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SFERA SYMBOLI CZY NIE TYLKO?

WYBRANE ASPEKTY KULTURY NARODOWEJ
W UJ!CIU ANTONINY K"OSKOWSKIEJ

I INNYCH POLSKICH SOCJOLOGÓW WSPÓ"CZESNYCH

W socjologii polskiej problematyka narodu i kultury narodowej zawsze na-
le#a$a do znacz%cych. Fakt, #e naród polski nie uleg$ rusyfikacji i germanizacji,
#e nie zatraci$ swej kultury, ba — #e wyszed$ z okresu rozbiorów liczebniejszy,
z kultur% narodow% rozwini&t% i oddzia$uj%c% na coraz szersze kr&gi odbiorców
(zob. Kurczewska 1997, s. 14–15; Zwoli'ski 2005, s. 66), musia$ budzi( zain-
teresowanie rodzimych badaczy. Tak#e wspó$cze)nie, cho( mo#e wygl%da( to
na paradoks, mimo obserwowanego od dziesi%tków lat zjawiska jednoczenia
si& spo$ecze'stw pod wzgl&dem ekonomicznym i politycznym, mimo wzmo-
#onego obiegu tre)ci symbolicznych, zw$aszcza spod znaku tzw. kultury po-
pularnej, tematyka narodowa — jak zauwa#y$a Antonina K$oskowska (1991c,
s. 19–20; 1996, s. 385–386) — nie traci na znaczeniu, a wraz z ni% — dodajmy
— istotne pozostaj% zagadnienia kultury i to#samo)ci narodowej.

Ze wzgl&du na rang& tematyki kultury narodowej w rodzimej socjologii oraz
jej aktualno)( we wspó$czesnych naukach spo$ecznych, a tak#e wobec popular-
no)ci w ostatnich latach „to#samo)ciowej” perspektywy postrzegania kwestii
przynale#no)ci narodowej (Kurczewska 1997, s. 14–16; por. te# 2000, s. 16),
jak s%dz&, warto zastanowi( si& nad uj&ciem wybranych aspektów kultury naro-
dowej stosowanym przez wspó$czesnych polskich socjologów, a zw$aszcza od-
nie)( je do zapatrywa' Antoniny K$oskowskiej. Wszak uczon% t& uznawano za
instytucj& w polskiej socjologii kultury1, by$a ona autork% nie tylko powszech-
nie znanych monografii z tego zakresu, ale te# hase$ przedmiotowych i definicji
kultury, tudzie# kultury narodowej, w wydawnictwach encyklopedycznych.

Adres do korespondencji: lbaran@wsiz.rzeszow.pl
1 Za klasyka problematyki zwi%zanej z kultur% narodow% uwa#a K$oskowsk% cho(by Joanna

Kurczewska, mianuje j% patronem analiz zawartych w ksi%#ce Kultura narodowa i polityka (2000a,
s. 8).
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ANTONINY K"OSKOWSKIEJ KONCEPCJA KULTURY NARODOWEJ

K u l t u r a n a r o d o w a , c z y l i s y m b o l i c z n a

Antonina K$oskowska uwa#a$a kultur& narodow% za kultur& typu symbo-
licznego2, której rdze' — jak uznawa$a — to „warto)ci symboliczne, powstaj%ce
w )wiadomo)ci ludzi, ale maj%ce zewn&trzny wyraz w postaci zjawisk i przed-
miotów stanowi%cych ich zobiektywizowan% posta(, b&d%cych no)nikami sym-
bolicznych znacze'” (K$oskowska 1991a, s. 51).

W „ogólnoludzkiej kulturze symbolicznej” K$oskowska (1996, s. 37, 38)
wyró#nia$a kilka dziedzin (g$ównych systemów) i zalicza$a do nich: j&zyk, reli-
gi&, sztuk&, wiedz& i nauk& (humanistyk&3), tak#e literatur&, obyczaje i rytua$y.
Dziedziny te — ka#d% z osobna — autorka postrzega$a jako sumy, odpowied-
nio, wszelkich religii, j&zyków, obyczajów, sztuk, tak#e wiedzy, „jakie kiedykol-
wiek i gdziekolwiek realizowano w dziejach ca$ej ludzko)ci”. Kultur& narodow%
za) pojmowa$a jako elementy wyodr&bnione spo)ród wszystkich (lub prawie
wszystkich) tych dziedzin, odpowiednio z sob% powi%zane i dzi&ki temu w$a-
)nie stanowi%ce ca$o)( ró#n% od innych ca$o)ci wyodr&bnionych w ten sam czy
podobny sposób4. Na okre)lenie tego szczególnego zwi%zku K$oskowska u#y-
wa$a poj&cia syntagmy5. Mia$o ono uzmys$awia(, #e na przyk$ad: „Wewn&trznie
sprzeczne by$oby poj&cie narodu, który w obcym j&zyku (innym ni# j&zyk do-
mowy) przekazuje tre)ci literackie odnosz%ce si& wy$%cznie do innej grupy
i tradycji, kieruje si& jeszcze innymi normami obyczaju, bez zwi%zku z t% tra-
dycj% i literatur%, oraz wyznaje religi& nie maj%c% #adnych punktów stycznych

2 Kultura symboliczna to trzecia z wyodr&bnionych przez autork& kategorii kultury w uj&ciu
globalnym. Innymi s% kultura bytu i kultura spo$eczna (socjetalna): „Kultura bytu — zdaniem
K$oskowskiej (1981, s. 124) — jest poj&ciem szerokim. Rozci%ga si& na formy wszystkich ludzkich
czynno)ci podtrzymuj%cych byt: reprodukcj& gatunku, czynno)ci techniczno-ekonomiczne obejmu-
j%ce prócz produkcji dystrybucj&, us$ugi i konsumpcj&, czynno)ci ochronne i obronne w stosunku
do si$ przyrody, klimatu, zwierz%t i ludzi”. Kultura spo$eczna (socjetalna) charakteryzuje si& „tym,
#e podmiotem i przedmiotem kulturalnie okre)lonych dzia$a' s% tutaj sami ludzie, #e reguluj%cy
wp$yw kultury odnosi si& w tym wypadku nie do #adnych innych substancji lub warto)ci, lecz do
stosunków, ról i uk$adów ludzi w ich wzajemnych powi%zaniach” (K$oskowska 1981, s. 111).

3 Wiedz& i nauk& humanistyczn% K$oskowska odró#nia$a od „techniki i nauki”. Te ostatnie
przyporz%dkowywa$a „kulturze bytu”, a wi&c aspektowi #ycia cz$owieka, który uzna$a nie tyle
mo#e za wolny od konotacji narodowo)ciowych, ile niekoniecznie czy w nik$ym stopniu z nimi
zwi%zany (por. K$oskowska 1997b, s. 5, 10).

4 Kultur& narodow% jako syndrom (uk$ad) nale#y, zdaniem autorki, odró#ni( przede wszystkim
„od innych typów kulturowych ca$o)ci, np. od kultury wspólnej pewnym zbiorowo)ciom wyzna-
niowym, zawodowym lub uczestnikom ruchów artystycznych. Na te kultury sk$adaj% si& normy,
nawyki, przekonania i dzie$a z zakresu jednego systemu kulturowego (np. j&zyka, religii, nauki,
sztuki), a nie z wielu” (K$oskowska 1991a, s. 51).

5 Syntagma to eksploatowany przez francuskich strukturalistów termin j&zykoznawczy, pod-
kre)laj%cy powi%zanie elementów zdania (wypowiedzi j&zykowej) odpowiednimi regu$ami syntak-
tycznymi (por. K$oskowska 1991a, s. 51; 1991c, s. 23–24).



SFERA SYMBOLI CZY NIE TYLKO? 55

z #adn% z wymienionych dziedzin, tak#e z folklorem” (K$oskowska 1996, s. 38–
–39).

Zdaniem K$oskowskiej (1996, s. 36), kultury narodowe wy$aniaj% si&
w kilku etapach i dzi&ki kilku mechanizmom:

— pierwszym etapem/mechanizmem jest „tworzenie systemów symbolicz-
nych wynikaj%ce z gatunkowych zdolno)ci cz$owieka” (np. mowy/j&zyka, wie-
rze'/religii, obyczajów),

— drugim — „wyodr&bnianie si& uk$adu tych systemów jako w$a)ciwych
grupie odgraniczaj%cej si& w ten sposób od innych, obcych grup”,

— trzecim mechanizmem (zarazem etapem) jest „rozszerzanie zakresu
wspólnych elementów w obr&bie szerszej zbiorowo)ci spo$ecznej, na przyk$ad
w granicach plemienia lub pa'stwa”.

Dopiero wtedy mo#na mówi( o kulturze narodowej jako takiej, o — precyzo-
wa$a K$oskowska (1991a, s. 51) — szerokim i z$o#onym uk$adzie (syndromie)
„sposobów dzia$ania, norm, warto)ci i symboli, wierze', wiedzy i dzie$ sym-
bolicznych, który przez jak%) zbiorowo)( spo$eczn% uwa#any jest za w$asny, jej
w szczególno)ci przys$uguj%cy, wyros$y z jej tradycji i historycznych do)wiad-
cze' oraz obowi%zuj%cy w jej obr&bie”.

K u l t u r a w y m i e n n y c h „ c e g i e $ e k ”

Wa#ne dla zrozumienia istoty kultury narodowej wydaje si& zatem u)ci)le-
nie, czym jest wspomniany syndrom: jakie ma (jakie powinien mie() niezb&dne
sk$adowe.

Autorka Kultur narodowych u korzeni podkre)la$a trafno)( porównania doko-
nanego przez Karla Deutscha, #e kultura narodowa to zespó$ cegie$ek (build-
ing blocks) ulegaj%cych w poszczególnych przypadkach wymianie (K$oskowska
1996, s. 33 i 39).

W$a)ciwie #aden z elementów wchodz%cych w sk$ad wymienionych wy#ej
g$ównych systemów ogólnoludzkiej kultury symbolicznej (j&zyka, literatury,
sztuki, religii, humanistyki, obyczajów) nie mo#e by( — zdaniem K$oskowskiej
(1991a, s. 51) — uznany ani za konieczny, ani za wystarczaj%cy dla stwierdze-
nia wyst&powania wytworu (zjawiska), jakim jest kultura narodowa. „Kultury
narodowe maj% ró#ne odmiany. Oscyluj% w obr&bie wymienionego repertuaru
w$a)ciwo)ci, ale sk$ad, uk$ad i hierarchia tych w$a)ciwo)ci nie s% identyczne we
wszystkich kulturach i mog% zmienia( si& w toku historycznego trwania okre-
)lonej kultury”. S% narody, których wyró#nikiem jest j&zyk, jak Polacy (K$o-
skowska 1991a, s. 53). J&zyk nie wyró#nia jednak na przyk$ad wspó$czesnych
+ydów z wielu krajów diaspory. Innymi s$owy, podkre)la K$oskowska (1996,
s. 39), okre)lone cegie$ki Deutscha w niektórych kulturach narodowych wy-
st&puj%, w innych za) nie.

Nale#y te# zwróci( uwag& na fakt, #e — w odró#nieniu od zbiorowo)ci
etnicznych — narody (zw$aszcza du#e, nowoczesne) „s% wewn&trznie zró#-
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nicowane — podkre)la$a K$oskowska (1991a, s. 55; zob. te# 1996, s. 43–
–44) — pod wzgl&dem klasowo-warstwowym, regionalnym, zawodowym, ze
wzgl&du na poziom wykszta$cenia i grupowe afiliacje oraz indywidualne kul-
turowe wybory”, a ponadto — jako nieizolowane — ulegaj% ró#nym ze-
wn&trznym wp$ywom. Dlatego ka#da taka kultura jest odtwarzana i prze#y-
wana przez jej nosicieli i przedstawicieli na wiele ró#nych sposobów, z ró#-
nym stopniem kompetencji, intensywno)ci i zaanga#owania, w odró#nieniu
od kultur etnicznych, które jako systemy by$y jednakowo dost&pne wszyst-
kim cz$onkom prostych spo$eczno)ci pierwotnych lub cz%stkowych i przez
wszystkich jednakowo przyswojone (K$oskowska 1991a, s. 54; por. te# 1996,
s. 40).

Jako poj&cie kluczowe dla kultury narodowej wskazywa$a K$oskowska oj-
czyzn& w sensie ideologicznym. Powo$uj%c si& na Stanis$awa Ossowskiego
podkre)la$a, #e ojczyzna ideologiczna „obejmuje ogó$ postaw i ich korelatów
odnosz%cych si& do wspólnego narodowej zbiorowo)ci zasobu symboli prze-
strzennych, artystycznych, intelektualnych, ideologicznych, religijnych uwa#a-
nych za wytwór i dziedzictwo grupy” (K$oskowska 1981, s. 556). To zatem
zbitka poj&ciowa „niezb&dna jako zasada «wyobra#onej» wspólnoty narodu”
(K$oskowska 1996, s. 53). Naród za) jest (musi by() wspólnot% wyobra#on%
— stwierdza$a K$oskowska (1991c, s. 22) — gdy# rozmiary takiej zbiorowo-
)ci wykluczaj% kontakty twarz% w twarz jego wszystkich cz$onków, mo#liwe
jedynie w pierwotnych grupach etnicznych. Ojczyzna ideologiczna to „kultura
narodowa w ogóle” (K$oskowska 1996, s. 53).

W a l e n c j a , c z y l i „ w s k a , n i k ” t o # s a m o ) c i n a r o d o w e j

Jako socjolog Antonina K$oskowska (1999, s. 106) podkre)la podmiotowy
charakter kultury — tak#e, oczywi)cie, narodowej. Jej zdaniem (K$oskowska
1996, s. 74, 79), przekazy symboliczne, które nie s% przez nikogo prze#ywane,
s% tylko kultur% potencjaln%.

W tym kontek)cie wa#ne miejsce w koncepcji K$oskowskiej zajmuje ka-
tegoria walencji. O ile bowiem kultur& narodow% mo#na uwa#a( za obiek-
tywny wska,nik (przejaw) istnienia grupy zwanej narodem, o tyle o przyna-
le#no)ci do tej grupy powinna za)wiadcza( — uwa#a$a autorka — nie tylko
identyfikacja/samoidentyfikacja6, ale tak#e „pewna znajomo)( kultury naro-
dowej”, której nie nale#y uto#samia( ani z erudycj%, ani z pe$n% znajomo-
)ci% kanonu (K$oskowska 1999, s. 107). Nie mo#na przecie# odbiera( cz$o-
wiekowi prawa przynale#no)ci do okre)lonej kultury narodowej (odmawia(
to#samo)ci narodowej) tylko dlatego, #e nie zinternalizowa$ — z ró#nych

6 Zjawisko )wiadomo)ci przynale#no)ci narodowej nabra$o szczególnego znaczenia — podkre-
)la$a Antonina K$oskowska (1991c, s. 20) — w czasach nowo#ytnych.
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zreszt% powodów7 — istotnych („wysublimowanych”), zdaniem teoretyków,
sk$adników kanonu. Jednak przyswojenie sobie przynajmniej niektórych prze-
jawów (tre)ci) syndromu, jakim jest kultura narodowa, wydaje si&, zdaniem
K$oskowskiej, niezb&dne. I musi to by( znajomo)( swoistego rodzaju, ozna-
czaj%ca „poczucie szczególnej blisko)ci, $atwo)( pos$ugiwania si& elementami
danej kultury, si&ganie do nich w momencie silnych napi&( emocjonalnych
wymagaj%cych wyrazu”, na przyk$ad „w czasie mi&dzynarodowych konfliktów,
na emigracji, w sytuacji pogranicza (konfrontacji z kultur% obc%, s%siedni%)”,
ale te# w kontek)cie zawodów sportowych z udzia$em zawodników z ró#nych
krajów i w najzwyklejszych sytuacjach #yciowych (K$oskowska 1999, s. 107)
— ot, cho(by podczas odbioru filmów reklamowych eksploatuj%cych warto)ci
i symbole narodowe. W$a)nie takie przyswojenie kultury narodowej autorka
nazwa$a walencj%.

WYBRANI WSPÓ"CZE-NI SOCJOLOGOWIE POLSCY O KULTURZE NARODOWEJ

N i e t y l k o k u l t u r a s y m b o l i c z n a

Za wspó$czesnych socjologów polskich, zg$&biaj%cych problematyk& kultury
narodowej, uwa#am badaczy wspó$czesnych Antoninie K$oskowskiej i m$od-
szych od niej. Odwo$anie si& do nich pozwala uzmys$owi( sobie, #e pogl%dy
na temat narodu i jego kultury, odmienne od kulturalistycznego stanowiska
autorki, nie nale#a$y w jej czasach do odosobnionych (co zreszt% zrozumia$e
z uwagi na ówczesny kontekst polityczno-ideologiczny), a dzi) chyba domi-
nuj% w polskiej refleksji socjologicznej (na ocen& stopnia odmienno)ci tych
stanowisk przyjdzie czas we wnioskach).

Spo)ród rówie)ników Antoniny K$oskowskiej mo#na wskaza( socjologa kul-
tury Kazimierza +ygulskiego, reprezentanta marksowskiego czy te# materiali-
styczno-historycznego nurtu refleksji nad narodem i jego kultur%. +ygulski
(1972, s. 78; por. te# s. 71 i nast.) rozci%ga$ poj&cie kultury na „wszystko, co
nale#y do #ycia spo$ecznego”. Ka#d% natomiast kultur& grupow% (w tym naro-
dow%) uznawa$ za „ca$o)ciow% form& bytu grupy”, zw$aszcza wielkiej grupy —
typu naród (+ygulski 1972, s. 83).

Ró#nica stanowisk +ygulskiego i K$oskowskiej stanie si& jeszcze lepiej wi-
doczna, gdy porównamy ich definicje narodu. Zosta$y one sformu$owane w od-
st&pie co najmniej dwóch dekad, przytaczam je jednak przede wszystkim jako
charakterystyczne dla uj&( materialistyczno-historycznego i kulturalistycznego,
z którymi kojarzeni s% wymienieni autorzy.

7 Udzia$ w zasobach kultury narodowej i intensywno)( tego udzia$u zale#% od wielu czynników:
stopnia i kierunku wykszta$cenia, przynale#no)ci do takiej lub innej warstwy spo$ecznej czy grupy
zawodowej, tak#e kultywowanych w rodzinie i przekazywanych przez ni% tradycji (por. K$oskowska
1991a, s. 54).
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+ygulski (1972, s. 84) definiowa$ naród jako „pewien rodzaj historycznie
ukszta$towanej wspólnoty ludzkiej, opartej zarówno na czynnikach ekonomicz-
nych, zw$aszcza wspólnocie rynku, wspólnej przesz$o)ci i wspólnym teryto-
rium, a wi&c ojczy,nie, jak i na wspólnocie j&zyka i kultury”. „J&zyk i kultura”
w tym uk$adzie to nic innego, jak kultura w sensie symbolicznym. K$oskow-
ska natomiast pojmowa$a naród podobnie jak w uj&ciach antropologicznych
(por. Nowicka 2009, s. 379–382) — jako wspólnot& komunikowania „opart% na
kszta$tuj%cym si& uniwersum kulturowym o znacznym bogactwie i wewn&trz-
nym zespoleniu elementów (syntagma kultury)” (K$oskowska 1996, s. 43).
Uniwersum to rozumia$a jako ojczyzn& w sensie symbolicznym, nie tylko tery-
torialnym; jako struktur& dynamiczn%, cho( o wzgl&dnie trwa$ym rdzeniu, czyli
kanonie szeroko rozumianych warto)ci.

Dla K$oskowskiej zatem kultura symboliczna by$a — powtórzmy — istot%
kultury narodowej, dla +ygulskiego za) — jedynie elementem (zapewne nie-
zb&dnym, ale nie centralnym).

Nacisk na inne ni# symboliczne sk$adowe szeroko rozumianej kultury naro-
dowej k$ad$ równie# nieco m$odszy przedstawiciel my)li marksistowskiej w so-
cjologii polskiej — Jerzy J. Wiatr. Dopatrywa$ si& on w narodzie „historycznie
ukszta$towanej trwa$ej wspólnoty, powsta$ej na gruncie wspólnych losów dzie-
jowych, wspólnej gospodarki towarowej i wspólnych instytucji politycznych,
charakteryzuj%cej si& istnieniem poczucia pa'stwowego jako podstawowego
sk$adnika )wiadomo)ci grupowej” (Wiatr 1969, s. 207; 1977, s. 393). -wiado-
mo)( narodow% — obejmuj%c% mitologi& bohaterów, uwzgl&dniaj%c% tradycj&
historyczn%, przejawiaj%c% si& we wspólnocie interesów i d%#e' oraz dumie na-
rodowej — uznawa$ Wiatr za czynnik, co prawda, wyra,nie ró#nicuj%cy narody,
ale tylko „do pewnego stopnia” (Wiatr 1969, s. 208–209), a ponadto g$ównie za
symptom, cho( niepozbawiony mocy sprawczej, a wi&c za czynnik wtórny, a nie
pierwotny kszta$towania narodu (Wiatr 1977, s. 390–398). By$a wi&c )wiado-
mo)( narodowa w rozumieniu Wiatra subiektywnym dope$nieniem obiektyw-
nych procesów historycznych w obr&bie kultury globalnie rozumianej (czyli
gospodarczych, polityczno-spo$ecznych i — tak je nazwijmy — symboliczno-
-kulturowych) oraz ich efektów, z ide% pa'stwa narodowego jako centraln%
kategori% )wiadomo)ci polityczno-ideologicznej (zob. Wiatr 1977, s. 397, 400).

Za aspekt problematyki kultury narodowej w uj&ciu Wiatra mo#na uzna(
to, co K$oskowska nazywa$a w swych pracach walencj% i koncepcj% building
blocks. Zauwa#a$ on bowiem, #e cho( czynniki ró#nicuj%ce narody (tu )wiado-
mo)ciowe) „w ka#dym z nich wyst&puj% — w stopniu wi&kszym czy mniejszym
— […] to jednak inny jest przedmiot dumy, inni bohaterowie tradycji, inne
wspomnienia, do których si&ga si& w godzinach rado)ci i w godzinach smutku”
(Wiatr 1969, s. 209).

Stanowiska +ygulskiego, Wiatra i K$oskowskiej zosta$y sformu$owane
w ró#nych kontekstach historyczno-polityczno-ideologicznych i z odmiennych
pozycji metodologicznych. Jednak — jak ju# sygnalizowano — tak#e badacze,
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którzy odnosili si& do problematyki kultury narodowej mniej wi&cej w tym
samym czasie, gdy pochyla$a si& nad ni% autorka Socjologii kultury, lub pó,niej
(a wi&c ju# w nowym kontek)cie spo$eczno-politycznym) wyra#ali, co najmniej,
przekonanie o potrzebie innej ni# proponowana przez K$oskowsk% struktury-
zacji elementów sk$adaj%cych si& na ten typ kultury. Przyjrzyjmy si& zatem tym
w%tkom ich stanowisk, które koresponduj% z pogl%dami autorki Kultur narodo-
wych u korzeni, z góry zastrzegaj%c, #e lista badaczy uwzgl&dnionych w poni#-
szych rozwa#aniach na pewno nie jest wyczerpuj%ca.

Wed$ug Edmunda Lewandowskiego (2004, s. 87–88), kultura narodu to
inaczej sposób jego #ycia, przy czym autor wi%#e aspekt narodowy kultury
z takimi jej elementami, jak: j&zyk, pismo, literatura, religia, mitologia, ide-
ologia, terytorium nie tylko w sensie geograficzno-materialnym, ale równie#
symboliczno-ideologicznym (Lewandowski 2004, s. 19, 28, 38–41). Lewan-
dowski zestawia te# greckie s$owa ethnos (tu raczej w znaczeniu: stado, rój)
i ethos (charakter, obyczaj). Jego zdaniem, mo#na mówi( o narodzie o tyle, o ile
mo#na mówi( o typowych dla' warto)ciach i normach okre)laj%cych sposób
realizacji czy te# ochrony tych warto)ci (w postaci cho(by obyczajów czy in-
nych zachowa'). I odwrotnie: mo#na mówi( o kulturze narodowej o tyle, o ile
mo#na wskaza( zbiorowo)( (cho(by zbiorowo)( ta przesta$a istnie() funkcjo-
nuj%c% w my)l okre)lonego, w jakim) sensie koherentnego (syntagmatycznego,
jak powiedzia$aby K$oskowska) zestawu warto)ci, norm, wzorców zachowa',
typowego dla tej#e zbiorowo)ci (zob. Lewandowski 2004, s. 43).

Podobnie rozumie kultur& narodow% Andrzej Zwoli'ski. Uznaj%c j% za
„specyficzny rodzaj obecno)ci spo$ecznej, wspó$#ycia, mentalno)ci, zachowa'
i idei”, za Bronis$awem Malinowskim wskazuje te# na te jej elementy, które sta-
nowi% g$&bokie, fundamentalne wymiary egzystencji narodu. Wspomina wi&c
o ca$ej sferze „codziennych kontaktów w #yciu rodzinnym, w przyja,ni, w sto-
sunkach towarzyskich, sposobach sp&dzania wolnego czasu, w instytucjach
i szko$ach” (Zwoli'ski 2005, s. 57–58).

Zbli#one stanowisko zajmuje tak#e Jerzy Szacki. Jego zdaniem, badacze
zbyt incydentalnie spogl%daj% na naród przez pryzmat kultury popularnej i #y-
cia codziennego czy te# reprodukowanego codziennie sposobu #ycia (Szacki
2004, s. 20). Joanna Kurczewska (2000a, s. 15) za) podkre)la, #e „ani «kul-
tura artystyczna», ani «tradycja» [czyli dominuj%ce, je)li mo#na tak powiedzie(,
elementy kultury symbolicznej — L.B.] nie wystarczaj%, by w pe$ni okre)li(
zasady i regu$y rz%dz%ce kultur% narodow%”, i dodaje, #e kultura ta — „zw$asz-
cza w Europie -rodkowej i Wschodniej — jest […] czynnikiem przekszta$ce'
ustrojowych w sferze zarówno norm i warto)ci, jak i praktycznych rozwi%za'
instytucjonalnych”, a wi&c z zakresu kultury socjetalnej.

Po ukazaniu si& ksi%#ki Antoniny K$oskowskiej Kultury narodowe u korzeni
grono socjologów (z pokolenia m$odszego lub nawet du#o m$odszego ni# poko-
lenie autorki) podj&$o prób& oceny tego dzie$a: wskazania jego zalet, ale te# —
zdaniem recenzentów — niedostatków. Niektóre elementy stanowiska autorki
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wr&cz zakwestionowano. Jednym z nich by$o rozumienie kultury narodowej
jako wy$%cznie kultury symbolicznej. „Autorka obstaje przy swojej znanej kon-
cepcji kultury w w&#szym rozumieniu” — pisa$ w swym komentarzu Marek
Czy#ewski. Jego zdaniem, jest to nieuprawnione. „Kultury narodowe — argu-
mentowa$ — s% przecie# niezwykle silnie powi%zane ze sfer% instrumentaln%
(w tym zw$aszcza — z polityk%), a tak#e ze sfer% residualn%” (Piotrowski, Mar-
ciniak, Czy#ewski 1997, s. 31–32).

Czy#ewski nawi%za$ w swym komentarzu do rozró#nie' dokonanych przez
sam% K$oskowsk% w jej sztandarowym dziele Socjologia kultury i — jak si& wydaje
— jego uwaga by$a zasadna jedynie pod pewnym wzgl&dem. Zauwa#y$ to Zbi-
gniew Boksza'ski, zauwa#yli te# inni recenzenci Kultur narodowych u korzeni8.
Zdaniem Boksza'skiego, K$oskowska, cho( nie dezawuowa$a innych ni# sym-
boliczne sk$adowych kultury, sk$ania$a si& ku tezie, #e „kultura symboliczna
pozostaje […] sfer% najistotniej ró#nicuj%c% kultury narodowe i okre)laj%c% ich
swoisty charakter” (K$oskowska 1990, s. 15, cyt. za: Boksza'ski 2005, s. 121).
Rzecz zatem w wyborze okre)lonej perspektywy, a nie w niedopatrzeniu (por.
K$oskowska 1996, s. 31–33).

Sama K$oskowska ju# w Socjologii kultury podkre)la$a ró#norodno)( czaso-
wych i przestrzennych wariantów ludzkiej kultury bytu: „Zró#nicowanie kultu-
rowe form tych czynno)ci [podtrzymuj%cych byt — L.B.], to znaczy ich cechy
w$a)ciwe dla poszczególnych kultur w dystrybutywnym rozumieniu — pisa$a
— )wiadczy o ich charakterze kulturalnym, to znaczy ró#nym od czysto po-
p&dowych, naturalnych reakcji. […] Techniczne procesy produkcji, pokarmy
podtrzymuj%ce #ycie mog% by( wybrane, zgodnie z kulturow% regulacj%, z pew-
nego zakresu mo#liwych )rodków zaspokojenia potrzeb i realizacji koniecznych
do tego zada' […]” (K$oskowska 1981, s. 125).

W innej pracy uczona pisa$a: „Wyobra#eniowa wspólnota narodowej kul-
tury ma […] ró#ne oblicza. Jest to z jednej strony mniej lub bardziej )ci)le
okre)lony syndrom kulturowych tekstów […]. Ale jest to tak#e aktualizacja
i realizacja tych tekstów w bezpo)rednim prze#yciu grupy narodowej z jej ide-
ologi% nacjonalizmu, jej interesami wykraczaj%cymi poza kultur& symboliczn%,
z jej wewn&trznym zró#nicowaniem i napi&ciami w stosunkach zewn&trznych,
w kontaktach z nosicielami kultur innych grup narodowych, ich nacjonalistycz-
nych ideologii i ich materialnych interesów” (K$oskowska 1991c, s. 25).

Wydaje si& zatem, #e uznawa$a ona zró#nicowanie kultury narodowej nie
tylko na poziomie symbolicznym, ale te# bytu i spo$ecznym, pozostaj%c jedynie
przy swoim przekonaniu, #e najbardziej kultury narodowe ró#ni% si& mi&dzy

8 Mieczys$aw Marciniak zwróci$ uwag&, #e „Profesor K$oskowska nie tyle przez argumenta-
cj&, ale na zasadzie wyboru zgodnego z jej dotychczasowym dorobkiem teoretycznym [wybra$a]
perspektyw&, któr% okre)la jako kulturalistyczne uj&cie narodu. W uj&ciu tym […] kultura jest rozu-
miana jako wspólnota komunikacji utrwalona w symbolach przekazywanych mi&dzy pokoleniami”
(Piotrowski, Marciniak, Czy#ewski 1997, s. 43).
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sob% w sferze semiotycznej. Czy jednak zabieg taki mo#na uzna( za upraw-
niony?

Jerzy Szacki podkre)la, przywo$uj%c wypowied, George’a Orwella w jego
eseju Anglia, twoja Anglia9, #e staraj%c si& okre)li( to#samo)( wspólnoty (tak#e
narodowej) mo#emy czy wr&cz powinni)my zaj%( si& tymi charakterystycznymi
fragmentami, „po których na ogó$ od razu wida(, kto jest kim i czy jest si& «u sie-
bie», czy te# w jakim) innymi miejscu” (Szacki 2004, s. 19–20). Jednocze)nie
zauwa#a, #e „posiadanie to#samo)ci narodowej oznacza wzniesienie si& ponad
bezpo)rednie do)wiadczenie bycia razem na poziom abstrakcyjnej «wspólnoty
wyobra#onej», której kszta$t okre)la zawsze jaki) p r o j e k t i d e o l o g i c z n y,
a nie zespó$ przyzwyczaje'” (Szacki 2004, s. 21). Innymi s$owy: „zespó$ przy-
zwyczaje'”, cho(by typowy dla danej zbiorowo)ci, nie jest elementem wystar-
czaj%cym do tego, aby mo#na by$o mówi( o kulturze narodowej tej zbiorowo)ci
i narodowej to#samo)ci jej cz$onków.

Z pogl%dem tym koresponduje stanowisko Andrzeja Szpoci'skiego. Zwraca
on uwag& na dwojaki charakter to#samo)ci jednostkowej: ontyczny i antropo-
logiczny. Ten pierwszy wi%#e z kwesti% dla jednostki fundamentaln%, z jej „by(”,
drugi — z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: „jak by(” (jak jestem), jakie
powinno)ci i wzory uzna( (uznaj&) za swoje. Jego zdaniem, jedn% z mo#li-
wych odpowiedzi na pytanie „jak by(” jest to#samo)( narodowa. Tym samym
kultura narodowa to jeden z zestawów rekwizytów, po który jednostka si&ga
czy mo#e si&gn%(, obudowuj%c swoje „by(”, swoj% to#samo)( osobnicz% (zob.
Szpoci'ski 2000).

N i e m u z e u m i n i e m a r k e t . C o ) p o m i & d z y …

Koncepcj& kultury narodowej, proponuj%c trzy jej uj&cia, w interesuj%cy
sposób rozwija Joanna Kurczewska.

Pierwsze uj&cie to rozumienie kultury narodowej jako e l i t a r n e j (wyso-
kiej) k u l t u r y a r t y s t y c z n e j, wyra#aj%cej si& i konsumowanej w postaci wy-
tworów „znawców i twórców uznanych za narodowych”. W uj&ciu tym zak$ada
si&, #e o kulturze narodowej „w s z y s t k o m ó w i tradycja wyra#ona w po-
staci arcydzie$ muzyki, malarstwa, poezji itd.” (Kurczewska 2000b, s. 37–38,
62–63).

Drugie uj&cie sprowadza kultur& narodow% do uznawanego t u i t e r a z
uk$adu „warto)ci i norm stanowi%cych zró#nicowan% w$asno)( ca$ego spo$e-
cze'stwa”. Tre)( tak pojmowanej kultury narodowej mo#na porówna( z odpo-
wiedzi% na ofert& (poda#) narodowego w swych „ambicjach” sklepu — „maga-
zynu” lub „supermarketu” (dla ka#dego co) narodowego „chcia$by” mie( taki

9 To w$a)ciwie cz&)( publikacji zatytu$owanej Lew i jednoro!ec: socjalizm i duch angielski, która jako
broszura zosta$a wydana w Londynie w 1940 r., a w Polsce przypomniana mi&dzy innymi w 2002 r.,
w wyborze esejów, felietonów i listów George’a Orwella Jak mi si$ podoba.
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market). Nie jest to bynajmniej system, w którym prym wiedliby „producenci”,
dostarczyciele faktów kulturowych. Ci&#ar w tym przypadku zostaje przenie-
siony na odbiorców: „to ich powszechne, dora,ne wybory decyduj% zarówno
o tre)ci kultury, jak i sk$adzie panteonu jej twórców” (Kurczewska 2000b,
s. 40–41, 62–63).

Kurczewska proponuje jeszcze trzecie rozumienie kultury narodowej. „Kul-
tur& narodow% — wyja)nia — mo#na tak ujmowa(, jakby by$a tradycj%, albo
jakby by$a aktualnym dyskursem publicznym [g$ównie politycznym — L.B.];
mo#na te# ujmowa( j%, jakby by$a zasobem, który mie)ci si& mi&dzy jednym
a drugim” (Kurczewska 2000b, s. 49–50).

W trzecim wariancie kultury narodowej Kurczewska akcentuje jego
s z e r o k i e r o z u m i e n i e. Znajduj% w nim bowiem miejsce takie fakty kul-
turowe, jak „powszechnie akceptowani bohaterowie narodowi, wydarzenia hi-
storyczne czy miejsca kultu narodowego”, a tak#e aktualne interesy spo$e-
cze'stwa (polskiego) oraz przysz$e potrzeby #yciowe obywateli, umo#liwiaj%ce
„politykom stworzenie «tu i teraz» pragmatycznej, [cho(] do)( krótkotrwa$ej
wspólnoty z wyznawcami i wyborcami” (por. Kurczewska 2000b, s. 54).

Tak rozumiana kultura narodowa jest zbiorem warto)ci, dynamicznym, po-
wstaj%cym na styku i pod wp$ywem oddzia$ywania/opinii polityków i tzw. prze-
ci&tnych obywateli, a tak#e intelektualistów oraz wybitnych artystów. Zdaniem
Kurczewskiej (2000b, s. 57), takie „poj&cie kultury narodowej unika dwóch
skrajno)ci: petryfikacji oraz dora,no)ci i przypadkowo)ci”. Dodajmy, #e nie
eliminuje ono bez uzasadnienia #adnych elementów dziedzictwa narodowego,
a jedynie „aktualizuje” te, które na danym etapie rozwoju wspólnoty wydaj% si&
(decydentom, ale i analizuj%cym ich „ofert&” obywatelom) najbardziej no)ne,
efektywne z punktu widzenia interesów (potrzeb) narodu10.

Kultura narodowa w trzecim wariancie — podkre)la Kurczewska (2000b,
s. 58) — jest „kultur% spo$eczn%, nie tylko artystyczn% i intelektualn%, spo-
$ecze'stwa narodowego”. Przy takim uj&ciu „wychodzi si& daleko poza funda-
menty kultury, arcydzie"a przesz"o%ci, geniuszy kultury itd. [pierwsze uj&cie — L.B.],
jak i poza mody artystyczne, list& bestsellerów, narodow% kultur& popularn%
ustalan% na miar& preferencji jej konsumentów [drugie uj&cie — L.B.]. W tym
przypadku chodzi o znacznie wi&kszy i bogatszy obszar kultury: o dziedzictwo
narodowe wpisane w stan posiadania pa'stwa […] i jednocze)nie o projekty
przysz$ej kultury tworzone w procesie komunikacji polityków ze spo$ecze'-
stwem” (Kurczewska 2000b, s. 62–63).

Trzecie uj&cie kultury narodowej koncentruje si& zatem na jej warstwie
symbolicznej, nie wyklucza jednak tre)ci z kulturowej warstwy socjetalnej czy

10 Wydaje si&, #e w systemie demokratycznym, gwarantuj%cym „swobod& komunikacji spo-
$ecznej i jej dost&pno)(”, niebezpiecze'stwo trwa$ej, intencjonalnej eliminacji okre)lonych tre)ci
dziedzictwa narodowego chyba nie jest mo#liwe, pod warunkiem, #e maj% one, czy te# mog% mie(,
dla wspólnoty realne znaczenie.
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bytu, dost&pnych jednak tak#e g$ównie za po)rednictwem znaków i symboli,
skoro tre)ci te maj% by( przedmiotem komunikacji.

NARODOTWÓRCZA ROLA KULTURY I POLITYKI — KULTURA NIE WYSTARCZY

Koncepcja Joanny Kurczewskiej jest interesuj%ca tak#e z tego wzgl&du, #e
kojarzy zagadnienie kultury narodowej z polityk%. Jak bowiem zauwa#a za Ro-
bertem McKimem Jerzy Szacki (2004, s. 21), „grupa kulturowa jest narodem je-
dynie o tyle, o ile mo#na jej przypisa( wymiar p o l i t y c z n y”. W modernistycz-
nej teorii socjologicznej kwesti& relacji „naród–kultura narodowa–pa'stwo”
najcz&)ciej próbowano rozwi%zywa( odpowiadaj%c na pytanie: czy u podstaw
narodu le#y proces kulturowego, czy te# politycznego jednoczenia zbiorowo)ci
etnicznych (plemion, mniejszo)ci)? Zbigniew Boksza'ski zwraca w zwi%zku
z tym uwag& na dwa g$ówne rozró#nienia, po latach uznawane za obowi%zu-
j%ce tak#e przez Jerzego J. Wiatra (2006, s. 24), sk$adaj%ce si& z dwóch par
poj&(. S% to:

— dychotomia zaproponowana przez Friedricha Meineckego (Staatsnation
— naród pa'stwowy i Kulturnation — naród kulturowy);

— koncepcja — w wielu punktach styczna z powy#sz% — polegaj%ca na
rozró#nieniu narodów t w o r z o n y c h i p o w s t a j % c y c h.

Cz$onków n a r o d u p a ' s t w o w e g o $%cz% wola i przekonanie, wskazuje
Boksza'ski (2005, s. 111–112), „by #y( w ramach i w podporz%dkowaniu wobec
jednego okre)lonego porz%dku polityczno-pa'stwowego. Naród zawdzi&cza
swoje powstanie ukszta$towaniu okre)lonej organizacji pa'stwowej”. N a r ó d
k u l t u r o w y za) to wspólnota, której spoiwem s% wi&zi si&gaj%ce odleg$ych
wieków, budowane „na p$aszczy,nie wspólnego j&zyka, przekonania o wspól-
nym pochodzeniu i kulturze. Naród jest zbiorowo)ci%, do której nale#y si&
niezale#nie od w$asnej woli, przynale#no)( t& dziedziczy si& na mocy urodze-
nia. Wspólnota narodowa wyprzedza tutaj powstanie pa'stwa i chronologicz-
nie, i logicznie. […] d%#y do zbudowania organizacji pa'stwowej jedynie po
to, aby zapewni( sobie ochron& i realizacj& swojego p r z e z n a c z e n i a czy
m i s j i”11.

Naród t w o r z o n y — termin z drugiej pary poj&( ró#nicuj%cych wspó$cze-
sne sposoby pojmowania narodu — to wspólnota b&d%ca „wytworem nacjonali-
zmu, wyobra,ni spo$ecznej”. Naród p o w s t a j % c y za) „jest tworem obiektyw-
nym, istotnym sk$adnikiem ewolucji spo$ecznej, niezale#nym od ludzkiej woli,
z$o#onym zjawiskiem makrospo$ecznym, którego korelatem mog% by( ró#ne
ideologie, systemy warto)ci, wyobra#enia…” (Boksza'ski 2005, s. 112).

11 W antropologii mowa o dwóch koncepcjach etniczno)ci jako rodzaju wi&zi plemiennej i/lub
narodowej: prymordialistycznej (pierwotno)ciowej), odpowiadaj%cej koncepcji narodu powstaj%-
cego, i instrumentalnej, akcentuj%cej czynniki podnoszone w koncepcji narodu tworzonego (No-
wicka 2009, s. 387–388).
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Zajmuj%c okre)lone stanowisko mo#na opowiedzie( si& za pierwsze'-
stwem (je)li nie temporalnym, to logicznym) albo kultury, albo polityki
— jako czynnika sprawczego narodu. Opowiedzie( si& za kultur% ozna-
cza wskaza( obiektywny system warto)ci i norm do tych warto)ci si&
odnosz%cych, przyj&ty („wypracowany”) przez okre)lon% wspólnot&, uzna-
wany przez ni% za jej tylko przys$uguj%cy i n a t u r a l n % k o l e j % r z e c z y
(wskutek urodzenia w )rodowisku p o k r e w n y c h sobie osób) przez ko-
lejnych jej cz$onków dziedziczony. Mo#na te# nie uzna( kultury za „pierw-
szy czynnik sprawczy” dla narodu, a w zamian wskaza( pa'stwo i rozwi-
jan% przez jego twórców/funkcjonariuszy „ideologi& nacjonalistyczn%” (na-
rodotwórcz%). Wtedy kultura narodowa nie b&dzie czym) naturalnym,
lecz „tworem sztucznym” (pochodzenia subiektywnego, a nie obiektyw-
nego).

W swych dociekaniach autorka Kultur narodowych u korzeni nie podwa#a$a,
przypomnijmy, roli pa'stwa czy w$adzy pa'stwowej w kszta$towaniu oblicza
narodu. Rozwa#a$a koncepcje „narodu politycznego” czy „kierowanego przez
pa'stwo” (K$oskowska 1996, s. 27–32). Podkre)la$a na przyk$ad, #e znacz%cy
wp$yw na kszta$towanie kanonu kultury narodowej maj% zw$aszcza „instytucje
publiczne znajduj%ce si& pod polityczn% kontrol%” (K$oskowska 1991a, s. 54).
By$a jednak zdania, #e sprawcze czy te# wspó$sprawcze realne czynniki pa'-
stwowe (polityczne) nie s% warunkiem niezb&dnym istnienia (trwania) narodu.
„Naród, w przeciwie'stwie do pa'stwa — podkre)la$a z moc% — jest zbiorowo-
)ci% spo$eczn% o charakterze kulturowej wspólnoty” (K$oskowska 1996, s. 24).
Mo#na wi&c powiedzie(, #e proponowa$a „mi&kk%” koncepcj& narodu kulturo-
wego.

Tak% „marginalizacj&” polityki, w$adzy politycznej jako czynnika narodo-
i kulturotwórczego wytykali K$oskowskiej przywo$ywani wy#ej komentatorzy
jej Kultur narodowych u korzeni.

Mieczys$aw Marciniak uwa#a$, #e nawet taki fenomen kulturowy, jak
naród polski (który przetrwa$ okres rozbiorów, a wi&c braku pa'stwa,
„dzi&ki ci%g$o)ci symbolicznego przekazu i twórczo)ci”), „znacznie $atwiej
by$oby opisa( i analizowa( w odrzuconej na wst&pie przez Autork& per-
spektywie teoretycznej, w której kwestia narodowa jest ujmowana przede
wszystkim jako narz&dzie polityki” (Piotrowski, Marciniak, Czy#ewski 1997,
s. 45)12.

Alicja Rokuszewska-Pawe$ek z kolei stwierdzi$a: „Osobi)cie #a$uj&, #e
w ksi%#ce Antoniny K$oskowskiej nie ma zbyt wielu bezpo)rednich od-
niesie' do kontekstu politycznego, bowiem ten w$a)nie kontekst, bez
wzgl&du na wybór generalnej opcji w patrzeniu na problematyk& naro-

12 Jednocze)nie Marciniak zauwa#a$: „Odrzucenie [przez K$oskowsk%] ram teoretycznych nie
oznacza oczywi)cie braku )wiadomo)ci takich mechanizmów i rezygnacji z ich przywo$ywania
w uzasadnionych przypadkach” (Piotrowski, Marciniak, Czy#ewski 1997, s. 45).
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dow%, wydaje mi si& decyduj%cy” (Piotrowski, Marciniak, Czy#ewski 1997,
s. 38)13.

Tak#e Zbigniew Boksza'ski uwa#a$, #e obrana przez K$oskowsk% opcja
kulturalistyczna „nie mo#e obej)( si& bez elementów podej)cia eksponuj%-
cego w%tki polityczne. W procesie historycznym dynamizuj%cej si& etnicz-
no)ci, która ostatecznie doprowadzi( ma do wy$onienia si& narodu, wa#n%
rol& odgrywa( mog% grupy czy klasy dominuj%ce spo$ecznie oraz ich in-
teresy polityczne i ekonomiczne” (Piotrowski, Marciniak, Czy#ewski 1997,
s. 27–28).

Krytyk& recenzentów ksi%#ki Antoniny K$oskowskiej, jak si& wydaje,
uwzgl&dnia (co nie znaczy, #e wprost si& do niej odnosi) Andrzej Zwoli'-
ski (2005, s. 65). Zauwa#a bowiem, #e w dwudziestoleciu mi&dzywojennym
szybkie wzmocnienie wi&zi narodowych w spo$ecze'stwie polskim by$o efek-
tem tak#e aktywno)ci politycznej, zw$aszcza ruchu ludowego, oraz dzia$alno)ci
pa'stwa, na przyk$ad w zakresie edukacji powszechnej.

Kategorycznej opozycji naród polityczny–naród kulturowy sprzeciwia si& Jo-
anna Kurczewska14. Wed$ug niej: „prze#ywanie wi&zi z narodem, z jego kultur%
odbywa si& zawsze w jakim) kontek)cie politycznym i pod wp$ywem zinstytu-
cjonalizowanych przez pa'stwo presji moralnych i spo$ecznych. O tym, jak si&
prze#ywa wi&, z narodem, w wi&kszym lub mniejszym stopniu decyduje (w za-
le#no)ci od sytuacji) wi&, jednostki z pa'stwem, jej usytuowanie w strukturze
pa'stwa, i kultura pa'stwa — realnego czy tylko wyobra#onego. Wydaje mi si&
— dodaje Kurczewska — #e naród nie da si& traktowa( wy$%cznie jako twór
spo$eczno-kulturowy, w którym wymiar polityczny mo#e zosta( zmarginali-
zowany czy ca$kowicie uniewa#niony. […] uwa#am bowiem, #e w przypadku
narodu mamy do czynienia z wielowariantowo)ci% powi%za' kultury i polityki”
(Kurczewska 1997, s. 22–23).

Czynnikom narodotwórczym uwag& po)wi&caj% te# Tadeusz Paleczny i Ed-
mund Lewandowski. Ten pierwszy podkre)la, #e naród to „jedyna grupa kul-
turowa, która tworzy w$asne instytucje pa'stwowe” (Paleczny 2005, s. 89).
Bli#ej mu jednak do przekonania o przynajmniej logicznym prymacie kultury
nad pa'stwem w ich funkcji narodotwórczej. Solidaryzuje si& bowiem z socjo-
logami uwa#aj%cymi, #e wspólnotowe dziedzictwo kulturowe „tworzy pod$o#e,

13 „Tam, gdzie Autorka podejmuje kwesti& tych zale#no)ci [kultury i polityki — L.B.] — pisze
w swym komentarzu Alicja Rokuszewska-Pawe$ek — ksi%#ka wydaje mi si& najciekawsza, zapewne
dlatego, #e dotyka wtedy najbardziej g o r % c y c h tematów obecnych w do)wiadczeniu codzien-
nym” (Piotrowski, Marciniak, Czy#ewski 1997, s. 38).

14 Cho( tekst Joanny Kurczewskiej (Naród z perspektywy jednostki. Refleksje na marginesie „Kul-
tur narodowych u korzeni” Antoniny K"oskowskiej) poprzedza relacj& z opublikowanej dyskusji, nie-
które jej stwierdzenia mo#na uzna( za podsumowanie wybranych w%tków debaty, na przyk$ad:
„Nie znaczy to, #e w Kulturach narodowych u korzeni polityka jest nieobecna, […] z tym tylko, #e
ranga teoretyczna o b e c n o ) c i p a ' s t w a w analizach jest ma$o wyrazista” (Kurczewska 1997,
s. 23).
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na którym rozwijaj% si& dopiero polityczno-pa'stwowe spo$ecze'stwa obywa-
telskie” (Paleczny 2005, s. 86)15.

Lewandowski uwa#a podobnie. Podkre)la, #e nie mo#na „dowolnie (sztucz-
nie) kszta$towa( wspólnoty narodowej. Skuteczno)( ruchu nacjonalistycznego
zale#y od tego, czy zaistnia$y jakie) przes$anki procesu narodotwórczego” (Le-
wandowski 2004, s. 37). W)ród tych przes$anek istotne znaczenie maj%, jego
zdaniem, czynniki kulturowe. Równocze)nie autor ten, tak jak niektórzy inni
wcze)niej przywo$ani, wskazuje dwa modele (typy) narodu: pa'stwowy oraz et-
niczny, i zaznacza, #e pierwszy mocniej akcentuje polityczno-pa'stwowe czyn-
niki sprawcze, zarówno je)li chodzi o kszta$towanie samego narodu, jak i jego
kultury, drugi natomiast znaczenie „wspólnoty krwi” i jedno)ci kulturowej, do
których odwo$uje si& w$adza, o)rodek polityczny o aspiracjach pa'stwowych
(Lewandowski 2004, s. 43–44). Oba modele znajduj% potwierdzenie na kon-
tynencie europejskim. Dlatego Lewandowski (2004, s. 36–37) postuluje, aby
rozwa#aj%c genez& narodu uzna( za spraw& drugorz&dn% to, co zdecydowa$o
o powstaniu wspólnoty.

POD"O+E I TRWANIE KULTURY NARODOWEJ

Interesuj%cy aspekt genezy kultury narodowej (tego, kiedy i w jakim stop-
niu jest ona mo#liwa) podnosi Andrzej Szpoci'ski (2000). Pojmuje on kul-
tur& narodow%, a przynajmniej dominuj%cy jej fragment, jako dziedzictwo,
a istot% dziedzictwa jest — podkre)la — upami&tnianie, to jest respektowane
w danej kulturze przekonanie, i# wiedza o pewnych elementach kultury (prze-
sz$ych i wspó$czesnych) powinna by( przekazywana z pokolenia na pokolenie.
W zwi%zku z tym autor zauwa#a, #e kultura narodowa jest typem systemu
kulturowego mo#liwym do zaistnienia tylko w takiej spo$eczno)ci (w obr&bie
takiej kultury), która jest zdolna odró#nia( stany rzeczy wa#ne od niewa#nych
w perspektywie d$ugiego trwania (zdolna operowa( kategori% d$ugiego trwa-
nia). Po wtóre — spo$eczno)( taka musi #ywi( (respektowa() przekonanie,
#e mo#na w taki lub inny sposób uchwyci( (opisa() istot& (to#samo)() dzie$
sztuki, zdarze' i postaci historycznych, bowiem tylko maj%ce sw% to#samo)(
mog% by( przedmiotem upami&tnienia.

Szpoci'ski podkre)la, #e w dzisiejszych nurtach bada' nad wytworami kul-
tury ujmuje si& je raczej jako wytwory i procesy j&zykowe (t e k s t y, których ro-
zumienie — jak ka#dego zreszt% tekstu — jest wzgl&dne, bo zale#y nie tylko od
ich zawarto)ci, ale te# od sposobu interpretacji i cech samego interpretatora),
a nie jako przedmioty (posiadaj%ce wsobn%, obiektywn% to#samo)() i procesy
poznania (zmierzaj%ce do odkrycia owej wsobnej to#samo)ci). Chodzi o wywo-
dz%ce si& z fenomenologii postmodernistyczne teorie podkre)laj%ce moc spraw-

15 Paleczny dopuszcza, oczywi)cie, odst&pstwa od tej generalnej zasady. Przyk$adem s% hetero-
geniczni kulturowo Szwajcarzy, Amerykanie, Kanadyjczycy czy Australijczycy.
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cz% ludzi wobec rzeczywisto)ci (zarówno artystycznej, jak i spo$ecznej w ogóle)
— teorie konstrukcji/dekonstrukcji )wiata ludzkiego, w skrajnej postaci pro-
wadz%ce do uznania go za niepoddaj%cy si& jakimkolwiek ocenom, interpreta-
cjom mog%cym uzyska( intersubiektywn% akceptowalno)(. Szpoci'ski odrzuca
tak radykalne podej)cie i podkre)la, #e mo#liwe jest uzgodnienie to#samo)ci
dzie$a poprzez odwo$anie si& do interpretacji proponowanej przez „)rodowisko
uprawiaj%ce humanistyczn% refleksj& historyczn%” lub „krytyk& artystyczn%”.

Zbli#one do tego podej)cia — cho( bardziej stanowcze — by$o stanowisko
Antoniny K$oskowskiej. Odrzuca$a ona skrajnie postmodernistyczn% („bezza-
$o#eniow%”) koncepcj& stricte podmiotowego (subiektywnego) ujmowania wy-
tworów kultury. Wedle niej, „teksty kultury maj% by( rozpatrywane same w so-
bie, jak gdyby ich tre)( by$a po prostu dana, niezale#nie od sposobu odtwórczej
interpretacji, od stosunków $%cz%cych zbiorowo)( twórców i odbiorców tych
tekstów i od przebiegu procesów stanowi%cych ram& odbioru” (K$oskowska
1997a, s. 50). K$oskowska )wiadoma by$a tego, #e odbiór wytworów kultury,
nawet dokonywany przez badaczy staraj%cych si& zachowa( „zasad& wolno)ci
od warto)ciowania w sposób maksymalnie mo#liwy i operuj%cy systematycznie
stosowan% metod%”, mo#e by( jedynie quasi-obiektywny, a wi&c nie do ko'ca
wolny od niektórych przynajmniej uwarunkowa' spo$ecznych czy te# kulturo-
wych (zob. K$oskowska 1997a, s. 49–50). Tym, co — jak si& wydaje — ró#ni po-
dej)cie K$oskowskiej od stanowiska Szpoci'skiego, jest przede wszystkim po-
$o#enie nacisku na tre)( sam% w sobie, na której odkryciu interpretatorzy winni
si& skupia(, a nie na interpretacj&, któr% nale#a$oby maksymalnie uzgodni(.

Nadawanie rangi okre)lonym faktom kulturowym to jedna strona medalu.
Druga to zdolno)( tych faktów do trwania krótkiego lub d$ugiego, do bycia
istotnymi dla wielu pokole' lub tylko dla obecnego, #yj%cego tu i teraz. Szpoci'-
ski zwraca uwag& na wyst&puj%ce w spo$ecze'stwie dwa sposoby operowania
czasem w kulturze, na dwie koncepcje (dwa uj&cia) tera,niejszo)ci w prze#y-
waniu )wiata. Wed$ug pierwszej czas traktuje si& linearnie, a tera,niejszo)(
ujmuje jako „ogniwo spajaj%ce przesz$o)( z przysz$o)ci%” (modyfikuj%c nieco
propozycj& Szpoci'skiego, nazywam t& orientacj& „temporaln%”). W ramach
drugiej tera,niejszo)( to „moment wyrwany z […] kontekstu, usytuowany poza
czasem linearnym” (orientacja „prezentystyczna”). Powo$uj%c si& na badania
swoje, a przede wszystkim El#biety Tarkowskiej (1992), autor ten zauwa#a, #e
w latach osiemdziesi%tych XX wieku spo$ecze'stwo polskie dokona$o zwrotu
w prze#ywaniu )wiata kultury: zacz&$o operowa( czasem krótkim, porwanym,
preferowa( to, co istotne (daj%ce satysfakcj&) tu i teraz, a nie prze#ywa( tre)ci
w d$u#szej perspektywie (zob. Szpoci'ski 2000).

Koncepcja Szpoci'skiego koresponduje zatem z propozycjami Joanny
Kurczewskiej. Na przyk$ad jej rozumienie kultury narodowej jako maga-
zynu/supermarketu odpowiada u Szpoci'skiego kulturze w aspekcie nielinear-
nym. Sprzedaje si& to, co jest (w danym momencie) modne. Nie jest to zatem
— uwa#a Szpoci'ski — typ kultury narodowej sensu stricte. W jego poj&ciu bo-
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wiem kultura narodowa nie jest krótkotrwa$ym fajerwerkiem, lecz zjawiskiem
d$ugotrwa$ym, maj%cym swoj% histori&. Do tego pogl%du przystaje wi&c raczej
Kurczewskiej trzeci wariant ujmowania kultury narodowej, zak$adaj%cy trwa-
$o)( faktów kulturowych dzi&ki nadawaniu — przez uczestników dyskursu pu-
blicznego: polityków i odbiorców ich oferty — sensu okre)lonym zdarzeniom,
postaciom, przedmiotom czy zjawiskom z narodowego w swym charakterze
rezerwuaru. Autorka podkre)la zreszt%, #e — w odró#nieniu od innych podsta-
wowych typów kultury (np. artystycznej) — „kultura zwi%zana z narodem wy-
daje si& t%, która rozwija si& nie przez porzucanie organizuj%cych j% zasad, lecz
przez udoskonalanie jej kolejnych urzeczywistnie'” (Kurczewska 2000a, s. 9).

Historyczno)( kultury narodowej to zagadnienie z$o#one. Kultura narodowa
jest historyczna w sensie wy#ej zasygnalizowanym — bo trwa. Jest tak#e histo-
ryczna dlatego, #e ulega zmianom. Wielorakim zmianom podlega te# podmiot
tej kultury — zbiorowo)( j% wspó$tworz%ca i uznaj%ca za swoj%, przez ni% tak#e
kszta$towana (na wszystkie te elementy zwraca$a uwag& Antonina K$oskow-
ska).

Jerzy Szacki (2004, s. 33) — mówi%c o p$ynno)ci to#samo)ci w ogóle, a to#-
samo)ci kulturowej w szczególno)ci — wskazuje po)rednio tak#e na p$ynno)(
kultury (w tym narodowej), na fakt, #e ma ona charakter historyczny, #e nie
jest projektem raz na zawsze sko'czonym, lecz ulegaj%cym nieustannej trans-
formacji, ci%g$ej zmianie.

O ci%g$o)ci kultury mimo jej zmienno)ci (czyli historyczno)ci w$a)nie) pi-
sali cytowany wcze)niej Andrzej Szpoci'ski oraz Marian Kempny, gdy podnosili
rol& podmiotów w nadawaniu sensu i utrzymywaniu „przy #yciu” faktów kul-
turowych.

Zajmuj%c si& relacjami tradycji i kultury narodowej, Kempny (2000, s. 65)
zauwa#a$: „Podstawowy dylemat dotycz%cy pojmowania kultury narodowej
i tradycji $%czy si& […] z przydawaniem b%d, nieprzydawaniem tradycji ce-
chy petryfikacji sposobów my)lenia i dzia$ania jednostek przez traktowanie jej
wy$%cznie jako mechanizmu zapewniaj%cego repetycj& istniej%cych wzorów”.
Chodzi$o mu wi&c o dylemat: czy aspektem kultury narodowej jest kreatywne
czerpanie przez cz$onków wspólnoty z narodowej tradycji, czy jedynie jej od-
twarzanie.

Za konieczne uzna$ Kempny (2000, s. 69) wprowadzenie do rozwa#a' nad
tradycj% „perspektywy dzia$aj%cego podmiotu”, a wi&c opowiedzia$ si& za kre-
atywno)ci%, argumentuj%c, #e „tradycje nie odtwarzaj% si& ani nie rozwijaj%
same z siebie. To wy$%cznie istoty ludzkie, #yj%ce, poznaj%ce )wiat, pe$ne pra-
gnie', s% zdolne je ustanawia( i modyfikowa(”. Postulowa$ zatem „takie ro-
zumienie tradycji, które wychodzi poza przyznawanie jej wy$%cznie funkcji
swoistego stabilizatora $adu spo$ecznego oraz podstawy integracji grupowej
przez uprawomocnianie status quo i zmierza ku wydobyciu jej roli jako )rodka
usensowniania zmiennej rzeczywisto)ci, otaczaj%cej jednostk&, oraz budowy
jednostkowych identyfikacji” (Kempny 2000, s. 71–72). Tak#e, zapewne, iden-
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tyfikacji czy wr&cz to#samo)ci narodowych. „Ostatecznie wi&c […] tradycja
i kultura narodowa staj% si& pospo$u sposobami organizowania przesz$o)ci ze
wzgl&du na tera,niejszo)(” (Kempny 2000, s. 78).

Podej)cie to koresponduje wi&c z Joanny Kurczewskiej koncepcj% kultury
narodowej jako wypadkowej dyskursu wielu podmiotów spo$ecze'stwa naro-
dowego.

KLUCZOWE WNIOSKI

Zaproponowane przez Antonin& K$oskowsk% uj&cie kultury narodowej sta-
nowi$o i wci%# stanowi punkt odniesienia dla polskich socjologów kultury
i narodu (zob. np. Kurczewska, Tarkowska 2006; Golka 2007; Budyta-Budzy'-
ska 2010); punkt odniesienia to znaczy zestaw tez i hipotez, z którego mo#na
czerpa(, ale te# — z którym mo#na twórczo polemizowa(.

Przegl%d niektórych pogl%dów autorki oraz koresponduj%cych z nimi stano-
wisk badaczy jej wspó$czesnych i m$odszego pokolenia uzmys$awia, #e ró#nica
wyra#a si& nie tyle w zupe$nej odmienno)ci, ile w innym roz$o#eniu akcentów.
Uwaga ta dotyczy zw$aszcza autorów dr%#%cych problematyk& narodu i jego
kultury po prze$omie ustrojowym lat osiemdziesi%tych i dziewi&(dziesi%tych
XX wieku, mo#e w mniejszym stopniu badaczy marksistowskich, sytuuj%cych
kultur& symboliczn% i )wiadomo)ciowy aspekt wi&zi narodowych w drugim
szeregu czynników narodotwórczych.

Po pierwsze — Antonina K$oskowska (1991b, s. 28–29) dostrzega$a rol&
czynników politycznych w kszta$towaniu narodu, by$a jednak przekonana, #e
ranga kultury jako czynnika narodotwórczego jest wy#sza, fundamentalna.
W swoich tekstach eksponowa$a to „programowe”, jak zauwa#y$ Zbigniew
Boksza'ski (Piotrowski, Marciniak, Czy#ewski 1997, s. 22–23), przekonanie, t&
kulturalistyczn% perspektyw&, gdy tymczasem — zdaniem polemizuj%cych z ni%
badaczy — w coraz dynamiczniej zmieniaj%cej si& rzeczywisto)ci spo$ecznej
(w latach osiemdziesi%tych i dziewi&(dziesi%tych XX wieku ju# tak#e i polskiej)
perspektyw% bardziej zasadn% (uprawnion%) jest — by przywo$a( opini& Joanny
Kurczewskiej — perspektywa wzgl&dnej równowagi porz%dku kultury i polityki.

Po drugie — charakterystyczne jest eksponowanie przez K$oskowsk%
(1991a, s. 53; 1996, s. 59) symbolicznej warstwy kultury narodowej, koncen-
trowanie uwagi na jej sk$adowych wyrastaj%cych z tradycji, zw$aszcza artystycz-
nych, intelektualnych, cho( tak#e ludowych. Komentatorzy tych jej pogl%dów
postulowali za) (postuluj%) potrzeb& uwzgl&dnienia elementów kultury popu-
larnej, a tak#e warstw (kategorii) kulturowych programowo wzi&tych przez
autork& Socjologii kultury w nawias (mowa o elementach kultury bytu i kultury
socjetalnej, o #yciu codziennym, by przywo$a( opini& Jerzego Szackiego), cho(
przecie# przez ni% dostrzeganych (K$oskowska 1991c, s. 33–34).

Po trzecie — koncepcja K$oskowskiej wydaje si& bli#sza temporalnej orien-
tacji operowania czasem w kulturze, a zarazem stanowisku, które przyznaje
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podmiotom prawo decydowania o przynale#no)ci b%d, nie do kultury tej lub
innej zbiorowo)ci narodowej. Nast&pcy (w sensie chronologicznym) autorki
Kultur narodowych u korzeni nie wydaj% si& zwolennikami orientacji prezenty-
stycznej, przyznaj% jednak cz$onkom wspólnoty narodowej wi&cej uprawnie'
wobec zastanej tradycji.

W tym odmiennym rozk$adaniu akcentów wyra#a si&, jak si& wydaje, przy-
nale#no)( autorów do nieco innych formacji intelektualnych (sformu$owanie to
jest by( mo#e zbyt daleko id%ce, ale nie znajduj& lepszego). Antonina K$oskow-
ska by$a przedstawicielk% nurtu modernistycznego — jak zauwa#y$ Marek Czy-
#ewski (Piotrowski, Marciniak, Czy#ewski 1997, s. 31) — w refleksji nad naro-
dem i jego kultur%, zwolenniczk% pogl%du o — generalnie — zdeterminowaniu
procesów narodotwórczych przez kultur&. Przejawia$a w ten sposób swoi)cie
polskie czy te# )rodkowoeuropejskie podej)cie do kwestii narodu i jego kul-
tury (por. Nowicka 2009, s. 382–383). Krytyczni komentatorzy jej stanowiska
nie ulegaj% mira#om postmodernizmu, kwestionuj% — jak Joanna Kurczewska
czy Andrzej Szpoci'ski — koncepcj& kultury narodowej jako supermarketu za-
pewniaj%cego swym klientom zupe$n% autonomi& w okre)laniu wyznaczników
przynale#no)ci zarazem kulturowej i narodowej. Jednocze)nie akcentuj% istotn%
rol& (sprawstwo) polityków (funkcjonariuszy pa'stwa), liderów opinii, twór-
ców, intelektualistów itp. w okre)laniu „obowi%zuj%cych” (funkcjonalnych) tu
i teraz tre)ci kultury narodowej, nie zapominaj%c o ich fundamencie, swoistym
backgroundzie, jakim jest tradycja narodowa. Antonina K$oskowska, cho( pod-
kre)la$a podmiotowy wymiar kultury, mia$a na my)li raczej wpisywanie si&
czy odnajdywanie si& cz$onków zbiorowo)ci narodowej w tej#e kulturze ni#
kreatywne (instrumentalne?) jej wykorzystywanie.

Metaforycznie mo#na by powiedzie(, #e konkretna kultura narodowa w uj&-
ciu Antoniny K$oskowskiej przypomina kolejk& sk$adaj%c% si& z podobnych,
cho( czasem nieco inaczej wyposa#onych wagoników, których wystrój mo#e
ulega( zmianie, a i liczba tak#e. Okre)la ona z grubsza to#samo)( tych, któ-
rzy s% jej pasa#erami od urodzenia. Niekoniecznie jednak trzeba tym sk$adem
podró#owa( do ko'ca #ycia. Mo#na go opu)ci( na tej czy innej stacji, mo#na
te# jednak do niego powróci( (K$oskowska 199616). Niepodobna mie( jednak
okre)lon% (np. polsk%) to#samo)( przebywaj%c poza tym sk$adem. Do koncep-
cji nast&pców autorki Socjologii kultury przystaje nieco inna metafora. Poci%g
to tylko instrument umo#liwiaj%cy docieranie do ró#nych pok$adów (dworców,
peronów) kultury i czerpanie z ich zasobów (raczenie si& nimi, wykorzysty-
wanie) wedle mo#liwo)ci i potrzeb. Mo#liwo)( modyfikowania tradycyjnych
zasobów, a przede wszystkim wznoszenia/organizowania nowych stacji — sty-
listyk% zawsze jako) odnosz%cych si& do ju# istniej%cych, bodaj negatywnie —
jest w ten model wkalkulowana.

16 Zob. zw$aszcza rozdz. III Kultur narodowych u korzeni — Konwersje narodowe, s. 137–180.
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IS IT MERELY A SPHERE OF SYMBOLS?
SOME ASPECTS OF NATIONAL CULTURE IN THE VIEW

OF ANTONINA K"OSKOWSKA AND OTHER MODERN POLISH SOCIOLOGISTS

S u m m a r y

In the last period of her professional career, Antonina K$oskowska focused on issues
related to national culture and nation itself, which is evident e.g. in her publication Na-
tional Cultures at the Grass-Root Level. The article presents K$oskowska’s main agruments
concerning the notion of “national culture”. The author regarded this specific type of
culture as one that could be characterized as symbolic, compound and coherent in the
syntagmatic sense. K$oskowska points out that, in order to be recognized as a member
of a national community, it is necessary to acquire and refer to the canonical resources
of its culture.

In the second part of the article some of the findings of contemporary Polish re-
searchers are laid out, which correspond or directly relate to some of K$oskowska’s
ideas. A comparison and analysis of their views leads to a conclusion that their diver-
sification does not generally mean that they are completely distant in their judgments
but rather that various aspects are stressed in different ways. This attests, however, to
the fact that the authors belonged to diverse intellectual formations.

K e y w o r d s / s $ o w a k l u c z o w e

Antonina K$oskowska; culture / kultura; national culture / kultura narodowa; symbolic
culture / kultura symboliczna; policy / polityka; nation / naród; sociology of culture /
socjologia kultury
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