległych od siebie, jak choćby kultura japońska i amerykańska:

4 Przypomina je J. Mikułowski-Pomorski. Zob.: J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody porozumiewają 
się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006, s. 87.

5 M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005, s. 98.
6 J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody…, dz. cyt., s. 47. 
7 E.T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 1984. 
8 J. Mikułowski-Pomorski, Jak narody…, dz. cyt., s. 23. 
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W kulturach kolektywistycznych cele grupy są ważniejsze niż indywidualne; również zacho-
wanie regulowane jest normami grupowymi, a nie indywidualnymi. Człowiek takiej społeczności 
w porównaniu z indywidualistą ma większą skłonność do odmiennego traktowania przedstawicieli 
grupy własnej i obcej. (…) Dlatego obywatel Stanów Zjednoczonych, który pragnie, by jego re-
lacje z Japończykami były skuteczne, powinien zwracać uwagę na przynależność grupową oraz 
różnice statusu, podkreślać harmonię w relacjach interpersonalnych, traktować relacje jako długo-
terminowe, zachowywać się skromnie oraz wchodzić w bliskie interakcje z grupą, rezygnując do 
pewnego stopnia z prywatności i niezależności. (…) Z kolei Japończyk dążący do udanych interak-
cji z Amerykanami powinien przywiązywać więcej wagi do indywidualnych dokonań, tolerować 
współzawodnictwo, uwzględniać preferencje dla relacji krótkotrwałych i równorzędnych, a także 
spodziewać się niewielkiego zainteresowania dalszą rodziną9.

Analizy komunikacji w ramach tych właśnie kultur mają bodaj czy nie najdłuższe 
tradycje10. Problem relacji interpersonalnych reprezentantów kultur Stanów Zjednoczo-
nych i Japonii stał się palący po II wojnie światowej, ale w ciągu ostatniego półwiecza, 
wraz z rozwojem globalizacji, badania nad komunikacją międzykulturową pomiędzy 
najróżniejszymi nacjami znacznie się poszerzyły, stając się szczególnie ważne dla przed-
stawicieli świata biznesu. Do kanonu lektur menedżerów globalnych fi rm i instytucji 
weszły takie książki, jak wspomniany już Ukryty wymiar Edwarda T. Halla czy Kultury 
i organizacje: zaprogramowanie umysłu Geerta Hofstede’a. Obydwaj autorzy, posługu-
jąc się bogatym zbiorem własnych obserwacji i przykładów „praktycznych”, udowad-
niają tezę, że każde komunikowanie jest „kulturowe”, a ponieważ kultury różnią się po-
między sobą, również sposoby komunikowania nie mogą być identyczne.

Umiejętne dopasowanie się do reguł komunikacyjnych, wyznaczanych przez sche-
maty kulturowe, postrzegane jest jako jeden z weryfi katorów kwalifi kacji uczestników 
rozmów biznesowych, gdyż zglobalizowana gospodarka już od dawna wymusza więk-
szą świadomość roli, jaką odgrywają różnice kulturowe w komunikacji interpersonal-
nej. Przez to defi nicja komunikacji poszerza się o kolejny człon, modyfi kując pierwotne 
znaczenie tego słowa. Chodzi oczywiście o przymiotnik „międzykulturowy”. Jak podaje 
J. Mikułowski-Pomorski, opierając się na defi nicji K. Sitarama i R.T. Cogdella, komuni-
kacja międzykulturowa to „akt rozumienia i bycia rozumianym przez audytorium o in-
nej kulturze”11. Następuje tym samym dookreślenie, zawężenie kręgu partnerów procesu 
komunikacji do przedstawicieli co najmniej dwu różnych kultur. Dalej autor wymienia 
typy komunikacji międzykulturowej:

Komunikacja międzykulturowa (czyli porozumiewanie się ludzi różnych kultur) jest analizo-
wana pod kątem biorących w niej udział partnerów oraz kontekstu, w jakim ma ona miejsce. Biorąc 
pod uwagę różne jej rodzaje, uwzględniamy także warunki i nośniki tej komunikacji. [Istnieją:]

komunikacja poprzezkulturowa, tj. komunikacja różnych grup wewnątrz jednej kultury narodo-
wej (cross-cultural communication),
komunikacja pomiędzykulturowa, zachodząca pomiędzy uczestnikami różnych kultur narodo-
wych (inter-cultural communication),

9 W.G. Stephan, C.W. Stephan, Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańsk 1999, 
s. 127–128. 

10 Do jednych z najsłynniejszych prekursorów porównawczych opisów różnic kulturowych w zachowa-
niach Japończyków i Amerykanów należy amerykańska antropolog Ruth Benedict. Zob. R. Benedict, Chry-
zantema i miecz, Warszawa 1999. 

11 J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999, s. 9. 

–

–
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komunikacja międzynarodowa (international communication),
komunikacja globalna, która jest pewnym aspektem poprzedniej (global communication)12.

Jak widać w powyższych uwagach, partnerzy mogą być przedstawicielami tej samej 
kultury, a jednak poprzez fakt, iż reprezentują różne grupy, ich komunikowanie się nosi 
znamiona komunikacji pomiędzy reprezentantami kultur innych narodów. Rozmowa 
punka i yuppie, nawet jeśli obydwaj są Polakami, może być nie mniej „egzotyczna” 
w odbiorze niż konwersacja Francuza i Rosjanina. Tym niemniej analizy turystyki raczej 
skupiają się na badaniach komunikacji, którą J. Mikułowski-Pomorski nazywa „pomię-
dzykulturową”, choć oczywiście do interesujących wniosków mogłaby prowadzić ob-
serwacja interakcji komunikacyjnej turysty z Kaszub z przyjmującym go gospodarzem 
– góralem na Podhalu.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedno określenie często pojawiające się w turystyce w kon-
tekście relacji pomiędzy turystami a ludnością miejscową – jest nim „kontakt (między)-
kulturowy”. Pojęcie to wprowadza spore zamieszanie w terminologii. Choć stwierdzenie, 
że turystykę można traktować jako formę kontaktu kulturowego13 jest wręcz oczywiste, 
jednak przybliżenie tej kwestii wywołuje niemałe trudności. Zamiennie do określenia 
„kontakt (między)kulturowy” stosuje się takie pojęcia, jak: „dialog kulturowy”, „wymiana 
kulturowa” czy „spotkanie kultur”14. Niestety, bogactwo synonimów zamazuje dodatkowo 
obraz i prowadzi na manowce „kulturowych” terminów. Postarajmy się to uporządkować.

Jak podaje P. Sztompka, pod pojęciem „kontakt kulturowy” rozumieć należy „nawią-
zanie interakcji i stosunków społecznych przez zbiorowości żyjące w obrębie odmien-
nych kultur”15. Defi nicja ta nie wyklucza kontaktu kulturowego o charakterze negatyw-
nym, na przykład jednostronnie opresyjnym (podbój Ameryki przyniósł bardzo wiele 
kontaktów kulturowych). Tym samym stosowanie wymienne pojęć „kontakt” i „dialog” 
czy „wymiana kulturowa” jest daleko nieuzasadnione, gdyż dwa ostatnie mają zdecy-
dowanie pozytywny wydźwięk i ich zakres jest bez wątpienia węższy. Powrócimy do 
nich w dalszej części analizy, na razie zaś dookreślenia wymaga przyrostek „między” 
pojawiający się w nawiasie przy słowie „kulturowy”. Wydaje się, że terminy „kontakt 
kulturowy” oraz „kontakt międzykulturowy” są tożsame, a wymienne stosowanie jest 
akceptowalne. Przymiotnik „międzykulturowy” automatycznie wywołuje skojarzenia 
z takimi terminami, jak: „międzynarodowy”, „międzyetniczny”, „międzyreligijny” itp. 
Jego użycie kładzie większy nacisk na sferę „pomiędzy”, której odpowiednikiem byłoby 
„inter” (np. „interpersonalny”), lecz sądzić należy, że sam termin opisuje dokładnie te 
same zjawiska, co „kontakt kulturowy”.

Podobnie jak w przypadku komunikacji, wszelki kontakt zakłada jakąś „kulturowość” 
jednostek, które reprezentują różne grupy i systemy wartości. Jak zatem mają się do sie-
bie terminy „komunikacja międzykulturowa” oraz „kontakt międzykulturowy”? Podo-
bieństwo defi nicyjne zasadza się na interakcyjności obydwóch zjawisk. „Komunikacja” 
zakłada nadanie komunikatu oraz reakcję zwrotną. Interakcja pojawia się również w de-
fi nicji kontaktu międzykulturowego. Sztompka chce, by podmiotem owej interakcji były 

12 Tamże.
13 R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Warszawa 2008, s. 71. 
14 Tamże.
15 P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2003, s. 254. 

–
–
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„zbiorowości, żyjące w obrębie odmiennych kultur”. Tym samym odmienność kulturowa 
(reprezentowanie różnych kultur) stanowiłaby kolejny element łączący objaśnienie ter-
minologiczne komunikacji międzykulturowej i kontaktu międzykulturowego. Przy czym, 
zgodnie z defi nicją komunikacji międzykulturowej, jej podmiotami są przede wszystkim 
jednostki. Poza tym wydaje się, że zasugerowane przez Sztompkę „stosunki społeczne” 
kierują ku nieco innym zjawiskom niż tylko porozumiewanie się, które stanowi defi nicyj-
ną podstawę komunikowania. Tym samym, defi nicję kontaktu międzykulturowego nale-
żałoby rozumieć jako szerszą i chyba wolno założyć, iż komunikacja międzykulturowa 
jest pewnym rodzajem kontaktu międzykulturowego, gdyż opierając się na potocznym 
myśleniu, każda komunikacja wymaga najpierw nawiązania kontaktu.

Pozostaje wyjaśnienie zastosowanych przez R. Winiarskiego i J. Zdebskiego termi-
nów „wymiana kulturowa” i „spotkanie kultur”, które, w przypadku turystyki, miałyby 
stanowić odpowiedniki pojęcia „kontakt kulturowy”. Można domniemywać, iż obydwa 
określenia stanowią swoistą licentia poetica i posłużenie się nimi umożliwiło auto-
rom podanie zgrabnego sformułowania bez wdawania się w meandry szczegółowości. 
Obydwa są bardzo bogate znaczeniowo, a ich defi nicje nie pokrywają się jednoznacz-
nie z defi nicją kontaktu kulturowego. „Wymiana kulturowa” to termin stosowany do 
określenia procesu przenikania elementów jednej kultury do drugiej. Jego odpowiednik 
stanowi pojęcie „dyfuzji kulturowej”, zaproponowane po raz pierwszy przez przeciwni-
ków teorii ewolucjonizmu w kulturze. Głębsze wnikanie w defi nicję wymiany kulturo-
wej odwiodłoby nas od zasadniczego tematu, jakim jest dialog kultur, zwróćmy jednak 
uwagę na różnicę, zachodzącą pomiędzy określeniem „wymiana kulturowa” a „kontakt 
kulturowy”. Ten drugi termin wskazuje interakcję kultur, natomiast pierwszy skupia się 
także na rezultacie owego procesu, jakim są zapożyczenia w kulturach. Co zaś tyczy się 
wyrażenia „spotkanie kultur”, trudno tu mówić o czymś więcej niż tylko o obrazowej, 
a przez to popularnej i lubianej, metaforze. Owszem, kontakt kulturowy można nazwać 
spotkaniem. Pytanie jednak, jakie są cechy takiego „spotkania” – czy mamy na myśli 
jedynie pokojowe, wzajemne poznawanie się przedstawicieli kultur czy też przenośnia 
owa ma także zastosowanie do podboju jednej kultury przez drugą? Posługiwanie się 
metaforami jest niezwykle pożyteczne i urozmaicające wywód naukowy, lecz świat ter-
minów i defi nicji rządzi się surowymi prawami logiki.

***
Do pełnego zestawienia pojęć często pojawiających się w kontekście badań turystyki 
w perspektywie humanistycznej brakuje jeszcze terminu „dialog kultur”, „dialog kulturo-
wy”. Słowo „dialog” (grec. dialogos, rozmowa) powszechnie stosowano w badaniach li-
terackich i językoznawczych dla określenia gatunku bądź utworu literackiego (np. Dialo-
gi Platona, czy Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią). Znaczną „popularność” zyskało 
to pojęcie w XX wieku za sprawą grupy fi lozofów, którzy wystąpili przeciwko racjonali-
zmowi, promowanemu przez wcześniejsze koncepcje fi lozofi czne, przede wszystkim zaś 
przeciwko dominacji zasady monizmu. Nie sposób wyjaśnić zagadnienia dialogu kultur 
bez odwołania się do koncepcji fi lozofi i dialogu, dzięki której do słownika humanistycz-
nego na stałe weszły takie pojęcia, jak: „spotkanie”, „dialog”, „inność”, „obcy”.

Kluczowym problemem w pismach fi lozofów dialogu jest próba opisu inności jako 
składnika bytu i tożsamości, która w ich koncepcji nie jest jednolita, lecz powstaje nie-
jako „pomiędzy”. Jak pisze J. Dobieszewski:
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Filozofi a dialogu rodzi się z uczynienia fi lozofi i monizmu, totalizmu i tożsamości problemem, 
a więc kwestią nieoczywistą; z próby potraktowania inności czy obcości jako autentycznego za-
gadnienia fi lozofi cznego, a nie kłopotu do przezwyciężenia16.

Myśliciele zaliczani do nurtu fi lozofi i dialogu (tacy jak Emmanuel Levinas, Martin 
Buber, Gabriel Marcel, Franz Rosenzweig czy ks. Józef Tischner) nie stanowią jednolitej 
szkoły, ich koncepcje są tyleż różnorodne, co oryginalne, łączy ich jednak silne podkre-
ślanie nieustającego zmagania podmiotu z wolnością, która jest mu dana i idącymi za tym 
wyzwaniami otaczającej rzeczywistości. Choć fi lozofi a dialogu jest z gruntu antysyste-
mowa, jednak można nakreślić główne tropy, których śladem podążają jej myśliciele.

Zacznijmy od samej nazwy: fi lozofi a dialogu. Sytuuje ona od razu przedmiot ana-
liz w sferze relacji międzyludzkiej. Jak twierdzi J.A. Kłoczowski: „fi lozofi a dialogu jest 
przede wszystkim próbą myślenia wynikającego ze współbycia ludzi w konkretnym cza-
sie”17. Dlatego też fi lozofi ę dialogu można nazwać fi lozofi ą spotkania. Choć nie są to okre-
ślenia równoważne, jednak jest pomiędzy nimi pewien związek przyczynowy. Spotkanie 
jest bowiem warunkiem zaistnienia dialogu. Spotkanie dla fi lozofów dialogu nie jest zwy-
kłą obecnością w tym samym miejscu i czasie. To wydarzenie o wręcz kosmicznej skali 
ważności, gdyż właśnie wtedy odsłania się przed człowiekiem prawdziwa rzeczywistość, 
której dotknięcie dostępne jest tylko gdzieś „pomiędzy”, w relacji z Drugim. Dzięki ta-
kiemu spotkaniu następuje poznanie, zarówno drugiego, jak i siebie. Poznanie drugiego 
człowieka jest zawsze przyczynkiem do poznania samego siebie, wręcz warunkiem po-
znania samego siebie18. Ale nie jest to łatwe, gdyż nasze twarze zakrywają maski – emocji, 
ról społecznych, stereotypów. Maski kłamią i nie dopuszczają do zaistnienia prawdziwego 
obcowania, współbycia. Większość relacji jest przez to jedynie konwencjonalną grą.

Co umożliwia zatem zaistnienie takiej relacji pomiędzy ludźmi, że następuje zrzu-
cenie masek i spotkanie twarzą w twarz? W jednym z fundamentalnych dzieł fi lozofi i 
dialogu M. Buber pisze:

Świat ma dwojakie oblicze dla człowieka, tak jak dwojaka może być ludzka postawa. Postawa 
człowieka jest dwojaka, taka jak dwojakie są podstawowe słowa, które może on wypowiadać. Pod-
stawowe słowa nie są pojedynczymi słowami, lecz parami słów. Jednym podstawowym słowem 
jest para słów Ja–Ty. Drugim jest para słów Ja–Ono19.

Prawdziwe istnienie dzieje się pomiędzy, w relacji Ja-Ty (a jest to relacja do drugiego 
człowieka) i Ja–To, które jest relacją do przedmiotu, do świata, do tego wszystkiego, co 
nas otacza, a co nie jest osobą. Spotkanie zakłada więc świadomość inności Drugiego, 
jego samoistności jako bytu, i niesprowadzalności naszych istnień do siebie. Jednocze-
śnie człowiek, obdarzony swobodą wyboru, staje przed decyzją, decyzją etyczną – jak 
postąpić z Drugim, którego twarz woła „nie zabijaj”, gdyż Drugi staje przed nami obna-
żony i bezbronny.

Spotkanie twarzą w twarz nie dzieje się w pustce:

16 J. Dobieszewski, Inność jako wartość. Filozofi czno-antropologiczny horyzont turystyki, [w:] Turystyka 
jako dialog kultur, red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2005, s. 82. 

17 J.A. Kłoczowski, Filozofi a dialogu, Poznań 2005, s. 8. 
18 Tamże, s. 28.
19 M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism fi lozofi cznych, przeł. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 39. 
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Pamiętać należy, że nasze spotkania z ludźmi nie odbywają się w próżni, że zawsze dzieją się 
na jakiejś „scenie”. Komunikacja międzyosobowa jest możliwa, ponieważ przestrzeń pomiędzy 
nami nie jest przestrzenią pustą20.

Spotkanie możliwe jest za pośrednictwem – pośrednictwem pewnych narzędzi, które 
„wyprodukowane” są przez kulturę:

Aby możliwe było spotkanie, konieczna jest owa wspólna przestrzeń, „przestrzeń międzyludzka” 
posiadająca swoistą ontologię, jakby swoją strukturę, naznaczoną środkami kodów kulturowych21.

Jak już wcześniej podkreśliliśmy, każda komunikacja jest kulturowo uwarunkowana. 
Owe determinanty odgrywają również niebagatelną rolę w sytuacji dialogicznej. Filo-
zofowie dialogu rozpatrywali spotkanie przede wszystkim w kontekście uniwersalnym, 
analizując postawę człowieka „jako takiego”, niejako w oderwaniu od zależności kultu-
rowych. Jak pisze J.A. Kłoczowski:

Odnoszę wrażenie, że wielu fi lozofów spotkania nie doceniało kultury jako narzędzia spotka-
nia, jako instrumentu umożliwiającego porozumienie (bądź nieporozumienie) pomiędzy ludźmi.

Jaka zależność występuje między dialogiem, człowiekiem a kulturą? To pytanie przy-
bliża nas w końcu do głównego wątku niniejszego eseju, czyli do problemu dialogu kul-
turowego.

Mówienie o dialogu kultur jest, jak się wydaje, swoistym skrótem myślowym i jed-
nocześnie personifi kacją. Uświadomiwszy sobie, czym jest kultura (bez względu na to 
jak liczne są defi nicje tego terminu), zdajemy sobie sprawę z tego, że kultura nie może 
samoistnie „rozmawiać” z drugą kulturą. O ile, jak zauważa Kłoczowski, „narzędziem” 
dialogu ludzi może być kultura, o tyle dla kultur takim „narzędziem” będą ludzie. Wy-
stępuje tutaj swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Jesteśmy reprezentantami swoich kultur, 
ich nosicielami. Człowiek nie może oderwać się od kultury. Ale równocześnie kultura 
nie istnieje bez ludzi. Ów kulturowy aspekt sytuacji dialogu – napięcie, które nieustająco 
towarzyszy człowiekowi w styczności z drugim – stał się jednym z kluczowych tema-
tów w twórczości R. Kapuścińskiego. Reportażysta pisał:

Każdy z tych ludzi spotykanych w drodze przez świat składa się jakby z dwóch istot, jest dwo-
istością, którą często trudno rozdzielić, z czego zresztą nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Jedna 
z tych istot to człowiek jak każdy z nas; ma swoje radości i smutki, swoje dobre i złe dni, cieszy 
się z sukcesów, nie lubi być głodny, nie lubi kiedy jest mu zimno, odczuwa ból jako cierpienie 
i nieszczęście, odczuwa pomyślność jako satysfakcję i spełnienie. Druga istota, nakładająca się 
i spleciona z pierwszą to człowiek jako nosiciel cech rasowych, nosiciel kultury, wierzeń i przeko-
nań. Żadna z tych istot nie występuje w stanie czystym i wyizolowanym, obie współżyją ze sobą, 
prawie na siebie oddziałując22.

Inaczej mówiąc, dialog kultur zawsze odbywa się poprzez ludzi, którzy dane kultury 
reprezentują. Dlatego jakbyśmy go nie nazwali – dialogiem kulturowym, międzykultu-
rowym czy dialogiem kultur – zawsze zależy on od ludzi, którzy akurat w tym miejscu 

20 J.A. Kłoczowski, Filozofi a..., dz. cyt., s. 6. 
21 Tamże, s. 26. 
22 R. Kapuściński, „Wykłady wiedeńskie”, wygłoszone 1–3.12.2004 roku w Institut für die Wissenschaf-

ten vom Menschen w Wiedniu, [w:] tegoż, Ten Inny, Kraków 2006, s. 10. 
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i czasie spotykają się z sobą. Jak można przypuszczać, na tym zasadza się istota zro-
zumienia trudności, jakie stoją przed orędownikami owej pięknej idei powszechnego 
dialogu kulturowego – na pozytywny przebieg spotkania kultur wpływ mają dwie wciąż 
modyfi kujące się wzajemnie zmienne: ludzie jako istoty mogące przyjąć (lub nie) posta-
wę dialogiczną, oraz ich kultury, które wpływają na te postawy.

***
Zanim odwołamy się do praktycznego wymiaru dialogu, jakim są spotkania Ja–Ty w sy-
tuacjach – nazwijmy to – turystycznych, postarajmy się uporządkować przeanalizowa-
ne powyżej pojęcia i dokonać wstępnej syntezy przedstawionego problemu. Po pierw-
sze, w badaniach komunikacji interpersonalnej, należy mieć świadomość kulturowego 
uwarunkowania wszelkich relacji. Z kolei przy analizach tzw. dialogu kultur nie wolno 
zapominać o jednostkowym, ludzkim wymiarze wszelkich kontaktów międzykulturo-
wych. Co się zaś tyczy terminologii przydatnej do opisania powyższych fenomenów, 
można chyba pokusić się o uszeregowanie pojęć w hierarchii „zawierania się”. Mając do 
dyspozycji takie terminy, jak: „kontakt kulturowy”, „komunikacja (między)kulturowa” 
oraz „dialog międzykulturowy”, widzimy, że to ostatnie pojęcie wydaje się kategorią 
najwęższą, wymagającą spełnienia największej liczby „warunków”. Najbardziej pojem-
ne znaczeniowo, jak wolno przypuszczać, jest wyrażenie „kontakt kulturowy”, które 
nie wyklucza „negatywnych” relacji pomiędzy przedstawicielami kultur. Gdy mówimy 
o komunikacji (między)kulturowej, pamiętamy, że można by ją zaklasyfi kować jako typ 
kontaktu kulturowego, zakładającego wystąpienie pewnego partnerstwa, którego celem 
jest wymiana komunikatu. Najbardziej „wysublimowaną” formą komunikacji (między)-
kulturowej byłby dialog międzykulturowy, którego nieodzownym warunkiem jest przy-
jęcie tzw. postawy dialogicznej, która umożliwia spotkanie „twarzą w twarz”.

***
Od pewnego czasu o turystyce mówi się jako o fenomenie, który w kontekście spo-
tkań przedstawicieli różnych kultur „zastąpił” XIX- i XX-wieczne migracje. Zmieniły 
się zasadnicze motywacje, skłaniające ludzi do przemieszczania się – celem jest już 
nie tylko znalezienie pracy i lepszych warunków życia, lecz podróżowanie dla samego 
podróżowania. Turystyka rozwinęła się na taką skalę, iż nie sposób mówić o niej jako 
o chwilowej modzie, zaś zakres konsekwencji rozwoju ruchu turystycznego stał się 
na tyle szeroki, że przedstawiciele praktycznie wszystkich dyscyplin wiedzy humani-
stycznej czy społecznej dostrzegli doniosłość problemu, abstrahując go w sferę analiz 
teoretycznych. Wciąż jednak nauka o turystyce – czy też jak chcą niektórzy, nauki o tu-
rystyce (gdyż nawet nazwa tej dziedziny wiedzy jest wciąż w fazie ewolucji) – znajdują 
się w stadium dziecięctwa: większość prac dotyczy jedynie wybranych aspektów zja-
wiska; nieustająco toczy się debata o metodologii i teorii, które mogłyby holistycznie 
objąć całą złożoność fenomenu. Sporą popularnością cieszą się dywagacje nad rolą 
turystyki w dialogu kulturowym. Przyświeca temu woluntarystyczny optymizm rodem 
z prac XIX-wiecznych pozytywistów, przekonanych o nieuchronności postępu cywili-
zacyjnego, który w konsekwencji przy zachowaniu odpowiednich „reguł gry” przeło-
ży się na idealną harmonię życia społecznego. Podobnie dziś upatruje się w turystyce 
kolejną fazę w rozwoju stosunków międzykulturowych. Już nie wojna czy podbój, ale 
dialogiczne spotkanie podczas wakacji miałoby być dominantą w kontaktach pomiędzy 
przedstawicielami odmiennych kultur. Czy jednak przyszłość przedstawia się aż tak 
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różowo? Czy w ogóle można mówić o jakimkolwiek dialogu kultur w ramach ruchu 
turystycznego?

Odpowiedź na powyższe pytanie nastręcza wiele trudności, wynikających choćby 
z tego faktu, że o turystyce nie sposób mówić jako o zjawisku jednorodnym. Na wstępie 
warto przypomnieć zasadnicze rozróżnienie dotyczące podróżowania i turystyki. Choć 
obydwa terminy stosowane są w literaturze popularnej wymiennie, jednak z punktu 
widzenia teoretycznego, mówimy o zgoła odmiennych zjawiskach. Przeciwstawienia 
dawnych podróży współczesnym migracjom turystycznym dokonywało wielu badaczy. 
Dla skontrastowania owych pojęć posłużmy się zgrabną defi nicją, zaproponowaną przez 
polskiego socjologa K. Podemskiego. Pisał on, że turystyka jest jednym z rodzajów po-
dróżowania, rozumianym jako:

(...) „utowarowiona” podróż, podróż świadczona jako usługa, produkt na sprzedaż, dobro kon-
sumpcyjne. (…) Podróż w tym ujęciu ma formułę „otwartą”, podróżnik wybiera sam – choć z re-
guły zgodnie ze społeczno-kulturowymi normami, schematami, wzorami czy stereotypami – trasę 
podróży i obiekty, wydarzenia czy środowiska, z którymi jakaś forma kontaktu jest celem opusz-
czenia domu. (…) Natomiast turystyką są dla mnie te formy podróży, które w języku angielskim 
noszą bardzo obrazową nazwę turystyki „pakietowej” czy „turystyki w paczce” (package tour) co 
u nas nazywa się turystyką zorganizowaną. Tym, co w moim przekonaniu jest charakterystyczne 
dla takiej package tour to jej zamknięta formuła23.

Podobne rozróżnienie czynił również w swoich esejach i reportażach R. Kapuściński:

Mówiąc o podróży nie mam oczywiście na myśli turystycznej przygody. W naszym repor-
terskim rozumieniu podróż to wyzwanie i wysiłek, mozół i poświęcenie, trudne zadanie, ambit-
ny projekt do wykonania. Podróżując, odczuwamy, że dzieje się coś ważnego, że uczestniczymy 
w czymś, czego jesteśmy jednocześnie świadkami i twórcami, że spoczywa na nas obowiązek, że 
jesteśmy za coś odpowiedzialni24.

R. Kapuściński dokonywał w swoich wypowiedziach pewnej sakralizacji podróżo-
wania, uwznioślając je i ograniczając jego dostępność do wąskiej grupy ludzi „wtajem-
niczonych”, którzy opanowali sztukę „drogi” (w odróżnieniu od turystyki, która mogła-
by w tym przypadku być porównana do wytworu produkcji przemysłowej).

Współcześnie, podróżników w tradycyjnym tego słowa znaczeniu jest coraz mniej, 
a samo pojęcie się dezawuuje. Bo właściwie, czy człowiek, który płynie przez ocean 
łodzią wyposażoną w urządzenia GPS, dysponując żywnością syntetycznie wzboga-
caną wartościami odżywczymi, może być uznany za takiego samego podróżnika, co 
jego protoplasta, pokonujący fale w prymitywnym czółnie? Pozostawmy te rozważania 
na boku, pamiętając jednocześnie o tym przykładzie, który unaocznia, z jak delikatną 
materią problemów badawczych mamy do czynienia. Wróćmy zaś do samych turystów 
– turysta turyście nie równy, co widać na pierwszy rzut oka, gdy patrzymy na Rynek 
Główny w Krakowie, gdzie w tłumach fotografujących wszystko telefonami komórko-
wymi wycieczek szkolnych, przemykają pojedynczy turyści pilnie wpatrzeni w wie-
lobarwne przewodniki, a z baru wytacza się grupa pijanych mężczyzn świętujących 
polskimi trunkami ożenek kolegi. Główną zmienną warunkującą kontakt kulturowy 

23 K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań 2004, s. 9.
24 R. Kapuściński, „Wykłady wiedeńskie”..., dz. cyt., s. 12. 
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i potencjalne wejście w sytuację dialogiczną jest, jak się powszechnie uważa, rodzaj 
uprawianej turystyki.

Wśród licznych typologii turystów, form turystyki, a co za tym idzie, także kontaktu 
kulturowego, pojawiają się wspólne elementy, wskazujące przede wszystkim na aspekt 
czasowo-przestrzenny, determinujący możliwości wejścia w głębszą relację turysty 
i tubylca (choć właściwsze wydaje się zastosowanie określenia „przedstawiciel kultury 
miejscowej”, dzięki czemu unikamy niefortunnych konotacji z patrzeniem z pozycji et-
nocentrycznych).

Zacznijmy od kategorii bliskości/dystansu przestrzennego. Za często przytacza-
ny przykład uprawiania turystyki bez jakiegokolwiek właściwie nawiązywania relacji 
z przedstawicielami kultury zwiedzanego kraju podaje się nieomal przysłowiowe wy-
cieczki autokarowe (zwłaszcza japońskie czy amerykańskie), podczas których świat po-
strzegany jest jedynie zza szyb środka lokomocji. Szyba autokaru czy pociągu stanowi 
fi zyczną barierę w kontakcie – świat zewnętrzny można tylko oglądać, nie da się go 
dotknąć, powąchać, posmakować. Taka percepcja jest z gruntu kaleka, niepełna, ogra-
niczona. Pozostaje turyście zaledwie jeden zmysł, który, choć bez wątpienia pełni rolę 
kluczową, jednak bez wsparcia pozostałych, nie wyczerpuje wszystkich szans na pozna-
nie otaczającej rzeczywistości. Badacze problemu postrzegania świata przez turystów 
są zgodni co do tego, że spojrzenie wolno uważać za kwintesencję turystyki25. Ale, co 
oczywiste, spojrzenie to zdecydowanie za mało, by wejść w jakąkolwiek relację. Sym-
boliczny wymiar odseparowania się szybą, bezpiecznego dystansu, można interpreto-
wać jako chęć poznania bez zaangażowania, wiążącego się z ryzykiem nieoczekiwanych 
zdarzeń. Znakomitą ilustrację szoku jaki może wywołać naruszenie owej przeźroczystej 
granicy stanowi scena z fi lmu Babel. Autobus pełen amerykańskich turystów przemierza 
spalone pustkowie Maroka. W tym samym czasie dwaj chłopcy, bracia, pilnują stada 
kóz. Cieszą się z nowego nabytku – starej strzelby, którą kupił ich ojciec jako obronę 
przed grasującymi w okolicy wilkami. Malcy, chcąc wypróbować nowy sprzęt, celują do 
odległego autobusu. Pada strzał. Nabój przebija szybę i trafi a w ramię jednej z turystek. 
Na pokładzie autokaru wybucha panika. Turyści sądzą, że zostali zaatakowani przez 
terrorystów. Złudzenie bezpieczeństwa pęka jak mydlana bańka i w jednej chwili spo-
kojna wycieczka do egzotycznego kraju przemienia się w dramat zagubienia w świecie, 
którego się kompletnie nie rozumie.

Paradoksalność sytuacji „zwiedzania zza szyby” pogłębia fakt, że to sami turyści są 
zamknięci. Można to sobie łatwo wyobrazić, gdy pomyślimy o turystach jako ludziach od-
wiedzających zoo. Różnica polega na tym, że to zwierzęta są na wolności, a odwiedzający 
znajdują się w klatkach. Odcięcie się przez turystów od świata zewnętrznego, pomimo po-
zornego zanurzenia w nim, świetnie egzemplifi kują przestrzenie stricte turystyczne, takie 
jak hotele czy lotniska. Można w nich przebywać w całkowitym oderwaniu od przestrzeni 
kultury miejscowej. Tylko czasami kultura miejscowa może się „wedrzeć” do sztucznie 
wykreowanego otoczenia i wówczas postrzegana jest jako opresyjna i budząca grozę26.

25 Zob. J. Urry, Spojrzenie turysty, Warszawa 2007. 
26 Przykładem może być choćby pojawienie się przed hotelem handlarza miejscowym rzemiosłem, któ-

ry, widząc czekającą na transport grupę, pragnie zrobić dobry interes, oferując im swoje wyroby. Ochrona 
hotelu natychmiast reaguje i brutalnie przegania kupca, chcąc pozbyć się elementu niepasującego do reszty 
otoczenia. 
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Drugim czynnikiem istotnie modyfi kującym szanse na wejście w relację z przed-
stawicielami odmiennej kultury jest czas. Nie bez przyczyny etnografowie od czasów 
Bronisława Malinowskiego i Alfreda Radcliffe-Browna postulowali długoterminowe 
badania społeczności ludzkich. Trudno nie spostrzec zależności pomiędzy proporcją 
poświęconego czasu i rezultatami nawiązania kontaktu z reprezentantami innej kultury. 
Tym niemniej, nie chodzi o sam czas, lecz o formę jego wykorzystania, gdyż nie zawsze 
dwuletnie badania będą lepsze od trzymiesięcznego projektu. Podobnie rzecz się kształ-
tuje w turystyce. Można przyjąć ogólną zasadę, że krótsza wycieczka/wyjazd daje mniej-
sze szanse nawiązania relacji międzykulturowych. Jak w każdym uogólnieniu, tu także 
należy przyjąć spory margines na wyjątki i różnice. Trzy tygodnie, spędzone w nad-
morskim kurorcie w Turcji, niekoniecznie okażą się bardziej brzemienne w kontakty niż 
trzy dni intensywnego zwiedzania jakiegoś miasta. We wszystkich przypadkach nie wol-
no zapominać o owych dwóch zmiennych: przestrzeni „bliskości” oraz czasie trwania. 
Można chyba sądzić, że owe uwarunkowania da się także przełożyć na pewnego rodzaju 
„skalę zaangażowania turysty w wyjazd”. Podczas uprawiania turystyki indywidualnej 
człowiek ma możliwość dowolnie kreować „przestrzenie” i „czas”. Taki turysta podej-
muje indywidualne decyzje, czy chce pójść na miejscowy targ, czy woli kupić pamiątki 
w sklepiku przy muzeum; czy idzie do lokalnej knajpki, w której stołują się mieszkańcy, 
czy wybierze restaurację hotelową. W przypadku turystyki zorganizowanej, nazywanej 
też masową, większość działań jest realizacją programu, przygotowanego przez orga-
nizatora, a turysta wybierając ten typ wyjazdu, dobrowolnie pozbawia się możliwości 
decyzyjnych podczas jego trwania. Ograniczenie swobody podejmowania decyzji (prze-
jawiające się choćby w odgórnie ustalonej trasie zwiedzania czy wcześniejszej rezer-
wacji miejsc spożywania posiłków) sprawia, że jedyna prawdziwa „wolność” następuje 
dopiero w tzw. czasie wolnym, który w zależności od rodzaju wycieczki może oznaczać 
zaledwie godzinę, dwie w ciągu dnia.

W literaturze przedmiotu można spotkać ogólny podział kontaktów pomiędzy tury-
stami a ludnością krajów odwiedzanych na trzy rodzaje, wyróżnione na podstawie tzw. 
poziomu integracji. Jest to określenie dość mgliste, ale po głębszej analizie można by je 
„rozbić” na wspomniane powyżej aspekty, a więc: skalę zaangażowania turysty w wy-
jazd, czynnik czasowy i przestrzenny. Zależność między poziomem integracji a rodza-
jem kontaktu przedstawia rys. 1, pochodzący z podręcznika Psychologia turystyki:

Rys. 1. Forma turystyki a rodzaj kontaktu kulturowego i poziom integracji ze środowiskiem 
odwiedzanym. Źródło: R. Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki…, dz. cyt., s. 73.
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Pierwszy typ turystów, których kontakt z daną kulturą (a dokładnie jej przedstawi-
cielami) zaklasyfi kowany został jako „pseudokontakt”, to – wspomniani już wcześniej 
– turyści masowi, oglądający świat z bezpiecznego dystansu i niemający czasu na bliż-
szą relację. Drugi typ, a więc turyści indywidualni, dzięki swobodzie wyboru tras zwie-
dzania i czasu, jaki chcą poświęcić na poznanie kultury, mają większą szansę nawiązania 
kontaktu z miejscowymi. Jednak kontakt taki, choć osobisty, jest krótkotrwały, a przez 
to cechuje go powierzchowność, co tym samym wyklucza trwałe relacje międzyludzkie. 
Trzeci typ, to ludzie, którzy zauroczeni jakimś zakątkiem ziemi, powracają doń regular-
nie, przez co z czasem mają szansę nawiązać bliższe znajomości z mieszkańcami.

Powyższa charakterystyka nie oddaje całej złożoności omawianego problemu. Bez 
wątpienia poziom integracji warunkuje jakość kontaktu kulturowego (od kontaktu po-
przez komunikację aż do dialogu). Ale fundamentalne pytanie nie powinno brzmieć „czy”, 
lecz „dlaczego” i „w jaki sposób”. Wątpliwości zilustrujmy przykładami. Jak wiadomo, 
w ostatnich latach jednym z najpopularniejszych celów urlopowych Polaków jest Chor-
wacja27. Wielu turystów odwiedza ten kraj regularnie, kierując się w swoich decyzjach 
stosunkowo niskimi cenami, piękną pogodą i urokliwym wybrzeżem. I choć badania, któ-
re potwierdziłyby tę tezę nie były prowadzone, z doświadczenia i obserwacji wiadomo, że 
większość odwiedzających nie poznaje kraju i jego mieszkańców lepiej niż za pierwszym 
razem. Coroczny pobyt na tym samym kempingu czy w tym samym apartamencie, w są-
siedztwie być może nawet tych samych osób, co poprzednio, nie przekłada się na na-
wiązywanie trwalszych relacji z ludnością miejscową. Z drugiej zaś strony, wcale nie jest 
rzadkim zjawiskiem wielka chęć głębszego poznania kultury i jej reprezentantów wśród 
turystów masowych (zwłaszcza gdy uprawiają oni tzw. turystykę kulturową28).

Rodzaj uprawianej turystyki może być ułatwieniem lub utrudnieniem wejścia w sy-
tuację kontaktu kulturowego, jednak nie jest to czynnik bezwzględnie determinujący 
owe szanse. Należy sądzić, że za ważniejszy indykator uznać można tzw. postawę dialo-
giczną. Jak pisał R. Kapuściński: „Spotkanie z Innym nie jest niczym prostym i automa-
tycznym, ale zakłada wolę i wysiłek, który nie wszyscy i nie zawsze gotowi są podjąć”29. 
Wolę spotkania z Innym, z przedstawicielem odmiennej kultury, a nawet cywilizacji 
prezentowali i prezentują podróżnicy, których cechuje postawa większej otwartości 
i chęci zrozumienia. Większość turystów, jak pisze Kapuściński, w ogóle nie ma ochoty 
na jakiekolwiek zanurzanie się w kulturę poprzez kontakt z jej reprezentantami. Jednak 
w wielu przypadkach, podczas kolejnych wyjazdów turyści mają szansę „otworzyć się” 
i w końcu doświadczyć prawdziwego Spotkania. Zastanówmy się nad tym procesem.

27 Jak podaje Instytut Turystyki, Chorwację w 2007 roku odwiedziło w celach turystycznych 250 ty-
sięcy Polaków, co plasuje ten kraj na ósmym miejscu pod względem popularności (przy czym liczby wizyt 
w poszczególnych krajach należy traktować jako przybliżone, gdyż część turystów odwiedzała kilka krajów 
w czasie jednej podróży i np. pozycja Niemiec jako lidera wiąże się z podróżami do dalej położonych krajów 
Europy Zachodniej). Zob. Zagraniczne wyjazdy polskich turystów według odwiedzanych krajów, Instytut 
Turystyki, http://www.intur.com.pl/wyjazdy.htm#kraje, [10.09.2008].

28 Turystyka kulturowa to „te wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycz-
nym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wy-
sokiej lub popularnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świecie otaczającym 
jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzygający argument dla indywidualnej decyzji 
o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału”. Cyt. za: M. von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, 
potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, s. 31. 

29 R. Kapuściński, „Wykłady wiedeńskie”..., dz. cyt., s. 25. 
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Każdy wybierający się w podróż, czy to indywidualnie, czy w grupie, wyrusza w nią 
obciążony bagażem poglądów, teorii, przemyśleń, a wreszcie własnych doświadczeń. 
Tak, jak ciężki plecak na plecach czy plącząca się pod nogami walizka krępują ruchy 
i utrudniają mobilność, tak też ów mentalny ekwipunek nie upraszcza wejścia w inną 
kulturę. W zależności od ciężaru etnocentryzmu, dystans pomiędzy turystą a przedstawi-
cielem odmiennej kultury łatwiej lub trudniej pokonać. Biorąc pod uwagę choćby tak do-
brze opisane zjawisko, jak kształtowanie się stereotypów30, widać, że bezpośredni kontakt 
może pozytywnie wpłynąć na zmianę sposobu myślenia. Poprzez poznanie artefaktów 
kulturowych, dzięki zwiedzaniu muzeów, oglądaniu architektury, smakowaniu potraw 
miejscowej kuchni turysta zaczyna doceniać samą kulturę (często w zupełnym oderwaniu 
od ludzi, którzy są jej reprezentantami). Pozostanie na tym etapie równa się zamknięciu 
za szybą w przykładowym autobusie, gdzie wszystko na zewnątrz traktuje się jak ekspo-
naty. Aby „wejść w kulturę” i nawiązać kontakt z jej przedstawicielami, trzeba opuścić 
autobus, zostawiając w nim najcięższy bagaż uprzedzeń i poczucia wyższości.

Całkowite pozbycie się wcześniejszych przekonań i wypracowanych wzorów myśle-
nia nie jest możliwe – turysta zawsze ma ów bagaż podręczny ze sobą. Ale jego waga 
nie jest aż tak istotna, gdy dochodzi do kontaktu międzykulturowego. Wtedy przydaje 
się też mentalny przewodnik (tak jak klasyczny książkowy ułatwia kluczenie w zauł-
kach nieznanych miast). Wszelkie informacje i wskazówki o danej kulturze ułatwiają 
zachowanie się w sposób odpowiedni do kontekstu sytuacji i zbliżenie się do Innego31. 
Jak pisze A. Tyszka:

Żeby osiągnąć zdolność prowadzenia dialogu z przedstawicielami innych kultur bez pomyłek 
i konfliktów, trzeba uzyskać specjalny rodzaj kompetencji, na którą składa się zarówno intencja 
komunikacyjna, jak i świadomość różnicy kodów i konwencji porozumienia32.

Wspomniana świadomość różnicy kodów i konwencji, połączona z chęcią porozu-
mienia się i otwarciem na informację zwrotną stanowią bezsprzecznie warunki zaistnie-
nia aktu komunikacji międzykulturowej. Ale, biorąc pod uwagę wąskie rozumienie dia-
logu, wywodzące się z określonych warunków opisywanych przez fi lozofów spotkania, 
to jeszcze za mało, by mówić o międzykulturowym dialogu – można mówić co najwyżej 
o pewnym dążeniu do niego. Spotkanie dialogiczne nie jest czymś oczywistym i łatwo 
dostępnym, a rozmowa w ramach niego nie może być zwykłą wymianą słów. Spotkanie 
powinno być ważnym wydarzeniem.

Do spotkania trzeba się więc wewnętrznie przygotować, bo powinno być ono przeciwieństwem 
naszego codziennego a obojętnego mijania się w tłumie. Spotkanie jest przeżyciem zasługującym 
na pamięć i może być głębokim doświadczeniem33.

30 Zob. m.in. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999; T. Nelson, 
Psychologia uprzedzeń, Gdańsk 2003; Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. 
J. Stewart, Warszawa 2005. 

31 Chodzi tu o tak oczywiste kwestie jak różnice w gestykulacji, inne traktowanie przestrzeni itd. Por. 
E.T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 2003. 

32 A. Tyszka, Rozmowa kultur. Założenia i rezultaty seminarium Komunikacja międzykulturowa 1992–
–1993, [w:] Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tysz-
ka, Warszawa 1995. 

33 R. Kapuściński, „Inny w globalnej wiosce”, wykład wygłoszony podczas inauguracji roku akademickie-
go w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera 30.09.2003 roku w Krakowie, [w:] dz. cyt., s. 58. 
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W spotkaniu dialogicznym człowiek ma poczucie wyjątkowości, niecodzienności, 
czegoś, co wykracza daleko poza normalność. Przyczyną tego jest fakt, iż w danej chwili 
ukazują się wartości, które wnosi drugi człowiek, a my przeglądamy się w nich niczym 
w lustrze. Jak pisze J. Bukowski:

Spotykając się z drugim człowiekiem, widzi się go inaczej, niż postrzegało się go dotychczas 
– na pierwszy plan wysuwają się inne wartości. Do roli tła schodzą te struktury, w których dany był 
on do tej pory (…) Spotkanie angażuje całkowicie to znaczy – parafrazując słowa Platona z Fajdro-
sa – uczestniczy się w nim w takim stopniu, w jakim się istnieje34.

W chwili spotkania, o jakim piszą fi lozofowie dialogu, człowiek, widząc odsłonię-
tą twarz drugiego, odsłania również swoją. Plecak kulturowych wzorów myślenia nie 
ciąży już na ramieniu, gdyż sytuacja spotkania ukazuje człowieka niezakrytego maską 
kultury, lecz posługującego się kulturą jako narzędziem komunikacji. Podczas takiego 
spotkania, w otwartej i bezbronnej twarzy drugiego przegląda się niczym w lustrze na-
sza odsłonięta twarz. Jak podkreślali fi lozofowie dialogu – jedynie sytuacja dialogiczna 
tworzy warunek sprzyjający poznaniu siebie samego, a także „stawaniu się” na nowo. 
B. Skarga pisała:

Po prostu Ja rozumie, że nie jest tym światem, że jest czymś odrębnym, dla siebie. Przede 
wszystkim zaś rozumie, że różni się od tego drugiego, którego napotyka. Może go pragnąć, może 
się go obawiać, ale ten drugi właśnie jest lustrem, w którym Ja się przegląda, znajdując w nim po-
twierdzenie lub zaprzeczenie tego, co własne35.

A jak te fi lozofi czne opisy mają się do praktyki życia turystycznego? Postawa dia-
logiczna nie jest czymś, co się „ma” albo „nie”. Jak powiedział Ricoeur, to, co dane, 
jest zadane, a każdy z nas kształtuje siebie w kontekście relacji do drugiego, obcego. 
Dialogu należy się uczyć, tak jak uczy się nowego języka czy jazdy na rowerze. Aby 
ją posiąść, trzeba dojrzeć wewnętrznie i otworzyć szeroko oczy. Relacja z drugim jest 
powinnością i szansą, które nigdy się nie wyczerpują. Turysta, opuszczając własną kul-
turę, znajduje się w tej komfortowej sytuacji, że odmienność objawia się o wiele silniej 
i jaskrawiej niż na co dzień. Bardziej „radykalna” inność, inność wobec której należy 
przyjąć jakąś postawę, to punkt wyjścia do zmiany horyzontu własnego myślenia. Nie 
dzieje się to za jednym razem – to nie piorun, który trafi a człowieka i zmienia wszystko, 
co do tej pory było. Wychodzenie z bezpiecznego autobusu i pozbywanie się kolejnych 
uprzedzeń to zadanie, które wynika z wolności człowieka, predestynującej go do nie-
ustannego transcendowania, przekraczania siebie. Towarzyszy temu wyostrzona świa-
domość relacji Ja–Ty i tego, że tylko kontekst drugiego pozwala zobaczyć siebie. Może 
właśnie dlatego w tak wielu kulturach znane jest powiedzenie, że podróże kształcą? Do-
piero podczas wyjazdu turysta uczy się świata, inności i siebie. Przegląda się w twarzy 
drugiego i widzi w tym zwierciadle swoją twarz. Jeśli zgaszona jest lampka otwartości, 
tolerancji i tego, co E. Stein nazywała „wczuciem się”, człowiek nie dostrzeże nic. Ale 
im więcej okazji do przejrzenia się, im więcej luster dookoła, tym większa szansa, że 
w którymś w końcu coś się dostrzeże. Jak pisał T. Gadacz:

34 J. Bukowski, Zarys fi lozofi i spotkania, Kraków 1987, cyt. za: A. Ryk, (Po)nowoczesny podmiot w do-
świadczeniu spotkania. Antropologiczne aspekty pedagogiki spotkania, Kraków 2006.

35 B. Skarga, Tożsamość i różnica. Eseje metafi zyczne, Kraków 1997, s. 198. 
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Doświadczenie autentycznego spotkania z innym jest czymś niezwykle rzadkim, a świadomość 
tego jest najbardziej dojmująca, im więcej mamy możliwości nawiązania kontaktu. Komunikujemy 
się ze sobą, ale tak naprawdę pozostajemy całkowicie sami. Tylko autentyczne spotkanie pozwala 
przezwyciężyć samotność. Człowiek bowiem nie może być sobą nie otwierając się na to, co od 
niego inne, szczególnie od innych ludzi. Osoba ludzka jest dialogiczna36.

36 T. Gadacz, O umiejętności życia, Kraków 2003, s. 117. 
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DIALOG GÓRALI ŚWIATA
NA MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU

FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM

Toz to bez to festiwalowe spotkanie kcemy, coby syćka ku sobie sie nablizyli jako 
bracio. Boz górole syćkik dziedziyn majom ze sobom wspólnizne w miyłowaniu, zda-
janiu, ryzowaniu. No i tyz śpiywomy bez to syćka wroz. Niek śpiewajom siumnie i wy-
soko: Górole, górole, góralsko muzyka cały świat obyńdzies ni ma takiyj nika1.

Zakopiański Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich jest jedną z najstar-
szych i najbardziej prestiżowych imprez folklorystycznych w Europie, a także jednym 
z najstarszych festiwali tego typu na całym świecie2. Prezentuje góralskie zespoły mu-
zyczne i taneczne z różnych stron świata, góralską sztukę, góralskie zwyczaje i stroje. 
Pierwszy punkt festiwalowego regulaminu mówi nam, że jest on prezentacją dorobku 
amatorskich zespołów folklorystycznych w dziedzinie muzyki, pieśni, tańca, obrzędu 
i zwyczaju, uwzględniającą bogactwo tradycyjnej kultury ludowej różnych regionów 
górskich, a celem festiwalu jest ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi mię-
dzyludzkich, a także edukacja kulturalna.

Impulsem do zajęcia się tematyką zakopiańskiego festiwalu jako interkulturowego 
spotkania górali świata były zarówno moje własne wspomnienia z nastoletnich czasów, 
kiedy to już dane mi było bezpośrednio doświadczyć specyfi cznego klimatu tego święta, 
jak również późniejsza coroczna praca na owym festiwalu (w różnym charakterze) skon-
frontowana z wiedzą kulturoznawczą. Powrót na festiwal w roli badacza-obserwatora 
uzbrojonego w oko kamery i ankiety – w miejsca nieobce, dobrze utrwalone w pamięci 
– stał się dla mnie dużym wyzwaniem. Od początku bowiem bałam się, by nie popaść 
w pułapkę zbyt dużej subiektywności i etnocentryzmu.

1 A. Gąsienica-Makowski, folder XIX MFFZG, Zakopane 1987.
2 W tym roku odbył się już czterdziesty – jubileuszowy festiwal, natomiast jego tradycja sięga czasów 

II Rzeczypospolitej i przedwojennego Święta Gór, które po raz pierwszy odbyło się w Zakopanem w sierpniu 
1935 roku.
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W zaproszeniu na XXXVIII MFFZG3 czytamy:

Festiwal to doskonała okazja do zapoznania się z kulturą, tradycjami i folklorem górali z róż-
nych gór Europy i świata, porównania podobieństw i różnic w ich tańcach, muzyce, strojach, oka-
zja do nauki tradycyjnych tańców, degustacji regionalnych potraw, uczestniczenia w koncertach 
zarówno zespołów folklorystycznych, koncertach towarzyszących festiwalowi, jak i innych – rów-
nie ciekawych – imprezach towarzyszących4.

Jednak większość osób, które są – i to zarówno w bardziej, jak i w mniej bezpośred-
ni sposób – związane z festiwalem, podkreśla, że jego naczelnym celem jest Spotkanie5 
– i to spotkanie w całej złożoności i wielobarwności tego słowa – nie tylko publiczności 
z zespołami, ale także (i ten aspekt jest tu dla mnie najważniejszy) grup folklorystycznych 
z różnych krajów i kontynentów; tradycji europejskiej z azjatycką, amerykańską czy afry-
kańską, ale także różniących się między sobą tradycji poszczególnych krajów Europy (któ-
re na tym festiwalu dominują). Do tego należy dodać wspólny pierwiastek spotykających 
się zespołów, jakim jest góralskość. W jednym z festiwalowych biuletynów czytamy:

Łączy ich taniec, muzyka i góry. Różnią – taniec, muzyka i góry, bo przecież każda grupa pre-
zentuje odrębny folklor jakże zróżnicowanych – nie tylko geografi cznie – regionów6.

Jakże odmiennym doświadczeniem jest obcowanie z radosnym żywiołem południa – Włoch, 
Hiszpanii czy Grecji, od spotkania z chłodnym, protestanckim dziedzictwem Skandynawii. Jak 
bardzo różni się obyczaj górali czadeckich od tradycji kultywowanych na Podhalu7.

Dzięki wyróżnikowi, jaki stanowi fakt pochodzenia zespołu z regionu górskiego, 
spotykają się różne, często odległe kultury, tradycje, grupy i narody. Jednak w owej róż-
norodności daje się zauważyć także wiele elementów wspólnych, łączących te rozmaite 
tradycje – nić kulturowego uniwersalizmu, którego wyłowienie i opisanie obok całego 
przebiegu spotkania i sieci komunikacji, jest tutaj moim głównym celem.

Festiwal to również spotkanie międzynarodowych specjalistów – w zakresie folkloru 
– którzy zasiadają w ławie jury, dziennikarzy i fotoreporterów tworzących Biuro Pra-
sowe oraz artystów ludowych zjeżdżających się z całej Polski, a także spoza jej granic, 
by zaprezentować swoje rękodzieło. Co ważne, jest to również spotkanie samych górali 
podhalańskich i mieszkańców Zakopanego i okolic, którzy wyraźnie podkreślają, że fe-
stiwal to wielkie święto stolicy Tatr i największa impreza w roku. Wreszcie dochodzi-
my do najniższego, ale fundamentalnego wymiaru festiwalowego spotkania, jakim jest 
bezpośrednia konfrontacja cz łowiek–cz łowiek. W trakcie zakopiańskiego święta to 
właśnie ten wymiar staje się kwintesencją założeń MFFZG i tak naprawdę, to on stanowi 
punkt wyjścia do tworzenia jakichkolwiek trwalszych kontaktów.

W tym oto duchu postaram się prześledzić owe festiwalowe konfrontacje – te bar-
dziej ofi cjalne, ale przede wszystkim te mniej formalne, w których – według mnie – naj-

3 Ofi cjalny skrót Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, którego, dla potrzeb niniejszej 
pracy, będę używać zdecydowanie częściej niż całej nazwy.

4 http://www.zakopane.pl/festiwal_2006/.
5 Pozwalam sobie napisać to słowo z dużej litery po to, by podkreślić tutaj jego ważność i wielowymia-

rowość. 
6 Tańcząc rozpoczęli festiwal, Biuletyn Festiwalowy, nr 1, 11 sierpnia 2002, s. 1.
7 25 lat MFFZG w Zakopanem, E. Chodurska, red. A. Gąsienica-Buk, M. Szala, Zakopane–Warszawa 

1993, s. 2.
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lepiej można uchwycić nieuświadomione reakcje i wspólne płaszczyzny porozumienia 
międzykulturowego. Pragnę skupić się właśnie na owym dialogu-spotkaniu przed-
stawicieli kultur góralskich całego świata, na tym co wówczas powstaje, co się tworzy, 
dostrzec punkty wspólne i więzi łączące ludzi gór przy jednoczesnym spotkaniu wszyst-
kich uczestników festiwalu. Badając to, „co” powstaje, chcę również dotrzeć do tego, 
„jak” to powstaje, prześledzić cały proces, zanurzyć się głębiej w obszary, które najczę-
ściej bywają nieuświadomione, a więc nie tylko porównać stan sprzed i po spotkaniu. 
Skoro MFFZG to interkulturowy dialog, z owej refl eksji na pierwszy plan wysuwa się 
termin kluczowy, jakim jest „komunikacja międzykulturowa”8, i to zarówno werbalna, 
jak i przede wszystkim pozawerbalna, gdyż to właśnie ta ostatnia stanowiła ważne na-
rzędzie podczas moich festiwalowych badań.

Moim zdaniem, zakopiański festiwal ma to, co dobra literatura, tzn. treści ukryte 
pomiędzy (wierszami), które pobudzają do refl eksji, a ujawniają się przede wszystkim 
w festiwalowym largu9. W nim bowiem najlepiej widoczna jest owa sieć interkulturo-
wych komunikacji.

Communico ergo sum – w wirze komunikacji – akcja,
transakcja, interakcja

Współczesny człowiek, którego kontakty z niemalże całym światem są nieporówny-
walne z dawnymi możliwościami przekazu informacji, zachowuje się odmiennie niż 
wówczas, gdy należał do określonej, zamkniętej społeczności klanowej, wioskowej, 
kulturowej, narodowej czy nawet rodzinnej. Ściśle niegdyś określony zbiór zachowań 
przewidzianych, skonwencjonalizowanych, zrytualizowanych, dziś przestał być już 
użyteczny i wystarczający, gdyż codzienne sytuacje społeczne zaskakują obecnie swo-
ją różnorodnością i nie pozwalają na utrwalenie tylko jednego sposobu reakcji, tak jak 
nie pozwalają na ścisłe określenie kryteriów oceny zachowań innych ludzi. Człowiek 
współczesny powinien zostać wyposażony (lub to wyposażenie zdobyć) w generalne 
dyspozycje10 pozwalające mu oceniać, konwencjonalizować i rytualizować (nie zapomi-
nając przy tym o relatywizmie) każdorazowe reakcje na niedające się przewidzieć bodź-
ce. Współczesna rytualizacja zachowań polega więc przede wszystkim na umiejętności 
korzystania z tych generalnych i uniwersalnych dyspozycji oraz nadawania im, zależnie 
od sytuacji, okazjonalnie zrozumiałej, społecznie właściwej formy. Jednakże im bardziej 
niestabilne warunki życia, tym odnalezienie owej „właściwej formy” i określenie nad-
rzędnego systemu dyspozycji stają się trudniejsze. Wszystko to może sprawiać wrażenie 
już nie tylko zaniku rytualizacji codziennych zachowań, ale i ich niespotykanej dotąd 

8 Mimo to zdecydowanie wolę tu użyć słowa komunikacja interkulturowa. W dalszej części wytłumaczę 
dlaczego.

9 Analizując MFFZG również jako rytuał i ceremonię, wyróżniłam jego części składowe, pozwalając 
sobie na zapożyczenie terminologii z literatury muzycznej. Largo to część środkowa festiwalu obok – wielo-
barwnych, pokaźnie rozbudowanych oraz starannie wyreżyserowanych, choć niepozbawionych i elementów 
spontaniczności – introdukcj i  i  f ina łu.

10 Chodzi m.in. o „kompetencję interkulturową”.
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chaotyczności. W rzeczywistości jednak okazuje się, że współczesne reakcje i interakcje 
społeczne również podlegają swoistej rytualizacji i porządkowaniu11.

Moim zdaniem, kopalnią informacji o relacjach międzyludzkich (mikro) i międzykul-
turowych (makro), wzajemnych ocenach, sytuacjach społecznych i kulturowych, sposo-
bach określania grupy „swoich” i „obcych” są zrytualizowane zachowania towarzyszące 
spotkaniom na MFFZG. Rytuał bowiem jest niezbędnym warunkiem działań i porozu-
mienia między ludźmi, formą zorganizowania chaosu, samookreślania siebie i wyrażania 
ocen. Jest to czuły precyzyjny instrument, właściwy wszystkim społecznościom ludzkim. 
Prześledźmy zatem, jak ten uniwersalny rytuał komunikacyjny rodzi się i przebiega na 
zakopiańskim festiwalu – spotkaniu górali świata.

Komunikacja to jedna z tych dziedzin, która dotyczy człowieka nawet wtedy, kie-
dy nie zdaje on sobie z tego do końca sprawy. Potwierdza to właśnie MFFZG. Czy to 
się komuś podoba, czy nie, jesteśmy „komunikatorami”, dlatego może dobrze zwrócić 
uwagę na innych, a przez to również na siebie i swoje zachowania. Każda konfrontacja 
mówi nam coś zarówno o innych, jak i o nas samych oraz o świecie widzianym naszymi 
oczyma.

Sam termin „komunikacja” wywodzi się z łacińskich słów communicatio, które 
oznacza „łączność”, „wymianę”, „rozmowę” oraz od communicare, które jako słowo 
wyjściowe należy tłumaczyć nie tylko jako „przekazywać”, lecz także jako „czynić coś 
wspólnie”. W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej informacji (komu-
nikatu), zdolność do odbioru i rozumienia tego przekazu oraz do reakcji na niego (tzw. 
feedback). Często pojęcie to utożsamia się również ze sposobem przekazywania infor-
macji (komunikatów) oraz z relacjami, jakie zachodzą podczas ich wymiany. Przekazy-
wanie komunikatów odbywa się za pomocą umownych znaków, takich jak: słowa, gesty, 
dźwięki, litery, liczby, symbole. Systemy takich znaków nazywamy kodami. Według 
Słownika języka polskiego pojęcie komunikacji to: „porozumiewanie się, przekazywa-
nie myśli, udzielanie wiadomości, łączność”12. Natomiast według Nowej encyklopedii 
powszechnej, komunikacja interpersonalna to: „proces, dzięki któremu jednostka w bez-
pośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje”13. To najbardziej 
syntetyczne określenie komunikacji interpersonalnej.

Jürgen Bolten pisze, że procesy komunikacyjne tworzą „pępowinę świata życia”. 
Według Freda L. Casmira, komunikacja jest:

(...) podstawowym mechanizmem przetrwania istot ludzkich, zarówno w sensie wewnętrznym 
jak i zewnętrznym. Pozbawieni zdolności do komunikowania się tracimy – na planie biologiczno-
metabolicznym – samo nasze życie, a na planie kulturowym, społecznym, symbolicznym, między-
osobowym, estetycznym – nasze swoiście ludzkie cechy14.

11 T.M. Ciołek, J. Olędzki, A. Zadrożyńska, Wyżeczysko. O świętowaniu w Polsce, Białystok 1976, 
s. 287.

12 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1993.
13 Nowa encyklopedia powszechna, red. B. Petrozola-Skowrońska,Warszawa 1995.
14 F.L. Casmir, Integrating Theoretical Constructs in Human Communication (tekst niepublikowany, 

przedstawiony podczas Annual Convention of the Communication Association of the Pacifi c, Kobe, Japan 
1976), [w:] F.L. Casmir, Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, [w:] Komunikacja ludzka 
w perspektywie wielokulturowej, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1996, s. 11–12.



295Dialog górali świata na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich...

Tak więc, w jego rozumieniu, komunikacja rozpatrywana jest nie tylko jako nieod-
łączna cecha kulturowa czy społeczna istot ludzkich, lecz jako najbardziej podstawowy 
mechanizm bądź narzędzie istnienia. Dalej Fred L. Casmir podkreśla, że ludzka komuni-
kacja ma „charakter interakcyjny, generatywny i twórczy”. Natomiast słabością modeli 
porozumiewania się jest to, że nieprecyzyjnie oddają one znaczenie dawania i brania 
w relacjach interpersonalnych. Porozumiewanie się w rzeczywistości ma bowiem rów-
nież „charakter transakcyjny”. To dynamiczny proces, który zachodzi pomiędzy uczest-
nikami poprzez wzajemne interakcje. Według autorów książki Relacje interpersonalne. 
Proces porozumiewania się, najważniejszą konsekwencją transakcyjnego charakteru 
komunikacji jest „wzajemny wpływ partnerów interkacji”. Ujmując to najprościej, po-
rozumiewanie się raczej nie jest działaniem „dla” innych, lecz jest czynnością wykony-
waną „razem” z innymi ludźmi. W takim ujęciu ten relacyjny proces przypomina „taniec 
z partnerem”, co w przypadku naszej festiwalowej płaszczyzny nabiera jeszcze bardziej 
wymownego charakteru. Komunikacja – tak jak taniec – zależy od zaangażowania oboj-
ga partnerów i – tak jak piękny taniec – jest jedyną w swoim rodzaju kreacją powstającą 
w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie partnerów. To, jak tańczysz, zależy od 
tego, z kim tańczysz, ponieważ istotna jest współpraca – transakcyjny charakter działa-
nia”15. Prześledźmy zatem ową transakcyjną naturę relacji w międzykulturowym środo-
wisku, jakie stwarza MFFZG w Zakopanem.

MFFZG – układ komunikacji międzykulturowej, interkulturowej
czy transkulturowej?

Po raz pierwszy termin „komunikacja międzykulturowa” użyty został przez amerykań-
skich antropologów – Edwarda T. Halla i R. Ussema. Obszar tej dyscypliny badawczej 
posiada wyraźnie interdyscyplinarny charakter. Korzysta ona bowiem z dorobku m.in. 
socjologii, antropologii kulturowej, psychologii, psychologii społecznej, komunikacji 
społecznej oraz kulturoznawstwa. To uzależnienie od wielu dziedzin nauki sprawia, że 
trudno jest jednoznacznie zdefi niować pojęcie „komunikowania międzykulturowego”. 
W bardzo szerokim znaczeniu ten rodzaj komunikacji rozumiany jest jako porozumie-
wanie się w różny sposób ludzi przynależących do odmiennych kultur16. Samovar i Por-
ter określają to jako „proces polegający na wymianie wiadomości między członkami 
dwóch lub więcej kultur, kształtowany przez percepcję kulturową i symbole systemowe 
danej kultury”17. Należy tutaj dodać, że porozumiewanie się międzykulturowe nie za-
chodzi zawsze, kiedy spotykają się z sobą członkowie odmiennych kultur. Ważne jest, 
aby tło, percepcja i symbole systemowe kultury, z jakiej wywodzą się porozumiewający 
z sobą ludzie, miały istotne znaczenie i wpływały na wzajemną wymianę. W rzeczywi-
stości komunikacja zachodzić może bez owych kulturowych wpływów.

15 R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Po-
znań 2006, 14–15.

16 J. Mikułowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999, s. 11.
17 L.A. Samovar, R.E. Porter, Communication between Cultures, Belmont 2001 [za:] R.B. Adler, L.B. Ro-

senfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 412.
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Nawet w coraz bardziej różnorodnym świecie ciągle jeszcze istnieje wiele relacji pomiędzy 
ludźmi o zasadniczo wspólnym podłożu kulturowym, ponieważ nawet wtedy, gdy porozumiewają 
się osoby z różnych środowisk kulturowych, wspólne wartości i doświadczenia są dla nich znacz-
nie ważniejsze aniżeli tło kulturowe, które wnoszą do tej relacji18.

Singer pisze, że zamiast klasyfi kować jedne kontakty jako międzykulturowe, a inne 
jako wolne od wpływów kulturowych, lepiej mówić o s topniu znaczenia  kul tury. 
Kontaktom bowiem można przypisać różny stopień in terkul turowości . Na najwyż-
szym usytuują się takie sytuacje, w których różnice przekonań i zasobów kulturowych 
są największe19. Warto w tym miejscu wyjaśnić terminy „między-„ i „interkulturowy”. 
Łaciński przedrostek inter- znaczy właśnie „między”, kiedy pojmujemy kul turę  w sen-
sie świata życia, „interkulturowy” jest czymś takim, co wydarza się i rozgrywa między 
różnorodnymi światami życia. „Interkul tura  jest tedy przestrzennym określeniem 
owego wydarzania  s ię”. Po tym stwierdzeniu Jürgen Bolten, w swojej książce na 
temat kompetencji interkulturowej, pyta co znaczy to wszakże konkretnie i gdzie owe 
interkultury spotykamy20.

Jasne jest w pierwszym rzędzie, że nie może tu pomóc samo pojęcie kul tury, które nie wycho-
dzi od jednostki. Gdzie i kiedy byłaby w tym kontekście możliwa do pomyślenia np. niemiecko-
turecka interkultura? Kiedy zaś wyjść z płaszczyzny społecznej, interkultura powstałaby tam, gdzie 
nastąpiłoby spotkanie dwóch światów życia A i B. Ponieważ nie jest to czymś abstrakcyjnym, lecz 
może zawsze zachodzić za pośrednictwem konkretnych jednostek, stąd wniosek, że interkultury 
powstają wtedy, kiedy współdziałają odmienne światy życia21.

Jednak, czy tylko odmienne? Moim zdaniem, koncepcja Boltena w dużej mierze od-
zwierciedla sytuację z jaką mamy do czynienia na MFFZG w Zakopanem kiedy spoty-
kają się i współdziałają, jak się okazuje nie do końca odmienne, a raczej wręcz przeciw-
nie – mające ze sobą wiele wspólnego – światy góralskie.

Bolten pisze, że interkultury istnieją tylko w powiązaniu z ich uczestnikami i z tego 
właśnie względu się „wydarzają” – są one permanentnie na nowo tworzone, i to w sen-
sie czegoś t rzeciego, jakiegoś między-świata  C, który nie odpowiada w pełni ani 
światu życia A, ani światu życia B. Ponieważ chodzi o pole działania, o proces, interkul-
tury nie można rozumieć w sposób statyczny jako syntezy A i B w sensie 50:50, ani też 
w sensie żadnej innej relacji. Ze spotkania tych światów może raczej powstać całkowicie 
nowa jakość, synergia do której nie zmierzałoby ani samo A, ani samo B. Na płasz-
czyźnie indywidualnej daje się to zademonstrować na przykładzie nieprzewidywalnych 
zachowań pozdrowieniowych, jakie często mają miejsce na zakopiańskim zjeździe gó-
rali z czterech stron świata (A i B). Nie zawsze da się wówczas przewidzieć, jak będzie 
wyglądało spotkanie, bądź też, jak w tym konkretnym momencie będzie się kształtowa-
ła interkultura (C). To, jaka forma pozdrowienia zostanie ostatecznie wybrana (uścisk 
dłoni, brak tego uścisku, rozwiązanie pośrednie lub zupełnie inna forma pozdrowienia), 
zależy od tego, jaką możliwość w tej konkretnej sytuacji w sposób spontaniczny wy-

18 M. Singer, Perception and Identity in Intercultural Communication, Yarmouth 1998 [za:] R.B. Adler, 
L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 413.

19 Tamże, s. 413–414.
20 J. Bolten, Interkulturowa kompetencja, Poznań 2006, s. 35.
21 Tamże, s. 36.
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negocjują między sobą obaj partnerzy interakcji. Sam proces negocjacyjny jest znów 
określany przez szereg zmiennych, takich jak: różnica wieku, płeć, stopień znajomości, 
różnica w hierarchii etc. Rozgrywa się on najczęściej w ciągu ułamków sekund.

Pozwolę tu sobie, za Jürgenem Boltenem, obok przymiotnika „interkulturowy”, użyć 
również przymiotnika „intrakulturowy”. W przeciwieństwie do inter- przedrostek intra- 
nie wskazuje na coś trzeciego – „pomiędzy” – lecz na coś „wewnątrz”. W sensie zapro-
ponowanego wyżej pojęcia kultury interakcję między różnymi członkami jakiejś wspól-
noty (w naszym przypadku góralskiej) zachodzącą wewnątrz – nazwijmy to – pewnej 
siatki życiowego świata, określić można mianem „intrakulturowej”. Rozróżnienie to jest 
wszelako z konieczności niejasne i takim też musi pozostać, ponieważ granice między 
„inter-„ i „intrakulturowością” są płynne. Pozwala to wszakże tłumaczyć, dlaczego np. 
na poziomie struktury powierzchniowej, ale i głębszej, przykładowo góral podhalański, 
węgierski, peruwiański, czy tybetański, przejawiają więcej cech wspólnych i ewentual-
nie (pod pewnymi względami) lepiej się rozumieją niż góral podhalański z Kaszubem 
czy Tybetańczyk ze swoim „nowoczesnym” sąsiadem Chińczykiem.

W takich sytuacjach (jak MFFZG) spotykający się i porozumiewający ze sobą ludzie 
w dużym stopniu dążą do nawiązania osobistej relacji. Kiedy znajdą do niej drogę i prze-
kroczą dzielące ich różnice kulturowe, powstaje coś, co Fred Casmir nazywa „trzecią 
kulturą” – niepowtarzalną relacją dwóch lub całej grupy osób.

Teoria budowania „trzeciej kultury” ma duże znaczenie głównie w badaniach nad 
społecznościami wielojęzycznymi i wieloetnicznymi, gdzie zakłada ona spotkanie, a ra-
czej długotrwałe współżycie na jednym terytorium dwóch lub więcej kultur, które już 
wcześniej istniały. Co ważne, we wzajemnych relacjach nie dochodzi do dominacji jed-
nej kultury nad drugą ani do zatarcia tożsamości i cech charakterystycznych obu kultur. 
To interakcje ukierunkowane na wspólnotę, niestwarzające zagrożenia i wzajemnie ko-
rzystne. Przy czym Casmir wielokrotnie podkreślał, że jego koncepcja dotycząca two-
rzenia „trzeciej kultury” bądź „trzeciej sfery” opiera się również na świadomości, że 
uczestnicy biorą udział w czynnym i skoordynowanym procesie budowania stosunku, 
który wymaga czegoś więcej niż samych technik komunikacji międzyosobowej, ogra-
niczonych przez z góry wyznaczone reguły, wzorce i systemy wartości w oczekiwaniu 
na z góry wyznaczone wyniki. W niektórych wypadkach ludzie uczestniczący w takim 
procesie mogą, przynajmniej na początku, nie być w stanie określić pożądanych wyni-
ków swych interakcji poza faktem, że już sam stosunek jest czymś, co chcą nawiązać 
i utrzymywać. Formy, cele, wartości i reguły interakcji powstają dopiero w miarę, jak 
proces rozwija się w czasie, dlatego uważam, że koncepcja Casmira bardzo dobrze pa-
suje do procesów, jakie zachodzą na festiwalu zakopiańskim22.

Jednak aby dojść to tego, jak tworzy się owa nowa interkulturowa więź góralska oraz 
związany z nią trzeci wymiar – Casmirska „trzecia kultura”, najpierw musimy prześle-
dzić i opisać niejako „od środka”, nasze interkulturowe spotkania festiwalowe. Według 
moich obserwacji i badań (wywiady i ankiety) kluczowy dla owych spotkań jest poza-
werbalny wymiar komunikacji międzykulturowej.

22 F. Casmir, Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu, [w:] Komunikacja międzykulturowa…, 
dz. cyt., s. 43–48.
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Pozawerbalny wymiar komunikacji interkulturowej na MFFZG

Jeśli „werbalny” oznacza „za pomocą słów”, to logicznie rzecz ujmując, „komunikacja 
niewerbalna” określa porozumiewanie się bez słów. Wiemy jednak, że taka defi nicja 
jest pewnym uproszczeniem, ponieważ czasem nie udaje się odróżnić komunikacji wo-
kalnej (za pomocą ust) od komunikacji werbalnej (za pomocą słów) – niektóre komu-
nikaty niewerbalne bywają przekazywane wokalnie. Nieco lepsza defi nicja mówi więc, 
że „komunikacja niewerbalna polega na przekazie wiadomości za pomocą środków 
niejęzykowych”23. Albert Mehrabian, psycholog zajmujący się komunikacją niewerbal-
ną, stwierdził, że 93% emocjonalnego oddziaływania komunikatu pochodzi właśnie ze 
źródeł niewerbalnych, podczas gdy tylko 7% z werbalnych24. Dodatkowo, co jest klu-
czowe dla naszego przypadku, owe cechy komunikacji pozawerbalnej są kształtowane 
kulturowo. Kultury bowiem poza odmiennymi językami werbalnymi posiadają również 
różne „języki niewerbalne”. Mimo „odwiecznych” naukowych sporów, autorzy książ-
ki pt. Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się uważają, że niezależnie od 
różnic wiele zachowań niewerbalnych ma charakter uniwersalny. Dzięki temu możliwe 
jest porozumiewanie między przedstawicielami różnych kultur. Należy jednak dodać, 
że chociaż niewerbalne środki wyrazu są uniwersalne to mogą być w owych kulturach 
różnie używane.

„Konwergencja niewerbalna dowodzi, że osoba porozumiewająca się umiejętnie po-
trafi  się przystosować, mając do czynienia z członkami innych kultur lub wspó łkul-
tur, tak by wymiana była płynna i skuteczna”25. Używa ona zatem różnych typów ko-
munikacji niewerbalnej, aby powtórzyć, podkreślić, uzupełnić, regulować-kontrolować 
lub zastąpić to, co wyraża werbalnie. W tym celu pomocne są takie substytuty zwrotów 
werbalnych jak: emblematy (symboliczne gesty z których korzystamy świadomie), 
i lustratory (które są zazwyczaj nieuświadomione) oraz regulatory (kontrolują za-
chowania werbalne). Oczywiście znaczenie tych gestów zależne jest od kontekstu26. 
Z wszystkich tych substytutów (choć w większości zapewne nieświadomie) korzystają 
uczestnicy MFFZG. Dopiero kiedy zostali zapytani w ankiecie bądź w bezpośrednim 
wywiadzie, o to, co według nich jest najbardziej pomocne przy kontakcie z osobą z innej 
kultury (dodajmy głównie na tym festiwalu) zaczęli się zastanawiać, jaki rodzaj nie-
werbalnych komunikatów jest najbardziej skuteczny i najczęściej przez nich używany. 
Opiszmy zatem owe rodzaje komunikatorów – typy komunikacji pozawerbalnej – uży-
wane przez festiwalowych uczestników.

23 J. Bolten, Interkulturowa kompetencja, Poznań 2006, s. 142–143.
24 A. Mehrabian, Nonverbal Communication, Aldine-Atherton, Chicago 1972, [za:] R.B. Adler, L.B. Ro-

senfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 143.
25 R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 149.
26 Tamże, 149–151.
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Typy komunikacji pozawerbalnej używane przez festiwalowych 
uczestników

Twarz i oczy – ekspresja mimiczna

Twarz i oczy to najbardziej wyeksponowane części ludzkiego ciała. Jednakże, jak piszą 
Carroll i Russell27, wcale nie najłatwiej odczytywać płynące z nich sygnały niewerbalne. 
Twarz jest trudnym do zinterpretowania i niejednoznacznym kanałem ekspresji – ciężko 
jest opisać rodzaj i wielość ukazujących się bez przerwy na nim wyrazów. Badacze od-
kryli, że istnieje co najmniej osiem różnych ułożeń brwi i czoła, kolejne osiem – oczu 
i powiek oraz dziesięć ułożeń dolnej partii twarzy28. Kiedy pomnożymy je przez liczbę 
przeżywanych emocji, staje się jasne, dlaczego nie da się opracować słownika wyrazów 
twarzy korespondujących z różnymi emocjami. Same oczy przekazują kilka rodzajów 
komunikatów. Mimo to, moi ankietowani wyraźnie wskazywali na ten rodzaj kontaktu. 
W pytaniu na temat najbardziej pomocnych rodzajów komunikatorów, na pierwszej i dru-
giej pozycji uplasował się uśmiech i kontakt wzrokowy. Ogólnie mimika była na piątym 
miejscu zaraz za gestami drugiej osoby, jednak biorąc pod uwagę jedynie odpowiedzi 
przyjezdnych (nie gospodarzy festiwalu, czyli nie Polaków) plasowała się ona zaraz za 
uśmiechem i kontaktem wzrokowym. Podobnie w pytaniu dotyczącym tego, który zmysł 
podczas nowej, obcej sytuacji kulturowej jest dla nich najważniejszy i najbardziej po-
mocny w nawiązaniu kontaktu, zdecydowanie wybierali zmysł wzroku. Należy tu jednak 
zaznaczyć, że różnica procentowa między nim a zmysłem słuchu, który uplasował się 
zaraz za nim, wcale nie jest tak bardzo znaczna, a kiedy weźmiemy pod uwagę jedynie 
odpowiedzi zagranicznych uczestników festiwalu, to według ankiety to właśnie zmysł 
słuchu (choć z różnicą tylko jednego procenta) znajduje się u nich na pierwszym miejscu. 
Trochę inaczej rozkładają się również inne zmysły, np. dla Polaków (według ankiety) 
zmysł dotyku i powonienia nie wpływają prawie w ogóle na przebieg interakcji, podczas 
gdy pewna część obcokrajowców wskazywała na te zmysły jako na najważniejsze.

Ruchy ciała – kinezyka – gestykulacja

Komunikaty niewerbalne wysyłamy również poprzez ruchy ciała: postawę, gesty, pozy-
cję jaką przybieramy wobec innych. Badacze społeczni, by opisać proces badania tego, 
jak ludzie porozumiewają się poprzez ruch ciała, używają terminu „kinezyka”. Niektó-
rzy badacze, m.in. Corballis, utrzymują, że język gestów był najwcześniejszą formą po-
rozumiewania się ludzi, używaną zanim wykształciła się mowa. Zwracając uwagę na 
pozycję ciała, można odkryć następny kanał niewerbalny przekazujący wiadomość np. 
o tym, jak ludzie czują się z sobą i z innymi29. Festiwalowi ankietowani wybierali gesty 

27 J.M. Carroll, J.A. Russell, Do Facial Expressions Signal Specifi c Emotions?Judging Emotion from the 
Face in Context, „Journal of Personality and Social Psychology”, 70, s. 205–218.

28 P. Ekman, W.V. Friesen, Unmasking the Face: A Guide to Recognizing Emotions from Facial Clues, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1975 [za:] R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interperson-
alne…, dz. cyt., s. 154.

29 R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 155–156.
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drugiej osoby prawie zaraz po mimice. Zdecydowanie gorzej, bo dopiero na ósmym 
miejscu, za tonem, siłą i melodią głosu, ogólnym stanem fi zycznym i psychicznym oraz 
samopoczuciem uczestnika festiwalu, ulokowała się postawa ciała.

Sygnały pozwalające na interpretację pozycji ciała w większości są dyskretne – są 
jakby cieniem tego, jak ludzie się czują. Według autorów książki Relacje interpersonalne. 
Proces porozumiewania się oraz według wielu innych badaczy30, gestykulacja to podsta-
wowy element porozumiewania się międzyludzkiego, który wywołuje u odbiorcy całą 
gamę reakcji. W wielu sytuacjach odpowiednia gestykulacja zwiększa siłę przekonywa-
nia lub ogólnie rzecz biorąc porozumienia, co na MFFZG jest doskonale widoczne kiedy 
obserwuje się (nawet z daleka – tak, że np. nie słyszy się słów) „rozmówców” z dwóch 
różnych kultur. Intensywniejsze ruchy dłoni i całych rąk, pochylenie w kierunku rozmów-
cy, niewiele manipulatorów31 i otwarta pozycja kończyn – te wszystkie gesty wzmacniają 
wpływ mówiącego na słuchających. Jeszcze ciekawszy wydaje się fakt, że siła perswazji 
i zrozumienia wzrasta, gdy jedna osoba odzwierciedla ruchy drugiej, czyli gdy znajdują 
się w tzw. raporcie. Gdy „przekonujący” i jego słuchacz są do siebie podobni, odwza-
jemnianie gestów drugiej osoby daje pozytywny skutek. Adler, Rosenfeld, Proctor piszą, 
że ludzie, którzy adekwatnie gestykulują, sprawiają odmienne wrażenie niż osoby mniej 
ekspresyjne. Są odbierani jako swobodni, energiczni, mili i mający w sobie więcej ciepła. 
Przypisuje się im większy entuzjazm, otwartość, wzgląd na innych – ogólnie osoby te są 
darzone większą sympatią. Bardzo dobrze widać to podczas festiwalowych konfrontacji, 
jednak tutaj gestykulacja jest w większości spontaniczna i nie zawsze w pełni zamierzo-
na. Odzwierciedla stany emocjonalne uczestników festiwalu i często ma miejsce dzięki 
tzw. wyczuciu sytuacji.

Kontekst, w jakim pojawia się gestykulacja, ma wpływ na jego znaczenie, i ta prawidłowość 
dotyczy wszystkich zachowań niewerbalnych. Żywa gestykulacja, która jest dobrze przyjmowana 
przez środowisko nastawione na współpracę, w rywalizującym otoczeniu może zostać odebrana 
jako oznaka agresji bądź próba zdominowania32.

Myślę, że organizatorzy festiwalu wiedzieliby w tym momencie, o czym „mówię”. 
Moi festiwalowi ankietowani kontekst, jako ważny element komunikacji, umieścili na 
trzecim miejscu zaraz po atmosferze i folklorze (muzyce – śpiewie – tańcu).

Dotyk

Dotyk w znaczący sposób wpływa na sposób, w jaki odnosimy się do ludzi. Z ekspe-
rymentu przeprowadzonego przez Burgoona33 wynika, że badani wyżej oceniają part-
nerów interakcji, jeżeli zaistniał między nimi kontakt dotykowy (oczywiście stosowny 

30 Np. Iverson, Goldin-Meadow.
31 Ang. manipulators – niejednoznaczna gestykulacja, zazwyczaj określana jako „nerwowa”, polegająca 

na tym, że jedna część ciała gładzi, masuje, trzyma, pociera, potrząsa, szczypie, ściska lub w jakikolwiek inny 
sposób manipuluje inną częścią ciała, zob. R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interperso-
nalne…, dz. cyt., s. 156.

32 Tamże, 156–157.
33 J.K. Burgoon, J. Walther, E. Baesler, Interpretations, Evaluations and Consequences of Interpersonal 

touch, „Human Communication Research”, 19, 1992, s. 237–263.
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do sytuacji). Burgoon twierdzi, że dotyk zwiększa sympatię i poprawia zgodność. Nato-
miast Fromme i inni34 podkreślają, że poziom zadowolenia z kontaktu dotykowego jest 
proporcjonalny do otwartości i gotowości wyrażania osobistych uczuć, do aktywności 
w kontaktach interpersonalnych i satysfakcjonujących relacji. Moim zdaniem, siła do-
tyku ma duże przełożenie na sytuację MFFZG, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tylko 
sam taniec. Jednakże w zderzeniu z innymi elementami i rodzajami komunikatu, moi 
ankietowani umiejscowili go dopiero na dziewiątej pozycji (za uśmiechem, kontaktem 
wzrokowym, zdolnościami językowymi, gestami, mimiką, tonem, siłą i melodią głosu, 
samopoczuciem i postawą ciała). W pytaniu na temat zmysłów dotyk również uplasował 
się na dalekiej, bo przedostatniej pozycji (zaznaczając, iż zdecydowanie ważniejszy jest 
on dla zagranicznych członków festiwalu niż dla polskich).

Głos – siła, ton, melodia, tempo mowy – parajęzyk

Opisując, jak dana wiadomość została wypowiedziana, przedstawiciele nauk społecz-
nych mówią o parajęzyku. Tempo mówienia, natężenie głosu, wysokość, ton i inne 
cechy sprawiają, że to samo słowo lub zdanie może przybierać różne znaczenia. Głos 
informuje nas na wiele sposobów: poprzez wspomniany już ton, szybkość mowy, wyso-
kość dźwięku, natężenie, liczbę i długość przerw między słowami, jak również poprzez 
tzw. zaburzenia  p łynności  (jąkanie się i stosowanie przerywników typu „eee” czy 
„hm”). Zatem oddziaływanie sygnałów parajęzykowych jest znaczne. Według Burnsa 
i Beiera, gdy słuchający ma określić nastawienie mówiącego, w większym stopniu kie-
ruje się tym, co przekazuje parajęzyk niż treścią słów, chociaż należy dodać, że wyko-
rzystanie parajęzyka w porozumiewaniu nie zawsze jest zamierzone. Castelan-Cargile 
i Bradac wskazują, że brzmienie głosu nie tylko potwierdza treść słów lub jej zaprzecza, 
ale również wpływa na to, jak otoczenie odbiera mówiącego, a jednym z czynników, 
które wpływają na atrakcyjność głosu jest również kultura35. W przypadku MFFZG 
te wszystkie cechy nabierają szczególnego znaczenia, gdyż zdecydowana większość 
uczestników, co jest w pełni zrozumiałe i według mnie nie wymaga komentarza, oprócz 
doskonałego poczucia rytmu posiada również niezmiernie wyczulony słuch. Moi ankie-
towani ten kanał komunikacji pozawerbalnej umieszczali na pozycji szóstej (za uśmie-
chem, kontaktem wzrokowym, zdolnościami językowymi, gestami i mimiką).

Proksemika i terytorializm

Proksemika bada, jak w porozumiewaniu się ludzie wykorzystują przestrzeń, która ich 
otacza. Jak piszą autorzy Relacji interpersonalnych…, każdy z nas, gdziekolwiek się 
znajduje, roztacza wokół siebie rodzaj „niewidzialnej bańki powietrznej – przestrzeń 
osobistą”, która przesuwa się wraz z nami, stanowiąc przedłużenie naszego fi zycznego 

34 D.K. Fromme, W.E. Jaynes, D.K. Taylor, E.G. Hanold, J. Diell, Nonverbal Behavior and Attitudes 
Toward Touch, „Journal of Nonverbal Behavior”, 13, 1989, s. 3–14.

35 R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 159–161.
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jestestwa. „Terytorium” natomiast nie zmienia swojego położenia36. Uznajemy, że prze-
strzeń wewnątrz wspomnianej bańki należy do nas, w takim samym niemal stopniu, jak 
nasze ciało. Rozmiar tej przestrzeni zależy od kultury, w jakiej zostaliśmy wychowy-
wani, od tego, z kim aktualnie przebywamy i od sytuacji. Według Sommera: „zmienny 
rozmiar przestrzeni osobistej – dystans dzielący nas od innych osób – stanowi precyzyj-
ną, niewerbalną wskazówkę naszych odczuć”37. Wielkość przestrzeni osobistej zależy 
w znacznym stopniu od norm kulturowych. Edward T. Hall38 opisał cztery znane rodza-
je dystansu39, jaki porozumiewający się z sobą Amerykanie utrzymują w codziennych 
interakcjach z innymi ludźmi. Wielu badaczy wykorzystuje je do opisu komunikacji 
między przedstawicielami innych narodowości, jednak, używając tej koncepcji, nale-
ży mieć świadomość występowania zdecydowanych różnic międzykulturowych w ob-
rębie wspomnianego dystansu. Hall twierdzi, że wybór dystansu zależy od tego, jak 
człowiek czuje się w danym momencie z innym, a „odczytywanie” dystansu pozwala 
wejrzeć w uczucia tej osoby. Opisując „dystans publiczny” Hall uważa, iż dalszy ob-
szar tej sfery, tj. powyżej 7,5 m, praktycznie uniemożliwia dwustronne porozumiewanie 
się. W niektórych sytuacjach mówiący musi objąć zasięgiem słuchaczy znajdujących się 
w obszarze tego dystansu. Hall pisze, że żadna osoba, która decyduje się na wybór takiej 
odległości (choć bywa, że może ją zmniejszyć), nie jest zainteresowana prowadzeniem 
dialogu. Jednak w przypadku naszego festiwalu, kiedy popatrzymy chociażby na tych, 
którzy ze sceny starają się nawiązać kontakt z publicznością (zespoły, konferansjerzy) 
widzimy, że mamy do czynienia z sytuacją zupełnie odwrotną. Na MFFZG nieustannie 
obserwujemy przechodzenie od jednego dystansu do drugiego. Festiwalowi uczestnicy 
na przemian i to zarówno spontanicznie, jak i świadomie dopasowują się do swoich nie-
widzialnych baniek powietrznych.

Czas – chronomika

W przebiegu naszych festiwalowych sieci komunikacyjnych niezmiernie ważne jest 
również pojęcie czasu. Organizatorzy często stoją przed nie lada zadaniem, aby od-
powiednio skonstruować program i następnie odpowiednio przekazać go członkom 
zespołów. Niejednokrotnie czas jest kategorią niezwykle ważną w sprawnym trwaniu 
spektaklu (korowód, występ konkursowy czy scenariusz koncertu inauguracyjnego). 
Wiemy jednak, że rozumienie i postrzeganie czasu w różnych kulturach przebiega ina-
czej. Levine i Norenzayan40 podkreślają właśnie, że sposób traktowania czasu zależy 
od kultury – w niektórych kulturach punktualność ma zasadnicze znaczenie, natomiast 

36 M.C. Hidalgo, B. Hernandez, Place Attachement: Conceptual and Empirical Questions, „Journal of 
Environmental Psychology”, 21, 2001, s. 273 [za:] R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje inter-
personalne…, dz. cyt., s. 164.

37 R. Sommer, Personal space in a digital age, [w:] R.B. Bechtel, Handbook of Environmental Psychol-
ogy, New York 2002, s. 647–660 [za:] R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, 
dz. cyt., s. 161.

38 E.T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 2001, s. 165–187.
39 „Dystans intymny” (do 45 cm wokół osoby), „dystans osobisty” (od 45 cm do około 120 cm), „dystans 

społeczny” (od 120 cm do ponad 3,5 m) oraz „dystans publiczny” (powyżej 3,5 metra).
40 R.V. Levine, A. Norenzayan, The Pace of Life in 31 Countries, „Journal of Cross-Cultural Psychology”, 

30, 1999, 178–205.
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w innych zupełnie się nie liczy. Roztańczeni i rozśpiewani Włosi czy Hiszpanie dużo 
częściej przedłużają program lub spóźniają się w różne miejsca (wcale nie uważając, 
że są spóźnieni lub, że przedłużają) niż np. Austriacy. Badacze społeczni, analizując 
strukturę i wykorzystanie czasu przez ludzi, używają terminu „chronomika” – sposób 
wykorzystania czasu przekazuje zamierzoną i niezamierzoną wiadomość. Inna sprawa, 
że podczas festiwalu, znajdujemy się w niecodziennej, świątecznej przestrzeni, dlatego 
wielu inaczej pojmuje też ramy czasowe.

Otoczenie – architektura, miejsca i wystrój wnętrza

Zobaczmy jeszcze, jak na festiwalowe porozumiewanie wpływa otoczenie fi zyczne, 
architektura i wystrój wnętrza. Zdecydowana większość doznań wiąże się oczywiście 
z osobami wśród których się przebywa, jednak przestrzeń fi zyczna również (choć nie 
zawsze ma się tego świadomość) wpływa na nasz nastrój, a przez to i na naszą komu-
nikację. Często dopiero po jakimś czasie łapiemy się na tym, że tęsknimy za jakimś 
miejscem, gdyż przypomina nam dawne sytuacje, miłe chwile i klimat, jaki się wów-
czas wytworzył. Edward Sadall pisze, że wrażenia przekazywane wystrojem wnętrza 
bywają nadzwyczaj precyzyjne41. Idąc dalej, otoczenie dostarcza wiedzy o twórcy danej 
aranżacji42 i wreszcie, co dla nas jest tutaj kluczowe, wpływa na kształt interakcji, które 
się w nim rozgrywają. W naszym przypadku mamy do czynienia z precyzyjnie stworzo-
ną dekoracją festiwalową, która wypełnia całe miasto, tworząc specyfi czny świąteczny 
klimat góralskości. Wszystko to dopełnia dosłownie „górująca” nad miastem naturalna 
przestrzeń górska.

Ankietowani spytani o to, które z festiwalowych miejsc, według nich, najbardziej 
sprzyja spotkaniom i integracji43 wybierali kolejno: Klub Festiwalowy, Namiot Festiwa-
lowy (scena i kulisy), Wioskę Festiwalową, inne (np. miejsce zakwaterowania), studio 
fotografi czne oraz Biuro Festiwalowe i Biuro Prasowe.

Klub Festiwalowy, którego miałam zaszczyt być gospodarzem podczas paru zako-
piańskich festiwali, stanowi jedno z nielicznych miejsc zamkniętych dla publiczności. To 
tutaj zespoły, z dala od fl eszy, kamer, widzów i oka jury, mogą się „prawdziwie” zinte-
grować. Klub Festiwalowy to zabawa – nieprzerwany śpiew, taniec, muzyka i rozmowy 
w barze klubu. Oprócz owej spontanicznej i nieskrępowanej zabawy każdy zespół ma 
swoje przysłowiowe pięć minut, podczas których do niego należy klubowa scena i par-
kiet. Uczestnicy zespołu poprzez wspólną zabawę z innymi zespołami i festiwalowymi 
organizatorami pokazują, niejako od tej nieofi cjalnej strony (od środka) swoją tradycję. 
Uczą swoich tańców, śpiewu i melodii. W pozostałych częściach klubu – na korytarzach, 
w barze – klub spontanicznie zaczyna żyć własnym życiem, w którym członkowie ze-
społów łączą się z sobą, dodajmy, głównie poprzez medium potrafi ące wyrazić to, co 
niewyrażalne – czyli poprzez muzykę.

41 R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 170.
42 Twórcy festiwalowych dekoracji wyraźnie nawiązują do tradycyjnych elementów i symboli podhalań-

skiej kultury góralskiej. 
43 Chodzi o integrację spontaniczną, ale także i tę zamierzoną, ponieważ integracja należy do programo-

wej oferty organizatorów festiwalu. 
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Kolejnym miejscem wskazywanym przez ankietowanych i przez osoby, z którymi 
przeprowadzałam wywiady jest Namiot Festiwalowy wraz z jego kulisami. Podczas gdy 
na scenie trwają występy podziwiane przez publiczność i oceniane przez jury, za sceną 
raz po raz odbywają się spontaniczne interkulturowe konfrontacje, które czasami przera-
dzają się w nieofi cjalne i „prywatne” małe koncerty.

Trzecim miejscem (sprzyjającym spotkaniom i integracji), które wybierali festiwalo-
wi ankietowani44 była Wioska Festiwalowa. To tutaj podczas Kiermaszu Sztuki Ludowej 
prezentuje się dzieła artystów ludowych z całej Polski, a także z zagranicy oraz degu-
stuje tradycyjne potrawy regionalne. Nieopodal natomiast odbywały się Mistrzostwa 
Podhala w Powożeniu. Jednak dla nas kluczowe są tutaj dwa inne typy festiwalowych 
imprez odbywających się w Wiosce. Mam tu na myśli ogniska integracyjne z udzia-
łem zespołów, które odbywają się w wieczór poprzedzający inaugurację festiwalu. Dla 
wielu to właśnie wtedy następuje pierwsze spotkanie z przyjeżdżającymi zespołami. Na 
terenie Festiwalowej Wioski znajduje się mniejsza scena plenerowa, na której również 
prezentują się zespoły i ich kapele. Zwieńczeniem wieczoru jest wspólne pieczenie kieł-
basek przy wielkich góralskich watrach.

Drugim wspomnianym wydarzeniem są Dni Narodowe. Wtedy to, jak sama nazwa 
wskazuje, dzień należy do danego zespołu góralskiego, a tym samym do jego kultury. 
Podczas takiego dnia uczestnicy zespołu przybliżają publiczności własną tradycję: opo-
wiadają o swoim kraju i obyczajach, uczą zgromadzonych śpiewu i tańca, prezentują 
swoje wyroby artystyczne i częstują tradycyjnymi potrawami oraz trunkami, ilustrując 
przez to przysłowie „przez kuchnię do serca”. „Bo i tam się cosi takiego ognistego tyz 
casem wypije coby mieć lepsy humor do tońca i zabawy”45. Te dwa rodzaje festiwalo-
wych imprez-spotkań w przeciwieństwie do Klubu Festiwalowego kładą jednak zde-
cydowany nacisk (przynajmniej w założeniu organizatorów) na festiwalowego widza 
i przyjeżdżającego turystę.

Rozwojowy model relacji „intergóralskich” na MFFZG

Ponieważ interkultura, która powstaje na MFFZG, jest sumą46 spotykających się kultur 
góralskich, dla potrzeb bardziej precyzyjnego określenia procesu tworzenia się festi-
walowej więzi i kategorii „wspólnoty festiwalowej”, pozwolę sobie wprowadzić termin 
„intergóralskości”.

Powtórzmy za autorami książki, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania 
się, że relacja nie jest formą statyczną, lecz procesem. Nawet najbardziej statyczne rela-
cje zmieniają się z dnia na dzień i w dłuższym okresie czasu. Badacze komunikacji spo-
łecznej podjęli próbę opisania i wyjaśnienia tego, jak ten proces tworzy i odzwierciedla 
dynamikę zmian w owych konfrontacjach47.

44 Zaznaczmy, że dla samych Polaków to miejsce było na drugiej pozycji. 
45 Fragment wypowiedzi jednego z respondentów.
46 Pozwolę sobie użyć tego słowa, jednak wiemy, że w rzeczywistości nie jest to suma, lecz zupełnie 

nowa jakość. 
47 R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 258.
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Jeden z najbardziej znanych modeli rozwoju relacji stworzył Mark Knapp48, który 
wyróżnił dziesięć faz zawiązywania relacji i wycofywania się z nich. Inni badacze suge-
rowali, że model porozumiewania się w relacji powinien obejmować także trzeci obszar 
– „podtrzymywania relacji” – porozumiewania się nastawionego na utrzymanie relacji 
satysfakcjonującej i przebiegającej harmonijnie49. Owo podtrzymanie obejmuje nastę-
pujące formy komunikacji: pozytywne zachowania, otwartość oraz zapewnianie part-
nera relacji o swoim zaangażowaniu50. Dziesięć faz relacji według Knappa mieści się 
w trzech obszarach porozumiewania się między sobą w związkach. Pozwoliłam sobie 
przytoczyć ów model, gdyż według mnie bardzo dobrze odzwierciedla on sieć festi-
walowej komunikacji, czyli porozumiewanie się uczestników MFFZG oraz tworzenie 
intergóralskiej więzi.

Pierwsza faza wymieniana przez Knappa to faza inicjowania. Jej celem jest wy-
rażenie zainteresowania nawiązaniem kontaktu i pozytywne zaprezentowanie siebie 
drugiej osobie. Porozumiewanie się w tej fazie przebiega zazwyczaj krótko i na ogół 
podlega konwencjonalnym zasadom: uściśnięcie ręki (lub inny rodzaj powitania), wy-
miana uwag na tematy obojętne (choć w przypadku festiwalu nie tak do końca obojętne, 
więc wolę tu użyć słowa tematy ogólne) oraz zwroty grzecznościowe. Takie zachowa-
nia, mimo tego, iż mogą wydawać się czasem nieco sztuczne i bez znaczenia, sygnali-
zują chęć nawiązania relacji z drugą osobą. Pozwalają nam przekazać, bez użycia słów: 
„jestem nastawiony przyjaźnie i chcę cię poznać”. Inicjowanie relacji wymaga odpo-
wiednich umiejętności. Badania ujawniły, że istnieje kilka strategii, które skutecznie i 
w akceptowany społecznie sposób pozwalają nawiązać znajomość. Douglas wymienia 
tutaj następujące strategie inicjowania: s ieć  kontaktów (dzięki niej można uzyskać 
informacje o innych od osób trzecich, które pomagają w nawiązaniu kontaktu), ofer ta 
(odnalezienie takiej uprzywilejowanej pozycji, która pozwoli na zbliżenie się do part-
nera, z którym chcemy nawiązać kontakt), podejście  (werbalne i niewerbalne sygna-
lizowanie chęci kontaktu – typową formą podejścia jest uśmiech 51 i przedstawienie 
się drugiej osobie), podtrzymywanie (polega na takim zachowaniu, które pozwala 
podtrzymać „konwersację” – typową formą podtrzymywania jest zadawanie pytań)52.

Po nawiązaniu kontaktu z nowym znajomym zaczynamy szukać wspólnej płaszczy-
zny. Przechodzimy wówczas do fazy eksperymentowania. Zaczynamy od podstaw: 
Skąd jesteś?, Co robisz?. Następnie szukamy podobieństw. Według odpowiedzi moich 
festiwalowych ankietowanych jest to głównie muzyka, śpiew, taniec i strój (w szerszym 
rozumieniu folklor).

48 M.L. Knapp, A.L. Vangelisti, Interpersonal Communication and Human Relationships, Boston 2000, 
wyd. 4 [za:] R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 259.

49 Tamże, 259.
50 M. Dainton, Maintenance Behaviors, Expectations for Maintenance and Satisfaction: Linking Compar-

ison Levels to Relational Maintenance Strategies, „Journal of Social and Personal Relationships”, 17, s. 827–
842, 2000, [za:] R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 259.

51 Warto w tym miejscu przypomnieć, że to właśnie uśmiech był wybierany przez festiwalowych re-
spondentów jako element, bądź kanał komunikacyjny, który jest najbardziej pomocny przy nawiązywaniu 
kontaktu z osobą z innej kultury. 

52 W. Douglas, Affi nity-testing in Initial Interactions, „Journal of Social and Personal Relationships”, 4, 
s. 3–16 [za:] R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 260.
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Osobom porozumiewającym się, które są zainteresowane sobą nawzajem, przejście 
od fazy inicjowania kontaktu do fazy eksperymentowania zazwyczaj zajmuje niewiele 
czasu. Rodzaj poszukiwanych w tej fazie informacji zależy od tego, do jakiej relacji 
dążymy. W naszym przypadku jest to m.in. tworzenie się intergóralskiej więzi dlatego 
wskazywanie przez ankietowanych na muzykę, śpiew i taniec, czyli ważne wyznaczniki 
góralskiego folkloru i tradycji jest w pełni uzasadnione.

W następnej kolejności przechodzimy do fazy intensyfikowania, w której za-
czyna się rozwijać interpersonalna relacja jakościowa. W fazie tej, co podkreśla m.in. 
Richmond53, sporo czasu zajmuje bezpośrednie wyrażanie uczuć – metaporozumiewa-
nie się służące omawianiu wzajemnych relacji. Wykorzystywane są wówczas również 
takie pośrednie sposoby jak: spędzanie razem coraz więcej czasu, wzajemne wsparcie, 
wyświadczanie sobie przysług i pomaganie sobie, drobne upominki, aluzje, niewerbalne 
sygnały sympatii, przedstawianie sobie nawzajem przyjaciół, a bywa, że i członków ro-
dziny (przypadek zespołu Oldrzychowice, z którego wiele osób przyjechało na festiwal 
z członkami swoich rodzin).

Wspomniane upominki i prezenty to na festiwalu rzecz bardzo ważna i symboliczna. 
Wręczane są one w tzw. wymiarze mikro i makro oraz w sytuacjach ofi cjalnych (dele-
gacje zespołów wymieniające się prezentami z sobą, z organizatorami festiwalu bądź 
z władzami miasta), ale również i tych bardziej prywatnych i spontanicznych (podarunki 
danego zespołu dla swojego opiekuna i tłumacza bądź te zupełnie oddolne wymiany 
między dwoma różnymi uczestnikami festiwalu). Zawsze jednak są one dowodem sym-
patii i odzwierciedlają chęć nawiązania bardziej lub mniej formalnych kontaktów. Faza 
intensyfi kowania jest okresem fascynacji, a nawet euforii w relacjach.

Kiedy relacja zacieśnia się, jej uczestnicy wchodzą w fazę in tegrowania. Zaczynają 
wówczas tworzyć wspólnotę w sensie społecznym. Wraz ze zwiększaniem stopnia integra-
cji, jesteśmy sobie bliżsi, zmniejsza się poziom niepewności dotyczącej relacji, jaśniejsze 
stają się również obowiązujące w relacji normy i wiadomo, co można, a czego nie.

W ostatniej fazie modelu Marka L. Knappa dochodzi do powstania związku. W fa-
zie tej uczestnicy-partnerzy publicznie wykonują symboliczne gesty (np. wspólny ta-
niec), aby pokazać światu swoją więź. Gesty te mogą przybrać formę dyplomatycznego 
kontraktu, jak to było w przypadku ofi cjalnego podpisania umowy w sprawie ustano-
wienia partnerskich kontaktów i współpracy między Gminą Miasta Zakopane (Rzeczpo-
spolita Polska) a Tybetańskim Okręgiem Autonomicznym Ganze w Prowincji Sichuan 
(Chińska Republika Ludowa), mniej formalnych więzi między zespołami owocującymi 
wzajemnymi wymianami, współpracy między różnymi festiwalami oraz między specja-
listami – folklorystami, etnografami, etnomuzykologami, kulturoznawcami (przyczynek 
do dyskusji na temat stanu, sytuacji i miejsca folkloru we współczesnym świecie – np. 
konferencja w Cieszynie, bądź coroczne konferencje odbywające się w Zakopanem na 
dzień lub dwa przed rozpoczęciem MFFZG). Wreszcie relacje na poziomie tych oddol-
nych kontaktów człowiek – człowiek (przyjaźnie, odwiedziny, a nawet miłości i mał-
żeństwa).

53 V. Richmond, J.S. Gorham, B.J. Furio, Affi nity-Seeking Communication in Collegiate Female-Male 
Relationships, Communication Quarterly, 35, 1987, s. 334–348 [za:] R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor 
II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 261–263.
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Moim zdaniem, schemat Knappa doskonale obrazuje, jak aktywnie zmienia się fe-
stiwalowy kontakt (w trakcie i po festiwalu), jego intensyfi kacja lub zmiana. Patrząc 
bowiem na drugą część owego schematu, ujawniają się fazy, które zachodzą (z różnym 
natężeniem, a zdarza się, że nie zachodzą wcale) wśród festiwalowych uczestników już 
po zakończeniu MFFZG: odróżnianie  s ię  (differentiating – uczestnicy wytworzyli 
wspólnotę intergóralską – całkiem nową jakość – jednak z drugiej strony „muszą” także 
na nowo odnaleźć swoją indywidualną etniczną tożsamość), ograniczanie  (zmniej-
sza się wówczas liczba i jakość porozumiewania się w relacji), stagnacja (następstwo 
przedłużającego się ograniczania), unikanie  (dystans przez unikanie kontaktów, cza-
sem dzieje się to w aurze usprawiedliwień), zakończenie  – również może mieć swój 
charakterystyczny przebieg i cechy wyróżniające54. Dodam jeszcze tylko, że to właśnie 
podczas owego zacieśniania więzi i intensyfi kowania relacji wytwarza się wspominana 
już kategoria fes t iwalowej  wspólnoty (góralskiej, ale i nie tylko góralskiej).

Nad tym wszystkim bezkonkurencyjnie króluje folklor, a dokładniej muzyka, śpiew 
i taniec – tak bardzo podkreślane zarówno wśród ankietowanych, jak i wśród osób z któ-
rymi przeprowadzałam wywiady. Potwierdzają to również moje bezpośrednie festiwalo-
we obserwacje – folklor stanowi punkt wyjścia do zdecydowanej większości festiwalo-
wych spotkań. Muzyka, śpiew i taniec są najmocniejszym, ale i najbardziej elastycznym 
tworzywem, które łączy festiwalową – intergóralską sieć komunikacji. To istna komuni-
kacyjna triada – najskuteczniejsza płaszczyzna interkulturowego porozumienia i współ-
odczuwania na MFFZG.

Przykładów festiwalowych spotkań można mnożyć tysiące. Ja starałam się jedynie 
zarysować tutaj klimat tego zakopiańskiego święta. Pokazać, o co w nim chodzi, co po-
wstaje i co jest ważne. Jednak tak naprawdę atmosferę i sedno tego interkulturowego 
spotkania górali świata oraz innych spotkań – zarówno specjalistów z różnych dziedzin, 
jak i publiczności – odkryć, doświadczyć i zrozumieć można jedynie podczas osobistego 
uczestniczenia w tym wydarzeniu. Wtedy to, pod wieloma względami i w większości 
przypadków nie do końca świadomie – podczas święta kładącego przecież zdecydowany 
nacisk na ludowe aspekty kultury – nabiera się55 tak modnej, ale i coraz bardziej potrzeb-
nej w naszym współczesnym nowoczesnym świecie kompetencji interkulturowej.

Zakopiański festiwal jako owo międzykulturowe i wielobarwne spotkanie pokazuje, 
że nie ma tradycji lepszych i gorszych oraz bardziej i mniej cennych. Uczy poszanowa-
nia obcości i inności, burząc lansowane przez wielu przekonanie o nadrzędności swojsz-
czyzny. Wszak nad wszystkimi górami, jak napisał kiedyś Zbigniew Ładygin, niebo jest 
jedno.

54 R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R.F. Proctor II, Relacje interpersonalne…, dz. cyt., s. 263–264.
55 Być może dla niektórych nieco paradoksalnie, gdyż ludowy często kojarzy się z zastałym, tradycyj-

nym, schematycznym i stereotypicznym. 
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MIGRACJA Z POLSKI DO IRLANDII – PRZYPADEK 
KONTAKTU MIĘDZYKULTUROWEGO

Wstęp

Na gruncie jednej cywilizacji ludzie wielu różnych kultur wchodzą z sobą w szeroki 
zakres relacji. Zjawisko to nie jest domeną czy wynalazkiem współczesności, choć na 
pewno jest z nią ściśle związane. Zarówno kultura, język, jak i religia są czynnikami 
budującymi obraz otaczającego nas świata, tworzą jego wizję, wartościują i kategory-
zują. Jan Kieniewicz słusznie zauważa, że nie są one jednak narzędziami ani dosko-
nałymi, ani ostatecznymi, a na pewno nie jedynymi. Społeczności o różnym poziomie 
organizacji, mające zróżnicowane relacje ze środowiskiem naturalnym, wytwarzają 
zespoły działań i zasady zachowań, służące im do przeprowadzania procesów regu-
lacyjnych i adaptacyjnych (transformacji) oraz kształtowania takich zachowań, które 
zapewniają utrzymanie homeostazy systemu. Mówimy w następstwie o wspólnotach: 
społecznych i ekonomicznych, oraz o więzach, czyli o kulturze. Kultura spełnia za-
sadnicze role regulujące1.

Kultury stykają się ze sobą od „zawsze”, od kiedy członkowie jednej grupy wspólnotowej, ro-
dowej etc. zetknęli się z członkami innej grupy (...) Kontakty i zależności międzykulturowe znajdu-
ją swe odzwierciedlenie w osobowościach ich uczestników oraz w wymiarze mikrostrukturalnym, 
w różnych obszarach życia społecznego2.

Współczesne społeczeństwa stają się coraz bardziej niejednorodne, złożone i otwarte na ze-
wnętrzne wpływy kulturowe (…) poddawane są one, przynajmniej w ostatnim stuleciu, akultu-
racyjnemu oddziaływaniu ze strony innych, szczególnie bardziej rozwiniętych grup kulturowych, 
narodowych, religijnych, rasowych3.

1 J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003, s. 38–42.
2 T. Paleczny, Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków 2006, s.7–8.
3 Por. tamże, s. 7.
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Wilfred Gerhard pisze:

(…) wielokulturowość oznacza, że różne grupy artykułują swoje życzenia (…) domagają się 
prawa publicznego ujawniania ich kolektywnych tożsamości, albo poprzez noszenie specjalnych 
strojów, obchodzenia specjalnych świąt, ukazywania swoistych zasad funkcjonowania osób okre-
ślonej płci, stosowania określonej architektury religijnej, lub obserwowania szczególnych rytuałów 
religijnych etc. W miarę jak zasady te są akceptowane jako część kultury danego społeczeństwa 
obywatelskiego, stają się częścią jego kultury narodowej4.

Zbiorowe przekonanie o przynależności do wspólnoty szerszej w swym zakresie niż 
grupa, rodzina czy naród, dało możliwość zaistnienia więzi wykraczającej poza sche-
mat myślenia poprzez pryzmat własnej kultury – parafrazując, umożliwiło powstanie 
nowego systemu społecznego – cywilizacji. Największym obecnie układem integracyj-
nym, scalanym nie tylko więziami politycznymi oraz ekonomicznymi, ale także, a może 
przede wszystkim więziami kulturowymi są – zdaniem Huntingtona – cywilizacje.

Mówiąc o cywilizacji, mam na myśli powszechny fakt odnajdywania się ludzi w rzeczywisto-
ści szerszej niż ich kultura. Związki ponadkulturowe istnieją realnie i decydują o kształtowaniu 
wizji świata i zdolności komunikacji5.

Interesującym nas terminem, odnoszącym się do rzeczywistości społecznej, jest „ponowocze-
sność”, czyli przestrzeń i faza w rozwoju społeczeństwa i kultury następująca po nowoczesności, 
modernizmie, po reformacji kulturowej, która dobiega końca, ale jeszcze całkowicie nie uległa 
unieważnieniu6.

Ponowoczesność to ten stan funkcjonowania wartości, norm, który odnosi się do teraźniejszo-
ści, do „dzisiejszości” i „tutejszości”, przy czym „tutejszość” – dzięki szybkim przemianom tech-
nologicznym oraz rozwojowi możliwości komunikacyjnych jest taka sama dla większości uczest-
ników i konsumentów cywilizacji zachodniej7.

Pojęcia „ponowoczesność” używać będziemy zatem do oznaczenia warunków społeczno-kul-
turowych wyłaniających się z gwałtownych przemian ostatnich lat, głównie w krajach zamożnego 
Zachodu. Termin sugeruje, że zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach zmiany są na tyle dogłębne 
i wszechogarniające, że pozwalają czy wręcz nakazują mówić o nowej, odrębnej i swoistej forma-
cji społeczno-kulturowej8.

Zwróciłam szczególną uwagę na pojęcie „ponowoczesność” gdyż stanowi ono punkt 
wyjścia oraz określa ramy i przestrzeń, po której będę się poruszać w dalszej części 
moich rozważań. „Ponowoczesność oznacza wyłanianie się postnarodowych (między-
narodowych, ponadnarodowych) typów tożsamości kulturowej. Pojawiają się nowe, 
cywilizacyjne wzory wielokulturowości i „międzynarodowe” (w odróżnieniu od prena-
rodowych, międzyetnicznych) typy pluralizmu”9.

4 Z. Czachór, Uczestnicy stosunków międzykulturowych [w:] Stosunki międzynarodowe, red. W. Melen-
dowski, Cz. Mojsiewicz, Wrocław 1988, s. 44.

5 Por. J. Kieniewicz, Wprowadzenie..., dz. cyt., s. 38–42.
6 Por. Z. Bauman, Ponowoczesność, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 902–913.
7 Por. T. Paleczny, Wzory wielokulturowości…, dz. cyt., s. 16.
8 Por. Z. Bauman, Ponowoczesność…, dz. cyt., s. 902–913.
9 Por. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000, s. 198.



311Migracja z Polski do Irlandii – przypadek kontaktu międzykulturowego

Migracja jako forma kontaktu kulturowego

Migracje towarzyszą człowiekowi właściwie od zarania dziejów, są czynnikiem napę-
dzającym zarówno ekonomię, jak i gospodarkę. Nie można zapominać jednak o aspek-
cie rozwojowym w kulturowym i psychologicznym znaczeniu. Ogromny wpływ zarów-
no na kulturę przyjmującą, jak i „wysyłającą” bez wątpienia lokuje zjawisko migracji 
w czołówce aspektów umożliwiających i jednocześnie powodujących kontakt między-
kulturowy.

Genezę i przyczyny sprawcze migracji wyznaczają zarówno czynniki wewnętrzne, wynikające 
z psychologicznych motywacji jednostek, jak i zewnętrzne (…). Konfi guracja warunków społecz-
nych i kulturowych występujących w zbiorowościach – przyjmującej i opuszczanej konkretyzuje 
się w zespole zjawisk push and pull10.

Migracja jest nośnikiem różnorodnych systemów wartości, modeli ładu kulturowe-
go, słowem wzorów kultury. W postnowoczesnej rzeczywistości, w świecie zamienio-
nym przez człowieka i jego wynalazki na globalną wioskę, migracje spełniają swoje 
kulturowe znaczenie w sposób nie do przecenienia, ciągle, praktycznie w każdym za-
kątku ziemi. Migracje są przyczyną, skutkiem i nośnikiem wielokulturowości i szeroko 
pojętego pluralizmu. Myli się jednak ten, kto przypisuje jej cechy wyłącznie integracyj-
ne i „otwierające”. Migracja może bowiem stanowić formę manifestacji przynależności 
do określonej grupy społecznej, narodowej, religijnej czy kulturowej. Identyfi kacja taka 
może mieć związek z czynnikami adaptacyjnymi i ochronnymi w nowym środowisku 
– środowisku przyjmującym.

Badając migracje pod kątem znaczenia i dialogu międzykulturowego, nie sposób po-
minąć zespołu zmian zachodzących w otoczeniu migranta. Mam tu na myśli środowi-
sko „wypychające”. Praktycznie każda decyzja o migracji, zwłaszcza tej dalekiej bądź 
długotrwałej, jest decyzją trudną, bywa niekiedy drastyczną. Decyzja taka powoduje 
ogromne zmiany w życiu jednostki, niestety często skupiamy się tylko na tych, które 
zaistnieją w tzw. „nowym miejscu” na nowej ziemi. Bardzo mało uwagi poświęca się 
osobistym emocjom i przeżyciom podmiotu migracji. Mówi się o przemianach osobo-
wości, lecz zapomina się, że zaczynają się one już z chwilą podjęcia decyzji o wyjeź-
dzie. Środowisko bardzo różnie reaguje na wiadomość o zamiarach emigracji jednego 
z członków swojej grupy. Nie zawsze są to reakcje pozytywne. Mimo coraz większego 
znaczenia i udziału kobiet w migracjach, są one oceniane inaczej niż mężczyźni. W po-
wszechnym mniemaniu mężczyzna, który decyduje się na wyjazd i zostawia w kraju 
żonę z kilkuletnim dzieckiem jest opiekunem, zaradnym, pracowitym człowiekiem, któ-
ry chce zapewnić swoim najbliższym godne życie. Kobieta będąca w takiej samej sytu-
acji nie jest już odbierana tak jednoznacznie. Nie jest dobrą matką, zostawiając swoje 
dziecko (w podtekście bez opieki), czyli, idąc dalej tym tropem, nie przejawia uczuć 
macierzyńskich, nie spełnia swojej społecznej roli – nie spełnia oczekiwań swojej grupy. 
Obraz ten pokazuje nam głębokie uwarunkowania kulturowe, wywodzące się z pewnych 
tradycji, tradycji świata patriarchalnego i zmaskulinizowanego, gdzie kobiecie przypi-
sana była rola matki i strażniczki domowego ogniska. Utrzymanie domu, szeroko pojęta 

10 Por. T. Paleczny, Stosunki międzykulturowe zarys problematyki, Kraków 2005, s. 265.
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przygoda były raczej domeną mężczyzny. Kłopoty z kulturą, z rolami społecznymi, jakie 
w niej pełnimy, mogą zatem zaczynać się jeszcze w kraju ojczystym. O ile łatwo nam 
jest przyjąć zmiany zachodzące na nowym gruncie, wpychając je wszystkie do wspólne-
go worka zwanego „różnicami kulturowymi”, o tyle trudno nam jest pojąć i zrozumieć 
pewne zachowania wyrosłe na naszej ziemi ojczystej. Odbieramy je jako złośliwość, 
nieżyczliwość, niechęć etc. Nie próbujemy nawet zastanowić się nad istotą zjawiska i jej 
znaczeniem kulturowym.

Już samo podjęcie decyzji o wyjeździe oraz porzuceniu macierzystej zbiorowości 
wiąże się prawie zawsze z koniecznością zmiany akceptowanych wartości i celów ży-
ciowych.

Migracja bywa przedsięwzięciem ryzykownym (…) Przeżycia związane z podróżą, kontaktem 
z innym systemem społecznym, adaptacją do nowego środowiska, zdobywaniem nowych umie-
jętności językowych i zawodowych, opisywane jako syndrom zwany „szokiem kulturowym”, wy-
wierają trwały i głęboki wpływ na psychikę migrantów. Zmiany psychiczne towarzyszące doświad-
czeniom sytuacji migracyjnej są zjawiskiem trwałym, nawet w tych przypadkach, w których pobyt 
poza macierzystym systemem społecznym ma charakter tymczasowy i kończy się powrotem11.

Wyjeżdżając, człowiek zaczyna „nowe życie”. Nowa praca, nowi znajomi, czasami 
nawet rodzina. O ludziach wyjeżdżających, zwłaszcza tych młodych, mówi się, że są 
pokoleniem „na razie”, „tymczasem”. Próbuje się ich wbić w szablon pokolenia JPII, 
SMS, MP3 czy jakiejś innej mniej lub bardziej chwytliwej najlepiej obco brzmiącej 
skróconej nazwy. Tak jak wszystko ma być funkcjonalne, zajmować niewiele czasu, być 
tu i teraz, tak i migranci zdają się funkcjonować w podobny sposób do współczesnych 
im nowinek technologicznych. Przelotność, ulotność, nieskończone możliwości: zmiany 
pracy, dzielnicy, departamentu, hrabstwa oraz kraju.

Wybierając docelowe miejsce migracji, dokonujemy niekiedy wyboru nowej ojczy-
zny. Czym zatem sugerują się migranici? Co stanowi o atrakcyjności danego miejsca? 
Jako pierwszy nasuwa się nam oczywiście czynnik fi nansowy – wysokość możliwych 
zarobków – łatwość w znalezieniu pracy, warunki socjalne, czyli koszt zamieszkania, 
dojazdu do pracy, żywności etc. oraz cena biletu dojazdowego. Ten ostatni to jeden 
z czynników, który zdetronizował Stany Zjednoczone z wysokiego miejsca na skali 
atrakcyjności zarobków w docelowych krajach migracji. Bardzo wysoki koszt dojaz-
du i selekcja potencjalnych pracowników np. w postaci wizy zniechęciły potencjalnych 
migrantów (zwłaszcza po 2004 roku, kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, 
a Polacy uzyskali możliwość podjęcia legalnej pracy np. w Irlandii).

Kolejnym czynnikiem jest fakt posiadania rodziny i tzw. układów w miejscu doce-
lowym – łatwiej jest jechać, gdy praca już na nas czeka, mówiąc kolokwialnie, gdy jest 
„nagrana”. Ludzie bliscy pomogą w adaptacji do nowego miejsca, niejednokrotnie to oni 
podjęli decyzję o wyjeździe i teraz „ściągają” resztę rodziny, nie pozostawiając jej de fac-
to wyboru co do miejsca pobytu. Należy pamiętać i uwzględniać migracje małych grup 
wspólnotowych, w tym rodzinnych, sąsiedzkich, przyjacielskich, rówieśniczych etc.

Jednym z czynników, który przez samych migrantów jest bardzo często pomijany, 
nieuświadomiony bądź spychany na dalszy plan, jako mało ważny, błahy, bądź nieistnie-
jący, jest czynnik kulturowy. Podobieństwo kultury opuszczanej do tej, którą zastaniemy 

11 T. Paleczny, Stosunki..., dz. cyt.,, s. 267.
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ma przynajmniej teoretycznie zagwarantować bezpieczeństwo. Pomóc w odnalezieniu 
się i zrozumieniu otaczającego nas porządku społecznego. Czym zatem jest podobień-
stwo kulturowe? Czy jest ono zdeterminowane funkcjonowaniem w szerszej wspólno-
cie, jaką jest cywilizacja? Czy dialog możliwy jest tylko na jakimś wspólnym gruncie 
i czy w rzeczywistości lepszy jest od spotkania?

W Irlandii mówi się, że: „Polacy to modelowi imigranci, ponieważ są biali i katolic-
cy”. To jedno zdanie zawiera w sobie zarówno pragnienia i oczekiwania Irlandczyków 
w stosunku do imigrantów, jak również mówi wiele o zachodzącej między nimi relacji. 
Historia zielonej wyspy jest wielce skomplikowana, w niniejszym tekście nie jest moim 
celem opisanie jej dokładnie, chcę jednak zarysować pewne ramy – pomocne w prowa-
dzeniu dalszych rozważań. Historia Irlandii naznaczona jest okresami krwawych wojen 
i rządów, bratobójczych walk, braku suwerenności, wielkiego głodu oraz zaciętej walki 
o niepodległość, zarazą ziemniaczaną, która w swoim niszczycielskim żniwie pochłonę-
ła ok. miliona ludzi, a kolejny milion zmusiła do emigracji. Irlandia znajdowała się w sy-
tuacji krytycznej. Utworzenie w 1921 roku Wolnego Państwa Irlandzkiego nie zażegna-
ło kryzysu. Czarnymi literami na kartach historii Irlandii zapisał się rok 1922, w którym 
wybuchła bratobójcza wojna domowa. Irlandia była tak osłabiona i biedna, że w świecie 
przyjęła się nazwa sick man – dobitnie ukazująca kondycję wyspy. Sami Irlandczycy 
określani byli mianem The Vanishing Irish, nazwa ta nie dziwi, jeśli weźmiemy pod 
uwagę fakt, iż na początku lat 20. XX wieku aż 43% urodzonych w Irlandii mężczyzn 
i kobiet mieszkało za granicą kraju. A jednak na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat 
Irlandii udało się zapracować na miano „Tygrysa Celtyckiego”12.

Według National Association of Citizens Information Services, po otwarciu irlandz-
kiego rynku pracy, osoby z krajów Europy Wschodniej stanowią już 10% populacji Ir-
landii. Wśród nich najliczniej reprezentowani są Polacy. Jak już wspomniałam, oprócz 
czynnika fi nansowego bardzo mocno zadziałał czynnik kulturowy. Historia i doświad-
czenia obu krajów są bardzo zbieżne – lata ucisku, brak suwerenności, wojny. Doświad-
czenia takie spowodowały wytworzenie pewnego rodzaju wrażliwości społecznej. Gdy 
dodamy do tego aspekt religijny, dużo łatwiej będzie nam zrozumieć kulturowe i oby-
czajowe zbieżności Polski i Irlandii. Religia oprócz wyznaczania granicy, dzielenia na 
swoich i obcych, stanowi również sferę tożsamości narodowej i kulturowej. W przy-
padku Polski i Irlandii będzie to jeden z wielu czynników scalających relację. Oba 
kraje jeszcze w XX wieku podejmowały heroiczną wręcz walkę o utrzymanie swojej 
niezależności, w tym niezależności religijnej. W Irlandii mocne przeciwstawienie się 
protestantyzmowi, a co za tym idzie koronie angielskiej w ostateczności spowodowało 
odłączenie się od protestanckiej większości. W Polsce sytuacja nie była tożsama, lecz 
w swym wydźwięku podobna. Tu religia była z jednej strony zwalczana przez państwo, 
a z drugiej dawała ogromną siłę społeczeństwu, pozwalała na manifestację poglądów, 
scalała, dawała możliwość ekspresji. Polacy jako katolicy nie stanowią więc zagrożenia 
dla Irlandii, mało tego, reperują jej religijność i katolicką tożsamość. Polacy zapełnia-
ją irlandzkie kościoły, łatają powstałą w ostatnich dziesięcioleciach pustkę i widocznie 
zlaicyzowane społeczeństwo. Można powiedzieć, że manifestują to, o czym Irlandczycy 

12 Termin „Celtic Tiger” został po raz pierwszy użyty przez Kevina Gardinera w 1994 r., porównującego 
wzrost gospodarczy Irlandii do wzrostu gospodarczego niektórych azjatyckich „tygrysów”.
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już zapomnieli, że mówią za nich ich głosem. Słowem umacniają tożsamość, zarówno 
kraju, który dał im nowy dom, jak i swoją polską.

Kolor skóry imigrantów jest również ważną kwestią, zwłaszcza dla państwa takie-
go, jak Irlandia. Obserwując ogromny napływ czarnej ludności afrykańskiej na wyspy 
brytyjskie, widać zmiany, jakie niesie z sobą taka migracja. Irlandia wydaje się jeszcze 
nie gotowa na zmianę myśli społeczno-kulturowej. Kraj ten mimo ogromnego skoku 
gospodarczego, nadal odczuwa potrzebę podkreślania katolickich korzeni i suwerenno-
ści, i Polacy doskonale spełniają tę funkcję. Irlandczycy wydają się również bliżsi sercu 
polskich imigrantów, gdyż jeszcze w latach 20. XX wieku 43% kobiet i mężczyzn uro-
dzonych w Irlandii mieszkało poza granicami kraju13. Fakt ten powoduje istnienie pew-
nego rodzaju wrażliwości, o której pisałam wcześniej. Bardzo ważne jest zrozumienie 
i wzajemna identyfi kacja potrzeb i sytuacji życiowej imigrantów. Najnowsze dane sta-
tystyczne podają, iż co dziesiąty mieszkaniec Zielonej Wyspy pochodzi z innego kraju 
niż Irlandia.

Migracje, zwłaszcza te o charakterze ekonomicznym, są wynikiem prostego rachun-
ku zysków i strat, jednostka ma nadzieję na poprawę sytuacji fi nansowej – swojej, ale 
często współmałżonka czy całej rodziny. Trudna sytuacja na rynku pracy, brak odpo-
wiedniego wykształcenia, umożliwiającego podjęcie pracy w ojczyźnie, a jednocześnie 
wysoki popyt na średnio wykwalifi kowaną siłę roboczą oraz pracowników fi zycznych 
poza granicami kraju, są najczęściej podawanymi przyczynami podjęcia decyzji o opusz-
czeniu kraju.

Można zatem wyróżnić trzy główne powody, które leżą u podstaw podjęcia decyzji 
o opuszczeniu Polski:

chęć zmniejszenia ryzyka problemów fi nansowych gospodarstwa domowego (do-
tyczy to zwłaszcza osób, które straciły na transformacji systemowej);
obawa przed wykluczeniem z rynku pracy i chęć utrzymania aktywności zawodo-
wej (zwłaszcza osoby młode, dobrze wykształcone, pozostające bez zatrudnienia 
lub otrzymujące bardzo niskie wynagrodzenie w związku z wysokim poziomem 
bezrobocia w kraju);
chęć kształcenia się (ludzie młodzi, jeszcze w trakcie nauki na uczelniach wyż-
szych, chcący zdobyć doświadczenie, podnieść kompetencje językowe)14.

Komunikacja i dialog międzykulturowy

W cywilizacji europejskiej ukształtował się „dialog”, jako zasadnicza metoda, dzięki której 
ludzie nawiązują relacje (także ci należący do odrębnych wspólnot narodowych)15.

 Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej rok 2008 ustanowiony 
został europejskim rokiem dialogu międzykulturowego.

13 J. Lee, Ireland, 1912–1985: Politics and Society, Cambridge, 1989.
14 A. Rudiukiewicz, Raport z badań. Emigracja zarobkowa z Polski do Irlandii, Warszawa, listopad 2006.
15 K. Gawlikowski, Dialogue Among Civilisations as a Challenge in The Era of Globalisation, vol. II, 

Oslo 2003, s. 411.
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Dialog międzykulturowy to otwarta i pełna szacunku wymiana poglądów pomiędzy osobami 
lub grupami mającymi różne pochodzenie etniczne, kultury, religie, języki i dziedzictwo. Dialog 
międzykulturowy wymaga swobody i umiejętności wyrażania własnych poglądów, a także chęci 
i umiejętności słuchania zdania innych ludzi. Celem dialogu międzykulturowego jest rozwinięcie 
głębszego zrozumienia dla różnych poglądów i praktyk, zwiększenie uczestnictwa i wolności do-
konywania wyborów życiowych, równości i szacunku dla ludzkiej godności, pobudzanie procesów 
twórczych oraz zachęcanie ludzi i społeczeństw do wzrostu i transformacji poprzez pełen szacunku 
dialog z innymi16.

W badaniach przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej z grudnia 2007 r., wzięło 
udział ponad 27 tys. respondentów w 27 krajach Unii Europejskiej. 50% ankietowanych nie potra-
fi ło udzielić odpowiedzi na pytanie, czym jest dialog międzykulturowy17.

Do zaistnienia dialogu niezbędne jest zjawisko komunikacji.

Jak wiemy komunikacja międzyludzka obejmuje schemat werbalny oraz niewerbalny. Dzięki 
komunikacji niewerbalnej przekazujemy poglądy, opinie, myśli, wartości duchowe oraz materialne 
– najogólniej mówiąc wszelkie możliwe do przekazania elementy własnej kultury18.

Język jest podstawowym środkiem komunikacji, przy założeniu, że członkowie róż-
nych kultur posługują się językiem zrozumiałym dla wszystkich uczestników interakcji. 
W procesie dialogu polsko-irlandzkiego język odgrywa znaczącą rolę. Bardzo często 
stanowi on niestety barierę. Strona irlandzka wspomaga nowych mieszkańców, dostrze-
ga potrzeby imigrantów, stara się spełnić ich oczekiwania. W tym stosunkowo małym 
państwie dostrzeżono potencjalne możliwości i wartości płynące z zainwestowania cza-
su i środków fi nansowych w pomoc dla Polaków. Dlatego nasi rodacy mają do dyspozy-
cji organizację NACIS, udzielającą bezpłatnej pomocy w dziedzinie pomocy społecznej, 
prawa pracy, rodzinnego, pomagającą w kontaktach z instytucjami publicznymi. Do 
City Centre (Dublin) Citizens Information Centre trafi a wielu imigrantów, dla których 
głównym problemem jest niemożność skutecznego porozumienia się w języku angiel-
skim. Potrzebują także pomocy w takich sprawach, jak: znalezienie mieszkania, składa-
nie dokumentów podatkowych i podań o przyznanie numeru PPS, zakładanie konta ban-
kowego, uznanie kwalifi kacji zawodowych, przyznanie zasiłków rodzinnych, zdobycie 
irlandzkich uprawnień BHP (Safe Pass). CIC musi też interweniować w przypadkach 
niewypłacenia wynagrodzenia, wypłaty według minimalnej stawki lub innych naruszeń 
praw pracowniczych (np. zbyt długich godzin pracy lub braku wynagrodzenia za nadgo-
dziny). Zdaniem wielu badaczy, głównym powodem problemów polskich pracowników 
jest bariera językowa, która uniemożliwia im poznanie i egzekwowanie swoich praw 
jako pracowników. Strona irlandzka podkreśla, że należy uprzedzać planujących wyjazd 
do Irlandii o tym, że wiąże się on z ryzykiem nieznalezienia pracy oraz kosztami (ze 
względu na relatywnie wysokie ceny w Irlandii). Zdarza się, iż oprócz braków języko-
wych Polacy wyjeżdżają w tzw. „ciemno”, nie wiedząc nic o panujących w Irlandii wa-
runkach społeczno-kulturowych, prawnych oraz zawodowych, co sprawia, że nie mogą 

16 White Paper on Intercultural Dialogue „Living Together as Equals”, Draft version of 10 September 
2007, DGIV WP (2007) 3, s. 3.

17 Za: http://frse.org.pl/fi les/%20Dialog%20mi%C4%99dzykulturowy%20w%20praktyce.pdf.
18 Por. T. Paleczny, Komunikacja międzyludzka w globalizującym się świecie, „Państwo i Społeczeń-

stwo”, VIII: 2008, nr 1, s. 35.
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się odnaleźć w nowym miejscu. Z myślą o takich właśnie imigrantach Emigrant Advice 
przygotowało wyczerpującą broszurę pt. Codzienne życie w Irlandii. Poradnik dla nowo 
przybyłych, informującą o tym, jakiego rodzaju dokumenty należy zabrać z Polski, jakie 
prawa przysługują polskim pracownikom w Irlandii oraz gdzie mogą się udać po pomoc 
w trudnej sytuacji. Broszura jest dostępna w Internecie, 4000 egzemplarzy trafi ło do 
Polski, a 1000 do Irlandii. O ile broszury spotykają się z wyraźnym zainteresowaniem, 
o tyle dotarcie do migrantów poprzez działalność zinstytucjonalizowaną nastręcza wiele 
trudności. Pracownicy biur typu Citizens Advice, zwracają uwagę na kilka z nich: pierw-
szą i podstawową jest oczywiście bariera językowa, dochodzi do tego jednak nieufność 
w stosunku do wszelkich instytucji i urzędów. Bardzo często migranci zwracają się o po-
moc dopiero, gdy znajdą się w dramatycznej sytuacji. Stają się ofi arami nadużyć, ponie-
waż myślą, że nie mają żadnych praw. Niektórzy są nawet zastraszani przez pracodaw-
ców lub osoby organizujące wyjazd do pracy. Chcąc jak najskuteczniej trafi ć do grupy 
polskich emigrantów, Citizens Advice zatrudnia coraz więcej osób znających język pol-
ski, namawia także Polaków (np. studentów, osoby poszukujące pracy) do angażowania 
się w pracę w biurach porad obywatelskich. Ten model działania sprawdził się doskona-
le w przypadku innych mniejszości narodowych, mieszkających w Wielkiej Brytanii. 
W Irlandii powstało wiele przedsięwzięć mających na celu ułatwienie kontaktu, a co za 
tym idzie codziennego życia oraz wzajemnego zrozumienia Polaków i Irlandczyków. 
Otwierając seminarium na temat „Migracja zarobkowa Polaków” zorganizowane przez 
Fundację im. St. Batorego, Pierwszy Sekretarz Ambasady Irlandii Ralph Victor podkre-
ślił, że napływ dużej liczby Polaków, którzy mieszkają i pracują w jego kraju, jest w Ir-
landii oceniany jako pozytywne zjawisko zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak 
i społecznym. Priorytetem polityki społecznej rządu irlandzkiego stało się stworzenie 
takiej strategii integracji nowych mieszkańców Irlandii, która jak najlepiej będzie wspie-
rać migrantów i pozwoli im uniknąć problemów w nowym kraju. Tak powstała kampa-
nia „Know before you go”, w ramach której przygotowano informacje dotyczące warun-
ków pracy w Irlandii – także w języku polskim19. W Irlandii działa kilka polskich 
organizacji kulturalno-społecznych, które zajmują się popularyzacją kultury polskiej za-
równo wśród polskich emigrantów, jak i Irlandczyków. Organizowane są koncerty, prze-
glądy fi lmów, kursy języka polskiego. Z kolei w irlandzkich teatrach część przedstawień 
jest tłumaczona na język polski. Polska mniejszość ma do dyspozycji około sześciu ga-
zet wydawanych w języku polskim, a największe irlandzkie gazety wydają cotygodnio-
we polskie dodatki. Polskie programy można też spotkać w telewizji i radiu. Według 
badań NACIS negatywne relacje pomiędzy Irlandczykami a polską ludnością napływo-
wą są marginalne. Mogłoby to się wydawać wnioskiem nieprawdziwym zważywszy na 
coraz liczniejsze doniesienia o atakach na Polaków. Pamiętać należy, iż wszelkie przeja-
wy agresji i wrogości są szeroko nagłaśniane przez media, co powodować może wraże-
nie nieprzychylnego i wrogiego społeczeństwa irlandzkiego. Przypadków skrajnej agre-
sji jest jednak stosunkowo niewiele, a Polacy określani są mianem pracowitych. Na 
uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku łamania praw pracowniczych imigrantów, kiedy 
nieuczciwi pracodawcy chcieli im płacić mniej niż wynosi wynagrodzenie minimalne, 
irlandzkie związki zawodowe stanęły w obronie poszkodowanych. Zmieniają się rów-

19 Por. www.zbpo.org.pl/page/pl/aktualnosci/seminarium_o_migracj/.
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nież warunki zatrudniania polskich imigrantów – wcześniej Polacy pracowali w dużej 
mierze nielegalnie, za najniższe stawki krajowe w dużo gorszych warunkach, jako grupa 
pracownicza nie mieli też wpływu na swoją sytuację. Teraz Polacy są lepiej traktowani, 
mają dużo większe możliwości zmiany miejsca zatrudnienia. Problemem, na który nale-
ży zwrócić uwagę, jest fakt, iż Polacy bardzo często pracują na stanowiskach odpowia-
dających znacznie niższym kwalifi kacjom zawodowym niż te, które posiadają faktycz-
nie. Rozmawiając ze studentami podczas zajęć dotyczących problematyki migracji 
z Polski do Irlandii, uderzył mnie, powtarzający się i słuszny w przekonaniu młodych 
ludzi, obraz imigranta. Jest to najczęściej człowiek niewykształcony, nadużywający al-
koholu i taki, któremu społecznie „nie wyszło”. Co zatem z ogromną liczbą studentów 
pracujących w Irlandii podczas wakacji? Okazało się, że następuje tu pewnego rodzaju 
wartościowanie – co innego pracować po to, żeby się uczyć, a co innego zostawić żonę 
i dzieci (co nasuwa myśl, że wyjeżdżają głównie mężczyźni) i wyjechać szukać przysło-
wiowego szczęścia, którego się nie znajdzie, bo skoro nie znalazło się go tutaj w kraju 
ojczystym, to jak można je znaleźć na obczyźnie bez podstawowych zdolności komuni-
kacyjnych i wykształcenia. Posiadane umiejętności są również wartościowane. Lepiej 
być bezrobotnym intelektualistą niż tzw. „fachowcem” (w rozumieniu młodych ludzi 
fachowiec to, używając języka kolokwialnego, „robol”, który się nie uczył i dlatego te-
raz zajmuje się np. naprawą rur etc.). Wartość pracy w swoim pierwotnym znaczeniu 
zdaje się umierać. Według młodego człowieka praca na budowie może być ewentualnie 
przystankiem – najchętniej jak najszybciej zapomnianym, ale nic więcej. Jak zatem pol-
ski elektryk ma być szanowany za granicą, skoro nie szanuje się go tutaj, w kraju? De-
waluacja pojęcia pracy, pracy ludzkich rąk, nastawienie tylko na cel, a nie na proces, 
okazać się może bardzo zgubne dla Polaków zarówno w kraju, jak i przebywających na 
emigracji. Nasuwa się dość smutny wniosek, że to Irlandczycy nadają wartość solidnej 
pracy Polaków. Otwartość na nowe wyzwania, język i kulturę, stawianie czoła proble-
mom, to na pewno pozytywne cechy polskich imigrantów. Przy całej otwartości, polski 
imigrant nie może sobie poradzić z wartościującą oceną rodziny i najbliższych w kraju 
– często wstydzi się pracy wykonywanej za granicą, a w sytuacji gdy praca, którą wyko-
nuje jest poniżej jego kwalifi kacji zawodowych, nie umie sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, kim jest – pojawia się pytanie o tożsamość.

Tożsamość i asymilacja a kontakt międzykulturowy

Czym zatem jest tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym w ponowoczesności? 
Czy Polacy w Irlandii zachowują swoją polskość? Czy może się „irlandyzują”? A może 
to Irlandczycy przejmują polskie – niekiedy tak im bliskie – wzorce? Czy możemy za-
tem mówić o wspólnej tożsamości europejskiej? Czy jest ona ważniejsza od tożsamości 
lokalnych? Czy prawdą jest stwierdzenie Melluciego, że spotkanie z odmiennością jest 
doświadczeniem, które poddaje nas próbie, gdyż z tego spotkania wysnuwamy potrzebę 
zmniejszenia różnic siłą?20. Pytanie o tożsamość odsyła po pierwsze, do zjawisk pozo-
stawania „kimś trwałym”, a po wtóre, do zjawisk pozostawania „tożsamym wobec in-

20 A. Melluci, The Playing Self: Person and Meaning in Planetary Society, Cambridge 1966, s. 129.
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nego”, co znaczy w tym przypadku tyle, co zachowującym „granice” lub „odrębność”21. 
Tożsamość narodowa stanowi podstawę egzystencjalną każdego narodu jako samoist-
nego bytu społecznego. Naród odzwierciedla swoją tożsamość w formie autostereotypu 
– obrazu własnego będącego wynikiem postrzegania wewnętrznego. Nie odbywa się 
ono w próżni percepcyjnej, lecz jest powiązane z postrzeganiem zewnętrznym tożsa-
mości innych narodów, którego efektem są ich heterostereotypy22. Tożsamość stała się 
kluczem do ponowoczesności. Możemy mówić o wielu rodzajach, odmianach i defi -
nicjach tożsamości. Interesującym mnie aspektem jest kwestia przemiany tożsamości 
spowodowanej wzajemnym nakładaniem się na siebie czynników kulturowych, religij-
nych, etnicznych etc. W społecznościach kilku bądź wielokulturowych możemy zaob-
serwować zanikanie pewnych wzorców na korzyść innych bądź powstawanie całkiem 
nowych oddzielnych grup – grup tożsamości podwójnej wielokrotnej, synkretycznej etc. 
O typach i odmianach tożsamości można mówić wiele, ja pragnę się jednak skupić na 
jej kontekście kulturowym, czyli na zespole zjawisk ukształtowanych przez grupę. Prof. 
Paleczny twierdzi, że:

Tożsamość „społeczna”, kulturowa, wiąże człowieka ze światem zjawisk grupowych (…) 
z konkretem, realnym światem, rodziną, pracą, strukturą związków międzyludzkich. Kultura de-
cyduje nie tylko o treści i kształcie tożsamości, o wzajemnej kompozycji elementów składowych, 
ale także o jej funkcjach. Tożsamość kulturowa to uporządkowany grupowo, na bazie wspólnych 
elementów dziedzictwa, tradycji, symboli, wartości i norm grupowych, rodzaj świadomości jedno-
stek, upodabniający je, albo różniący od innych, usytuowanych w bliższej lub dalszej przestrzeni 
społecznej ludzi. Tożsamość kulturowa spaja wszystkie składniki tożsamości, nadaje im ład i sens. 
Tym samym tożsamość kulturowa narzuca człowiekowi miejsce w świecie znanym i nieznanym, 
nadaje mu cech personalnych, porównywalnych, relatywizowanym do kontekstu społecznego. Toż-
samość porządkuje świat, godzi człowieka z nim samym i otoczeniem. Jest to podstawowa funkcja 
tożsamości przy założeniu, że jednostka może w pełni uczestniczyć i funkcjonować w znanym so-
bie i przyjaznym środowisku społecznym23.

Tożsamość człowieka kształtowana jest głównie poprzez środowisko rodzinne, po-
przez najbliższe otoczenie. Proces ten zaczyna się już w momencie narodzin, wszelkiego 
rodzaju bodźce i zachowania kształtują w człowieku pewien określony model i wzorzec. 
Kultura, przywiązanie do tradycji, stopień wartościowania nadawanego np. pokrewień-
stwu czy wspólnocie, decyduje o naszym późniejszym poczuciu wspólnotowości i przy-
należności. Można rzec, że tożsamość niesie kulturę, a kultura tożsamość, że są to warto-
ści pokrewne. Czy zatem migranci, przyjmując wzorce nowej ojczyzny, zatracają swoją 
tożsamość? Czy asymilacja, której w bardziej lub mniej świadomy sposób poddawany 
jest każdy wyjeżdżający z ojczyzny, jest zagrożeniem dla tożsamości czy jest ona tylko 
następstwem kontaktu międzykulturowego? Zadając sobie powyższe pytania, zdałam 
sobie sprawę, że nie sposób jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. O tożsamości i jej 
przemianach traktuje wiele publikacji, każda na swój sposób wydaje się słuszna, zwra-
cając uwagę na różne aspekty problemu. O przemianach tożsamości Polaków w Irlan-
dii nie można jeszcze mówić w pełni tego słowa znaczeniu, gdyż zjawisko eksodusu 
w tamten rejon jest stosunkowo młode. Można, a nawet trzeba zastanowić się jednak 

21 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 7.
22 J. Błuszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2006.
23 Por. T. Paleczny, Stosunki międzykulturowe…, dz.cyt., s. 214–216.
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nad możliwym przebiegiem takich przemian oraz dotknąć problemu na poziomie mikro-
strukturalnym, innymi słowy, skupić się na poszczególnych jednostkach, a nie na grupie. 
Nie można bowiem przemilczeć zmian, które dokonują się na poziomie poznawczym, 
wpływając na zmianę sposobu postrzegania siebie i otoczenia. Powodują rozpoczęcie 
procesu wartościowania, porównywania i oceniania. W tym miejscu wracamy do punktu 
wyjścia, czyli do istoty tożsamości.

Jak już wspomniałam, migracje związane są ze zjawiskiem asymilacji. Jak zatem 
wygląda relacja tożsamości z asymilacją (zakładając, że asymilacja jest następstwem 
kontaktu międzykulturowego)? Powstaje pytanie, czy jest ona formą dialogu? Paleczny 
twierdzi za Kubiakiem, że:

(...) asymilacja jest procesem złożonym, w wyniku której dochodzi do częściowego lub cał-
kowitego zmieszania – bądź zlania się – elementów składowych, co najmniej dwóch lub większej 
liczby grup kulturowych. Asymilacja jest nie tylko procesem scalania, nakładania się na siebie 
i zlewania kultur, lecz prowadzi także do uniwersalizacji tożsamości grupowej, od węższych, par-
tykularnych, do nowych narodowych i postnarodowych form integracji24.

Na asymilację kulturową składają się zjawiska: amalgamacji, akulturacji (…) w wie-
lu przypadkach akulturacja przybiera postać dwujęzyczności i dwukulturowości, z do-
minacją tożsamości ze społeczeństwem kraju osiedlenia25. Wymiar asymilacji osobowo-
ściowej obejmuje asymilację behawioralną, symboliczną i identyfi kacyjną – asymilacja 
osobowościowa jest zwykle udziałem dopiero trzeciego pokolenia imigrantów26. Czy 
zatem asymilacja jest wrogiem wielokulturowości? Czy uniemożliwia dialog bądź pod 
jego pozorem niszczy tożsamość kulturową? Jeszcze w XX wieku wielu socjologów, jak 
np. Park czy Burgess, umieszczali asymilację i wielokulturowość na przeciwstawnych 
stronach skali znaczeniowej. Mówiono, że asymilacja znosi, redukuje zróżnicowanie 
kulturowe, religijne czy językowe, tymczasem w społeczeństwach o imigracyjnym ro-
dowodzie i wieloetnicznym składzie istnieje zjawisko renesansu odrębności etnicznej, 
utrzymywania się separatyzmów językowych i braku pełnej asymilacji narodowej.

Konkluzje

W toku moich rozważań na temat migracji jako przypadku kontaktu kulturowego, na-
suwało mi się bardzo dużo pytań związanych z tożsamością, a ściślej mówiąc z jej isto-
tą. Każde pytanie rodziło kolejne, jak np. te o znaczenie asymilacji czy o nieporuszoną 
przeze mnie w powyższym tekście kwestię spotkania międzykulturowego i między-
cywilizacyjnego. Celem moim nie było wyjaśnienie tych pojęć dogłębnie (co zresztą 
byłoby niemożliwe, biorąc pod uwagę objętość tekstu), chciałam natomiast poruszyć 
te kwestie, aby zarysować szerszy kontekst, w jakim, jak sądzę, należy umiejscowić 
kwestie komunikacji i dialogu międzykulturowego. Należy pamiętać, że emigranci są 
nośnikami przynajmniej dwóch systemów społeczno-kulturowych. Następstwem może 

24 Por. T. Paleczny, Stosunki międzykulturowe…, dz. cyt., s. 211.
25 Tamże, s. 211.
26 Tamże, s. 211.
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być przyjmowanie, przekazywanie, zanikanie bądź tworzenie nowych wzorów kultury. 
Gdy dołączymy do tego zjawisko dwujęzyczności, pytanie o tożsamość samo zacznie 
się nasuwać. Pytanie to jest tak samo na miejscu w przypadku, gdy mówimy o spotka-
niu międzycywilizacyjnym, jak i o spotkaniu na gruncie jednej „matczynej” cywilizacji, 
przedstawicieli dwóch kultur, nawet, jeśli są one do siebie podobne. Emigrant po opusz-
czeniu swojego środowiska, otoczenia, rodziny, po porzuceniu pełnionych przez siebie 
funkcji społecznych, próbuje się zaadaptować do nowego środowiska. Następuje po-
trzeba znalezienia ersatzu wypełniającego pustkę po pozostawionych w ojczyźnie funk-
cjach i rolach w szeroko pojętych układach społecznych. Szybkość tego przystosowania 
zależy oczywiście w dużej mierze od samego podmiotu – od jednostki, niebagatelny 
wpływ ma również umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu międzykulturowego 
oraz zrozumienie dla zastanej sytuacji, kultury etc.
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CZŁOWIEK, KULTURA I ŚWIAT CZŁOWIEKA.
ZAKORZENIENIE A PRZEKRACZANIE GRANIC 

MIĘDZY LUDŹMI

Jest tylko jeden świat. Ziemia zamieszkana jest przez jedną ludzkość…Uświadamia-
jąc sobie w całej pełni, że dzisiejsza ludzkość łączy się coraz bardziej w jednolitą cywi-
lizację powszechną, że nie ma już i nie może być oddzielnych losów i osobnych dziejów, 
które nie splatałyby się w jeden jedyny los ludzki na tej ziemi, jednocześnie żyjemy – aby 
odwołać się do Heraklita – jak gdyby każdy z ludów tej ziemi miał swój własny, odmien-
ny rozum, tak jak ludzie śpiący i przeżywający senne marzenia… Toteż należało rozpo-
cząć, (dialog – podkreślenie moje – AP) jak to bywa wśród różnie ukształtowanych ludzi, 
których łączą wspólne przekonania – prowadzimy te rozmowy pod szczęśliwą gwiazdą 
– w nadziei, że zdołamy przybliżyć się choćby o krok do celu, do którego wszyscy zdąża-
my jako członkowie jednej zbiorowości żyjącej na jednym świecie.

Hans-Georg Gadamer

Wstęp

Bycie reprezentantem określonej kultury ma niebagatelne i określone znaczenie dla 
każdego człowieka. Zasadą absolutnie podstawową dla rozumienia człowieka jest – jak 
wiemy – określenie jego samego w horyzoncie kultury, w której się urodził, wychował 
i żyje. Jeśli jednak zachodzi przekraczanie granic kulturowych, co wtedy jest podstawą 
określania człowieka w przestrzeni często zupełnie odmiennej kultury? Odpowiedź na to 
pytanie będzie się przewijać implicite lub wręcz dosłownie do końca artykułu. Drugim 
z pytań, na jakie będziemy tutaj chcieli odpowiedzieć, jest kwestia kongruencji reguł po-
lityczno-prawnych do reguł społeczno-kulturowych. Od razu chcę powiedzieć, że dialog 
w obrębie narzuconych struktur zawsze pozostaje kwestią dość trudną, a w niektórych 
przypadkach prawie niewykonalną. Nie zmienia to faktu, że i takie formy dostosowawcze 
mogą mieć rację bytu. Pod warunkiem, że mają do zaoferowania coś w oczywisty sposób 
i zdecydowanie bardziej atrakcyjnego, lecz nie mam tu na myśli „świecidełek dla prymi-
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tywnych plemion”, a jedynie to, co nazwać trzeba konstruktywnym planem, zapewnia-
jącym rzeczywiste i obiektywne dobro przystępującym do określonych struktur. Obie te 
kwestie mają próbować dać odpowiedź na kluczowe, jak sądzę, pytanie, a mianowicie, 
na jakiej zasadzie i czy zasada takowa istnieje, możemy mówić o dialogu z Innymi1, czyli 
w tym przypadku przedstawicielami innych kultur. Postaramy się udzielić również odpo-
wiedzi na pytanie, co może być nieprzekraczalną różnicą, choć wcale nie pozbawiającą 
możliwości dialogu, a co z kolei dialog usprawnia czy wreszcie warunkuje.

Przekraczanie granic

Zacznijmy od próby uchwycenia kwestii łagodnego, racjonalnego przekraczania granic 
swojego horyzontu kulturowego. Wiadomo, że w czasach współczesnych przekraczanie 
granic to nie tylko zjawisko falowe, ale jak najbardziej stałe, oraz – czego dowodzą 
statystyki – narastające. Emigracja, jak niejednokrotnie można odnieść wrażenie, stała 
się częścią polityki państwowej. No cóż, podczas emigracji bezrobocie zwykle dość 
znacznie spada. Nie zauważa się jednak, jak się zdaje, faktu, że wylewa się „dziecko 
z kąpielą”, bo wyjeżdżają ludzie młodzi, często dobrze wykształceni, a jak wiemy dobre 
wykształcenie kosztuje niemało, zasilając klasę średnią w bogatszych i bardziej rozwi-
niętych krajach. Oczywiście można znaleźć poszczególne przypadki, w których reguła 
ta nie występuje (w poszczególnych przypadkach na emigracji uzyskana zostaje dość 
wysoka pozycja materialna), lecz to właśnie są wyjątki potwierdzające regułę. A z dru-
giej strony także ci, którzy z różnych powodów nie mają szans na pracę za granicą, 
w swoim kraju nadal nie mają pracy.

Imigranci są niejednokrotnie kością niezgody w konkretnych, jednostkowych, a na-
wet makro przypadkach. Traktowanie imigrantów w sposób nie taki, jakby oni sami so-
bie tego życzyli, przeradza się nieraz w otwarcie pokazywane przez tę grupę społeczną 
niezadowolenie. Byliśmy niedawno świadkami tego typu sytuacji chociażby podczas 
gigantycznych rozruchów ulicznych na przedmieściach Paryża. Spójrzmy na to jednak 
z drugiej strony. Załóżmy, że była to „tylko” zewnętrzna forma manifestacji niezadowo-
lenia. Jednak być może kryła się za tym również skrajna manifestacja niemocy. Niemo-
cy, która – jak należałoby sądzić – zagościła już na stałe w sercach tych ludzi, którzy nie 
mogą nic zmienić. Aczkolwiek tego, co prawdopodobnie działo się w duszach tych ludzi 
nie jesteśmy w stanie opisać słowami. Mimo wszysto takiego zachowania nie można 
usprawiedliwiać. Jednak, jak się możemy domyślać, nie byłoby nam łatwo postawić 
się w sytuacji tych, którzy przyjechali do kraju, który postrzegali jako swoją „ziemię 
obiecaną”, a zastali niezrozumiałe dla nich zakazy i nakazy oraz zwykłe, skądinąd rów-
nież „ludzkie” niezrozumienie; w połączeniu z deklarowanym przez państwo, a nawet 
otwarcie wyrażanym brakiem poszanowania dla odrębności kultury, religii, zwyczajów 
czy obrzędów, które stanowią dla emigrantów fundament tego, kim są. Można by wresz-
cie także zapytać, po co więc przyjeżdżali, oraz powiedzieć, że każdy kraj ma prawo 

1 Pisząc słowo Inny dużą literą (w dalszej części pracy będę również stosował zamiennik tego słowa 
– Drugi), mam na myśli człowieka w innych uwarunkowaniach, kiedy piszę o inności małą literą chodzi tutaj 
o same te uwarunkowania. W każdym z rzeczonych przypadków będę używał kursywy. 
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ustalać swoje zasady gry względem imigrantów. To prawda. Tak samo można by jednak 
tłumaczyć każdą podobną sytuację, gdzie jest problem z imigrantami, chociażby li tylko 
w kwestii ich asymilacji. Tak wreszcie można by tłumaczyć również wszelkie w ogóle 
konfl ikty na płaszczyźnie tarć mniejszościowych, nacji a nawet całych narodów. A na to 
skądinąd, również w historii najnowszej, nie potrzeba już podawać przykładów.

Zmieniający się paradygmat kulturowy

Mimo tego jednak, że przekraczaniu swoich kręgów kulturowych towarzyszy nieraz ab-
solutny konfl ikt w obrębie wartości, wierzeń a niejednokrotnie, mówiąc ogólnie, całości 
tradycji2, teraz już coraz częściej zauważamy, że ze względu na punkt widzenia paradyg-
mat kultury współczesnej – jak się okazuje – nie tylko zachodniej, ulega zmianom. Nie 
jest to zjawisko powszechne, jednak na pewnym poziomie multikulturowości zaczyna 
być często pożądane. Przekraczanie granic prowadzi coraz częściej do współdziałania 
i poznawania innego punktu widzenia, a co za tym idzie również do poszerzania własne-
go pola rozumienia, poszerzania o „inne widzenie rzeczy”. Wszystko, o czym tutaj jest 
mowa, tworzy obecnie nowy układ odniesień kulturowych. Wciąż poszukując, mamy do 
dyspozycji nowe możliwości kształcenia siebie i coraz nowsze możliwości ukonstytu-
owania się w tym nowo widzianym świecie, w którym to możemy dostrzec niespotyka-
ną dotychczas różnorodność i pluralizm.

Można jednakże również dość często zauważyć tworzenie się jakby jednostkowych 
rzeczywistości, w których świat międzyludzki wydaje się potrzebny jedynie do wła-
snych, partykularnych potrzeb. A z drugiej strony przecież, otwierając doświadczenie, 
i tak niechybnie burzymy granice i wkraczamy w „inny wymiar”. A to wszystko ma już 
niebagatelny wpływ na nasze rozumienie samych siebie w tym, jak się nieraz wydaje, 
nowym świecie.

Kulturowy świat człowieka w otwarciu na inną kulturę

W kulturze „jesteśmy” oraz nieprzerwanie się w nią wżywamy. Jest ona swoistą pamię-
cią kultur, społeczności, narodów, mapą znaczeń, symboli i wartości. W kulturę wrasta-
my i z niej się wywodzimy. Jak mówi znakomity myśliciel Charles Taylor:

W moim przekonaniu wszyscy jesteśmy zbyt głęboko zakorzenieni w nowoczesnej kulturze, 
w porządkowaniu swego życia za pomocą rozumu instrumentalnego, w poszukiwaniu przeobraże-
nia poprzez twórczą wyobraźnię, w kultywowaniu wolności samookreślenia, byśmy rzeczywiście 
mogli oderwać się od tych pojetycznych (Taylor uważa, że nasze przywiązanie do pojęć jest całko-
wicie niezbywalne – podkreślenie moje – A.P.) władz i określić się bez odniesienia do nich. Jeśli 
twierdzimy, że to robimy, jest to niemal zawsze pozór, dziecinne udawanie3.

2 Kiedyś nawet zmieniało się kulturę w przypadkach, kiedy przyszły konwertyta stawał się rewolucjo-
nistą lub prorokiem.

3 Ch. Taylor, Humanizm i nowoczesna tożsamość, [w:] Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Ca-
stel Gandolfo, Kraków 2006, s. 171.
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Co się więc dzieje, gdy dochodzi do spotkania różniących się od siebie kultur? Gdzie 
jest w tym przypadku miejsce na odwołanie się do „pamięci zbiorowej”? Jak w takim 
przypadku rozumieć samego siebie w kulturze, która nie jest już tak jednorodna, jak była 
wcześniej? Niejednokrotnie posiada nawet różne wzory rozumienia w kulturze swojej 
sytuacji i położenia. A nawet zawiera po prostu inne wzorce rozumienia samego siebie. 
Czy są między zbliżającymi się do siebie odmiennymi kulturami punkty wspólne tak 
silne, żeby móc mówić o powstawaniu – zwłaszcza obecnie – jedności, która byłaby na 
tyle konstytutywna, aby można było mówić o budowaniu jakiegoś zjednoczenia, oparte-
go jednoznacznie na tworzeniu i konstruktywizmie, a nie antagonizmach i podziałach?

Migracyjność na świecie, wielokulturowość a identyfi kacja z tradycją

Migracyjność, a w konsekwencji, co oczywiste, wielokulturowość może powodować 
przemieszczenia w identyfi kacji z szerszymi horyzontami. W ośrodkach wybitnie wie-
lokulturowych obserwujemy częste wycofanie się rdzennych mieszkańców do swoich 
małych ojczyzn. Objawia się to przede wszystkim silniejszą identyfi kacją ze swoim re-
gionem, a często także niespotykanym dotąd odnowieniem kontaktu z jego historią. Nie-
jednokrotnie jednak odbywa się to kosztem silnej więzi z narodem. Ogólną tendencją 
jest spadek znaczenia formalnych struktur państwowych, co wiąże się ze wzmożonym 
wzrostem wagi naturalnych struktur, jakimi są wspólnoty kulturowe. Jest tak obecnie 
(również za sprawą procesów integracyjnych) także w Europie. Państwo i wszelkie jego 
insygnia jako struktura formalna tracą na znaczeniu. Kultury zaś są bytami temporalny-
mi. Powstając w czasie, są wytworzone jako naturalna potrzeba człowieka. Mają swoją 
pamięć i miejsca święte, które nie są zniszczalne i również nigdy takowymi nie były.

Migracje są przedmiotem sporów i problemów na całym świecie. Obecne szacunki 
mówią o tym, że na świecie blisko 400 milionów ludzi mieszka poza miejscem swojego 
urodzenia. Globalizacja jest procesem, który przy słabnącej sile poszczególnych naro-
dów również powoduje narastanie siły wynikającej z chyba jak dotąd niespotykanego 
w historii nowożytnej wzmocnienia i „ponownego odkrycia” potencjału kulturowego. 
Znów ważna, a nieraz niezbędna staje się potrzeba wyróżników każdej poszczególnej 
przynależności kulturowej. Podobnie wyostrza się na powrót manifestowanie symboli 
i okazywanie przywiązania do czytelnych atrybutów identyfi kujących. A wszelkie zna-
ki kulturowe, dzięki którym posiada się znaki rozpoznawcze i dzięki którym człowiek 
nie rozpuszcza się w magmie globalności, stają się czymś o bezcennym znaczeniu. Jest 
to całkowicie naturalne, albowiem dla tych ludzi prawdziwie głęboka jest tożsamość 
sprzed wszelkich dekonstrukcji. Kody kultury często są rozmyte, a to, co mogło łączyć 
poszczególne nacje ulega znacznym modyfi kacjom. Jak orzec, czy to jest „nasz sym-
bol”, czy też jest on symbolem pewnej większej grupy, z którą może łączy nas jeszcze 
niewiele oprócz wspólnej „nazwy” lub formalnego kodu, który przyjęliśmy także w spo-
sób formalny? Co więc począć, jeżeli są to symbole przyjęte bez tego, co moglibyśmy 
nazwać „wżyciem się” w tak zwany krwioobieg społeczno-kulturowy? Trzeba również 
zaznaczyć, że narody, będąc obecnie coraz bardziej wielokulturowe, muszą się liczyć 
z tym, że procesy multikulturalizacji na pewno nie będą słabnąć.
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To, co polityczne, a to, co kulturowe i wielokulturowość

Wielokulturowość rodzi spory i konfl ikty. Mimo wszystko na tak wczesnym etapie trud-
no byłoby się spodziewać czegoś innego. Z drugiej strony, czy wielokulturowość musi 
być kwestią trudną i niewygodną politycznie? No cóż, nie wygląda na to, aby sprawa 
się zmieniła skoro ani odgórne, ani oddolne przyzwyczajenia nie ulegają na razie zmia-
nom.

Polityka tak zwanej politycznej poprawności, która objawia się w formach narzuca-
nia prawa i licznych obowiązków, nie zmienia zaś świadomości ludzi, ma – jak wiemy 
– ograniczone pole działania, zwłaszcza gdy porównamy ją z tym, co możemy nazwać 
po prostu spo łeczną  akceptacją  innego. Rzeczona społeczna akceptacja innego, 
o czym wspomniałem już wcześniej, wymaga zmiany świadomości społecznej. Izolacja 
grup napływowych utrudnia lub wręcz uniemożliwia poznanie reprezentantów tychże 
grup. Brak możliwości poznania grup napływowych powoduje w dalszej konsekwencji 
wprost ich gettoizację. Jak wiemy, najlepszym sposobem walki ze strachem jest jego 
poznanie. W stosunku do inności jest podobnie. Jeżeli wiem, czego się boję, to jestem na 
najlepszej drodze, aby to okiełznać. A jest to już na pewno pierwszy krok do rozumienia 
tego, który jest postrzegany jako Inny. Krok ten może, choć nie musi, stać się krokiem 
milowym w czasowej przestrzeni asymilacji Innego. Mimo wszystko nie jest to proste 
z co najmniej kilku powodów. Jednym z nich jest obopólna, często wielopiętrowa nie-
chęć. Relacje z innymi – tym razem nazwijmy ich mniejszościami – nie są na razie bez-
konfl iktowe. Jak należałoby więc postępować, aby współżycie z reprezentantami innych 
kultur nie było czymś tak trudnym do przeprowadzenia, skoro i tak nie powstrzymamy 
zjawiska wielokulturowości? Można powiedzieć jednoznacznie, że bez tolerancji nie 
może być tutaj mowy o bezkonfl iktowym współżyciu. O jaką tolerancję nam tutaj cho-
dzi? Nie może być ona na pewno w żadnym wypadku pozbawianiem wartości samych 
siebie na rzecz Innego. Chodzi o otwarcie na Innego z krytycznym zachowaniem tego 
wszystkiego, co ma na nas wpływ i dzięki czemu jesteśmy sobą. Chodzi tutaj o zacho-
wanie własnej historii (reprezentującej określone wartości) jako dialogu z tym wszyst-
kim, co jest jeszcze inne, ale nie jest już obce. Ciekawe zdanie à propos innych, nawet 
jeśli chodzi tutaj po prostu o „innych” członków tej samej grupy jako przedstawicieli 
ustroju demokratycznego, przedstawia Y.R. Simon. Mianowicie uważa on, że:

(...) reaktywowanie wartości możliwe jest pod warunkiem wskazania społeczeństwu celu (do-
bra wspólnego), przekraczającego wymiar egzystencjalny poszczególnego człowieka, z którym 
każdy członek społeczeństwa mógłby się utożsamiać. Yves Simon podkreśla, iż człowiek jest istotą 
społeczną i to właśnie w przestrzeni społecznej, dzięki komunikowaniu się z innymi, rozpoznaje on 
wartości i odnajduje wspólnotę4.

Można zauważyć bardzo wiele interesujących wskazówek w kwestii dialogu à propos 
otwarcia na nowe horyzonty, tak w wymiarze jednostkowym, jak i kulturowym w opus 
magnum H.-G. Gadamera. A mianowicie mówi on tak:

Tak jak jednostka nigdy nie jest jedna, bo zawsze rozumie się z innymi, tak abstrakcją jest za-
mknięty horyzont, który miałby obejmować kulturę. O dziejowej zmienności ludzkiego jestestwa 

4 Y.R. Simon, Filozofi a rządu demokratycznego, przeł. R. Legutko, Kraków 1993, s. 48.
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stanowi to, że nie jest ono przywiązane wprost do jakiegoś miejsca i dlatego nie ma nigdy praw-
dziwie zamkniętego horyzontu. Horyzont jest raczej czymś, w co wkraczamy i co kroczy razem 
z nami. W trakcie ruchu zmieniają się horyzonty. Także więc horyzont przeszłości, w którym żyje 
wszelkie ludzkie życie i który istnieje w postaci przekazu, jest ciągle w ruchu5.

Zauważmy, że znaczenie dialogu w ogóle rośnie wprost proporcjonalnie do proble-
mów, jakie przysparza nieumiejętność jego prowadzenia, nie tylko w horyzoncie spo-
łecznym, kulturowym, etnicznym, narodowościowym, ale przede wszystkim na gruncie 
międzyludzkim.

Dialog, czyli inny, którego „ja” rozumiem jako „ty”

(…) terminy tworzą kolektyw, ale „ja” i „ty” istnieją tylko w naszym świecie,
ponieważ człowiek – „ja” – istnieje dopiero dzięki odniesieniu do „ty”.

M. Buber

Jest wiele pomysłów, jak ma wyglądać przekraczanie granic, a więc dialog w kontak-
tach z przedstawicielami innych kultur. Czy może nawet lepiej powiedzieć, jak powinno 
wyglądać w przyszłości? Inny to często już nie ten „zły”. Należy powiedzieć, że trakto-
wanie relacji na zasadzie „my–oni” jako antagonizowanie, w naszym kręgu kulturowym 
nie jest ostatnio zbyt modne. A przynajmniej te tendencje nie znajdują się w głównym 
nurcie badawczym. Bierze się też pod uwagę to, że inny (rozumiany w swojej ogólności) 
staje się częścią wpływu. Jednym z najciekawszych chyba poglądów na temat Innego 
jako części mnie samego jest koncepcja P. Ricoeura, znakomicie przez niego omó-
wiona w O mnie samym jako innym. Mówi on tam, iż:

(…) Inny nie jest już tylko przeciwieństwem Tego Samego, lecz należy do wewnętrznej struk-
tury jego sensu, rodzi nową dialektykę Tego Samego i Innego. Na ściśle fenomenologicznej płasz-
czyźnie, bowiem rozmaite sposoby, w jakie inny niż sam wp ływa na rozumienie siebie przez 
siebie, uwydatniają właśnie różnicę ustanawiającym się ego a sobą  rozpoznającym się dopiero 
poprzez same te wp ływy 6.

W wielu doskonałych badaniach dostrzega się obecnie konieczność tematu dialo-
giczności, oraz to, że w sytuacji przenikania się kultur, także dzięki Innemu, którego 
poznaję, mogę jaśniej widzieć samego siebie.

Należy zdać sobie również sprawę, że – mówiąc obrazowo – czasem z „oddali widać 
lepiej”. I nie tylko, kiedy patrzymy na miasto z lotu ptaka, jesteśmy w stanie zobaczyć 
więcej, zobaczyć szerszą mapę znaczeń, zobaczyć to, czego nie widzimy, przechadzając 
się jego uliczkami. Także, gdy potrafi my stanąć w sytuacji Innego, tzn. spojrzeć na świat 
jego oczami, jesteśmy w stanie dostrzec to, co nie było nam dotychczas dostępne.

Jakże często łapiemy się przecież także na tym, że kultura, w którą wrośliśmy, staje 
się powoli mało twórcza, jakby bezbarwna. Paradoksalnie nasila się to zwłaszcza wtedy, 
gdy jest ciągły pęd na „oryginalność”, pomyślaną jako „bycie bez mistrza”, lub jakiego-

5 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki fi lozofi cznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993, 
s. 288.

6 P. Ricoeur, O mnie samym jako innym, Warszawa 2005, s. 547.



327Człowiek, kultura i świat człowieka. Zakorzenienie a przekraczanie granic...

kolwiek autorytetu. Także w malarstwie, literaturze, poezji, muzyce, rzeźbie, fi lmie czę-
sto odnosi się wrażenie, że nawet tak zwane t rzewia  nie są już w stanie nas zaszoko-
wać. A całkowite nawet, obnażenie się twórcy (jeśli jest to jeszcze możliwe w którymś 
aspekcie sztuki), graniczące na pierwszy rzut oka z zaskoczeniem stało się przyzwycza-
jeniem. Przyzwyczajeniem z przesytu, przyzwyczajeniem w błahości i w codzienności 
wydarzeń jakże obecnie bliskich sztuce, którą oglądano z zapartym tchem jeszcze kilka 
czy kilkanaście lat temu. Nawet jeśli czasem natrafi my na smaczny kąsek w przestrzeni 
piękna, często w oczach fachowca staje się on tylko „następnym elementem gry”. Bo 
„wszystko już było” i wszystko jest cytatem lub przypisem do cytatu, a ponadto girlandy 
przypisów do tych cytatów i cytatów do tych przypisów, światów w światach, pozio-
mów, kontekstów, rzeczywistości symulowanych, rozdrobnienia z ciągłym poszukiwa-
niem choćby względnej stałości itd.

Powstaje w tym momencie jedno absolutnie kluczowe i fundamentalne pytanie. Jest 
to pytanie o rozumienie, pytanie o to, w jaki sposób i czy w ogóle jest jakiś sposób, aby 
tak rozbudowaną rzeczywistość rozumieć. No i pytanie o to, jak w takiej rzeczywisto-
ści mam jeszcze zrozumieć Innego? Skoro jest on, jak wiemy, spoza wpływu, spoza 
uwarunkowania i spoza kontekstu. Odpowiedź, choć nie łatwa, może zabrzmieć wręcz 
trywialnie. I od razu wtedy powiemy, że powinna nasuwać się sama. Najprościej można 
by więc ten problem widzieć w taki oto sposób. Jesteśmy ludźmi, więc nasza tożsamość 
zawiera w sobie umiejętność asymilacji inności  Innego człowieka. A w konsekwencji 
również możliwość innego rozumienia czy też innego widzenia świata a nawet – w ja-
kimś wymiarze – prowadzi już do innego widzenia świata w ogóle. Bez tych skądinąd 
czynników i predyspozycji nie bylibyśmy w stanie Innego w ogóle rozumieć.

Nie jest to jednak wprost równoznaczne z akceptacją, a wyraża jedynie umiejętność 
rozumienia Innego w jego uwarunkowaniach, wpływając jednak oczywiście na naszą 
tożsamość7. Inny staje się elementem naszej tożsamości, staje się dookreśleniem, a czę-
sto również wypełnieniem swoistej obcości. Dzięki Innemu głębiej widzę siebie w swo-
ich uwarunkowaniach. Dzięki Innemu oraz temu, co inne zawiera, możemy również po-
patrzeć krytycznie na swoją historię. Inny jest odbiciem nas samych, gdy projektujemy 
siebie w innych uwarunkowaniach. Ponieważ jest takim samym, choć nie tym samym, 
człowiekiem wyrosłym właśnie w tych odmiennych uwarunkowaniach. Staje się on tym 
kimś, na którego patrząc widzimy, jak mamy dążyć do znalezienia siebie w kulturowo 
nowej dla nas sytuacji. Mimo to każdą nową kulturową sytuację widzimy przez pryzmat 
dotychczasowych uwarunkowań. Nie jest to jednakże kwestia całkiem oczywista, jeśli 
nie mamy świadomości lub też doświadczenia w rozumieniu obecnej sytuacji w „swoim 
świecie”. A tym samym bez zauważenia kontrastu kulturowej „nowości” zaistniałej sy-
tuacji, czyli bez rozumienia kultury, w której się urodziliśmy, wzrośliśmy i żyjemy.

7 Nasza wewnętrzna tożsamość, jak wiemy, ulega przemianom. Jest także, jak dowiedziono, pozbawio-
na bezwarunkowego centrum, które podlega dookreśleniom ze względu na konkretnie określoną sytuację 
bytowania.
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Wnioski

Kultury są zakorzenione w wyjątkowym, charakterystycznym tylko dla nich widzeniu 
świata. Sposoby rozumienia samych siebie też posiadają własną specyfi kację. Kultury, 
a dokładnie ich przedstawiciele są motywowani przez ich swoistą hierarchizację warto-
ści, która powstała w całości historii danego kręgu wpływów, z którego pochodzą. Kul-
tury są więc umotywowane swoim kontekstem i określone temporalnie niejednokrotnie 
nawet od wieków. Reprezentantów danej kultury także nigdy nie będzie łatwo poddać 
tak zwanym odgórnym zmianom, dlatego tylko, że przyjmą jakąś formalnie określoną 
strukturę. To, czego można być pewnym to tego, że wszelki formalizm – czyli w tym 
przypadku prawa stanowione – nałożony odgórnie na prawa zwyczajowe nie będzie od 
razu funkcjonował bez prób dostosowania ich do swoich potrzeb przez niezadowolo-
nych przedstawicieli odrębnej kultury.

Każda kultura ma jednakowoż swoje poczucie sensu, którego nie zmieni tak od razu 
żaden dekret ani cały nawet pakiet różnorodnych ustaw. Oczywiście są również także 
rzeczy niepożądane wynikające ze swoiście umotywowanych kulturowo wszelkich na-
cjonalizmów, które również nie znikną tak od razu. Musimy zadać więc sobie na koniec 
pytanie. A mianowicie, co jeszcze tak naprawdę możemy zrobić na rzecz dialogu mię-
dzykulturowego w tym międzyludzkim wymiarze, dialogu który budować może i bu-
duje najtrwalsze, jak się okazuje, relacje dialogiczne. Pytanie to, jak już nadmieniłem 
w rozdziale powyższej publikacji pt. Dialog, czyli Inny, którego „ja” rozumiem jako 
„ty”, wynika z transpozycji w sposobie zadawania w ogóle tego typu pytań, czyli po 
prostu o to, jak rozumieć Innego, Drugiego i dlaczego jest lepiej widzieć w nim „Ty” 
a nie np. „On”? Są to pytania o silnej konotacji etycznej, jednak w tym przypadku nie 
są to pytania normatywne. Są to pytania etyczne o tyle, o ile zakładają z Innym8 współ-
bytowanie. O tyle są nimi również, gdy zakładają, że Drugi jest kimś, kto współokreśla 
mnie samego a zarazem jest równie ważny, jak ja sam. Pytania tego typu są pytania-
mi o rozumienie Drugiego człowieka. W owej próbie rozumienia bierze się pod uwagę 
uwarunkowanie jego jako osoby, przez świat kulturowy, oraz jego historię czy po prostu 
kontekst jego bytowania. Panikkar uważa, iż:

Rozumieć mego bliźniego oznacza rozumieć go tak, jak on pojmuje siebie, co może nastąpić 
jedynie wtedy, gdy wzniosę się ponad dychotomię podmiotu-przedmiotu (pozbyć się tej dychoto-
mii oznacza być z nim, z drugim w przestrzeni współontologicznej – podkreślenie moje – A.P.), 
przestając znać bliźniego jako przedmiot i poznając go ostatecznie jak samego siebie9.

W taki sposób pojętym rozumieniu postrzegamy Drugiego bynajmniej nie jako Ob-
cego. To już nie Obcy, który „przekracza granice”, ponieważ pojmujemy go jako „Ty”. 
Zawsze, bowiem kiedy „Ja” staje w przestrzeni tak rozumianego „Ty” rozpoczyna się to, 
co nazywamy dialogiem. Tak rozumiany dialog ma być otwarciem na Drugiego, czymś, 
dzięki czemu obdarzamy zarazem siebie i drugiego godnością i szacunkiem, stając się 
poprzez to otwarcie zarazem samym sobą. Takie rozumienie ma ponadto wymiar, który 

8 Inny realnie staje się w tej relacji Drugim, czy też, jak nadmieniliśmy wcześniej, poprzez poznanie jego 
jako człowieka staje się „Ty”.

9 R. Panikkar, Religie świata w dialogu, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 1986, s. 43. 
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sprawia, że Drugi zaczyna być kimś, którego los realnie mnie obchodzi. H.-G. Gadamer 
mówi o tym wręcz w taki sposób: „Należy starać się zrozumieć innego, co oznacza, że 
trzeba być nastawionym na to, że samemu jest się w błędzie. Dopiero wtedy następuje 
rozumienie”10. Tak pojęte rozumienie Drugiego zakłada więc realną możliwość otwarcia 
na „inne” rozumienie danej rzeczy nieroszczące jednocześnie pretensji do posiadania 
wyłącznie możliwego kształtu i postaci bycia. Jest to więc, jak zasadnie należy sądzić, 
płaszczyzna prawdziwego dialogu między kulturami, społecznościami, grupami etnicz-
nymi czy narodami. Lub mówiąc po prostu pomiędzy różnymi „widzeniami” tego same-
go świata, wyrażona w postaci międzyludzkiego dialogu.

10 H.-G. Gadamer, Romantyzm, hermeneutyka, dekonstrukcja, przeł. P. Dehnel, [w:] tegoż, Język i rozu-
mienie, wybór, przekład i posłowie P. Dehnel i B. Sierocka, Warszawa 2003, s. 151.
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