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Kiedy dowiedziałem się, że mam brać udział w tym panelu, zacząłem się zastanawiać, co chciałbym usłyszeć i o czym chciałbym mówić. Dwie kwestie od razu przyszły mi na myśl. Po pierwsze, problem relacji między kulturą i władzą. Po drugie zaś, inny interesujący
temat – relacje między indywidualną wolnością wyboru a potrzebą
ochrony i utrzymywania tradycyjnych tożsamości kolektywnych
(a przynajmniej koniecznością tworzenia sytuacji, okoliczności i ram,
w których tradycyjne tożsamości miałyby szansę dalej istnieć).
Weźmy pod uwagę na przykład jakąś mniejszość, grupę etniczną, która walczy o uznanie i o szansę rozwoju, co wymaga ochrony,
jakichś działań aﬁrmatywnych i wielu innych, które moglibyśmy
jej zapewnić. Zgodnie z polityczną poprawnością powinniśmy
sprzyjać aspiracjom tej grupy. Jest to zgodne z naszymi europejskimi wartościami. Powinniśmy chronić mniejszości, kultury marginalne, ludzi, którzy stoją w obliczu zagrożenia asymilacją. W tym
celu rozwijamy lub tworzymy różnego rodzaju instrumenty, które
zachęcają ludzi do tego, by utrzymywali swe tradycje. Mogą nawet
wymyślić swą kulturę od zera, ponieważ w ten sposób uzyskaliby przewagę nad innymi grupami. Ma to w oczywisty sposób jakiś
związek z polityką. Weźmy wybory parlamentarne w Polsce. Wiele partii nie dostaje się do Sejmu, natomiast mniejszość niemiecka
ma nadal dwóch przedstawicieli, co nie jest oczywiście rezultatem
jej popularności w społeczeństwie, lecz efektem specjalnego przywileju. Według mnie, to bardzo dobrze, mniejszości powinny być
w Sejmie, ale z drugiej strony – ludzie mają prawo do dokonywania
wyboru. Co będzie, jeżeli oni nie będą chcieli być zaszuﬂadkowani
jako grupa etniczna? Co będzie, gdy zechcą swoją grupę mniejszościową opuścić, po to, aby zasymilować się do głównego nurtu życia
społecznego (do czego powinni mieć, jako wolni obywatele, prawo)
lub aby skonstruować indywidualnie swoją własną, niepowtarzalną
tożsamość. Pojawia się tu trudny dylemat. Z jednej strony bowiem,
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jako społeczeństwo liberalne i demokratyczne, Europejczycy przyznają jednostkom prawo do swobodnego wyboru przynależności
i konstruowania własnej tożsamości. Z drugiej strony celebrujemy
pluralizm kulturowy, usiłujemy zrealizować ideę społeczeństwa
wielokulturowego, co pociąga za sobą nie tylko aﬁrmację istnienia
grup mniejszościowych, ale także powoduje, iż ze strony głównego
nurtu społeczeństwa, pod adresem członków mniejszości formułowane są oczekiwania, że pozostaną oni w szeregach swoich grup,
nie opuszczą ich, nie zasymilują się i będą współtworzyć ich zagrożoną mniejszościową tożsamość. Ale co będzie, jeśli poszczególne
jednostki nie zechcą tego uczynić i znajdą się z tego powodu pod
presją swoich grup czy ich liderów, ograniczających indywidualną
wolność wyborów w imię haseł wielokulturowości? Komu przyznamy rację: wolnym jednostkom czy liderom grup mniejszościowych? Która wartość jest cenniejsza: indywidualna wolność czy
wielokulturowe społeczeństwo? Słyszymy dziś często o dramatycznych wydarzeniach, kiedy to rodziny – członkowie bardzo tradycyjnych grup mniejszościowych, gotowe są nawet zamordować
dziewczynę za to, że „splamiła honor rodziny”. Pojawia się tu pytanie o tak zwane „prawo odejścia”. Czy jednostki – członkowie
grup mniejszościowych je mają? Zdarza się też często, że przedstawiciele kultur mniejszościowych zmuszeni są do przyjęcia na siebie ról reprezentantów tych grup wobec społeczeństwa, otrzymują
„etykietkę” określającą ich jako przedstawicieli danej mniejszości.
W imię ideałów wielokulturowości nauczyciel w szkole cieszy się,
że ma ucznia na przykład Roma czy Wietnamczyka i wykorzystuje
jego obecność dla wykazania innym uczniom, jak różne są kultury
i jaki ciekawy jest taki różnorodny świat. Jest to bardzo słuszna
idea, ale dla konkretnego „zaszuﬂadkowanego” ucznia może to
być kłopot, gdyż musi on czy ona na każde zawołanie „reprezentować” swoją grupę, zamiast mieć swobodę własnego budowania
swojej tożsamości.
We Francji, jak mi się wydaje, można usłyszeć dość często, że
tradycyjne francuskie pojęcie narodu jest takie: naród to coś, do czego należysz, ponieważ chcesz brać udział w społeczeństwie obywatelskim, czyli stajesz się Francuzem, jeżeli hołdujesz pewnym wartościom. Francuzi są często sceptyczni względem szuﬂadkowania
ludzi, kategoryzowania i klasyﬁkowania pod pewnymi etykietami,
ponieważ ktoś mógłby powiedzieć, że to jest manipulacja, pozba-
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wianie ludzi indywidualnego wyboru. Postmodernistyczna ﬁlozoﬁa społeczna mówi, że sami wybieramy swą tożsamość. Tworzymy
ją, konstruujemy, budujemy – jednak może jest to iluzja. Czy rzeczywiście mamy szansę ją zbudować? Czy każdy z nas może ją sam
skonstruować? Czy mamy możliwość choćby ocenienia wszystkich
opcji, które moglibyśmy wykorzystać przy tworzeniu swej tożsamości? Czy też jesteśmy determinowani przez wiele czynników?
I tutaj oczywiście dotykamy pierwszej kwestii, o której mówiłem – problemu władzy i kultury. Do jakiego stopnia nasza kultura,
nasza tożsamość, nasza tożsamość kulturowa są wynikiem procesu
spontanicznego wyboru, konstruowania, twórczości; a do jakiego
– manipulacji (politycznej lub innej). Współczesny świat daje nam
wystarczająco dużo dowodów na to, że istnieją tendencje do kategoryzowania ludzi, do manipulowania, wtłaczania ich we wcześniej zdeterminowane, określone kategorie. Bardzo trudno jest od
tego uciec. Inną rzeczą jest, że wielu ludzi nie chce od tego uciec,
ponieważ wolność jest trudna, wolność jest obciążeniem, kłopotem.
W naszych niedawnych wyborach parlamentarnych, a szczególnie
prezydenckich, mieliśmy kolejny dowód na to, że ludzie nie chcą
wolności. Ludzie chcą przywódcy, który by im powiedział, co mają
robić, i zapewnił byt, a przede wszystkim dał uprawnione poczucie bezpieczeństwa – nie tylko ekonomicznego czy ﬁzycznego, ale
mentalnego, polegającego na poczuciu, że żyjemy w świecie, który
jest bezpieczny, gdyż jest znany i nie zmusza nas do samodzielnego
eksplorowania i podejmowania ryzyka niepewnych wyborów.
Oczywiście mnie osobiście najbardziej interesuje proces konstruowania tożsamości. Jak to robimy? Jak budujemy naszą kulturę, naszą tożsamość, nasz kulturowy model tożsamości? Jakie symbole
wybieramy, a które ignorujemy? Jak odbywa się ta selekcja? Jaka
jest tego psychologia? A jaka socjologia? Jest to, według mnie, fascynujący proces i ten proces konstruowania kultury i tożsamości
jest niezwykle interesujący. Wszyscy znamy pojęcie tworzonych
tradycji. Teraz mówimy o tworzonej kulturze. To droga naprzód,
spojrzenie w przyszłość, bazujące na przeszłości. Kto tego dokonuje? Jak się to odbywa? Do jakiego stopnia jest to wolny proces, a do
jakiego ta wolność jest tylko mitem? To są pytania, które przychodzą mi do głowy, ale może one już są rozwiązane. Jeżeli są, będę
zachwycony. Jeżeli nie – może jest jeszcze więcej różnych pytań.
Może jest wiele problemów, których nie jestem świadom? Jak wszy-
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scy wiemy, postęp w nauce zależy od pytań, które zadajemy, a nie
od odpowiedzi na nie.
Chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy: cała idea tworzenia kultury może być rozpatrywana z dwóch różnych perspektyw: takiej,
która twierdzi, że tworzymy elementy kultury dla ludzi, którzy
według nas jej nie mają, lub oni sami czują, że coś jest z nimi nie
w porządku, ponieważ nie mają czegoś, co według nich powinni
mieć. Jest to oczywiście jeden z przejawów globalizacji, ponieważ
oni wiedzą zbyt dużo na temat kultury. Zaczynają mieć pewien
rodzaj europejskiego samokrytycyzmu i autoreﬂeksję, której początkowo nie mieli, a doszli do przekonania, że muszą zmodyﬁkować swą kulturę, aby być cywilizowanymi, nowoczesnymi,
postępowymi. Oni zaś są, przeciwnie, tradycyjni, oryginalni, prawdziwi. Jest tu jeszcze jeden aspekt: fundamentalna sprzeczność między, z jednej strony, naszą wiarą w wolność jednostki (włączając
w to wolność wyboru różnych elementów kultury do budowania własnej tożsamości); a z drugiej – nasz system wartości, który
mówi nam, że należy chronić tradycyjne kultury. Może być także
sprzeczność między tym, czego żądają przywódcy mniejszości,
a tym, czego chcą, tak zwani, normalni ludzie. Posyłają dzieci do
powszechnych szkół albo do etnicznych. Należy oczywiście budować, chronić i rozwijać szkoły etniczne, ale kiedy mój własny syn
idzie do szkoły, ja chcę mu zapewnić możliwie najlepsze wykształcenie, co niekoniecznie musi znaczyć, że będzie to szkoła etniczna.
Jak zatem mamy wybrać między tymi dwoma zbiorami wartości? Być może jest to niemądry przykład, ale kiedyś mój syn oglądał
serial telewizyjny i widziałem jego fragment, kiedy pewna kobieta
została oskarżona o zamordowanie męża. Na rozprawie pytano,
dlaczego to zrobiła. Odrzekła, że była zazdrosna, ponieważ mąż ją
zdradzał itd. Sędziną była Chinka, która powiedziała: „to okropne, w mojej kulturze zdrada jest czymś o wiele gorszym niż śmierć.
Dlatego współczuję tej kobiecie, to musiało być okropne, gdy odkryła, że mąż nie był jej wierny. Dlatego rozumiem, że mogła zabić
swego męża”. W rezultacie kobieta została uniewinniona, ponieważ sąd nie mógł podważyć tego, co stwierdziła prawniczka. A ona
stwierdziła: „W mojej kulturze jest absolutnie usprawiedliwione
zamordowanie niewiernego męża”. Oni zaś nie mogli powiedzieć:
„Twoja kultura jest nieważna. Nie jesteśmy w twojej kulturze, jesteśmy w naszej kulturze, a tu to wygląda inaczej”. Nikt nie był
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w stanie tego zrobić, nikt nie miał wystarczająco dużo odwagi, aby
to powiedzieć. Wydaje mi się, że jest to tworzenie nowych tematów
w kulturze, adaptowanie pewnych elementów do innego kontekstu, w którym te elementy mają nowe znaczenie. I jest to możliwe,
gdyż jednocześnie cenimy wysoko indywidualną wolność oraz tradycyjną kulturę etniczną, która ma niewiele wspólnego z indywidualną wolnością.

