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W pracach Antoniny K#oskowskiej problematyka kultury narodowej sta-
nowi integraln$ cze%& rozwa'a( nad narodem. „Naród w przeciwie(stwie do
pa(stwa — pisze uczona (K#oskowska 1996, s. 24) — jest zbiorowo%ci$ spo-
#eczn$ o charakterze kulturowej wspólnoty. To okre%lenie mo'e pos#u'y& jako
najkrótsza i wst)pna jego definicja”. Przy takim uj)ciu wyczerpuj$ce przedsta-
wienie jej koncepcji kultury narodowej z konieczno%ci musia#oby obejmowa&
równie' pogl$dy na temat narodu i procesów narodotwórczych, a to zbyt du'o
jak na jeden artyku#. Celem, jaki sobie tu stawiam, nie jest zatem wyczerpuj$ce
omówienie tej koncepcji. Chc) jedynie potraktowa& j$ jako *ród#o inspiracji
(tych, które wyda#y mi si) najciekawsze) do bada( nad kultur$ w kontek%cie
zmian w zachodz$cych w funkcjonowaniu wspó#czesnych wspólnot narodo-
wych. Zaproponowane przez K#oskowsk$ uj)cie kultury narodowej mo'e by&
w tym bardzo pomocne. W czasach gor$cych dysput nad kondycj$ wspó#cze-
snych narodów ulegaj$cych daleko id$cym transformacjom pozwala ono na
operacjonalizacj) zada( badawczych, a tym samym na dope#nienie dominuj$-
cych we wspó#czesnej humanistyce dywagacji, opartych na intuicji i obserwacji,
systematycznymi badaniami socjologicznymi. Zaczn) jednak od przypomnienia
podstawowych tez wskazanej koncepcji.

Kultura narodowa rozumiana jest przez K#oskowsk$ jako cz)%& uniwersum
kulturowego, a uniwersum kulturowe w jej uj)ciu to suma ogólnoludzkich sys-
temów symbolicznych, takich jak j)zyk, sztuka i literatura, wiedza i nauka, re-
ligia, obyczaje. Kszta#towanie si) uniwersum kulturowego jest uwarunkowane
mechanizmami wynikaj$cymi z gatunkowych zdolno%ci cz#owieka do tworzenia
systemów symbolicznych. Kszta#towanie si) i funkcjonowanie kultur narodo-
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wych jest zwi$zane z procesem wyodr)bniania pewnych cz)%ci tego uniwersum
jako kultury w#a%ciwej danej grupie, co pozwala jej cz#onkom odró'nia& si) od
innych grup maj$cych odmienne kultury. Kultura narodowa zatem, na przy-
k#ad polska kultura narodowa, to pewna cz$stka ze zbioru „wszystkie j)zyki”,
j)zyk polski i/lub cz$stka obyczajów rozpoznanych jako w#asne (np. wigilia
bo'onarodzeniowa) ze zbioru „wszystkie przesz#e i obecne obyczaje”), i/lub
cz$stka z ca#ego systemu sztuki identyfikowana jako sztuka w#asna (np. Pan Ta-
deusz) itd. Kultur) narodow$ jako cz$stk) uniwersum kulturowego K#oskowska
przedstawia w postaci diagramu:
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Na przedstawionym diagramie (z niewielkimi skrótami jego opis cytuj) tu
za K#oskowsk$) „kolumny pionowe oznaczaj$ g#ówne systemy kultury sym-
bolicznej: j)zyk, sztuk) i literatur), wiedz) i nauk), religi), obyczaje”. Tworz$
one systemy o charakterze paradygmatycznym. S$ to elementy „pomy%lanej lub
realnej kultury pojmowanej jako wyobra'ona potencjalna ca#o%& uniwersalna
albo jako realna suma wszystkich cz$stkowych etnicznych i narodowych syste-
mów danego rodzaju: wszelkich religii, wszelkich j)zyków, zbiorów obyczajów,
systemów sztuk, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek realizowano w dziejach
ca#ej ludzko%ci” (K#oskowska 1996, s. 38). Kolumny paradygmatyczne przeci-
naj$ linie poziome wyodr)bniaj$ce kultury narodowe. Na zewn$trz linii pozio-
mych ograniczaj$cych zasi)g kultury narodowej znajduj$ si): po jednej stronie
strefa ignorancji, po drugiej strefa poznanych kultur innych — sfera uniwersa-
lizacji.

Kultur) narodow$ w koncepcji K#oskowskiej nale'y ujmowa& jako uk#ad
„wycinków” szczegó#owych systemów kulturowych (sztuka, j)zyk, nauka, hi-
storia, obyczaj itp.) powi$zanych zwi$zkami syntagmatycznymi. „W kulturo-
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wej syntagmie — czytamy w Kulturach narodowych u korzeni (K#oskowska 1996,
s. 38) — jak w j)zykowej wypowiedzi regu#y syntaktyczne wyznaczaj$ zwi$zki
pomi)dzy poszczególnymi elementami”. K#oskowska od razu jednak zaznacza,
'e nie ma %cis#ej odpowiednio%ci mi)dzy j)zykoznawczym a kulturoznawczym
u'yciem tego terminu. Aby przybli'y& swoje rozumienie kultury narodowej, au-
torka odwo#uje si) do odnotowanej przez Ruth Benedict przypowie%ci Indian
kopaczy o czerpaniu z nieukszta#towanego 'ywio#u kultury w#asnym kubkiem
nadaj$cym dopiero kszta#t tej substancji (K#oskowska 1996, s. 37). Ów 'ywio#
kultury to uniwersum kulturowe jednostek i zbiorowo%ci. Zawarto%& kubka to
faktyczna kultura narodowa.

W moim przekonaniu metafora kubka z opowie%ci india(skiej, cho& in-
tuicyjnie zrozumia#a, nie w pe#ni satysfakcjonuje. K#oskowska mia#a trudno%ci
z okre%leniem relacji i zwi$zków zachodz$cych pomi)dzy czynnikami konstytu-
uj$cymi kultur) narodow$. W jednej z pierwszych swych prac na ten temat pi-
sa#a o syntetyzuj$cym charakterze kultury narodowej (K#oskowska 1990, s. 15),
dopiero pó*niej, przygotowuj$c ostatni$ swoj$ ksi$'k) zacz)#a pisa& o zwi$z-
kach syntagmatycznych i syntagmie, ale i z tego okre%lenia autorka nie by#a
w pe#ni zadowolona. Sugerowa#a, 'e trzeba by kwesti) t) jeszcze dopracowa&.
Na swój u'ytek syntagmatyczno%& relacji zachodz$cych pomi)dzy poszczegól-
nymi elementami i kultury narodowej rozumiem w taki sposób, 'e elementy
paradygmatyczne, zidentyfikowane jako kultura w#asna, funkcjonuj$ nie jako
izolowane cz$stki, lecz jako zorganizowany system zale'no%ci i zwi$zków —
jako co%, co mo'na by metaforycznie okre%li& jako syntagm).

Syntagmatyczno%& zwi$zków pomi)dzy sk#adowymi kultury narodowej ro-
zumie& mo'na w taki sposób, i' ka'dy z elementów ewokuje jeszcze jakie% inne
elementy wchodz$ce w sk#ad kultury z odmiennych osi paradygmatycznych.
Aby obja%ni& ten nieco skomplikowany wywód, pos#u') si) przyk#adem. Rze-
czownik „dzie(”, je'eli zostanie w#$czony w struktur) syntagmatyczn$, czyli
stanie si) z cz)%ci$ zdania, ewokuje jakie% czasowniki, które w zdaniu b)d$ pe#-
ni#y funkcje orzeczenia (np. „wstaje”), jakie% przymiotniki, które w zdaniu b)d$
przydawkami (np. „s#oneczny”) itd. Analogicznie Chopin, je'eli postrzegany
jest jako element kultury narodowej, b)dzie ewokowa# inne elementy tej kul-
tury z innych, niekoniecznie bliskich sztuce, porz$dków paradygmatycznych,
na przyk#ad charakterystyczny dla kultury polskiej sposób obchodzenia wigilii,
„polskie” krajobrazy, znacz$ce wydarzenia polityczne, historyczne itd. Praw-
dopodobnie autorka Kultur narodowych u korzeni zgodzi#aby si) takim uj)ciem.
W ksi$'ce tej pisa#a: „Metaforycznie wi)c tylko traktowane poj)cie syntagmy
ma uzmys#owi& zwi$zki zachodz$ce pomi)dzy poszczególnymi systemami kul-
tury tej samej zbiorowo%ci narodowej” (K#oskowska 1996, s. 38).

Rdzeniem kultury narodowej jest kanon kulturowy. Przez kanon nale'a#oby
rozumie& zbiór zdarze(, postaci i wytworów kulturowych, o których cz#onek
danej wspólnoty wiedzie& co% powinien. Osobnik, któremu nic nie mówi nazwi-
sko Mickiewicz, dla którego Grunwald jest nazw$ pust$, nawet je'eli urodzi#
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si) w Polsce i mówi po polsku, zostanie uznany za specyficznego, bo nieu%wia-
domionego cz#onka wspólnoty narodowej.

Tak w najwi)kszym uproszczeniu mo'na by przedstawi& zarys koncepcji
kultury narodowej Antoniny K#oskowskiej. Przechodz) teraz do szczegó#owego
omawiania wybranych w$tków tej koncepcji — tych, które wyda#y mi si) cie-
kawe, czy to ze wzgl)dów praktycznych — jako pog#)bienie (samo)wiedzy
o procesach zachodz$cych we wspó#czesnej kulturze, czy to teoretycznych.

Kwestia pierwsza dotyczy z#o'onego problemu: kultura narodowa a kultura
spo#ecze(stwa narodowego. Wyja%niam od razu, 'e przez spo#ecze(stwo naro-
dowe b)d) rozumia# takie (najzwyklejsze) spo#ecze(stwo, którego cz#onkowie
s$ zdolni czu& si) równie' cz#onkami wspólnoty narodowej, co wprawdzie
w kr)gu kultury zachodnioeuropejskiej zdarza si) do%& cz)sto, ale co przecie'
nie jest obowi$zuj$c$ regu#$. Nim przejd) do omawiania tej kwestii, pozwol)
sobie na kilka s#ów wyja%nienia.

W Kulturach narodowych u korzeni K#oskowska wiele miejsca po%wi)ca ró'-
nicom mi)dzy trzema fundamentalnymi wymiarami 'ycia spo#ecznego: naro-
dem, pa(stwem i spo#ecze(stwem1. Nie wdaj$c si) tu w szczegó#owe rozwa-
'ania przyjmijmy, 'e pa(stwo to uk#ad instytucji (rz$d, wojsko, administra-
cja publiczna), spo#ecze(stwo to uk#ad grup spo#ecznych, wreszcie naród to
wspólnota kulturowa (wspólnota buduj$ca poczucie swojej to'samo%ci w od-
wo#aniu do wspólnej kultury). Zarówno pa(stwo, jak i stan, w jakim znajduje
si) spo#ecze(stwo, mia#y (i maj$) znacz$cy wp#yw na rozwój wspólnot narodo-
wych. We wspó#czesnych naukach spo#ecznych, a zw#aszcza politycznych, du'$
popularno%ci$ ciesz$ si) te teorie narodu, w których to instytucjom pa(stwo-
wym lub rozwojowi spo#ecze(stwa obywatelskiego, a nie kulturze, przypisuje
si) decyduj$c$ rol) w kszta#towaniu wspólnot narodowych. W przywo#ywanej
tu ksi$'ce K#oskowska (1996, s. 27–32) omawia szczegó#owo te koncepcje,
zwracaj$c przy tym uwag), 'e procesy narodowotwórcze nie mia#y jednolitego
charakteru. W wypadku takich narodów jak Anglia czy Francja rola instytucji
pa(stwowych w budowaniu wi)zi narodowych by#a by& mo'e2 bardziej zna-
cz$ca (pierwotna w stosunku do kultury). Inaczej w wypadku Polski, gdzie —
zw#aszcza po utracie pa(stwowo%ci — %wiadomo%& istnienia w#asnej kultury
mia#a kapitalne znaczenie dla kszta#towania si) i funkcjonowania narodu pol-
skiego. Wydaje si) jednak, 'e przynajmniej w kr)gu cywilizacji euroatlantyckiej
rola kultury narodowej w kszta#towaniu narodu w 'adnym ze znanych przypad-

1 Te trzy wymiary stanowi$ podstaw) trzech odr)bnych teorii narodu. Nie b)d) si) nimi tu
zajmowa#, poniewa' interesuje mnie tylko kultura narodowa i w konsekwencji kulturalistyczna
koncepcja narodu.

2 U'ywam trybu przypuszczaj$cego, poniewa' nie jestem do tej tezy przekonany. Analiza ma-
teria#ów historycznych, omawianych równie' przez K#oskowsk$ w Kulturach narodowych u korzeni,
wskazuje, jak si) wydaje, 'e oba te czynniki, poczucie wspólnoty politycznej i poczucie wspólnoty
kulturowej, dzia#a#y jednocze%nie i wzajemnie si) wzmacnia#y.
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ków nie by#a marginalna. Kwestiami tymi, cho& s$ one wa'ne w ca#okszta#cie
pogl$dów K#oskowskiej, dalej nie b)d) si) ju' zajmowa#, gdy' zbytnio oddala-
#yby nas od g#ównego przedmiotu moich zainteresowa( — kultury narodowej.

Po tej dygresji wracam do postawionego pytania: czy kultura spo#ecze(stwa
narodowego to co% innego ni' kultura narodowa? Odpowied* na to pytanie
jest wr)cz 'enuj$co banalna — oczywi%cie, 'e ró'nica istnieje, a mimo to na-
wet przez osoby profesjonalnie zajmuj$ce si) problematyk$ narodu te dwie
odmienne sfery kultury nagminnie s$ nierozró'niane. Mówi$c o „kulturze na-
rodu”/„kulturze narodowej” (w takich wypadkach terminy te s$ mieszane) ma
si) na my%li kultur) tu i teraz istniej$cego spo#ecze(stwa narodowego (np. spo-
#ecze(stwa polskiego). W tym wypadku „naród” rozumiany jest jako synonim
„spo#ecze(stwa”. Takie zamienne stosowanie tych terminów, zgodnie z tym,
o czym pisa#em wcze%niej, jest ca#kowicie nieuprawnione. Ten typ praktyki j)-
zykowej pojawia si) powszechnie zapewne dlatego, 'e poj)cie wspó#czesnego
narodu polskiego i poj)cie wspó#czesnego polskiego spo#ecze(stwa narodo-
wego maj$ ten sam desygnat. Postawny zatem pytanie, jak maj$ si) do siebie
kultura spo#ecze(stwa narodowego i kultura narodowa?

Je'eli kultur) zdefiniujemy jako zbiór respektowanych w danej grupie war-
to%ci, wzorów zachowa( i norm, to w odniesieniu do wspó#czesnych spo#e-
cze(stw narodowych trudno by#oby mówi&, 'e posiadaj$ wspóln$ kultur) na-
rodow$. Obyczaje, styl 'ycia, system warto%ci zawodowego 'o#nierza b)d$ ró'-
ni#y si) od stylu 'ycia i systemu warto%ci rolnika czy profesora. Je'eli #$czy
ich jak$% kultura (kultura narodowa w#a%nie), to z pewno%ci$ nie jest to kul-
tura spo#ecze(stwa, które w pewnych sytuacjach definiuje si) tak'e jako naród,
stanowi ona co najwy'ej pewn$ cz$stk) tej kultury, w dodatku specyficznie
(syntetyzuj$co, syntagmatycznie) zorganizowan$.

Zwrócenie uwagi na to, 'e kultura narodowa nie mo'e by& uto'samiana
z kultur$ spo#ecze(stwa narodowego (lub po prostu spo#ecze(stwa), pozwala
na sformu#owanie dodatkowych pyta( dotycz$cych jej funkcjonowania. S$ to
pytania o specyfik) mechanizmów kszta#towania si) kultury narodowej oraz
o charakter wi)zi budowanych na podstawie do%wiadczania (prze'ywania) tej
kultury.

Jak przed chwil$ wspomnia#em, kultura spo#ecze(stwa narodowego i kul-
tura narodowa to odr)bne formy kultury. Kultura spo#ecze(stwa to zbiór norm,
wzorów zachowa( i warto%ci respektowanych przez grupy spo#eczne tworz$ce
spo#ecze(stwo narodowe. Poniewa' s$ to spo#ecze(stwa sk#adaj$ce si) z wielu,
odmiennych pod wieloma wzgl)dami, grup spo#ecznych, równie' kultura ta-
kiego spo#ecze(stwa (np. warto%ci, styl 'ycia, obyczaje itd.) jest silnie zró'ni-
cowana; stanowi mozaik) wielu kultur, których podstawow$ funkcj$ jest ró'-
nicowanie i podtrzymywanie dystynkcji w obr)bie danego spo#ecze(stwa, a nie
integrowanie (por. Bourdieu 2005).

Inaczej jest w wypadku kultury narodowej. Kultura narodowa, a zw#aszcza
kanon narodowy, to pewien projekt, konstrukt, który bywa do%wiadczany przez
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cz#onków wspólnoty. Kultura ogólna kszta#tuje si) w du'ym stopniu sponta-
nicznie, jako reakcja na stymulacje p#yn$ce z ró'nych obszarów 'ycia spo-
#ecznego. Kultura narodowa, a zw#aszcza kanon kulturowy, w o wiele wi)kszej
skali kszta#tuj$ si) w wyniku interwencji (dzia#a(, akcji) specjalnie do tego celu
wyznaczonych instytucji, autorytetów, %rodowisk opiniotwórczych. W jednym
z rozdzia#ów Kultur narodowych u korzeni autorka omawia historyczny proces
kszta#towania si) kultur narodowych3. Zwi$zany jest on z wy#anianiem si)
elit kulturowych, które z jednej strony tworzy#y t) kultur), z drugiej j$ kody-
fikowa#y. Proces wy#aniania si) elit kulturowych, a wraz z tym kszta#towania
kultur narodowych, w znacz$cej skali przypada na okres renesansu. To wtedy
w wi)kszo%ci pa(stw europejskich mamy do czynienia z rozkwitem literatury
w j)zykach narodowych, ale precedensy pojawiaj$ si) du'o wcze%niej, bo ju'
w XIII wieku, jak wykaza# w "wicie narodów europejskich cytowany przez K#o-
skowsk$ Benedykt Zientara. W tych to czasach na znacz$c$ skal) pojawiaj$ si)
ró'nego rodzaju dzia#ania maj$ce na celu obron) (promocj)) j)zyka ojczystego4.
W$tkami historycznymi dalej zajmowa# si) nie b)d). Chcia#bym natomiast sku-
pi& si) na ogólnych mechanizmach kszta#towania kultur narodowych.

Jak ju' wspomnia#em, dla powstania kultur narodowych konieczne jest po-
jawienie si) instytucji uznanych w spo#ecze(stwie za uprawnione do orzekania
o tym, co, jakie elementy z ogólnego dziedzictwa s$ szczególnie wa'ne. Zestaw
takich instytucji jest zmienny historycznie, same te instytucje maj$ charak-
ter historyczny — pojawiaj$ si) w pewnym momencie dziejów i gin$. G#osz$c
opinie o zaniku narodów i kultur narodowych, milcz$co przyjmuje si) za#o'e-
nie, 'e dotychczasowe instytucje arbitrów (kluczników) w kwestiach kultury
narodowej prze'ywaj$ si) i nie zostan$ zast$pione 'adnymi innymi. W moim
przekonaniu jest to jednak kwestia otwarta, wymagaj$ca przede wszystkim
systematycznych bada(.

Wspomnia#em na pocz$tku, 'e teoria kultury narodowej Antoniny K#oskow-
skiej zosta#a tak sformu#owana, 'e otwiera perspektywy na prowadzenie sys-
tematycznych bada(, których wyniki mog$ weryfikowa& opinie formu#owane
czy to na podstawie obserwacji, czy to intuicji. Otó' badanie ca#ego systemu
instytucji dzia#aj$cych w polu kultury mo'e wnie%& wiele istotnych korekt do
przewa'aj$cych w %wiecie nauki opinii na temat kondycji wspó#czesnych naro-
dów. Nie chcia#bym tu sugerowa& kierunku takich korekt, gdy' nie dysponuj)
odpowiednimi badaniami. Sama K#oskowska daleka by#a od g#oszenia rych#ego
upadku narodu. W jednym z pó*niejszych swoich artyku#ów, Kultury narodowe

3 Cz. I. „Teoria, historia i antropologia narodu”, rozdz. 2. „ Perspektywa historyczna”.
4 Przyk#adem mog$ by& uchwa#y synodu w !)czycy zwo#anego w 1285 r. przez arcybiskupa

Jakuba ,wink) nakazuj$ce wyg#aszanie kaza( w j)zyku polskim. Sformu#owania, jakich tam u'yto:
„Ale i inne nieszcz)%cia pomno'y#y si) w kraju przez nap#yw tego narodu (tj. Niemców), albowiem
naród polski jest przez nich uciskany, zniewa'any, n)kany wojnami, pozbawiony chwalebnych praw
i zwyczajów ojczystych”, %wiadcz$ o tym, 'e sz#o o obron) godno%ci narodowej, a nie o co% innego.
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wobec globalizacji a to#samo$% jednostki z 1997 r., zwraca#a uwag) na co%, co
dzi% ju' jest oczywiste, ale wtedy jeszcze takie nie by#o, a mianowicie na to,
'e procesy globalizacji z jednej strony prowadz$ do ujednolicenia kultury, ale
z drugiej wzmagaj$ tendencj) do akcentowania w#asnej odr)bno%ci. Pozostaje
kwesti$ otwart$, czy poszukiwanie w#asnej odr)bno%ci lub zjawiska glokali-
zacji stymuluj$ trwanie kultur narodowych, czy te' przeciwnie — podkopuj$
je, kieruj$c zainteresowania ku bardziej kameralnym, lokalnym przestrzeniom
kulturowym.

W hipotezach mówi$cych o s#abni)ciu czy zaniku kultur narodowych za
jedn$ z wa'niejszych przyczyn tego stanu rzeczy uznaje si) zmiany w syste-
mie edukacyjnym i — szerzej — systemach socjalizacji i kulturalizacji. Dawny
ujednolicony system kszta#cenia — jego przed#u'enie stanowi#y o%rodki aka-
demickie i opiniotwórcze czasopisma literackie oraz artystyczne — sprzyja#
wytworzeniu stabilnych i w miar) jednorodnych kanonów kultury narodowej.
Jeszcze trzydzie%ci–czterdzie%ci lat temu zakres kanonu kulturowego elity by#,
co prawda, szerszy od zakresu kanonu warstw ni'szych, ale nie by# zasad-
niczo od niego odmienny, zawiera# bowiem te same (plus pewne dodatkowe)
elementy, co ten drugi. Podstawowa ró'nica mi)dzy warstwami ni'szymi a wy'-
szymi tkwi#a w interpretacjach elementów kultury sk#adaj$cych si) na kanon.
W dopuszczalno%ci odmienno%ci interpretacji poszczególnych elementów kul-
tury narodowej i kanonu tkwi tajemnica tego, 'e kultura ta zdolna jest inte-
growa& i budowa& wi)zi pomi)dzy osobnikami ró'ni$cymi si) sk$din$d stylami
'ycia. Elementy kanonu s$ nosicielami dwojakiego typu warto%ci: ogólnej war-
to%ci „polsko%&” i warto%ci partykularnych, na przyk#ad patriotyzmu, kultury,
sprawiedliwo%ci. K#oskowska wielokrotnie zwraca#a uwag), 'e kultura naro-
dowa, by trwa&, musi by& obecna w do%wiadczeniu indywidualnym jednostek.
Pisa#a te', 'e 'adna jednostka nie przyswaja sobie ca#ej kultury. Jedn$ ze spe-
cyficznych cech do%wiadczania kultury narodowej jest to, 'e pozwala ona na
prze'ycie jedno%ci w ró'norodno%ci. Zwracaj$c si) ku kulturze narodowej, ku
kanonowi, jednostki dokonuj$ indywidualnych wyborów, hierarchizuj$c w so-
bie tylko w#a%ciwy sposób kanon i dokonuj$c dla siebie tylko (lub dla siebie
i cz#onków swojej grupy) interpretacji jego elementów. Twórczo%& Chopina b)-
dzie czym% innym dla krytyka muzycznego i dla urz)dnika, tym niemniej obaj
mog$ j$ postrzega& jako element kultury narodowej stymuluj$cy ich poczucie
wi)zi ze wspólnot$ narodow$.

Indywidualizuj$ca zasada wybiórczo%ci, innych hierarchii, a wreszcie od-
miennych interpretacji kanonu, sprawia, 'e na ogó# mamy do czynienia z ró'-
nymi wersjami tej kultury, z innymi przedstawieniami „ducha narodu”, co bywa
przedmiotem cz)stych sporów.

Czy opisane zjawiska nale'$ bezpowrotnie do przesz#o%ci? Zgodnie z przy-
j)t$ tu zasad$ szukania inspiracji w koncepcji kultury narodowej Antoniny
K#oskowskiej, a nie pisania w jej imieniu diagnozy wspó#czesnej kultury, pyta-
nie pozostawiam bez odpowiedzi. Zamiast tego chcia#bym powróci& do pytania
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o to, czy zmiany w systemie kulturalizacji (szeroko rozumianej edukacji) rzeczy-
wi%cie prowadz$ do zaniku kultur narodowych. Tym razem jednak odpowiedzi
szuka& b)d) w nieco innych obszarach.

Formu#uj$c opini), 'e zmiany w systemie kulturalizacji, przede wszystkim
rosn$ca rola w tym procesie instytucji upowszechniaj$cych kultur) popularn$,
stanowi$ zagro'enie dla kultur narodowych, milcz$co zak#ada si), 'e kultura
narodowa to kultura wysoka, a przynajmniej warto%ciowa. Z perspektywy kon-
cepcji kultury narodowej K#oskowskiej niepoprawno%& takiego za#o'enia jest
oczywista. Zamieszczony wcze%niej diagram, obrazuj$cy miejsce kultury naro-
dowej w systemie kultury symbolicznej, zawiera wyra*n$ informacj), 'e kul-
tura narodowa to struktura zbudowana z wielu cegie#ek, wielu bloków. Autorka
Kultur narodowych u korzeni przywo#uje w tym kontek%cie prace Jerzego Smo-
licza, który badaj$c cz#onków wieloetnicznego spo#ecze(stwa australijskiego
wskazywa# na to, 'e zestaw paradygmatów, z których wybiera si) elementy do
syntagmy kultury narodowej, i ich uhierarchizowanie mog$ by& ró'ne w po-
szczególnych wspólnotach narodowych (K#oskowska 1996, s. 39). Nie ulega
w$tpliwo%ci, 'e w ostatnich dwóch dekadach sam zestaw cegie#ek sk#adaj$-
cych si) na polsk$ kultur) narodow$, jak i ich uhierarchizowanie uleg#y daleko
id$cym przemianom. Z prowadzonych przeze mnie bada( wynika, 'e s#abnie
znaczenie przesz#o%ci jako jednego z bloków tworz$cych kultur) narodow$, po-
dobnie dzieje si) z kultur$ artystyczn$ (zob. Szpoci(ski 2000, 2010). Czy ozna-
cza to zmierzch kultur narodowych? Odpowied* na to pytanie mog#yby da&
prowadzone w duchu koncepcji K#oskowskiej badania nad morfologi$ kultury
narodowej. Badania takie mog#yby pokaza&, z jakich osi paradygmatycznych
wybiera si) cegie#ki s#u'$ce do budowy kultury narodowej. S$dz), i' mo'na
formu#owa& dobrze uzasadnione hipotezy, 'e jedn$ z najwa'niejszych osi para-
dygmatycznych, z których pochodzi ten budulec, jest specyficzna cz)%& kultury
masowej (ale raczej nie ca#a kultura masowa), a mianowicie kultura zwi$zana
ze sportem, a dok#adniej kibicowanie, które rozumiem tu szeroko — jako zain-
teresowanie sportem, prze'ywanie sukcesów i pora'ek reprezentuj$cych Polsk)
zawodników, niekoniecznie za% ogl$danie meczy na stadionach. To wspó#cze-
sne wydarzenia sportowe i sportowcy stanowi$ wa'ny, akceptowany i szeroko
rozpoznawany zbiór symboli identyfikacji narodowej.

Sportowcy wchodz$ w role przodowników, zarezerwowane kiedy% dla cz#on-
ków tradycyjnych elit kulturowych i politycznych. O narastaniu tego zjawiska
%wiadczy coraz cz)stsze pojawianie si) by#ych wybitnych sportowców w zna-
cz$cych miejscach sfery pa(stwowej (s#u'ebnej wobec wspólnoty narodowej)
— jako pos#ów, senatorów, rzeczników. Sygnalizuj) tu jedynie problem, który
czeka na zbadanie. W moim przekonaniu w badaniu takim najciekawsze by-
#oby nie tyle potwierdzenie samej hipotezy o przejmowaniu roli liderów na-
rodu przez gwiazdy sportu, lecz pytania o to, jak owa, istotna przecie', zmiana
w morfologii kultury narodowej wp#ywa na kondycj) samej wspólnoty narodo-
wej; jak pojmowana jest tu ci$g#o%&, gdzie umiejscowiony jest jej g#ówny wektor
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(w przesz#o%ci czy mo'e ju' w przysz#o%ci?), a wreszcie, jaki ma to wp#yw na
postawy wobec cz#onków innych wspólnot kulturowych. Jest to kolejny wa'ny
temat poruszany przez K#oskowsk$ w badaniach nad kultur$ narodow$.

Antonina K#oskowska by#a przekonana, 'e przywi$zanie do w#asnej kul-
tury, troszczenie si) o ni$ w sposób szczególny, nie musi stymulowa& postaw
niech)ci czy wrogo%ci wobec Innych, mo'e równie' dzia#a& na rzecz zbli'e-
nia narodów. Zjawiska zbli'enia, czy s$siedztwa kultur, przez wiele lat bada#a
w ramach grantu „S$siedztwo kultur”, realizowanego wspólnie z Richardem
Grathoffem. W jednym z artyku#ów pisa#a: „Przekonanie o mo'liwo%ci prze-
zwyci)'enia konfliktów na tle gospodarczym i politycznym przez samo zbli-
'enie kultur — ma charakter utopijny […]. Kultura symboliczna mo'e jednak
przeciwdzia#a& totalizacji konfliktów zapobiegaj$c przenoszeniu ich na wszyst-
kie sfery 'ycia” (K#oskowska 1991, s. 20). Sednem podejmowanej tak cz)sto
w jej tekstach problematyki uniwersalizacji kultury, rozumianej jako przyswoje-
nie sobie kultur Innych (por. przedstawiony wcze%niej diagram), by#o w#a%nie
poszukiwanie w odmienno%ci kultur czynników zbli'aj$cych, nie dziel$cych.
Wczytanie si) w teksty K#oskowskiej pozwala wyra*nie u%wiadomi& sobie, 'e
koncyliacyjne funkcje kultur narodowych w#a%ciwe s$ nie ca#ym tym kulturom,
lecz jedynie niektórym ich elementom, a mianowicie kulturze artystycznej.

Te w$tki rozwija#em w jednej ze swoich prac (Szpoci(ski 1999). Dziedzic-
two artystyczne jest bowiem t$ wyj$tkow$ dziedzin$ 'ycia spo#ecznego, w któ-
rej przezwyci)'ona zostaje obco%& innych, jest to ten obszar, w którym i n n o % &
p o z y t y w n a dominuje nad i n n o % c i $ n e g a t y w n $.

Warto w tym miejscu zauwa'y&, 'e integraln$ cz)%ci$ wi)kszo%ci kultur na-
rodowych s$ jakie% w miar) trwa#e, im tylko w#a%ciwe obrazy kultur innych
narodów. Geografi) %wiata kultur mo'na by zatem potraktowa& jako szcze-
gólny element kultury narodowej. Ró'nice w postrzeganiu kultury francuskiej
czy niemieckiej przez Polaków, Czechów czy W)grów s$ konsekwencj$ takich
a nie innych porz$dków w ich kulturach narodowych (i stanowi$ ich cech)
dystynktywn$), a nie charakteru („ducha”) tych innych kultur.

Pisz$c, i' kultura artystyczna jest t$ sfer$, w której dominuj$ pozytywne
odniesienia do I n n y c h, trzeba mie& na my%li nie to, 'e w wypowiedziach
artystycznych inne narody, grupy etniczne religijne, rasowe i ich cz#onkowie
przedstawiani s$ pozytywnie, lecz to, 'e Inni postrzegani poprzez pryzmat ich
kultury artystycznej staj$ si) innymi-bliskimi, w przeciwie(stwie do postaw
wobec Innych kszta#towanych przez pryzmat wi)kszo%ci do%wiadcze( wynie-
sionych z historii (w potocznym znaczeniu tego s#owa) polityki czy obyczajów.
Fascynacja jazzem o kilka dziesi$tek lat wyprzedzi#a regulacje prawne znosz$ce
dyskryminacj) czarnej ludno%ci w Stanach Zjednoczonych. W takim w#a%nie
znaczeniu mo'na mówi& o kulturze artystycznej jako sferze pozytywnych od-
niesie( do Innych i o koncyliacyjnych funkcjach sztuki.

Pozytywne odniesienia do Innych postrzeganych przez pryzmat kultury ar-
tystycznej s$ zwi$zane ze specyfik$ postaw zajmowanych wobec sztuki i zja-



82 ANDRZEJ SZPOCI+SKI

wisk jej towarzysz$cych. Przy czym sfer$ owych pozytywnych odniesie( jest
nie ca#a kultura artystyczna, lecz tylko te jej elementy, które funkcjonuj$ jako
dziedzictwo artystyczne, czyli takie, których podstaw$ upami)tnienia by#y war-
to%ci estetyczne (estetycznie zwaloryzowane wizje %wiata), a nie jakiekolwiek
inne. Warto%ci estetyczne, w odró'nieniu do innych, maj$ charakter uniwer-
salny.

W tym miejscu pojawia si) nowe pytanie i nowy problem do rozwi$zania:
czy zmiany zachodz$ce we wspó#czesnej kulturze, które za Walterem Benja-
minem (1996) mo'na okre%li& jako zanik auratywno%ci kultury deprecjonuj$cy
prze'ycie estetyczne, nie zagra'aj$ funkcjom koncyliacyjnym. Zwracam uwag),
'e w uj)ciu Benjamina zanik aury realizuje si) w sferze odbioru sztuki, co
oznacza, 'e równie' wielkie dzie#a dawnych mistrzów podlegaj$ procesowi
deestetyzacji. Je'eli przypomnimy sobie to, o czym pisa#em wcze%niej, a mia-
nowicie, 'e rol) przewodników narodu przejmuj$ sportowcy, a podstawowymi
symbolami zbiorowej identyfikacji staj$ si) wydarzenia sportowe, to nadzieje
na zbudowanie wolnej od konfliktów wspólnoty narodów mog$ okaza& si)
p#onne.

Przedstawi#em tu tylko niewielk$ cz)%& tematów i problemów, które po-
jawiaj$ si) przy lekturze tekstów Antoniny K#oskowskiej. Moim celem, jak
zaznaczy#em na pocz$tku, nie by#o danie wyczerpuj$cej analizy koncepcji kul-
tury narodowej. Podejmuj$c niektóre w$tki, pochodz$ce g#ównie z ostatniej jej
ksi$'ki, chcia#em jedynie zasugerowa&, 'e do tekstów autorki Kultur narodowych
u korzeni warto wraca&, poniewa' mog$ by& *ród#em inspiracji badawczych.
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ANTONINA K!OSKOWSKA’S CONCEPT OF NATIONAL CULTURE
AS A SOURCE OF INSPIRATION

S u m m a r y

The article is an attempt at contemporary interpretation of Antonina K#oskowska’s
theory of culture. The Author starts with a brief summary of her concept and follows
with his analysis and elaboration on a few interesting issues which are the most inter-
esting in his opinion. They include: national culture and the culture of a national society
(i.e. a society, the members of which regard themselves also as members of a national
community, an essence of integrative functions of national culture and conciliative
functions of artistic heritage.
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Antonina K#oskowska; symbolic culture / kultura symboliczna; national culture / kul-
tura narodowa
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