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Soteriologia zbiorowa. Uwagi o procesie 

kszta towania si  narodowych idei zbawienia 
 
 

Naród wci  pozostaje wielkim rezerwuarem emocji zbiorowych, a jego idee 
ród em jako ciowych czynników zmian – mitami bezdyskursywnymi, wci  ry-

tualizowanymi na dziesi tki sposobów, niezmiennie ywotnymi mimo tylu 
wieszcze  upadku idei narodowych, z jakimi stykali my si  w jednocz cej si  
Europie postkomunistycznej czasu prze omu. O ywaj ce nacjonalizmy w Euro-
pie prze omu uczyni y go znowu przedmiotem ywego zainteresowania nauki, 
kiedy okaza o si , e dawne paradygmaty zosta y mocno naruszone, e pojawi y 
si  nowe spojrzenia na to, co jest spoiwem tych zbiorowo ci, które w dobie 
prze ywania si  idei narodowych w Europie Zachodniej, przypominaj  wiek 
XIX, tocz c krwawe wojny w a nie w imi  tych idei. Zaczynamy wi c znowu 
pyta  o przyczyny tych niepoj tych wydarze  i odpowiada  na nowo maj c w pa- 
mi ci konsekwencje erupcji nacjonalizmów ba ka skich, czuj c obawy przed 
o ywaniem podobnych nawet w „starych” demokracjach, co wcale nie jest nie-
prawdopodobne. Bezpieczny wiat sprawia, e pa stwa narodowe zdaj  si  
mniej potrzebne, ale powa ny wstrz s, nawet ekonomiczny, mo e sprawi , e 
o yj  wtedy, kiedy pojawi si  potrzeba obrony interesów zbiorowo ci. 

Przygl daj c si  praktyce ycia narodowego zauwa amy bez trudu przeko-
nanie, e cz onkowie w asnego spo ecze stwa s  w jakim  sensie bardziej ludz-
cy ni  cz onkowie obcych spo eczno ci, a takie przekonanie by o i jest – twier-
dzi antropolog – jednym z najpowszechniejszych ludzkich z udze 1. Zdaje si  
wyrasta  z herderowskiego przekonania, i  ka dy naród jest powi zany wi zami 
kryj cymi si  we „wspólnym duchu”. To nie tylko z udzenie, ale i potrzeba 
ukszta towana historycznie, kulturowo. Na pocz tku by y wspólnoty przetrwania 
i walka w ich obronie (rodziny, plemienia) przywi zywa a przez kszta towanie 
ja powinno ciowego. Pó niej, kiedy pojawia y si  inne formy organizacji spo e-

                                                 
1 J. Conrad, Cz owiek, rasa, kultura, Warszawa 1971, s. 20. 
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cze stw, te, zakorzenione w tradycji, zrytualizowane wzory zosta y tam przenie-
sione i funkcjonowa y na zasadzie bezdyskursywnych mitów za o ycielskich 
w spo eczno ciach feudalnych. Takie „z udzenia” znakomicie s u y y i s u  po-
trzebie potwierdzania to samo ci zbiorowej czy to w feudalizmie, kapitalizmie, 
czy postkapitalizmie, który ju  okrzykni to epok  postnarodow . Uczyniono to 
przedwcze nie, w euforii towarzysz cej zmianom uwa aj c, e prawdy I wiata 
s  uniwersalne – to stare z udzenie bogatych i silnych. 

Naród nie zosta  dany ludziom przez natur  – to stwierdzenie A. Giddensa 
nie wymaga komentarza2. Jest to jedynie rodzaj idei wspólnoty niejednako ro-
zumiany i kultywowany w przesz o ci, a kontrowersji wi zanych z poj ciem na-
rodu, narodowo ci, nacjonalizmu nie wspominamy, bo jest ich bezlik. Spo ród 
wielu prób okre lenia narodu wybrali my t , która mówi, e jest wspólnot  wy-
obra on  (dla M. Webera sentymentaln ), maj c  w zamys ach jednoczy , co 
nie zawsze sprawdza si  w praktyce oraz nale y do sfery warto ci3. Nie chcemy 
akcentowa  cech tej wspólnoty od wspólnej historii „ wi tej” poczynaj c, 
a ko cz c na wspólnej gospodarce. One wszystkie albo daj  si  kwestionowa , 
albo nie maj  wp ywu na konstytuowanie si  narodu, jaki im si  przypisuje. Ale 
nie mo na zapomina  o tym, e mitem za o ycielskim przypisywanym filozo-
fom narodowym ko ca wieku XVIII jest tak e ten, który mówi, e naród mo e 
spe ni  si  tylko w pa stwie. Tylko w nim i przez niego mo e znale  swoj  
pe ni , zbawienie w doczesno ci. Takie przekonania stworzy y nie systemy wia-
ry, ale prawdziwe religie4. 

Dla teoretyka narodu ta idea zbawienia w narodzie s u y jedynie interesom 
partykularnym, bywa wykorzystywana w celach innych od deklarowanych, a by 
by a skuteczna, powinna zak ada  dobro wszystkich cz onków tej wyobra onej 
wspólnoty5. Zak ada a j  w teorii, praktyka za  prowadzi a do eskalacji obietnic 
zbawienia w takiej zbiorowo ci i takie, nacjonalistyczne „klapki” tworz ce z u-
dzenia pot gi – jak pisa  H.G. Wells – przynios y pierwsz  wojn  wiatow . 
A, co ciekawe, w takim czasie z Wellsem zgadza  si  W. Sikorski, uwa aj cy i  
kult narodowo ci prowadzi nieuchronnie do imperializmu narodowego, a ów 
„imperializm” to chyba eufemizm zastosowany przez genera a obawiaj cego si  
o reakcje czytelników swojego czasu6. Mia  swoje racje obserwuj c imperialne 
tendencje, polskie sny o pot dze, tak bole nie zweryfikowane II wojn . By  mo-

                                                 
2 A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Pozna  2000, s. 115. 
3 B. Andersen, Wspólnoty wyobra one, Kraków 1997, s. 18. 
4 A.D. Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007, s. 40. 
5 S. Fenton, Etniczno , Warszawa 2007, s. 196. 
6 W. Sikorski, Przysz a wojna – jej mo liwo ci i charakter oraz zwi zane z nimi zagadnienia 

obrony kraju (1934), Wyd. MON, Warszawa 1984, s. 41. 
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e tak e zastanawia  si  nad si  tej zbawczej idei, która, miast zbawia , uniesz-
cz liwia a. 

Idee narodowe ow adn y wyobra ni  zbiorow  w pocz tkach kapitalizmu 
i ich zwi zki z nim zdaj  si  niew tpliwe, cho  filiacje mi dzy nimi a ideami 
kapitalizmu nie s  tak oczywiste, jak s dzi  m.in. M. Foucault7, je li zwa ymy, 
e narodowe ow adn y tak e spo eczno ciami rustykalnymi, jak cho by polsk , 

stworzone w warunkach utraty pa stwowo ci przez marginalne w pocz tkach 
romantyczne elity narodotwórcze. Wiedz c o tym, jak wielki to problem chcemy 
tylko zauwa y  opory przed tymi ideami oraz wielki mit Polski–Chrystusa ro-
dz cy dzi  jeszcze jakie  zbawcze pretensje elit. 

Ta marginalno  polskich elit narodotwórczych mo e nieco k óci  si  z wi-
zjami „historii wi tej” narodu, ale wiele wiadectw, dokumentów, potwierdza 
fakt, i  upadek nadziei zbiorowych, czony z przegran  Napoleona, zaowoco-
wa  zjawiskiem nazywanym „roztropn  uleg o ci ”. Elity Królestwa, wraz z daw- 
nymi jakobinami i o nierzami Napoleona, zm czone wojnami, kultywuj ce 
homagialne wzory, ch tnie poddawa y si  Aleksandrowi, a potwierdzeniem ta-
kich wiernopodda czych postaw by  i ko ció  pod wezwaniem w. Aleksandra 
i „Hymn na rocznic  og oszenia Królestwa Polskiego” zaczynaj cy si  od s ów: 
„Bo e, co  Polsk …”, skomponowany przez A. Feli skiego. Pó niejszy kreator 
postaci cz owieka–narodu, K. Brodzi ski, nazywa  cara „ojcem” w utworze do 
oboj tno ci ziomków, a pó niej, ju  na emigracji napisa , e „Aleksander nie 
mia  nad nich przywi za szego ludu”8. Feudalni patrioci, tacy jak K. Ko mian, 
nie poj li istoty narodu i nie chcieli jej pojmowa . W okolicach Listopada idea 
narodowa by a w asno ci  ledwie kilku tysi cy m odych, romantycznych zapa-
le ców chc cych poruszy  bry  wiata. Powoli, bardzo powoli, korzeni a si  
w Polaku mitycznym. Badacze wspominaj , e jeszcze w niepodleg ej Polsce poli- 
cja meldowa a z niektórych ziem by ego zaboru rosyjskiego, e tamtejsi, mó-
wi cy po polsku, ch opi z wielkim sentymentem wspominaj  pa stwo carów9. 

Natomiast mit Polski–Chrystusa, ten zbawczy mit yj cy dzi  w jednej po-
staci jest za o ycielskim dzi ki falsyfikacji, nadinterpretacji. On nie by  darem, 
jak widzieli to interpretatorzy, ale brzemieniem. Oni, wbrew Mickiewiczowi ju  
twierdzili, e Polska jest Chrystusem, on za , widz c mizeri  emigracji, domaga  
si  tego, by si  nim stali zmieniaj c si  wewn trznie. Widzia  jak wygl da do-
skona o  emigracyjnych pieniaczy, s ysza  szyderstwa Francuzów i jako pryn-
cypialista etyczny po prostu nie móg  zwa  Polski spe nionym Chrystusem na-
rodów. „Mo emy przemieni  si  wewn trznie – utrzymywa  poeta – trzeba roz-
                                                 
7 M. Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000, s. 104. 
8 Nieznane poezje K. Brodzi skiego, wyd. K. ucki, Kraków 1910, s. 69. 
9 J. Rytel. Tezy o wiadomo ci narodowej Polaków, [w:] Patriotyzm. Nacjonalizm. Stereotypy na-

rodowe w edukacji historycznej, red. K. Zaufal, H. Weso owska, Kraków 1995, s. 17. 
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pocz  nowe ycie, robi  sobie now  wiadomo ”. A potem dodawa : „Ka dy 
musi sta  si  w rzeczywisto ci, w czynie, dusz  i cia em podobny do Chrystu-
sa”10. Niewielu chcia o zrozumie  konieczno  takiego wysi ku i cz ci  „histo-
rii wi tej” uczyniono nadu ycie. Ale ta historia jest niczym innym jak ci giem 
mityzacji dla ka dego narodu. 

Powracaj c do g ównego nurtu zauwa my, e przyjmuje si , e II fala zg o-
si a zapotrzebowanie na wszechstronny, wykszta cony potencja  ludzki potrafi -
cy sprosta  wymogom wczesnego kapitalizmu11, ale dalej twierdzi si , e odpo-
wiedzi  na takie zapotrzebowania by y dzia ania pa stwa nie dodaj c, e pa -
stwa narodowego12. Trudno zrozumie  takie sugestie po analizie fenomenu ame-
ryka skiego, bo tam pojawia y si  tylko t sknoty za byciem narodem, a poza 
tym kapitalizm ameryka ski potrzebowa  pa stwa tylko jako tego „nocnego 
stró a”. Zdaje si , e i ten problem wymaga „dobrego wyja nienia”, bo przyj cie 
symetrii tworzenia si  narodu z kapitalizmem pos u y o za asumpt do prostego 
wniosku, e skoro prze ywa si  kapitalizm, to wraz z nimi idee narodowe. Na-
tomiast chyba nie wymaga komentarza prosta konstatacja, e identyfikacja naro-
dowa, obok instytucji demokratycznych, ukszta towa a kultur  nowoczesnej Eu-
ropy13. Nietrudno tak e zauwa y  jak wygl daj  wspólnoty narodowe, które nie 
prze y y kapitalizmu. 

Idee narodu rozkwit y w wieku XIX i to w jakiej  mierze dzi ki jednemu 
z „mitów pa stwa narodowego”, a wedle niego tylko ono gwarantuje pe ny roz-
wój kultury, gospodarki i powszechn  szcz liwo  wszystkich cz onków naro-
du. Ta wiara w samozbawienie, niecz sto potwierdzana przez rzeczywisto  po-
zostawa a silna przez dwa ostatnie wieki, a trwa a rytualizacja przes dza dzi  
o jej ogromnej sile. W a ciwie taka jej posta  jest sk adow  „religii narodu” 
owocuj cej nacjonalizmem i patriotyzmem, cho  oba te poj cia s  wci  mgli-
ste, niedookre lone i nam trafia do przekonania próba filozofa, tak e wiadome-
go jej u omno ci: „Patriotyzm i nacjonalizm nie maj  wyra nych granic. Ale je-
li warto ci narodowe przyczyniaj  si  do uszlachetnienia cz owieka, to mo na 

mówi  o patriotyzmie, je li za  kogo  deformuj  i upadlaj , mamy do czynienia 
z nacjonalizmem”14. Przyj cie takiego rozgraniczenia mo e uczyni  analiz  po-
staw Polaków raczej bolesn . By  mo e powinni my i  ladami tych, którzy 
powiadaj , e nacjonalizm jest ograniczany, skupia si  na sobie, nie sta  go na 
uniwersalizm, a skrajny nacjonalizm, jak przekonywa y tragedie ba ka skie, 

                                                 
10 A. Mickiewicz, Dzie a, t. 2, Warszawa 1955,s. 445–447. 
11 A.D. Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007, s. 87. 
12 I. Wallerstein, Analiza systemów– wiatów, Warszawa 2007, s. 82. 
13 I. Wallerstein, Koniec wiata, jaki znamy, Warszawa 2004, s. 34. 
14 M.A. Kr piec, Dzie a, t. 10, Lublin 1993, s. 153. 
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mo e by  ratio moriendi. A ten ba ka ski, jak wiele innych, zdaje si  by  reak-
cj  na s abo , peryferyzacj . 

Nie próbuj c komentowa  i takich sugestii zauwa amy jedynie, e obie po-
staci uwielbienia dla w asnego narodu s  kszta towane jest i rytualizowane przez 
organizatorów wyobra e  zbiorowych i od nich w wielkiej mierze zale y to czy 
zorientuj  si  na taki patriotyzm, czy taki nacjonalizm, czyli wybór zale y od ich 
interesów. Zw aszcza w czasie prze omu „jesieni ludów” atwo by o kszta towa  
takie postawy i zachowania, kiedy nie wiadomo by o co robi  z wolno ci , 
a przejmuj cy w adz , co z pa stwem, jak przekona  swoich pobratymców do 
bycia we wspólnocie. Strach, gniew okresu transformacji pozwala  na instru-
mentalne wykorzystanie mitu zbawienia w narodzie i g oszono, e tylko w takiej 
wspólnocie odnajdziemy si  na powrót, staniemy jedno ci , w której ka dy 
znajdzie swoje miejsce. Mia  swoje racje V. Tismaneanu, kiedy pisa , e „ adna 
polityczna wizja nie okaza a si  w naszym stuleciu bardziej pr na, wielo-
kszta tna i trwa a ni  nacjonalizm. Ta wielka, potencjalnie agresywna, konstela-
cja symboli, emocji i idei dostarcza tak e d ugo podporz dkowanym lub poni a-
nym grupom zbawczego j zyka wyzwolenia”15. Ukazuj c takie racje chcieliby-
my tylko zauwa y , e role niezwykle wa ne, a niezauwa ane, niedoceniane, 

odgrywa  j zyk zbawienia. 
Wtedy te , dokonuj c wielkich mityzacji i w a ciwie je rewitalizuj c, prze-

konywano za pomoc  nowej wizji historii, e narody i pa stwa istnia y „od zaw-
sze”, e s  nie miertelne16, e powoduje nimi nie miertelny „duch narodu”. Idee 
narodu u wi cono tak skutecznie, e uprawnia y przemoc wobec mniejszo ci 
i cz onków samego narodu, którzy kontestowali te idee. Swego czasu epitet 
„wróg narodu” by  oskar eniem o najci sz  zbrodni , a i dzi  ma swoj  oskar-
ycielsk  moc. Same idee rytualizowano uparcie dodaj c do innych argument 

bezpiecze stwa mimo zwyk ej nieumiej tno ci albo niemo no ci zapewnienia 
tego bezpiecze stwa przez pa stwa narodowe. Wiemy z naszej praktyki jak cz -
sto jest nadu ywany i wiemy, e jest to zwyk e k amstwo. Wiemy tak e, e nie 
ma „czystych” pa stw narodowych, cho  wiele chce takimi by . Wiadomo tak-
e, e nawet w oko o 90% krajów granice pa stw nie pokrywaj  si  z terytorium 

etnicznym. 
Dla jednego jest to wspólnota ywa, spojona wieloma nierozerwalnymi wi -

zami, dla innego za  naród to kategoria subiektywna, której obiektywizm gwa-
rantuje jedynie pa stwo, ywotnie zainteresowane rytualizacj  mitu o gwarancie 
wspólnego dobra17. Nie sposób dyskutowa  z sugesti , e nie istnieje ani „natu-

                                                 
15 V. Tismaneanu, Wizje zbawienia, Warszawa 2000, s. 134. 
16 D. de Rougemont, List otwarty do Europejczykow, Warszawa 1995, s. 135. 
17 W. elazny, Etniczno . ad – konflikt – sprawiedliwo , Pozna  2006, s. 69. 
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ralno ”, ani stabilno  narodu, lecz proces jego sta ego rekonstytuowania18. 
Oznacza to sta , intensywn  witalizacj  idei narodowych i dodawanie nowych 
tre ci do mitów za o ycielskich. Mia  swoje racje autor powiadaj cy, e naród, 
który przestaje tworzy  wyobra enia siebie przestaje by  narodem19. W wielkich 
ideach narodowych dobro poszczególnych jednostek znajduje si  na drugim 
i trzecim planie, a ka de z o spo eczne t umaczy si  znowu tzw. „obiektywnymi 
racjami”. Rzekomo ten „interes narodowy” ma by  interesem ka dego cz onka 
spo eczno ci, ale takiej interpretacji zbawienia przez pa stwo narodowe przecz  
idee po wi cania si  w imi  tego interesu, góruj ce zwykle nad tymi pierwszy-
mi. Zdaje si , e najlepiej rozumieli to W osi, zawsze pytaj cy o to, w imi  cze-
go maj  umiera  i odpowiadaj cy, e je li naprawd  nie wiedz , to po wi cenie 
w imi  jakiego  fantomu nie ma sensu. I chyba lekcewa  sobie opinie innych 
o sobie jako o nierzach. 

Je li idee po wi cenia pojawiaj  si  w wyobra eniach zbiorowych, pa stwo 
i jego s udzy staj  si  coraz bardziej obcy i cz onkowie wspólnoty wyobra onej 
czuj  pog biaj c  si  izolacj  samoreprodukuj cych si  elit, pytaj c o cele ta-
kiego po wi cenia. Jednak sta a, wytrwa a rytualizacja motywów zbawienia 
sprawi a, e naród sta  si  najwa niejszym sposobem wyobra enia wspólnoty, 
a ka de wyobra enie wspólnoty jako narodu zostaje nadkodowane i st d nasza 
koncepcja wspólnoty jest dotkliwie zubo ona – zauwa ali twórcy kontrowersyj-
nego dzie ka20. Mo na rozumie  to jako konfrontacj  wielkiej mityzacji z tym, 
co wcze niej nazwali my „zasad  kontroli rzeczywisto ci”. Z jednej strony Na-
ród jest obiektem sta ej adoracji, którego nie mo na adnym sposobem kwestio-
nowa , jest bytem niemal konsekrowanym, a z drugiej sami o sobie mówimy 
rzeczy z e i jak najgorsze, a przys owiowe „polskie piekie ko” jest tego wido-
mym potwierdzeniem. Nietrudno by o to zauwa y  i E. Cioran pisa , e narody 
wzniecaj  w nas, o wiele bardziej ni  jednostki uczucia sprzeczne; kochamy je 
i nienawidzimy jednocze nie21. Kochamy wtedy, kiedy pomagaj  nam w samo-
realizacji, a powody do nienawi ci pojawiaj  si  wówczas, kiedy czujemy, e 
staj  si  ród em ogranicze . 

Jedni twierdz , e nacjonalizm z wielo ci  mitów za o ycielskich powoli 
staje si  ide  obc  zbawieniu zbiorowemu, a skoro naród nie gwarantuje nam 
spe nienia materialnego ani duchowego, zaczynamy poszukiwa  innych depozy-
tariuszy prawd. Sugeruje si  tak e, e erozji ulegaj  mocne dot d filary nacjona-

                                                 
18 É. Balibar, Trwoga mas, Warszawa 2007, s. 309. 
19 R. Kroes, The Commodification of America Icons of Freedom, [w:] „Here, There and Every-

where”. The Foreign Politics of American Popular Culture, red R. Wagneleleitner, E.T. May, 
London 2000. 

20 M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005, s. 123. 
21 E. Cioran, Historia i utopia, Warszawa 1997, s. 13. 
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lizmu. Wraz z weryfikacj  tre ci z formami demokracji kruszy si  wiara w to, e 
naród jest wy cznym ród em w adzy politycznej, e lojalno  wobec niego jest 
nadrz dna. Zauwa aj c atrofi  idei depozytariusze „prawd narodowych” zamie-
niaj  ide  w zbiór prymitywnych resentymentów, mocowanych w wyobra e-
niach zbiorowych przez ma o wyrafinowane symbole i kwiecist  retoryk 22. Inni 
natomiast powiadaj , e idea narodu wci  gwarantuje ca  dynamik  spo eczn  
i oferuje ramy my lenia o przesz o ci, przysz o ci23. Tacy tak e zdaj  si  mie  
swoje racje i potwierdzaj  je rozkwitaj ce nacjonalizmy, których erupcji w na-
szym czasie nie potrafi si  przekonuj co wyja ni . Tak  nieprzewidzian  erup-
cj  w dobie atrofii uczu  narodowych s  wstrz sy w spokojnej, stabilnej Belgii. 
Mo na by tak  atrofi  nazwa  „rzekom ”, gdyby nie to, e pod o e ma zbawczy 
charakter. Bogatsi Flamandowie nie chc  o y  na biedniejszych Walonów. Ra-
cje zbawienia zdaj  si  przes dza  o tym, e problem pa stwa narodowego nie 
jest ju  problemem, Belgowie s  bli si idei glokalno ci, a Flamandowie i Walono-
wie traktuj  siebie praktycznie, nie jak narody, a pr dzej jak wspólnoty prze ycia. 

Zgadzamy si  z sugesti , e narody jako wielkie zbiorowo ci s  raczej iner- 
tne, trudno sterowne i je li czasami mówimy o inicjatywno ci, witalno ci, y-
wotno ci narodu, to winni my przyjrze  si  pa stwu, a nie narodowi i tam za-
cz  szuka  róde  aktywno ci. Nie wydaje si , by mo na by o powa nie trak-
towa  publicystyczne argumenty o m dro ci zbiorowej, bo ta zwykle jest tak 
wielka, jak zbiorowa g upota. I tylko wielkie wizje zbawienia albo wizje strachu 
s  w stanie pobudzi , zaktywizowa  na tyle, by dosz o do czynu prawdziwie na-
rodowego. Zwykle jednak widzimy inercj  i jakim  potwierdzeniem tej e jest 
oboj tno  wobec wyborów wa kich dla ca ego narodu. A nietrudno zauwa y , 
e to w a nie ma e kolektywy cz sto generuj  atmosfer  entuzjazmu, w której 

nic innego nie wydaje si  równie istotne, co wyznaczony cel24. 
Wedle kardyna a J. Ratzingera nacjonalizm zepchn  Europ  na skraj de-

strukcji i zrodzi  zagro enia dla tych warto ci, które przez stulecia kszta towa o 
uniwersalistyczne chrze cija stwo, ten nacjonalizm, który to, co lokalne wynosi 
do rangi uniwersalizmu25. Z takim stawianiem spraw tak e trudno si  godzi , nie 
tylko ze wzgl du na Amerykanów, którzy w a nie wynosz  i si  implantuj  
swoje wzory, ale nie s  nacjonalistami nie b d c narodem. A poza tym prawie 
wszystkie wzory lokalne roszcz  sobie pretensje do uniwersalizmu i wcale nie 
musz  by  rozsadnikami z a, a tak by o z polskimi uroszczeniami i w wieku XIX 

                                                 
22 A.D. Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007, s. 36. 
23 U. Hannerz, Powi zania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Kraków 2006, s. 134. 
24 A. Philips, Przestrze  publiczna, ycie prywatne, [w:] Aktorzy ycia publicznego, red. R. Sie-

mie ska, Warszawa 2003, s. 48. 
25 J. yci ski, Europejska wspólnota ducha, Warszawa 1998, s. 47. 
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i w ko cu XX, kiedy chcieli my uszcz liwia  Europ  naszymi wersjami warto-
ci, czyni c to mo e w dobrej wierze. 

Pa stwa narodowe nie zbawia y narodów i taka prawda powoli trafia a do 
wyznawców nacjonalizmów o ró nym nat eniu, a wiemy sk din d, e takie 
bywa y silne w krajach „starych demokracji”. Dzi  tam w a nie powiada si , e 
pa stwa narodowe s  tworami stosunkowo m odymi, ho ubionymi g ównie 
przez ludzi w adzy wykorzystuj cych trwa o  mitów narodowych w przestrze-
niach mitycznych26. Okazuj  si  coraz bardziej obce wtedy, kiedy pa stwo nie 
jest w stanie odnale  wspólnych celów, a w a nie wspólnota celów wydaje si  
mocnym i niechcianym przez polityków spoiwem27. Je li one nie pojawiaj  si  
w wyobra eniach zbiorowych, niknie zaufanie do pa stwa, tej emanacji narodu 
i erozja post puje, nie tak szybko, ale jest procesem, jakiego chyba nie da si  za-
trzyma . Wspólne cele staj  si  celami wi kszych wspólnot i widzimy to w Pol-
sce. Nadzieje i cele z nich wyp ywaj ce coraz cz ciej wi zane s  z jeszcze 
mglist  Europ . Dostrzegamy to, e funkcjonariusze pa stwa narodowego nie 
podejmuj  decyzji innych ni  peryferyjne i zaczynamy w tpi  w moce pa stwa 
narodowego. A takie w tpliwo ci pot guj  si  jeszcze, kiedy spotykamy si  
z sugestiami, e pa stwa narodowe przekszta caj  si  w lokalne agendy global-
nego systemu i zostan  za jaki  czas zredukowane do poziomu w adz komunal-
nych. Spotykaj c si  weryfikujemy je z praktyk  przekonuj c si , e jest w nich 
sporo racji. 

To samo  narodowa jest raczej polityczna ni  narodowa – to tak e konsta-
tacja niezbyt kontrowersyjna. Je li przyjrzymy si  cho by polskim kreatorom 
i rytualizatorom idei po odzyskaniu niepodleg o ci, to zauwa ymy bez trudu, e 
bez wielkiego wysi ku polityków poszukuj cych dla siebie zaplecza, narodo-
wo  nie obudzi aby si  tak szybko i nie stworzy a takiej jako ci, jak  jest naród 
polski. Po ow adni ciu w adz  symboliczn  zacz to intensywnie kultywowa  t  
religi  narodu z po danymi skutkami. Patriotyzm (nacjonalizm) Polaków w prze- 
dedniu II wojny by  po wiadczeniem wielkiej wiary, bo moc takiej wiary mierzy 
si  postawami i zachowaniami. 

Taka to samo  by a szczególnie potrzebna w systemach totalitarnych two-
rz cych swoj  „rzeczywisto  fikcyjn ”28. Kontrola wspólnoty musia a by  legi-
tymizowana najpierw konieczno ci  jej tworzenia i pozostawania w niej. Two-
rzono j  w oparciu o pradawne wzory okre lania si  wobec Obcego, zwykle 
kra cowo emocjonalne i konstytuowane na przes ankach „fa szywych” – jak 

                                                 
26 A. Peccei, Wst p [do:] B. Hawrylyshyn, Drogi do przysz o ci, Warszawa 1990, s. 11. 
27 J.C. Plano, M. Greenberg, The American Political Dictionary, New York 1993, s. 19. 
28 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1, Warszawa 1993, s. 399. 



 Soteriologia zbiorowa... 41 

okre la  to jeden z autorów29, a dla nas by y to mityzacje maj ce postaci stereo-
typów, rytualizowane d ugo i wystarczaj co umiej tnie, by przekonywa  cho by 
Niemców czasu hitleryzmu, e s  niemal doskonali i zas uguj  na miano rasy 
nadludzi. Wykorzystano stare marzenia jednostek i zbiorowo ci o doskona o ci, 
a widz c siebie w takich lustrach Niemcy uwierzyli i ta wiara uczyni a ich na ty-
le silnymi, e stworzyli wspólnot  szale stwa. A jej stworzenie by o przecie  re-
akcj  na lata g odu, niepewno ci, na mniemane poczucie krzywdy, jakie nader 
atwo zakrzewi  w ka dej schizochronicznej wspólnocie, a tak  mo e sta  si  

ka da. Wspominali my o tym, e spe nienie nigdy nie jest pe ne, e poprzesta-
wanie na osi gni ciu jakiego  poziomu odbiera cz owiekowi jego naturalne 
atrybuty, a w tym przypadku jego pragnienie by o ogromne. 

Pa stwa narodowe s  ci gle obiektami adoracji, mityzacji, ale ju  nie gwa-
rantuj  zbawienia i zdaje si , e obywatele krajów takich jak Polska odczuwaj  
to coraz silniej. Nie maj  wielkich szans w globalnej metagrze, do czego prze-
konuj  cho by polskie boje z Rosj  o mi so, ale tak e U. Beck30 i B. Barber, 
który zauwa a , e pa stwa narodowe s  potrzebne w turbokapitalizmie tak sa-
mo jak demokracja. Stwarzaj  zbyt wiele barier, ograniczaj  mityczn  „wolno  
ekonomiczn ”, a ci którzy przeszkadzaj  w robieniu pieni dzy, s  wrogiem 
miertelnym dla tych, którzy maj  w adz  rzeczywist 31. Takie argumenty staj  

si  z roku na rok coraz silniejsze. Nie maj  w tpliwo ci autorzy g o nego „Impe-
rium” pisz c, e „Nie ulega w tpliwo ci, e wraz z procesami globalizacji male-
je – cho  jeszcze nie zanik a – suwerenna w adza pa stwa narodowego”32. 

Nie przypadkiem ilo  pa stw upad ych (failed states) albo upadaj cych (fai- 

ling states) ro nie tak szybko w dobie globalizacji ekonomicznej, cho  nie przy-
padkiem tak szybko „upadaj ” te, które narodowe nie s . Taki upadek odrywa 
pa stwa od narodów znajduj cych si  pod jego w adz  i pojawiaj  si  konwulsje 
w poszukiwaniu identyfikacji, znaków to samo ci w a ciwych wspólnotom wy-
obra onym. Politycy i niektórzy organizatorzy przestrzeni mitycznych próbuj  
ratowa  to, co stanowi dla nich warto ci nie zauwa aj c, e kulturowa hegemo-
nia pa stw narodowych sko czy a si  bezpowrotnie33, a to oznacza niemo no  
po danej rytualizacji mitów narodowych. Te pa stwa, które jeszcze nie „upa-
d y” tak nisko jak klasycznie „upad e”, wygl daj  czasami anachronicznie nie 

                                                 
29 E.C. Król, Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, War-

szawa 1999, s. 511. 
30 U. Beck, W adza i przeciww adza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki wiatowej, War-

szawa 2005, s. 30. Metagra oznacza dla Becka symultaniczne splatanie si  regu  starego syste-
mu z regu ami nowego, które je nieustannie przekszta caj  tworz c nowe jako ci. 

31 B. Barber, D ihad kontra Mc wiat, Warszawa 2001, s. 21. 
32 M. Hardt, A. Negri, Imperium..., s. 7. 
33 N. Stevenson, Cultural Citizenship, Berkshire 2003, s. 39. 
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potrafi c sprosta  wyzwaniom czasu, przede wszystkim za spraw  niekompe-
tentnych elit. Ma swoje racje uczony, który powiada, e konwencjonalna polity-
ka jest niedostosowana do nowej, znacznie rozszerzonej w czasie i przestrzeni 
odpowiedzialno ci cz owieka34. Daleko nam do statusu pa stwa upad ego, ale 
nale ymy do sporego grona pa stw kurcz cych si  populacyjnie. Ostrze enia 
P. Buchanana ze „ mierci Zachodu” s  ci gle aktualne i dla nas. Tu chcemy tyl-
ko zauwa y , e stare spo ecze stwa trac  naturalny dynamizm, wymuszaj  za-
chowawczo , ostro no . 

Nietrudno zauwa y , e my, Polacy, oceniamy przysz o  z perspektywy 
przesz o ci mityzuj c si  i narodu, i pa stwa. A nasza narodowa si a zaprezen-
towa a si  inaczej w skojarzeniu z pot g  Unii i widzieli my to na majowym 
szczycie w Samarze (2007 r.), gdzie J.M. Barroso i A. Merkel jednoznacznie 
dawali do zrozumienia, e Unia jest jedno ci . Na bie co zrytualizowali sym-
bol jedno ci akcentuj c, e z niego powinny wyp ywa  postawy i zachowania 
obywateli pa stw cz onkowskich. Ale mimo takich zachowa  polityków unij-
nych nie wydaje si , by politycy sprawuj cy w adz  w krajach nowej 12-stki 
zrezygnowali z pos ugiwania si  retoryk  narodow  b d c  dla nich tarcz  
i mo liwo ci  zachowania w adzy. Po cz ci powoduje nimi partykularny ego-
izm, bo zdaj  sobie spraw  z tego, e w ogóle nie s  przygotowani do rywaliza-
cji, walki o polskie interesy na forach europejskich, wiatowych i, z ma ymi wy-
j tkami nie maj  nic do powiedzenia, zaoferowania i starczy tu przywo a  euro-
deputowanych M. Giertycha i B. P ka z ich ofertami dla Europy. Nie maj  zwy-
kle wiele do powiedzenia w sprawach Europy i argumenty rodzaju: zawsze byli-
my w Europie, Europa nas potrzebuje, mog  zdawa  si  prostymi nadu yciami. 

Nie id  za nimi proste i oczywiste pytania o to, czy Europa nie da aby sobie rady 
bez nas, co jej dajemy, nie przywo ujemy tak e g osów, w których daje si  od-
czu  zniecierpliwienie polskimi „wiecznymi pretensjami”. 

Inn  form , podobn  do tej, jaka proponuje zbawienie w narodzie, jest szu-
kanie go we wspólnocie religijnej. Taki wiat to dziesi tki milionów analfabe-
tów yj cych na skraju n dzy, rz dzonych zwykle autorytarnie, uprzedmioto-
wionych do tego stopnia, e nie posiadaj  swojej zbiorowej wizji zbawienia 
w doczesno ci. Ten wiat min a eskalacja oczekiwa  i zaspokoje  kapitalizmu, 
który stopniowa  takie zaspokojenia. Te wizje biednych zosta y przeniesione 
z feudalizmu w niebiosa. Nie wiemy czym naprawd  jest islamska wspólnota 
zbawienia, kojarzymy wiat arabski z rop , bajecznie bogatymi szejkami, ale s  
to symplifikacje opierane na opozycji ja – obcy, nie maj ce wiele wspólnego 
z rzeczywisto ci . Starczy si gn  do danych statystycznych, by przekona  si , 
e uto samianie islamu z m sk  supremacj , wi t  wojn  i aktami terroru jest 
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co najmniej nadu yciem35. Ten wiat jest wiatem biedy, chaosu, to wiat feu-
dalny, który odkrywa siebie na tle zbawionego wiata bogatych dzi ki globaliza-
cji prze ywaj c traum , jakiej nie potrafimy sobie wyobrazi . 

Pozostawiaj c ten sygnalizowany problem chcemy zauwa y , e istniej  sil-
ne przes anki, by twierdzi , e po dane jest tworzenie nowych modeli wiata 
z inaczej rozumianymi wspólnotami narodowymi36. Coraz cz ciej i g o niej 
mówi si  wr cz o konieczno ci stworzenia tego, co przez wieki by o tylko ma-
rzeniem wizjonerskich kap anów i intelektualistów – pa stwa globalnego, które 
wreszcie okie zna transnarodowe si y i przes dzi o racjonalnym zarz dzaniu 
w skali globalnej37. O pa stwie globalnym wspominali my wcze niej nie za-
uwa aj c tego, i  to marzenie intelektualistów ma sk ada  si  ze wspólnot naro-
dowych, a wiadomo  globalna ma by  dzie em pokole  i wieków koegzystuj c 
wpierw z narodow . Ale wpierw musimy odnale  si  w Europie, darze ostat-
nich lat, na który podobno nie musieli my si  zas ugiwa  b d c jej cz ci  od 
setek lat. 

Jak donosi a prasa, w roku 2007, wp ywy z kasy unijnej znacznie przekro-
czy y wp aty i wynios y 5,1 miliarda euro, a korzy ci mog yby by  jeszcze 
wi ksze, gdyby my – co zauwa a a komisarz Grybauskaite, – wykorzystywali 
wi ksz  cz  funduszy dla nas zarezerwowanych. Polska od 2000 do 2006 roku 
wykorzysta a tylko 63% tych e plasuj c si  na miejscu trzecim od ko ca w ród 
pa stw unijnych, a i tak Polacy s  zadowoleni z naszego cz onkostwa we wspól-
nocie, cho  droga do zbawienia przez Europ  i w Europie zdaje si  bardzo dale-
ka, po cz ci z naszej tak e winy, przy czym mamy tu na my li tzw. elity poli-
tyczne. One zdaj  si  nie widzie  tego, e nie one, ale Polska, któr  nie potrafi  
rz dzi , potrzebuje Europy zdolnej do dzia ania, subsydiarnej i solidarnej. Nie ze 
wzgl du na subsydia, znacz ce tak wiele, ale ze wzgl du na stworzenie mo li-
wo ci rozwojowych wr cz niszczonych przez te elity. Widzimy jak to otwarcie 
na Uni  wygl da w spo eczno ciach lokalnych korzystaj cych z inspiracji euro-
pejskich, nie tylko finansowych. Dla nich Europa jest synonimem nowej si y, 
znakiem nadziei i tego lokalnego „zbawienia”. 

Nie dla wszystkich, bowiem to lokalne elity rozumiej  sens wej cia do 
wspólnoty, cho  teoretycznie nie powinny. Wieki przebywania na peryferiach 
uczyni y nas takimi, jakimi jeste my, cho  chyba nie jest tak, jak twierdzi a 
M. Marody, e cywilizacja zachodnia jest dla nas tak obca jak cywilizacja isla-
mu i tylko w skie elity intelektualne i interesu s  zachodnie, a reszta lokalna. 
Jest w tym sporo racji, bo trudno ci w porozumiewaniu si  nie tylko za spraw  
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j zyka, brak obeznania, z za o enia inna motywacja, praktyka innych spo eczno-
ci to bariery Huntingtona38, które b dziemy musieli przezwyci a  w zbyt krót-

kim czasie, a terror chwili mo e przynie  traum  kulturow , pog bian  stosun-
kiem do nas. Ale nie wszystkie racje, bo nietrudno zauwa y , e Polacy chc  
odnajdywa  si  w Europie z prostych wzgl dów. Zauwa aj , e wspólnota gwa-
rantuje to, czego nie mo e da  s abe pa stwo narodowe. Nie artyku uj  tego 
wprost, nie s  „opini ”, ale miliony poszukiwaczy szcz cia na zachodzie s  
przes ank , i to mocn , do takiego s du. 

My wszyscy mówimy „Europa” w ró nych tonacjach, próbujemy si  z ni  
uto samia  nie wiedz c, a nawet czasem nie chc c wiedzie , czym jest, czym 
by  powinna i czym b dzie. Czy to tylko kszta t na mapie, czy rodzaj wspólnoty 
kulturowej, czy tylko fantazmat. wiadomi w asnych kompleksów zadajemy so-
bie pytanie o to, czy tak e jeste my integraln  jej cz ci , czy tylko peryferiami 
ze wszelkimi statusami peryferii. Czy jeste my tylko „narodem filozoficznym” 
i w jej konstrukcji filozofia powinna odgrywa  wi ksz  rol 39. Raczej filozofia 
praktyczna, polityczna, a w takim s dzie jest wiele tre ci. Przecie  narody 
„twardego rdzenia” Europy same idee wspólnoty budowa y w oparciu o filozo-
fi , w separacji od religii40. Próbuj c j  tworzy  chyba powinni my by  bardzo 
uwa ni, bo znajdziemy wiele racji w s dzie autora, który utrzymywa , e mit Eu-
ropy kulturowej jest przyk adem dzia ania, którego skutki bywaj  odwrotne do 
zamierzonych41. Taka wspólnota oznacza przecie  to samo  kultur normatyw-
nych i symbolicznych, a na pierwszy rzut oka widzimy, e nasze warto ci, nasze 
wyobra enia zbiorowe s  inne ni  Niemców, W ochów czy Litwinów i niepr d-
ko spotkamy si  z nimi na jednej p aszczy nie. 

By  mo e, poszukuj c siebie, Europejczycy, z nami w tym rz dzie, powinni 
spojrze  innym okiem na „naród narodów”, na wspólnot  ameryka sk . Amery-
kanom uda o si  stworzy  jako  nazywan  przez nich samych „religi  obywa-
telsk ” i ona pozosta a spoiwem tak mocnym, e wspólnocie nie zdo a y zaszko-
dzi  nawet konwulsje wojny secesyjnej. Ameryka marzy a o byciu narodem, 
o ostatecznym zdefiniowaniu si  wobec wiata42, o odnalezieniu swojego zba-
wienia, o czym mówi . R. Kipling. Znalaz a dzi ki konsekwencji w rytualizacji 
tych warto ci, jakie uznano czysto ameryka skimi, cho  Amerykanie nie s  na-
rodem, sami maj  co do tego wiele w tpliwo ci, ale narodem w europejskim 
znaczeniu by  nie musz . S  natomiast narodem dla tych, którzy uwa aj , e na-
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ród istnieje jako wspólnota wyobra ona43. S  wspólnot  celów jednocz c  si  
wokó  takich, które s  symbolizowanymi ikonami Ameryki. Buduj c wielk  
wi tyni  narodowej wiary zacz li od dachu zawieszaj c go na niewidzialnych 

filarach symboli. Je li nie wierzymy autorowi twierdz cemu, e wspólnota euro-
pejska istnia a od zawsze, to pomy lmy o dachu dla wspólnego domu44. Takim 
dachem mog  by  wielkie, rytualizowane wizje zawieszone w dalekiej przysz o-
ci, konstruowane tak, jak wizje „miasta na wzgórzu” czy „latarni dla wiata”. 

Animatorzy poszerzania i pog biania powinni robi  wiele, by Europejczycy uj-
rzeli przed sob  wspólne cele i to takie, jakie b d  obietnic  pe ni. 

Chyba naturalne jest pytanie o to, czy, je li chcemy budowa  Europ  z Eu-
ropejczykami, nie powinni my korzysta  z tamtych wzorów, czy mo emy wyko-
rzysta  tamte do wiadczenia, czy architekci naszych wyobra e  zbiorowych 
i sprawuj cy w adz  symboliczn  nie powinni zwróci  uwagi bior c pod namys  
wszystkie podobie stwa i ró nice. Europa pa stw narodowych, które jeszcze nie 
prze y y etapu narodowego, które s  zanurzone w g bi historii i z niej czerpi  
znaki to samo ci zbiorowej, jest jako ciowo inna, naznaczona ladami wielu ka-
taklizmów, ci gle wracaj ca w przesz o  nie po nauki, ale rodki obrony lub 
ataku. Amerykanie konstytuowali swoj  zbiorowo  w czasie, w którym plebej-
scy imigranci nie przenosili z sob  warto ci czysto narodowych, jako e Europa 
tego czasu (zw aszcza wschodnia i rodkowa) dopiero wchodzi y na etap naro-
dowy. Jeszcze byli przyzwyczajeni do homagialnych wzorów i wtedy te nawyki 
pomaga y w spontanicznej legitymizacji w adzy opartej na symbolach. Lata 
wspó ycia sprawi y, e Amerykanie zaakceptowali swoje formy lojalno ci wo-
bec centrum, Europa za  nie mia a takiego poczucia i w walkach wszystkich ze 
wszystkimi wiekami uczy a si  wrogo ci45. Nominalnie takim centrum po czas 
schizm by  Rzym, ale wiemy, do jakiego stopnia nominalnie. 

Inna posta  pami ci zbiorowej zdaje si  niezb dna, yjemy przecie  w cza-
sie, w którym bardziej ni  w innych potrzebujemy wielkich, uniwersalistycznych 
projektów – twierdzi  z przekonaniem E. Wood46. Nie wystarcz  bowiem zakli-
nania rzeczywisto ci, tak cz ste w naszym czasie w ustach zadeklarowanych 
zwolenników pe nej integracji, utrzymuj cych cho by, e Europa musi by  mo-
carstwem47. Nie wystarcz , bo Europa jest ju  mocarstwem nie potrafi cym 
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upodmiotowi  tej mocarstwowo ci – tak przynajmniej twierdzi T. Reid w „The 
United States of Europe”. Przywo uj c statystyki, które mog  przywraca  wiar  
w „star , zm czon  Europ ”, tam widzimy, e w ród czo owych firm wiato-
wych dominuj  europejskie, podobnie jak w bankowo ci. Europejczycy s  bar-
dziej energooszcz dni ni  Amerykanie, bardziej inicjatywni, czego po wiadcze-
niem jest dynamika powstawania ma ych firm. Potrzebuj  tylko bod ców i auto-
rowi tej pracy marzy si  wykreowanie jako ci, jak  mo na by nazwa  „Europe-
an dream”. 

To zdaje si  tak e swoistym epimeteizmem, nierzadko spotykanym w histo-
rii Europy i w takim przypadku przypominaj  si  górne deklaracje tu  po zawar-
ciu traktatu w Maastricht, kiedy pisano o trzynastym pa stwie, trzynastym naro-
dzie, jakim mieli by  Europejczycy48. To trzynaste pa stwo fundowano na uni-
kalnej architekturze instytucjonalnej – zauwa a  badacz49. Nieustannie ekspery-
mentowano, z tym e niektóre z tych eksperymentów ko czy y si  na fazach 
projektowania, a tak by o i jest cho by z eurokorpusem, tak z trwa ym pytaniem 
o to czy pog bia , czy poszerza . Choroby demokracji sprawi y, e Europa nie 
ma ani zasad, ani strategii, co powtarzaj  coraz g o niej analitycy, a za nimi pu-
blicy ci obserwuj cy zachowania polityków europejskich i g ow  pa stwa w pre- 
zyduj cej Unii Francji w czasie olimpiady w Pekinie. 

Po pierwszym, psychologicznym etapie poszerzania i pog biania Europa 
zdaje si  popada  w marazm braku wizji rodz cych prawdziwe cele, czego po-
wiadczeniem jest ilo  i jako  dzia a  magicznych. Okres wiary w poszerzanie 

i pog bianie sko czy  si  chyba wraz z dyskusjami nad planem Foucheta. Fia-
sko pomys u nierozerwalnej unii sze ciu pa stw prowadz cych wspóln  polityk  
zagraniczn  zako czy o ten okres, który dzi  zdaje si  czasem niewykorzysta-
nych szans. Ferwor jednoczenia, swoisty terror chwili etapu integracji ekono-
micznej odsuwa  na plan drugi i trzeci organizowanie nadziei zbiorowych oby-
wateli pa stw Wspólnoty, osi gaj cych progi spe nienia w dobrach materialnych 
i czuj cych si  w miar  bezpiecznie pod parasolem NATO. W wyobra eniach 
zbiorowych pojawi y si  przekonania, e jest to Wspólnota oparta o wymian  
dóbr i ograniczony transfer ludzi i tak  powinna pozosta . Z Królestwa Mo li-
wo ci nie wybrano tej, jak  proponowali konstytucjonali ci. Przyj cie konstytu-
cji jeszcze w latach 50. mog o by  ramami dla zorganizowania wspólnoty spe -
nienia o zupe nie innych kszta tach, a takie kszta ty narzuca yby ju  strategie po-
szerzania o nowych cz onków. 
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Zdawa  si  mog o, e tak  generuj c  wizj  mo e by  Strategia Lizbo ska, 
której celem g ównym mia o by  stworzenie w Europie do roku 2010 najbardziej 
konkurencyjnej gospodarki wiata. Strategia mia  opiera  si  na kilku czynni-
kach z innowacyjno ci  na czele. Pozosta a tylko wizj , w du ej mierze za spra- 
w  niemo no ci wyj cia poza taktyk  wobec 27 dzi  pa stw cz onkowskich. Za 
spraw  imponderabiliów wyszukiwanych przez niektóre pa stwa narodowe ob-
raz sytej, bezpiecznej dla wszystkich Europy rozmy  si  w podejrzeniach o dyk-
tat, o obron  partykularnych interesów najsilniejszych i nie spe ni  swojej akty-
wizuj cej roli. Skrywaj c si  za tarczami narodowo ci politycy krajów takich jak 
Polska falsyfikuj  swoje role spo eczne, jako „kap ani ojczyzny” broni  impon-
derabiliów, bo zbyt cz sto nie sta  ich na ochron  generaliów ekonomicznych, 
spo ecznych czy politycznych, o których maj  ma e poj cie. Wchodzenie na po-
ziomy nadnarodowe wymaga zdecydowanie innych kompetencji, jakich ci poli-
tycy raczej nie posi d  i tu starczy przyjrze  si  naszym eurodeputowanym i ich 
praktykom. Wina le y nie tylko po stronie polityków ma ych krajów, bo w ród 
tych, którzy reprezentuj  „twardy rdze ” tak e nie spotkamy wizjonerów, a za-
rz dców my l cych tylko o sobie i tera niejszo ci. 

Dla stworzenia wielkiej wspólnoty b d cej oaz  dobrobytu i bezpiecze -
stwa, nie wystarcz  mgliste projekty integracji kulturowej, przywo ywanie so-
kratyczno-chrze cija skich korzeni Europy, które dla zwyk ego cz owieka s  tak 
g boko ukryte, e nie bardzo wiadomo z czym je kojarzy . Rozliczne ich inter-
pretacje przez ludzi nauki nie mówi  wiele i nie powiedz , je li nie prze o ymy 
ich na czytelny j zyk symboli mog cy pos u y  wi kszym konstrukcjom godz c 
si  z tymi, którzy powiadaj , e integracja potrzebuje przede wszystkim two-
rzywa duchowego50. Na razie s u  tylko s dom wygl daj cym na klasyczne 
uzurpacje, s u cym tylko samouspokajaniu, jak cho by poni szy: „Europa no-
wo ytna uwierzy a w przysz o . Cz owiek sta  si  naprawd  kreatorem”51. 

Z pewno ci  Europejczykom uda o si  dokona  wiele, ale te wszystkie prace 
zdaj  si  zaledwie pocz tkiem wielkiego dzie a, bo nowe wyzwania wymagaj  
reorientacji, zdecydowania podobnego do tego z okresu psychologicznego, 
a przygl daj c si  tym wszystkim zabiegom maj cym s u y  nowym projektom 
stajemy si  po prostu sceptykami widz c inercj , brak synergii, a niekiedy zwy-
k y egoizm pa stw narodowych, na pewno zrozumia y, ale nie do przyj cia na 
d u sz  met , bo ten egoizm szkodzi nie ca ej Europie, a s abszym ogniwom 
Unii. Nie wydaje si , by racj  mia  D. Moisi mówi cy, e Europa znalaz a si  
w samym rodku powa nego kryzysu to samo ci, e sparali owana nie mo e 
sprecyzowa  swoich warto ci ani kryteriów geograficznych po znikni ciu daw-
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nego wroga, czyli Zwi zku Radzieckiego. Dla tak innej wspólnoty nie zbuduje 
si  to samo ci zbiorowej na opozycji ja – obcy, która sprawdza a si  w tworze-
niu pa stw narodowych. Taka opozycja jest tylko piaskiem, cementem za  zu-
pe nie co innego i takim spoiwem mo e by  tylko to, co mo e czy . 

Mo e maj  swoje racje Amerykanie twierdz c, e Europa jest stara i zm -
czona, je li tak ch tnie i to od ponad stu lat potwierdzaj  to sami Europejczycy, 
ale przecie  to, co czyni  wiadczy o ich ywotno ci. Dla nas problemem jest to 
– zauwa a  J. Baudrillard – e nasze stare cele – rewolucje, post p, wolno  – 
rozmy y si  zanim zosta y osi gni te, poza wszelk  mo liwo ci  realizacji52. 
Poczucie bezsi y, mimo pozornych sukcesów, podwa a podstawy spo ecze stw, 
wiar  w przysz o  – to zauwa a  ju  Gadamer w „Dziedzictwie Europy”. Oni 
tak e uwa aj , e potrzebne s  nam nowe cele, a poprzedza  je powinny generu-
j ce wizje przypominaj ce ameryka skie „miasto na wzgórzu”, konsekwentnie 
rytualizowane i interpretowane przez posiadaj cych w adz  symboliczn  i zda-
j cych sobie spraw  z istoty tej w adzy. Nie tworzy si  ich dla czasowej aktywi-
zacji, ale dla podtrzymania nadziei d ugiego trwania i takie wizje musz  rodzi  
coraz to nowe drzewa celów. Bo inaczej obumieraj  wraz z nadziejami zbioro-
wymi na to, na co cz owiek ma zawsze nadziej . Cele powinny wynika  z wizji, 
a wydaje si , e racj  ma L. Pervin powiadaj c, e najbardziej mobilizuj  nas se-
rie bliskich w czasie, spójnych celów po rednich, które prowadz  do g ówne-
go53. Na razie nie ma takich, s  tylko potwierdzenia, e bardzo wielu politykom 
i ekonomistom odpowiada taki wygodny i efektywny w sumie uk ad wymiany 
dóbr materialnych i ograniczony jeszcze transfer ludzki. 

W telosach Europy naszego czasu wida  parali uj cy recentywizm. W prak-
tycznej postaci przek ada si  na rozwi zywanie problemów bie cych bez pod-
porz dkowania ich wizjom, projekcjom, strategiom. Niekiedy nawet tworzy si  
problemy, by, rozwi zuj c je, przekonywa  do sprawno ci aparatu, a z pewno-
ci  wielu z nich mo na unika  stosuj c proste metody prewencji, jakie s  nieod-
czn  cz ci  ka dej projekcji, bo w takich konkretyzacjach wizji zwykle prze-

widuje si  alternatywy dla rozwi za , jakie si  nie sprawdzaj . One zdaj  si  
niezb dne cho by po to, by cz sto pyta  o zagro enia dla wspólnoty narodów, 
a takich, oczywistych pyta , po prostu brakuje, jakby wszyscy byli pewni, e 
Europa zosta a ju  zapisana w planie wiata. Powinni my pyta  poszukuj c tych 
zagro e . Wiemy ju , e strachy mog  by  tak e o ywiaj ce, inspiruj ce, o ile 
ich kreatorzy nie przekraczaj  pewnych granic. Nie musimy ich tworzy , starczy 
zacz  pyta  o niebezpiecze stwa, jakie pojawi  si  mog . Tymczasem dominu-
je syte, bierne zadowolenie. 
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Taka teleologia musi tak e cechowa  si  konsekwencj , a zniech ca do sie-
bie, je eli przypomnimy sobie cele Strategii Lizbo skiej, potwierdzaj ce stare 
nawyki my lenia i dzia ania magicznego. Takie „wizje” nie organizuj  tzw. d u-
giego czasu nadziei spo eczno ci, nie s  w stanie aktywizowa  wielkich grup, 
tym bardziej e tylko elity wiedz , czym jest ta strategia. Zwyk y Europejczyk 
musi ujrze  przed sob  nowe przestrzenie obietnicy. Wspominali my ju , e wi-
zje ameryka skie generowa y soteriologi  ziemsk  w wulgarnej, ale przekonuj -
cej postaci i nie brak o w nich obietnic spe nienia materialnego i duchowego 
w doczesno ci, a co najmniej utrzymania przez bogatych ich dotychczasowych 
statusów, a przez biednych osi ganie poziomów tych bogatych, co sprawdza o 
si  w polskich wizjach zbawienia. Wiemy, jak  moc mia y wizje znalezienia si  
w rodzinie „wolnych” krajów, jak przek ada y si  na aktywizm zbiorowy, inicja-
tywno  polityczn . A w naszym czasie pojawiaj  si  takie przestrzenie obietni-
cy i b d  si  poszerza y, cho  twierdzi si , e europejski model spo ecze stwa 
zbudowany na fali nowoczesno ci sta  si  luksusem54. Spo ecze stwa dobrobytu 
powoli staj  si  rajami utraconymi, ale pozostaj  spo eczno ciami syto ci i stabi-
lizacji, jakiej nie do wiadczali mieszka cy biedniejszych pa stw. Wiele wskazu-
je na to, e pozostan  azylami spokoju i dostatku, o ile nie zdarzy si  co  nad-
zwyczajnego. 

Wydaje si  dzi , e w o ywaj cej i zanikaj cej debacie konstytucyjnej mo-
g yby znale  si  wizje Europy upodmiotowionej, silnej, zapewniaj cej wszyst-
kim Europejczykom takie same warunki ycia. Miast ogl da  si  w przesz o , 
przywo uj c cho by niewiele mówi ce tradycje karoli skie, winni my spojrze  
w przysz o  odrywaj c si  od historii, która nie b dzie czy , ale dzieli . Prze-
s anek do takich w a nie wniosków dostarczaj  o ywione i niezmiennie bez-
owocne dysputy o mo liwo ciach stworzenia jednej historii europejskiej, nie-
mo liwej do napisania nawet w formie przypominaj cej najbardziej prymitywne, 
narodowe „historie wi te”. czy  mog  cele, jakimi s  bezpiecze stwo zbio-
rowe i stabilno  27-ki. Bezpiecze stwo pod parasolem NATO nie sta o si  
wi ksze ni  ze strony ZSRR w okresie zimnej wojny, o ile nie przyjmiemy, e 
Rosjanie bezustannie my leli o ataku na bogat  Europ , jak sugerowali to auto-
rzy powie ci sensacyjnych tworz cy samodestruuj ce si  prognozy (F. Forsyth, 
T. Clancy, D. Jones). 

Z pewno ci  Europa i dla lepszych stosunków ze Stanami i w asnego bez-
piecze stwa powinna zadba  o w asn  obron  – uwa a S. Strange55. Europejczy-
cy w sumie wydaj  na obronno  niewiele mniej ni  Stany, ale s  w sumie bez-
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bronni. W bud etach krajowych przeznacza si  ogromne sumy na niesprawne, 
marnotrawne armie, które czasami s u  tylko dobremu samopoczuciu polity-
ków przyjmuj cych defilady, ale nie s  w stanie skutecznie broni  obywateli ani 
przed zagro eniami symetrycznymi, ani asymetrycznymi. Za po ow  sum prze-
znaczanych g ównie na bie ce utrzymanie i remonty, mo na stworzy  euroar-
mi  tak siln  i mobiln  jak ameryka ska, a mo e nawet silniejsz . 

Raz jeszcze wracaj c do w tku narodowego zauwa my, e twórcy takich 
pomys ów zdaj  si  uwi zieni w starych paradygmatach my l c o stworzeniu 
narodu europejskiego na miar  definicji, uwa aj c za niemo liwe stworzenie go 
bez wspólnej historii. Przywo ywali my Amerykanów tak e po to, by sugero-
wa , e stworzenie wspólnoty celów, która wcale nie musi by  narodem nie mu-
si by  to same z tworzeniem wspólnej wizji przesz o ci. Amerykanie oderwali 
si  od przesz o ci, od historii Edwardów i Henryków i na nowo zacz li j  pisa  
od „Mayflower”. A je li ju  zdecydujemy si  na tworzenie europejskich wizji 
historii, to powinni my tworzy  histori  idei, a nie czynów. 

Powinno by  w niej jak najmniej akcentów narodowych, cho  nie wydaje 
si , by historycy i politycy mogli znale  formu  kompromisow  w najbli szym 
czasie, a tego czasu po prostu nie ma. Powtarzamy: je li ju  zdecydujemy si  na 
tworzenie europejskiej wizji historii, to powinni my tworzy  histori  idei, a nie 
czynów. Tak to zrobili Amerykanie czyni c swoj  histori  histori  wolno ci nie 
zwracaj c zbyt wielkiej uwagi na fakty, które jej przeczy y, na niewolnictwo, 
eksterminacj  Indian. Oni zdawali si  najlepiej rozumie  to, e historia jest dia-
logiem o przesz o ci toczonym w tera niejszo ci w imi  przysz o ci. Dla Euro-
pejczyka za  historia bywa tylko potwierdzeniem zagro onych to samo ci zbio-
rowych i nie interesuje go jako proces, a tylko epizody, które potwierdzaj  ide-
alne wizerunki narodu albo legitymizuj  w adz . Zacznijmy pisa  histori  z per-
spektywy przysz o ci. Wizje przysz o ci – jak pisa  G. Therborn – to nowy ho-
ryzont naszych d e , pe nego miejsc, jakich nie widzia o ludzkie oko56. 

Potrzeba tworzenia nowych wizji przesz o ci i przysz o ci zdaje si  bardzo 
pil ca w naszym czasie swoistego zawieszenia mi dzy jako ciami narodowymi 
i nadnarodowymi. Pa stwa narodowe zacz y si  prze ywa , s abo ci narodo-
wych legislatyw i egzekutyw zauwa ano ju  po II wojnie, a przed powstaniem 
wspólnoty europejskiej57. Demokracja nie jest sprzymierze cem kompetencji 
i altruizmu w adz i wybra cy nie s  w stanie zapanowa  nad materi  gospodar-
cz  i spo eczn  bez wspomo enia przez si y intelektualne, do których czuj  nie-
ufno . Niedostatki kompetencji przejawiaj  si  w kalekiej legislacji i zaniecha-
niach egzekutyw nie maj cych ani jasnych celów, ani determinacji. Sprawuj cy 
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w adz  polityczn  zdaj  sobie spraw  z w asnych niedostatków i legitymizuj  t  
w adz  za pomoc  symboli i mitów uto samianych z warto ciami narodowymi, 
a wiemy o tym, e mity s  z natury bezdyskursywne. 

Za pomoc  takich mitów falsyfikuj  rzeczywisto , przekonuj c spo eczno-
ci co do konieczno ci kultywowania pa stw narodowych w starym kszta cie58, 

zw aszcza w Europie postkomunistycznej. By  mo e racj  maj  ci, którzy twier-
dz , e wschód Europy nie jest odpowiednio przygotowany na ponowoczesn  
samoidentyfikacj  wspólnot narodowych59, nie jest jeszcze kompatybilny z za-
chodem, ale takie sugestie winny by  inspiracjami dla organizatorów wyobra e  
zbiorowych, chyba wiedz cych o tym, e mo na je zmienia , profilowa . Tak  
prób , cho  niekonsekwentn , by a próba stworzenia wizji „ma ych ojczyzn”, 
to sama z konieczno ci  budowy spo ecze stw obywatelskich. 

By  mo e pa stwa narodowe umr  mierci  naturaln , by  mo e budulec na 
postnarodowe imaginarium znajduje si  w zasi gu umys u – jak zauwa a  ba-
dacz60 – ale, póki co, yjemy w pa stwach narodowych zwi zani narodowymi 
wyobra eniami i nie mo emy przes dza , kiedy do g osu dojd  proteiczne gene-
racje R. Liptona, czyli takie, które nie s  zakorzenione w konkretnych kulturach, 
generacje e-obywateli61. Nie wydaje si , by w naszym czasie mo na by o do-
chodzi  do poszerzania tego imaginarium metodami stosowanymi w demokra-
cjach i ingerowa  mocniej w polityk  wewn trzn  pa stw narodowych, tych 
zw aszcza, w których historia jest narz dziem w adzy, rezerwuarem symboli pil-
nie strze onym przez przewrotnych, ob udnych stra ników. 

Kto szuka europejskiej jedno ci – pisali R. Boyes i B. Cywi ski – ten skaza-
ny jest na prze ycie wielu rozczarowa . Nie ma jednolitej Europy62. Ona mo e 
sta  si  cia em tylko wtedy, kiedy zachowa si  pe n  synchroni  mi dzy proce-
sami poszerzania i pog biania, je eli co jaki  czas nie b d  pojawia y si  pro-
jekty Europy dwóch albo trzech pr dko ci oznaczaj ce de facto dezintegracj  
i zepchni cie pa stw takich jak Polska do ról zdecydowanie podrz dnych. Te 
do  stare koncepcje, bo pami taj ce jeszcze czasy L. Tindemansa i W. Brandta, 
znowu pojawi y si  w czasie kryzysu politycznego Unii w roku 2008 i ta cz sto-
tliwo  pojawiania si  projektu zaczyna niepokoi , bo mo e on spe ni  rol  sa-
mosprawdzaj cej si  prognozy. Wydaje si , e Unia mo e sta  si  cia em wtedy, 
kiedy wszystkie jej pa stwa znajd  si  na przybli onych poziomach rozwoju 
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ekonomicznego, bo wtedy pojawi si  równo  korzy ci nie wynikaj cych z form 
dystrybucji bud etu unijnego. 

To s  sugestie funkcjonalistów, zwykle nie bior cych pod uwag  mo liwo ci 
osi gania tych poziomów. Takie procesy, pozostawione samym sobie, mog  za-
j  nawet dziesi tki lat, a czas mo e okaza  si  wrogiem najwi kszym, bo poja-
wi  si  mog  zjawiska, które mog  wr cz zagrozi  kruchej jedno ci Europy, 
a takim zjawiskiem jest ju  cho by masowa migracja na stary kontynent miesz-
ka ców Afryki i Azji, wobec których Europejczycy zachowuj  si  tak, jakby nie 
chcieli widzie  w tym problemu. Ich obecno  i konieczno  akulturacji zdaje 
si  oczywista, a nie robi si  praktycznie nic, by nawet zmusza  tych go ci do ko-
rzenienia si  w nowych warunkach tworz c enigmy politycznych poprawno ci, 
o których wiemy, czym s . Przez taki brak zdecydowania, miast europejskiego 
patriotyzmu tworzymy posta  europejskiego natywizmu, a poza tym mo na 
obawia  si  powa nie o to, e powi kszaj ce si  enklawy imigrantów b d  sta-
ra y si  o zdobywanie niezale no ci, podmiotowo ci, bo takie obawy potwierdza 
praktyka w oska, angielska, francuska, hiszpa ska. 

Wydaje si , e trzeba intensywnie poszukiwa  czynników generuj cych po-
czucie wspólnoty i takie czynniki znajduj  si  w rezerwuarach kulturowych. 
Wyobra enia zbiorowe Europejczyków musz  nabra  pe nego kszta tu, zawrze  
w sobie wszystko, co mo e czy , a nie dzieli . Kreacj  takiego wiata mo na 
oprze  o to, na czym wspierali si  Amerykanie, o bezdyskursywne mity wywo-
dzone z wielkich archetypów wolno ci, równo ci, sprawiedliwo ci i tu nauki 
ameryka skie mog  okaza  si  bardzo przydatne. Nie tylko ameryka skie, bo 
warto przypomnie  sobie „metod  Moneta” – czyli rodzaj agodnego despoty-
zmu przy stosowaniu polityki faktów dokonanych63. Takie wiaty mog  stwo-
rzy  niedoceniani intelektuali ci, ludzie nauki przekonani do tego – jak D. de 
Rougemont – e dopóty nie b dzie Europy, dopóki nie b dzie Europejczyków64. 

Wielkie wizje wielokulturowej Europy musz  znale  swoich depozytariu-
szy, tak konsekwentnych i zdecydowanych jak WASP-s w Stanach, a ci unikali 
przywo ywania symboli narodów sk adaj cych si  na ameryka sk  mozaik , nie 
toczyli bez adnych sporów o symbole maj ce reprezentowa  „warto ci”. Inaczej, 
nawet z pozoru tak oczywiste dla wielu chrze cija skie korzenie, staj  si  
przedmiotem sporów, jakie mog  dziwi  albo wydawa  si  bezsensowne. Nie 
wydaje si , by zasadne by o poszukiwanie syntezy wielu spojrze  na wiaty wy-
obra e  spo eczno ci europejskich. Starczy spojrze  na polskie i francuskie ro-
zumienie wolno ci, by doj  do wniosku, e polski i francuski wiat wolno ci 
mog  spotka  si  tylko w przestrzeni mitycznej. Jakim  argumentem przema-
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wiaj cym za mo liwo ci  stworzenia jednolitej przestrzeni mitycznej dla wielu 
narodów Europy s  t sknoty narodów Europy rodkowej za prawdziw  wspól-
not  idei. Poparcie dla wst pienia Polski do Unii w pocz tku wieku waha o si  
w granicach 70–80% i pozosta o na takim poziomie po wst pieniu, a nie wydaje 
si , by stopie  tego poparcia zale a  tylko od przewidywanych i rzeczywistych 
korzy ci materialnych, bo przecie  tylko cz  Polaków odczu a to na w asnej 
skórze. Wiele znaczy nadzieja, ch  znalezienia si  we wielkiej wspólnocie na-
rodów, dalekich i bliskich. Nie zosta a dobrze wyartyku owana, ale to poparcie 
jest jak  przes ank  do wniosku, e Polacy, zm czeni wewn trznymi sporami, 
niekompetencj  polityków, nadu ywaniem górnej symboliki, powoli przestaj  
wierzy  w zbawienie w narodzie i szukaj  go w Europie. 

Powinni my – utrzymuje wielu autorów i polityków – poszukiwa  idei euro-
peizmu, bo bez niego nie b dzie struktury prawdziwie zintegrowanej65. Czym 
za  ma by  ten europeizm? Jest fenomenem jak ten rzekomy europejski duch 
dostrzegany przez naukowych euroentuzjastów. Poszukuj c chyba trzeba wci  
reinterpretowa , dope nia  kompetencje poszczególnych organów unijnych wo-
bec narodowych, bo tu dowolno  jest zbyt wielka, czego swoistym po wiad-
czeniem jest podwójna lojalno  niektórych sk adowych Unii. Nie wydaje si  
tak e, by zasadne by o poddawanie takich problemów pod dyskusje spo eczne, 
którymi dowolnie steruj  po rednicy medialni, zale ni od rz dz cych w pa -
stwach narodowych. Politycy „twardego rdzenia” Europy zdaj  si  to rozumie  
stosuj c coraz cz ciej formu y „dobroczynnego dyktatu” wobec s abszych part-
nerów, którzy mieliby k opoty z radzeniem sobie poza strukturami. Taka nie-
cierpliwo  bierze si  st d, e zwolennicy Europy w pe ni zintegrowanej zauwa-
aj  niewykorzystanie ogromnego potencja u pa stw Unii i, patrz c w przy-

sz o , zauwa aj  jak trudno by oby radzi  sobie z potencjalnymi zagro eniami 
bez parasola ochronnego Stanów, by  mo e dziurawego, ale jednak. Maj c i to 
na uwadze niektórzy jednak sugeruj , e Europa staje si  samodzielnym uczest-
nikiem ycia mi dzynarodowego – takie s dy s  uprawnione, ale tylko w cz ci. 
Cho by w stosunku wielu pa stw do wojny w Iraku widzimy, e samodzielno  
podmiotowej Europy pozostaje tylko marzeniem. 

Nie s dzimy, e przesadzamy mówi c, i  w naszym czasie Europie najbar-
dziej brakuje wiary, nadziei w spe nienie w tej nowej jako ci i w a ciwie symbo-
lizowanych warto ci, które tworz  przestrze  dzia ania. Wydaje si , e poprze-
sta a na kontentowaniu si  trwaniem pozostaj c w stanie „wyuczonej bezradno-
ci”, cho  w ostatnim czasie, po inicjatywach kanclerz Merkel i premiera 

Verhofstadta, widzimy jakby nowe si y i determinacj  w poszukiwaniu nowych 
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form dla europejskich tre ci. Czyni  to w a nie politycy, bo oczekiwanie na pre-
sj  spo eczno ci i oddolne inicjatywy musi okaza  si  p onne, je li syte spo ecz-
no ci s  bierne, zoboj tnia e na wszystko, co nie zagra a ich statusom. Nie spo-
sób nie godzi  si  z ich przekonaniem, e Europa musi zacz  walczy  o swoj  
podmiotowo , by móc samodzielnie radzi  sobie z wyzwaniami i zagro eniami, 
e pog bianie musi zmierza  w kierunku jako ci, jak  niektórzy zw  ju  „naro-

dem europejskim”. Zauwa ono, e spillover efect funkcjonalistów sprawdza si , 
ale w okresie tak niepoj tego przyspieszenia i kompensacji zagro e  wymaga 
wzmocnie  nie tylko przez wi ksze zdecydowanie, ale tak e przez przej cie 
o rodków w adzy symbolicznej i kreacj  wielkich wizji Europy z akcentowa-
niem korzy ci materialnych. Pami taj c o konieczno ci politycznego i gospo-
darczego upodmiotowienia winni my mie  na uwadze sugestie takie, jak poni -
sza: „Dziedzictwo Europy polega, w istocie rzeczy na wezwaniu, by my nie 
ustawali w próbach poszukiwania obrazu cz owieka Europy”66. Ale wpierw mu-
simy zapyta  o to, czego tak naprawd  potrzebuj  Europejczycy, niezale nie od 
narodowo ci i na tym oprze  wysi ki poszukiwaczy. 

Po to, by rewitalizowa  spo eczny aktywizm politycy musz  zacz  przeko-
nywa , e zbawienie le y w a nie w pe nej integracji i inspirowa  tworzenie 
wspólnoty celów, nie przetrwania. Deus ex machina z pewno ci  nie pojawi si , 
a warto przypomnie , e swego czasu T. Pangle mia  nadziej  na to, e to w a-
nie ze Wschodu przyj  mo e antidotum na os abiaj cy relatywizm, który ws -

cza sw  trucizn  w zbiorow  wiadomo  zachodnich demokracji67. Przypomi-
na  niezbyt wysublimowane teorie s owianofilów wieszcz cych zbawienie wia-
ta przez m ody, wie y, tajemniczy Wschód. Ich echa pojawi y si  w czasie, 
kiedy nadzieje zbawienia w Europie si gn y szczytów poparcia, bo w latach 
1994–1996 waha y si  mi dzy 70 a 80%68. 

Wtedy to polscy eurosceptycy, niekonsekwentni po swojemu, przypomnieli 
dawne idee sugeruj c, e to w a nie Polacy mog  sta  si  depozytariuszami war-
to ci europejskich, które odm odz  Europ . Przy czym nikt nie wspomina  
o tym, e kultywujemy warto ci sprzed wieków, anachroniczne dla ludzi Zacho-
du, e Europa naszego czasu jest ufundowana na warto ciach O wiecenia i nie 
zamierza od nich odst pi . Przejawiaj c swego czasu eurosceptyzcym, a dzi  za-
chowuj c si  co najmniej niekonsekwentnie wobec wspólnoty powinni my zda-
wa  sobie spraw  z tego, e „Polska to kraj biedny i fatalnie rz dzony, zapyzia a 
prowincja Europy w sensie materialnym i kulturowym. Mamy olbrzymie d ugi 
i zero zapa u do pracy. Je eli znalaz  si  frajer, który chce nam da  cho  jedno 
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euro, chce zainwestowa  w nasz  ziemi , który chce nauczy  nas og ady i zmu-
si  do pracy, nie mamy nad czym my le . Alternatyw  jest tkwienie w ko chozie 
pod wezwaniem ukaszenki z winem Arizona w spracowanej d oni. B dziemy 
wówczas tworzy  harmonijn  ca o  z liderami naszego ycia publicznego”69. 
Ten przyd ugi cytat publicysty jest bodaj najlepszym komentarzem do uroszcze  
sprzed kilku lat, znacznie lepszym ni  wywa one, niezwykle ostro ne uwagi na-
ukowców i zarazem sugesti , jakimi argumentami mo emy skutecznie profilo-
wa  przestrzenie mityczne wielkich grup Polaków, którzy widz  Uni  jak zagro-
enie nie chc c zdawa  sobie sprawy, e ona jest form  obrony przed zagro e-

niami o wiele wi kszymi. Po pierwsze, przed si ami globalizacji, a po drugie, 
przed nami samymi. 

Teoretyk zauwa aj cy po owiczno  zbawienia bogatej Europy zdawa  si  
marzy  o spe nieniu w warto ciach zatraconych w sybarytyzmie. Wschód Euro-
py, cho  i tam powtarzano, e jest depozytariuszem autentycznych warto ci, nie 
odnowi Europy. Tam, narodowe fobie wi zane z poczuciem braku spe nienia 
rodz  tylko nowe postaci eurosceptycyzmu, od gró b utraty to samo ci narodo-
wej do wizji Europy t pych eurokratów czyhaj cych na dobra tego Wschodu. 
Oskar aj cy zarzucaj  im niepohamowan  dz  regulacji, totalizm i wi kszo  
grzechów g ównych. Pisze si  o tym, e urz dnicy unijni chc  decydowa  
o wszystkim po wi caj c dyrektywy nawet lusterkom wstecznym w ci gnikach 
rolniczych70. Maj  swoje racje, bo istota biurokracji generuje ogrom dzia a  ma-
gicznych, ale swoje racje maj  tak e urz dnicy. Musz  przecie  zorganizowa  
chaos znajduj c si  na pocz tku tworzenia i robi  to na swoje sposoby. Chyba 
jednak nie najgorsze, bo ci, którzy konfrontowali si  z biurokratami polskimi 
i europejskimi utrzymuj , e eurokraci w a nie mog  by  stawiani polskim jako wzór. 

Streszczenie 

Soteriologia zbiorowa. 

Uwagi o procesie kszta towania si  narodowych idei zbawienia 

Ka dy naród – zauwa a  R. Wiliams – wr cz musi posiada  wspóln  religi . 
Posiadanie wspólnych idei, rytua ów i symboli konstytuuje sens zbiorowo ci 
nawet wtedy, gdy taka zbiorowo  jest rozrywana przez konflikty. Oznacza to 
konieczno  transferu tych idei i rytua ów, sposobów my lenia i czucia przez 
akulturacj  m odych pokole  przez starsze. Bez takiego transferu, komunikacji 
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idea ów, nadziei zbiorowych, jakie przep ywaj  przez ycie zbiorowo ci ycie 
spo eczne mog oby nie przetrwa . 

Poszukiwanie zbawienia, przez jakie rozumiemy spe nienie materialne i du-
chowe za  jest oczywistym sk adnikiem egzystencji. Dla wielu ludzi  w esencjo-
nalnie indywidualistycznej kulturze jest to to same ze sprawiedliwo ci  spo-
eczn , najwa niejszym wymiarem poszukiwa  owego zbawienia. Mimo usi o-

wa  nie atwo okre li  jego kategori . Próby zdefiniowania zbawienia s  roz-
bie ne i cz sto sprzeczne. W ka dej narodowej religii mo na  spotka  elementy 
zbawcze, w tym problemy dyskryminacji, biedy, nierówno ci materialnych, ma-
terialnych tak e obaw wi zanych ze rodowiskiem naturalnym. Niektórzy widz  
je jako swoiste ziemie obiecane, inni inaczej. Pisz c o narodowej, polskiej wizji 
zbawienia autor stara  si  odnale  kilka jako ciowych czynników mog cych 
pomóc okre li  to samo  zbiorow  Polaków. 

Summary 

Salvation in Nation  

 Every functioning nation – R.W. Wiliams points out – has to an important 
degree a common religion. The possession of a common set of ideas, rituals and 
symbols can supply an overarching sense of unity even in a society riddled with 
conflicts. Nation exists through a process of transmission quite as much as bio-
logical life. The transmission occurs by means of communication of habits of 
doing, thinking and feeling from the older to the younger. Without this commu-
nication of ideals, hopes, expectations, opinions from these members of national 
society who are passing out of the group life to those who are coming into it, so-
cial life could not survive. 

The search for salvation is an obviously important component of the quest. 
For many people in this essentially individualistic culture, it is a preoccupation 
that virtually eclipses the idea of social justice, the other central dimension of the 
search. At the very least, the pursuit of salvation offers a point of entry. Defini-
tions of salvation are diverse and often incopmatible. In every national religion 
everyone had a right to pass through the zone of abundance, and in time, it was 
thought, ebveryone would. As the goal of general abundance was approached the 
major social problems of discrimination, poverty, unemployment, divisive mate-
rial inequalities and environmental stress would become manageable. Some 
people might define abundance itself as the promised land: others might move 
on from material satiety to new psychological and spiritual frontiers. Thinking 
about national, Polish salvation author tried to find some new questions about 
the national identity. 


