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Definicja narodu, któr¹ z jednej strony mo¿na przyporz¹dkowaæ
do grup (wszystkich), które same siebie uwa¿aj¹ za naród i jedno-
cze�nie jako naród s¹ postrzegane i traktowane przez jednostki
nale¿¹ce do innych grup tego rodzaju, nie istnieje i � mo¿na za³o¿yæ
ze znaczn¹ doz¹ prawdopodobieñstwa � nigdy siê nie pojawi1. Boga-
t¹ historiê podjêtych prób stworzenia precyzyjnej i jednocze�nie
jednoznacznej definicji narodu jest � jak stwierdza Jerzy Szacki
� histori¹ nieporozumieñ i pora¿ek2. Wykrystalizowane s¹ natomiast
ujêcia (podej�cia) zwi¹zane z terminologi¹ narodu, m.in. podej�cie
kulturalistyczne, etniczne oraz � czêsto bêd¹ca w opozycji � koncep-
cja polityczno-pañstwowa, czy obywatelska. W potocznych konstruk-
cjach my�lowych dotycz¹cych zbiorowo�ci naród jest niejednokrotnie
uto¿samiany z determinantem posiadaj¹cym charakterystyczny zbiór

1 J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, �Znak� 1997, nr 3, s. 15�16.
2 J. Szacki, Czy istnieje socjologia narodu?, w: W³adza, naród, to¿samo�æ.

Studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, pod red. K. Gorlach,
M. Niezgoda, Z. Serêga, Kraków 2004, s. 53.



106 Tomasz Kuczur

cech, które ewoluowa³y w zwi¹zku z historycznym procesem i s¹
skorelowane z bogatym zasobem ró¿nych do�wiadczeñ. S¹ one trwa-
³e i ujednolicone oraz wspó³tworz¹, wraz z rozwijaj¹c¹ siê tradycj¹,
podstawy narodowej to¿samo�ci. Dlatego te¿ próby reformowania
narodu s¹ trudne do wyobra¿enia, a my�lenie w kontek�cie narodo-
wym ma przewa¿nie charakter konserwatywny. Naród mo¿na �naj-
wy¿ej karciæ lub wzywaæ do opamiêtania. Pedagogika narodu bierze
w rachubê wy³¹cznie zmiany kosmetyczne � jak na przyk³ad wyzby-
wanie siê wad � które nie naruszaj¹ tajemniczej w swej naturze
tkanki narodowej to¿samo�ci czy »duszy« narodu�3. Z kolei zbiorowo�æ
opisana za pomoc¹ terminu �spo³eczeñstwo� posiada cechy zasadniczo
odmienne. Charakteryzuje siê wewnêtrznym zró¿nicowaniem, ekspo-
nuje elementy �plastyczne i przygodne� a jednocze�nie wyt³umaczalne
oraz racjonalne, daj¹ce siê ogarn¹æ rozumem. Jest ona podatna na
zmianê, reformê, czy zabiegi pedagogiczne. Wyobra¿enie zbiorowo�ci
jako spo³eczeñstwa, to usytuowanie jej w perspektywie ��wieckiej�,
podatnej na zmianê oraz w polu dzia³añ zmierzaj¹cych do jej �wia-
domego przekszta³cenia. Tak wiêc �pierwotnej jedno�ci i samopo-
twierdzaj¹cemu trwaniu narodu przeciwstawiona zostaje udoskona-
laj¹ca praca, stabilizuj¹cej sile tradycji � ryzyko [�] zmiany�4.

Paradoksalnie ju¿ same trudno�ci definicyjne s¹ elementem
spójnym dla obu tych pojêæ. Mo¿na oczywi�cie przyj¹æ za³o¿enie, ¿e
�spo³eczeñstwo obywatelskie�5 oznacza okre�lon¹ przestrzeñ �jakie-

3 T. Walas, Przedwczesny pogrzeb pozytywizmu, �Znak� 1996, nr 2, s. 94�95.
4 Ibidem, s. 95.
5 Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego jest korelowana czêsto ze spo³eczeñ-

stwem liberalnym, czy indywidualistycznym. Z tego punktu widzenia (z punktu
liberalnego) jawi¹ siê zasadnicze ró¿nice miêdzy ¿yciem narodu i spo³eczno�ci
funkcjonuj¹cych na podstawie koncepcji indywidualistycznej. Oczywi�cie w per-
spektywie np. libertariañskiej, nie do przyjêcia s¹ ograniczenia egzekwowane
przez centralny aparat pañstwowy, m.in. paternalistyczne ingerowanie w ¿ycie
ludzi, lub limitowanie typów zachowañ seksualnych. Mo¿na zatem skonstatowaæ,
za Robertem Nozickiem, i¿: �Po pierwsze, w indywidualnych spo³eczno�ciach pra-
wo do wewnêtrznego dysydentyzmu mo¿e tak¿e dawaæ siê zawarowaæ za cenê
pewnych niewielkich kosztów administracyjnych (które cz³owiek gotów jest po-
nie�æ), a mimo to nie zawsze musi to byæ robione. Po drugie, cz³onkostwo
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go�� ludzkiego stowarzyszenia o charakterze niewymuszonym oraz
przeplataj¹c¹ siê sieæ stosunków konstytuuj¹cych siê w imiê ideolo-
gii lub interesu, wype³niaj¹cych tê przestrzeñ. Charakterystyczne,
i¿ pojêcie to ma ró¿ny wymiar, podobnie zreszt¹ jak nacjonalizm
w krajach Europy Zachodniej, gdzie spo³eczeñstwa ¿yj¹c od dziesi¹-
tek lat (a nawet setek � od Hegla � lub szkockiego O�wiecenia), nie
zdawa³y sobie z tego sprawy a kategoria ta by³a znana w¹skiej
grupie specjalistów, i w krajach Europy �rodkowowschodniej, w której
nabiera ono szczególnego znaczenia (pojêcie to jest niezwykle modne
i posiada konotacje pozytywne) i jest skorelowane z fundamentalny-
mi zadaniami demokracji, m.in. z: odbudow¹ � po okresie komuni-
zmu � ró¿nego rodzajów zwi¹zków, partii i ruchów politycznych,
ko�cio³ów (wskazane jest tutaj u¿ycie liczby mnogiej), spó³dzielni,
towarzystw i spo³eczno�ci lokalnych, szkó³ okre�lonego my�lenia
(politycznego i obywatelskiego), itp6. Jednak trudno powy¿sz¹ kon-
statacjê potraktowaæ jako precyzyjn¹ definicjê. Raczej jest to do�æ
swobodny opis pojêcia. W zwi¹zku z tym nale¿y siê zgodziæ z Jürge-
nem Habermasem � mimo ¿e pojawia siê coraz wiêcej opracowañ na
ten temat wskazuj¹cych pojêcie �spo³eczeñstwa obywatelskiego� jako
niewystarczaj¹co zrozumia³ego samo przez siê i wymagaj¹cego wy-
ja�niaj¹cego oraz dok³adnego komentarza � i¿ poszukiwanie
�w odpowiednich publikacjach jasnych definicji [terminu »spo³eczeñ-
stwo obywatelskie« � T. K.] jest daremne�7.

w narodzie tym ró¿ni siê od wszystkich innych ofert, ¿e to nie jednostka ma ponosiæ
koszty wypowiedzenia pewnych obligatoryjnych ustanowieñ. Wszyscy inni musz¹
ponie�æ koszty odpowiedniego zorganizowania systemu regulacji przymusowych,
tak ¿e w tej sprawie nie bêd¹ zwracaæ siê do tych, którzy chc¹ regulacje te wypowie-
dzieæ�. Zob.: R. Nozick, Anarchia, pañstwo, utopia, Warszawa 1999, s. 374�375.

6 M. Walzer, Spór o spo³eczeñstwo obywatelskie, w: Ani ksi¹¿ê, ani kupiec:
obywatel. Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego my�li wspó³czesnej, [wyb. tekstów
i wstêp] J. Szacki, Warszawa-Kraków 1997, s. 84�85.

7 J. Habermas, Further Reflections on the Public Sphere, w: Habermas and
the Public Sphere, Cambridge 1992, s. 453.

Trudno�ci o charakterze definicyjnym wystêpuj¹ zatem nie tylko przy ujê-
ciu w okre�lone �ramy� pojêcia �naród�, �nacjonalizm�, ale równie¿ termin �spo-
³eczeñstwo obywatelskie�. Po bli¿szej analizie omawianych konstrukcji pojawia siê



108 Tomasz Kuczur

Nie oznacza to oczywi�cie, i¿ definicje te w ogóle nie istniej¹.
Nale¿y je jednak traktowaæ raczej kontekstowo, ich wymiar global-
ny staje siê bowiem niezwykle problematyczny. Przyj¹æ zatem mo¿-
na, i¿ spo³eczeñstwo obywatelskie jest pewnego rodzaju systemem
samoorganizuj¹cych siê grup po�rednich, które s¹ wzglêdnie nieza-
le¿ne (m.in. od w³adzy politycznej, prywatnych jednostek produkcyj-
nych, przedsiêbiorstw, czy domowych gospodarstw), s¹ potencjalnie
zdolne i aktywne w podejmowaniu dzia³añ zbiorowych w celu obro-
ny w³asnych interesów itp., ich dzia³anie nie jest ukierunkowane na
zast¹pienie instytucji publicznych (np. przejêcie w³adzy politycznej)
lub prywatnych, funkcjonuj¹ w ramach ustalonych i powszechnie
obowi¹zuj¹cych regu³8, które opieraj¹ siê m.in. na prywatnej w³a-
sno�ci, wolno�ci umów, rz¹dach prawa, wolno�ci oraz swobodach
obywatelskich itp9. Wydaje siê, i¿ powy¿sz¹ definicjê mo¿na uznaæ

tak¿e wiele innych w¹tpliwo�ci. J. Habermas m.in. ukazuje w jaki sposób mo¿na
uznaæ T. Hobbesa jako twórcê liberalizmu. Cytowany powy¿ej autor stwierdza:
�Skonstruowane przez Hobbesa na gruncie prawa naturalnego absolutystyczne
pañstwo jest w swej istocie liberalne. Rozwijane bowiem pod znakiem wolno�ci
zasady naturalnego rozumu nie tylko wi¹¿¹ wewnêtrznie sumienia i woln¹ wolê
ludzi, ale stanowi¹ te¿ fundament obywatelskiej umowy spo³ecznej i umowy
o panowanie, tak wiêc [�] osoba sprawuj¹ca w³adzê pañstwow¹ jest zasadniczo
obowi¹zana kierowaæ siê liberalnymi intencjami prawa naturalnego. W tym
sensie Hobbes jest w³a�ciwym twórc¹ liberalizmu�. Zob.: J. Habermas, Teoria
i praktyka, Warszawa 1983, s. 94.

Ralf Dahrendorf m.in. stwierdza, i¿ spo³eczeñstwo obywatelskie to: �[�]
twórczy chaos, ró¿norodnych zachodz¹cych na siebie asocjacji, z których ka¿da
ma w³asn¹ podstawê egzystencji, czêsto te¿ w³asn¹ historiê i w³asne specyficzne
formy cz³onkostwa. Puenta polega na fakcie, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie
stwarza wiêzi przynale¿no�ci, nie wkraczaj¹c tym samym na »teren« instytucji
politycznych. Wzajemna relacja miêdzy nimi a spo³eczeñstwem obywatelskim
si³¹ rzeczy pozostaje trudna i pe³na Gellnerowskich dwuznaczno�ci�. Zob.:
R. Dahrendorf, Wolno�æ a wiêzi spo³eczne. Uwagi o strukturze pewnej argumen-
tacji, w: Spo³eczeñstwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, [przygotowanie
i przedmowa] K. Michalski, Kraków 1996, s. 17.

8 Cyt za: E. Wnuk-Lipiñski, �wiat miêdzyepoki. Globalizacja, demokracja,
pañstwo narodowe, Kraków 2004, s. 107.

9 Rozmowa z Johem Grayem, w: Oblicza liberalizmu. Isaiah Berlin, John
Gray, Steven Lukes, Joseph Raz w rozmowie z Beat¹ Polanowsk¹-Sygulsk¹, Kra-
ków 2003, s. 49.
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za �pe³n¹�10, jednak gdy spróbujemy przetransportowaæ j¹ na �grunt�
globalny okazuje siê, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie w tej perspek-
tywie nie istnieje, jedynie jego instytucje siê globalizuj¹, jednak
mimo to s¹ one produktem historycznego rozwoju, który przebiega
w ramach pañstwa narodowego.

Analizuj¹c zwi¹zek obu p³aszczyzn (narodu i nacjonalizmu oraz
spo³eczeñstwa obywatelskiego), po pierwsze nale¿y za³o¿yæ, i¿ nacjo-
nalizm stanowi fundamentaln¹ czê�æ zagadnieñ spo³ecznych tworz¹-
cych podstawy wspó³czesnej demokracji. Je¿eli pozostawimy go na
uboczu rozwa¿añ o charakterze teoretycznym (i zaakceptujemy jego
pejoratywne � negatywne w³a�ciwo�ci jako obowi¹zuj¹c¹ normê),
jednocze�nie przetransportujemy go w takiej postaci na p³aszczyznê
praktyki ¿ycia spo³ecznego � nijako zaakceptujemy przyw³aszczenie
tego pojêcia i jednokierunkowo (bezmy�lnie) je uto¿samimy ze �ro-
dowiskiem ekstremalnych, antydemokratycznych aktywistów. Wt³a-
czaj¹c nacjonalizm na stanowiska peryferyjne, co mia³o miejsce m.in.
w Polsce po 1989 roku w uruchomionym dyskursie zwi¹zanym
z przej�ciem do demokracji parlamentarnej, niejednokrotnie stawia-
no pytanie: �jaka baza spo³eczna umo¿liwia zbiorowo�ci ludzkiej zor-
ganizowanie swych instytucji poprzez ludowe uczestnictwo politycz-
ne�11 . Odpowied� na tak zadane pytanie by³a w³a�ciwie tylko jedna:
konstruowano j¹ pod has³em �spo³eczeñstwa obywatelskiego�. Poja-
wi³a siê nawet koncepcja zorientowana w pojêciu global civil socjety,
lub transnational civil society, która zapowiada powstanie zwi¹zku
obywatelskich inicjatyw o zasiêgu globalnym. Dla zwolenników skraj-
nej wersji tej koncepcji jest ona równoznaczna z globalizacj¹ tzw.
opanowan¹, która jest oddana jednostce �na us³ugi� oraz która do-
prowadzi do powstania zupe³nie nowego spo³eczeñstwa charaktery-
zuj¹cego siê powszechn¹ tolerancj¹ i liberalnymi warto�ciami. Oczy-
wi�cie koncepcja ta ma charakter utopijny, bowiem ju¿ samo pojêcie

10 E. Wnuk-Lipiñski, �wiat miêdzyepoki�, s. 107�108.
11 C. Calhoun, Nacjonalizm i spo³eczeñstwo obywatelskie: demokracja, zró¿-

nicowanie i samookre�lenie, w: Ani ksi¹¿ê, ani kupiec: obywatel..., s. 226.
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�globalnego spo³eczeñstwa obywatelskiego� wyrasta z koncepcji �spo-
³eczeñstwa obywatelskiego�. W tym w³a�nie momencie pojawia siê
� na co równie¿ zwraca uwagê Dariusz Gawin � zasadnicza sprzecz-
no�æ polegaj¹ca na tym, i¿ �spo³eczeñstwo obywatelskie�, w formie
jaka jest znana wspó³czesnym spo³eczeñstwom zachodnim, nie mo¿e
funkcjonowaæ bez �nowoczesnego pañstwa�, w rzeczywisto�ci bez no-
woczesnego pañstwa narodowego. Zatem mo¿na przedstawiæ nastê-
puj¹c¹ konkluzjê: �klasyczne liberalne spo³eczeñstwo obywatelskie
nie mo¿e istnieæ bez nowoczesnego narodu�12.

Warunkiem funkcjonowania liberalnego spo³eczeñstwa obywa-
telskiego na rzecz okre�lonego �dobra�, które wykracza poza wymiar
jednostkowy, jest zaufanie13 (zaufanie do obcych pod wzglêdem po-
krewieñstwa, czy innych wiêzów, jednostek), które jest zabezpiecza-
ne przez prawo. Ono z kolei jest instrumentem pañstwa, które posiada
monopol legalnej przemocy. Ono w pewien sposób okre�la kompaty-
bilno�æ jednostek, czy ich przystawalno�æ i podobieñstwo, które jest
niezbêdne spo³ecznie do realizacji �jakiego�� celu. Tê kompatybil-
no�æ mo¿na okre�liæ jako umiejêtno�æ wspó³pracy podejmowan¹
w ramach wspólnej dzia³alno�ci. Jednak poza tym racjonalnym wa-
runkiem istotnym dla osi¹gniêcia �zaufania�, a wiêc i istnienia spo-
³eczeñstwa obywatelskiego, istnieje wyró¿nik znacznie bardzie za-
sadniczy, oczywi�cie nie irracjonalny, czy pozostaj¹cy w opozycji wobec

12 D. Gawin, Spo³eczeñstwo obywatelskie w epoce globalizacji, w: Globaliza-
cja i my. To¿samo�æ globalna wobec trendów globalnych, [red.:] R. Piekarski,
M. Graban, Kraków 2003, s. 181�182.

13 Jak zauwa¿a D. Gawin: �Aby tak jednak by³o, aby dobro takiego zwi¹z-
ku, stowarzyszenia by³o dobrem wspólnym, musi istnieæ jaki� punkt odniesienia
rozpoznawalny dla ka¿dej jednostki, jaka� miara, okre�laj¹ca perspektywê owej
wspólnoty. Tylko wtedy bowiem swoboda zrzeszania siê, swoboda zawi¹zywania
zwi¹zku mo¿e byæ uzupe³niona o równ¹ jej swobodê »rozpraszania siê« jedno-
stek, swobodê rozwi¹zywania zwi¹zku. Tym w³a�nie liberalne spo³eczeñstwo
obywatelskie ró¿ni siê od tradycyjnych form grupowego wspó³dzia³ania � posia-
da ono bowiem warunkowy charakter, podczas gdy klan, rodzina, plemiê to
zwi¹zki, do których przynale¿no�æ ma charakter bezwarunkowy�. Ibidem,
s. 183�184.
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pierwiastka rozumowego, ale nie tylko uzupe³niaj¹cy, a � mo¿na
nawet uznaæ � stanowi¹cy podstawê ludzkiej egzystencji. Chodzi
w tym przypadku o tzw. tocquevillowskie �przyzwyczajenia serca�,
czy arystotelesowsk¹ �przyja�ñ�, czyli o pewien zwi¹zek uczuæ gene-
ruj¹cy wspólnotê do dzia³ania na rzecz wspólnego celu, interesu
i dobra. Miêdzy innymi nowe republiki, nowe pañstwa narodowe,
które dawa³y wzorce ustrojowe dla nowych epok, mimo i¿ ró¿ni³y siê
zasadniczo od wcze�niejszych pierwowzorów, potrzebowa³y pewnego
spoiwa (�przyja�ni�), które by³oby konstrukcj¹ scalaj¹c¹ obywateli
we wspólnotê polityczn¹. Takim elementem sta³y siê mity wspólno-
towe opowiadaj¹ce o przesz³o�ci narodu i pañstwa, o jego chwale
i dokonaniach (s¹ one zwi¹zane z religi¹, symbolik¹ narodow¹, ale
te¿ ze znaczkami pocztowymi, czy monetami), dziêki którym masy
zmienia³y siê w obywateli-patriotów oraz pojawia³ siê nowy rodzaj
to¿samo�ci zbiorowej. Mity te poprzez swój emocjonalny ³adunek
kszta³towa³y obywatelskie uczucia (np. we Francji jest to wielki mit
republikañski � traktowany jako polityczna podstawa pañstwa;
w Stanach Zjednoczonych jest on okre�lany jako civic religion i jest
upowszechniany w ramach podstawowej edukacji). Mity te kszta³to-
wa³y tak¿e � co oczywiste � postawy nacjonalistyczne. Funkcjonowa-
³y w �wiadomo�ci spo³ecznej przez oko³o dwie�cie lat i przez ten
okres kszta³towa³y wielomilionowe spo³eczeñstwa obywatelskie. Spo-
³eczeñstwa te, co nietrudno zauwa¿yæ, przez ca³y ten okres rozwija³y
siê w ramach pañstw narodowych. W spo³eczeñstwach tych obecne
s¹ w sposób realny mity wspólnotowe, które s¹ warunkiem koniecz-
nym dla funkcjonowania nowoczesnego spo³eczeñstwa obywatelskie-
go. Ponadto istnieje ca³y splot czynników instytucjonalno-normatyw-
nych, które kszta³tuj¹ te spo³eczeñstwa w podobny sposób. W zde-
rzeniu z tak¹ konstrukcj¹ � jak siê wydaje � powstanie globalnego
spo³eczeñstwa obywatelskiego mo¿na uznaæ za koncepcje utopijn¹.
Globalizacja bowiem nie zmniejsza egoizmu i partykularyzmu jed-
nostek, nie zmniejsza dysproporcji miêdzy bogatymi a biednymi,
a przede wszystkim jest �¿ywio³em�, którego nie da siê kontrolowaæ,
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czy �uchwyciæ�. Nie daje ona stabilno�ci politycznej, a wiêc nie przy-
czynia siê do utworzenia wspólnoty. Zatem nie mo¿e powstaæ ¿adna
globalna wspólnota polityczna, ¿adne �wiatowe pañstwo. Mo¿liwa
jest tylko hegemonia jednego supermocarstwa nad innymi pañstwa-
mi. Jednak � co oczywiste � w takim przypadku nie istnieje �wia-
domo�æ istnienia pewnej ca³o�ci, a ta jest konstytutywnym warun-
kiem istnienia oraz rozwijania siê ¿ycia obywatelskiego14.

Charakterystyczne, i¿ pogl¹dy o proweniencji uniwersalistycz-
nej dominuj¹ w okresach wzglêdnej stabilizacji � nazwijmy j¹ naro-
dowo-pañstwowo-polityczn¹ � jednak w okresach charakteryzuj¹-
cych siê znacznym �zabarwieniem� emocjonalnym, (np. zwi¹zanym
z potencjalnym zagro¿eniem zewnêtrznym, militarnym lub ekono-
micznym) dominuj¹c¹ rolê obejmuj¹ aspekty narodowo-tradycjonali-
styczne. Tendencje te mo¿na by³o w sposób jaskrawy zaobserwowaæ
w pierwszych latach po zakoñczeniu okresu zimnej wojny. Wówczas
to nastêpowa³y, czêsto dramatyczne przemiany to¿samo�ciowe
w ró¿nych grupach spo³ecznych, ludach, a tak¿e w obrêbie symboli
ich to¿samo�ci. Jak zauwa¿a Samuel P. Huntington, politykê w jej
wersji globalnej zaczêto reorganizowaæ wzd³u¿ linii podzia³ów kultu-
rowych, które jak siê wydaje maj¹ znaczenie fundamentalne dla
to¿samo�ci zbiorowej. Nie przypadkiem bowiem, na co zwraca uwa-
gê cytowany autor podaj¹c niezwykle interesuj¹cy przyk³ad: �Dwa
tysi¹ce ludzi zebranych na demonstracji w Sarajewie 18 kwietnia
1994 roku wymachiwa³o flagami Arabii Saudyjskiej i Turcji. Wybie-
raj¹c te w³a�nie sztandary, a nie flagi ONZ, NATO czy Stanów
Zjednoczonych, mieszkañcy Sarajewa identyfikowali siê z muzu³-
mañskimi wspó³wyznawcami i oznajmiali �wiatu, kogo uwa¿aj¹ za
prawdziwych przyjació³, a kogo niezupe³nie�15.

Uk³ady gospodarcze i militarne zawsze by³y jednak tworzone
�ponad granicami� a nowoczesne pañstwa by³y i s¹ elementem �sys-

14 Zob.: D. Gawin, Spo³eczeñstwo obywatelskie�, s. 184�190.
15 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2003, s. 13�14.
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temu �wiatowego�, który jest zbyt obszerny, aby móg³ byæ bezwzglêd-
nie zdominowany przez jeden podmiot. Zatem dzisiejsz¹ globalizacjê
wyró¿nia przede wszystkim to, ¿e kontynuuje ona proces �pod³¹cza-
nia� do kapitalistycznego systemu gospodarczego o potencjale ogól-
no�wiatowym coraz to nowych podmiotów � czê�ci �wiata, nie nato-
miast to, i¿ tworzy sferê globalnej integracji, która jest nie do opa-
nowania przez poszczególne pañstwa. Zatem pañstwa pozostaj¹
najwy¿szym szczeblem struktury instytucjonalnej wszystkich orga-
nizacji, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz najistotniej-
szymi podmiotami oraz jednocze�nie no�nikami �d¹¿eñ do »samo-
okre�lenia« czyli autonomii politycznej�16. Proces globalizacji oczywi-
�cie wp³yn¹³ na zakwestionowanie, do tej pory niepodwa¿alnych
uprawnieñ pañstwa narodowego, m.in. w zakresie kontroli pañstwa
zwi¹zanej z mobilno�ci¹ jednostek, czy przep³ywu kapita³u. W po³¹-
czeniu ze zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ interwencji miêdzynarodowych
organizacji (ONZ, UE, Asuan, NAFTA, itp.), które nak³adaj¹ ró¿no-
rakie ograniczenia na pañstwa, charyzma tego ostatniego maleje.
Jednak równie¿ w tym przypadku pojawia siê drugi aspekt tego
procesu, który nie sprzyja, np. homogenizacji kulturowej, i jest przy-
k³adem swego rodzaju � co zauwa¿a Jerzy Smolicz � renesansu
etniczno�ci. Po pierwsze, os³abienie w³adzy pañstwowej niekoniecz-
nie musi sprzyjaæ homogenizacji kulturowej, bowiem wzmaga to
odradzanie siê, czuj¹cej siê zagro¿on¹, �lokalno�ci, regionalno�ci,
narodowo�ci�, a po drugie, zasadniczo wzrastaj¹ce poczucie zagro¿e-
nia pañstwowej suwerenno�ci ze strony zewnêtrznych czynników,
takich jak migracje (masowe) ponad politycznymi i kulturowymi
granicami oraz (czynnik ten posiada coraz wiêksze znaczenie) oba-
wa przed narastaj¹c¹ fal¹ terroryzmu17 � jak siê wydaje � wzmacnia
instytucje pañstwa narodowego.

16 C. Calhoun, Nacjonalizm i spo³eczeñstwo obywatelskie�, s. 228.
17 J. Smolicz, Globalzacja, suwerenno�æ pañstwowa i wielokulturowo�æ, w:

W³adza, naród, to¿samo�æ. Studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubia-
kowi, (red.:) K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Serêga, Kraków 2004, s. 76.
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Reasumuj¹c, je¿eli pañstwa ca³y czas posiadaj¹ znaczenie fun-
damentalne w ca³ej sferze geopolitycznej i geogospodarczej, to rów-
nie¿ analogiczne znaczenie posiada ideologia nacjonalizmu (byæ mo¿e
jest ona w ostatnim okresie nieco u�piona), a zatem teza u upadku
pañstwa narodowego wydaje siê znacznie przesadzona. Ju¿ sam
proces transformacji systemowej w krajach Europy �rodkowowschod-
niej opiera siê w zasadniczym stopniu na uzewnêtrznieniu siê to¿-
samo�ci narodowej. Z drugiej natomiast strony nacjonalizm stanowi
jeden z podstawowych mo¿liwych wyró¿ników umo¿liwiaj¹cych udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie, co okre�la autonomiczn¹ wspólnotê,
która jest zdolna do samookre�lenia. Stwierdzenie to mo¿na skore-
lowaæ z dwoma ró¿nymi interpretacjami tego pojêcia. W pierwszej,
przede wszystkim, uwypukla siê etniczne lub kulturowe upodobnia-
nie siê cz³onków wspólnoty politycznej, natomiast w drugiej s¹ oni
obywatelami okre�lonego, prowadz¹cego w³asn¹ dzia³alno�æ polityczn¹
pañstwa. Jednak, jak stwierdza Craig Calhgoun: �[�] w przypadku
ka¿dej z tych dwóch odmian nacjonalistyczne odpowiedzi [�] po-
mniejszaj¹ znaczenie instytucji, powi¹zañ i ruchów, które zespalaj¹
ludzi wyró¿niaj¹cych siê czym� innym ni¿ tylko przynale¿no�ci¹ do
narodów i pañstw, pomniejszaj¹, innymi s³owy, swoi�cie socjologicz-
ne problemy spo³ecznej integracji�18.

Rozpatruj¹c to zagadnienie z innej perspektywy, mo¿na stwier-
dziæ, i¿ po 1989 roku, szczególnie w krajach by³ego re¿imu postko-
munistycznego, funkcjonuj¹ca konspiracyjnie w jego ramach opozy-
cja, wypromowa³a kategoriê �spo³eczeñstwa obywatelskiego�, ponie-
wa¿ w³a�nie to z ni¹ nierozerwalnie skorelowane s¹ has³a samo-
okre�lenia spo³ecznego oraz postulaty ludow³adztwa. Nie mia³o
z kolei zasadniczego znaczenia, zreszt¹ wydaje siê, i¿ w powszech-
nych dyskusjach o spo³eczeñstwie obywatelskim do dzisiaj nie ma,
czy przez to pojêcie rozumie siê �friedmanowski kapitalistyczny
rynek�, �upolitycznione spo³eczeñstwo w rozumieniu Monteskiusza

18 Ibidem, s. 225.
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czy Tocqueville´a�, lub szerokie ruchy spo³eczne w postaci polskiej
�Solidarno�ci�. Zamykano to zagadnienie jedn¹ konstatacj¹: spo³e-
czeñstwo obywatelskie mia³o zapewniæ trwa³¹ spo³eczn¹ integracjê.
Wyra�nie w takim ujêciu pojawia siê analogia wzglêdem pojêcia
�narodu�, czy �narodowo�ci�. (Mo¿na w tym przypadku tak¿e wska-
zaæ na �pañstwo�). Jednak idea spo³eczeñstwa obywatelskiego, która
dzisiaj jest kategori¹ z dzia³u filozofii politycznej, jest to¿sama ze
zdolno�ci¹ spo³eczeñstwa (politycznego) do samoorganizowania siê
bez zasadniczego, czy nawet �po prostu� bez udzia³u pañstwa.
W takim natomiast przypadku wspólnota, która tworzy to spo³e-
czeñstwo, nie jest tylko przedmiotem rz¹dów, a osi¹ga status zwi¹-
zany z polityczn¹ prawomocno�ci¹. Reasumuj¹c, spo³eczeñstwo oby-
watelskie za jedn¹ ze swoich cech wyró¿niaj¹cych i jednocze�nie
fundamentalnych musi traktowaæ zinstytucjonalizowan¹ oraz rze-
czywist¹ zdolno�æ ludzi-obywateli do uczestniczenia w dyskursie
publicznym zwi¹zanym z ich wspólnym ¿yciem. Jednak zdolno�æ ta
nie zale¿y w zasadniczym wzglêdzie od istniej¹cych, sformalizowa-
nych instytucji publicznych, ale od uspo³ecznienia samej wspólnoty
politycznej, czyli od okre�lonych stowarzyszeñ ludzi pozostaj¹cych
ze sob¹ w bezpo�rednim zwi¹zku � i nie ma wiêkszego znaczenia czy
proces ten wystêpuje pod �szyldem� ko�cio³a, partii politycznej,
zwi¹zku zawodowego, towarzystwa pomocowego, czy innej analo-
gicznej organizacji, ruchu spo³ecznego, lub organizowany jest
w ramach spo³eczeñstwa lokalnego i polega na aktywnym uczestni-
czeniu politycznemu w funkcjonowaniu zdecentralizowanej w³adzy
publicznej19.

Badaj¹c zwi¹zki spo³eczeñstwa obywatelskiego z ide¹ narodow¹,
mo¿na skonstatowaæ, i czyni tak wielu badaczy tych zagadnieñ, i¿
trudno jest w tym przypadku stwierdziæ �jak¹�� szczególn¹ wiê�
miêdzy tymi pojêciami. Zdecydowanie ³atwiej znale�æ mo¿na zasadni-
cze ró¿nice wystêpuj¹ce na �osi� spo³eczeñstwo obywatelskie � naród.

19 Ibidem, s. 229�233.
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Jak stwierdza J. Szacki: �Pierwsza przywodzi na my�l to, co wspólne
wszystkim spo³eczeñstwom cywilizowanym, druga � to, co tworzy
jedyn¹ w swoim rodzaju to¿samo�æ ka¿dego spo³eczeñstwa�20. Bior¹c
pod uwagê przypadek Polski, niew¹tpliwie nale¿y przyj¹æ, i¿ w pierw-
szym okresie po upadku systemu komunistycznego, który poprzez
ponad czterdziestoletnie funkcjonowanie wprowadzi³ pewnego ro-
dzaju socjalistyczn¹ �pró¿niê� to¿samo�ciow¹, spo³eczeñstwo nie maj¹c
¿adnej innej alternatywy, w zdecydowanej wiêkszo�ci, w pierwszym
naturalnym i spontanicznym odruchu zaczyna³o odnajdywaæ w³asn¹
to¿samo�æ narodow¹. Wynika³o to miêdzy innymi z faktu, ¿e kultura
narodowa, analogicznie jak tradycja, charakteryzuje siê przede
wszystkim istnieniem mechanizmu kulturowego trwania21. Do po-
dobnych wniosków dochodzi równie¿ Joanna Karczewska, która
z jednej strony stwierdza, i¿ o znaczeniu wspólnoty o charakterze
narodowym decyduje w zasadniczym stopniu jej obecno�æ w socjali-
zacji pierwotnej oraz to, ¿e posiada ona szczególn¹ sk³onno�æ
� zw³aszcza w perspektywie z innymi wspólnotami � do eksponowa-
nia i kultywowania swojsko�ci, utrzymywania zmonopolizowanej wizji
w³asnej przesz³o�ci, czy tropienia obco�ci. Elementy te nabieraj¹
zasadniczego znaczenia w momencie ich przetransportowania do rze-
czywistego dzia³ania i sprzyjaj¹ one sytuacji, w której kanon kultury
narodowej jest stabilny oraz �przymusowy� dla cz³onków danej gru-
py22. Natomiast z drugiej strony, w artykule opublikowanym wraz
z Katarzyn¹ Staszyñsk¹ i Hann¹ Bojar, autorki stwierdzaj¹, i¿
w niektórych krajach Europy �rodkowowschodniej, równie¿ w Pol-
sce, poprzez istnienie d³ugotrwa³ej tradycji spo³ecznej, wp³ynê³a ona
na umocnienie my�lenia o naturalnej wspólnocie narodowej kosztem

20 J. Szacki, Powrót do idei spo³eczeñstwa obywatelskiego, w: Ani ksi¹¿ê,
ani kupiec: obywatel..., s. 39.

21 M. Kempny, Kultura narodowa wobec zmienno�ci tradycji, w: Kultura
narodowa i polityka, (red.:) J. Kurczewska, Warszawa 2000, s. 64.

22 Szerzej zob.: J. Kurczewska, Kanon kultury narodowej, w: Kultura naro-
dowa i polityka..., s. 30.
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analogicznego my�lenia o ró¿nego rodzaju dobrowolnych zwi¹zkach,
zrzeszeniach, czy stowarzyszeniach23.

Powy¿sze rozwa¿ania w ¿aden sposób nie wskazuj¹, i¿ jakiekol-
wiek dyskusje na temat spo³eczeñstwa obywatelskiego mog¹ siê odbyæ
bez zasadniczego w nich ujêcia koncepcji narodu. Wynika to choæby,
z tak podstawowego faktu, i¿ zarówno �spo³eczeñstwo obywatelskie�
jak i �naród�, na przestrzenie wieków mia³y wspólnego wroga, któ-
rym by³o np. �absolutystyczne pañstwo�, lub system komunistycz-
ny24. Dlatego te¿, w³a�nie w Europie Wschodniej mo¿na mówiæ
o mo¿liwo�ci przenikania siê tych idei � charakterystyczna by³a na
tych terenach wystêpuj¹ca zale¿no�æ od obcych despotyzmów oraz
brak mo¿liwo�ci wykszta³towania siê �spo³eczeñstwa obywatelskie-
go� w �klasycznym� rozumieniu zachodnioeuropejskim. Tezê tê po-
twierdza Piotr Wandycz, konstatuj¹c, i¿ wprowadzenie wyra�nej
polaryzacji miêdzy narodowo�ci¹ a obywatelstwem, które nie jest
znane w krajach anglo- i frankojêzycznych, sta³o siê zagadnieniem
oczywistym w krajach Europy �rodkowowschodniej. Ponadto gdy
trwanie i rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego by³o zawsze sympto-
matycznym i jednocze�nie zasadniczym determinantem cywilizacji
zachodniej, w �rodkowowschodniej czê�ci Europy idea spo³eczeñstwa
obywatelskiego przybiera³a silnie narodowe zabarwienie. Wynika to
przede wszystkim z faktu, i¿ ten w³a�nie obszar Europy znajdowa³
siê czêsto pod obc¹ dominacj¹. Zatem �wspierane narodow¹ kultur¹
spo³eczeñstwo obywatelskie stanowi³o ostojê narodowej to¿samo�ci,
niejednokrotnie zagro¿onej przez obce panowanie lub obce pañstwa.
Wskutek wszystkich tych zjawisk spo³eczeñstwo obywatelskie, tra-
dycyjnie broni¹ce pluralizmu i swej autonomii przed ingerencj¹
pañstwa i tym samym uwa¿ane za najlepszego gwaranta praw jed-

23 J. Kurczewska, K. Staszyñska, H. Bojar, Blokady spo³eczeñstwa obywa-
telskiego: czyli s³abe spo³eczeñstwo obywatelskie i s³abe pañstwo, w: Spo³eczeñ-
stwo w transformacji. Ekspertyzy i studia, (red.:) A. Rychard i M. Fedorowicz,
Warszawa 1993, s. 95�96.

24 J. Szacki, Powrót do idei spo³eczeñstwa obywatelskiego�, s. 40.
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nostki, sta³o siê w Europie �rodkowowschodniej g³ównym obroñc¹
to¿samo�ci narodowej. Fakt ten doprowadzi³ do swoistej uniformiza-
cji i nietolerancji w imiê wspólnej walki przeciwko si³om pozanaro-
dowym i antynarodowym�25.

Jednak przedstawiony powy¿ej tok rozumowania oraz taka in-
terpretacja wystêpuj¹cych wzajemnych relacji pomiêdzy kwesti¹
�narodu� i zagadnieniem �spo³eczeñstwa obywatelskiego� nale¿¹ raczej
do mniej rozpowszechnionych. W ogólnym odbiorze spo³ecznym oraz
w panelowych dyskusjach merytorycznych zagadnienia �spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego� odgrywa³y i odgrywaj¹ rolê pierwszoplanow¹,
natomiast problematyka narodu by³a raczej lekcewa¿ona. (w tym
miejscu na uwagê zas³ugujê fakt, ¿e relacje te zmieniaj¹ siê w ostat-
nich latach). S³uszna w tym uk³adzie wa¿no�ci wydaje siê konstata-
cja Edwarda Shilsa, i¿ �naród� mia³ by³ zast¹piony przez �spo³eczeñ-
stwo obywatelskie�26. W takim rozumieniu narodu uto¿samia siê go
przede wszystkim z przesz³o�ci¹, a nie z wymogami nowoczesno�ci,
co wydaje siê, z dzisiejszej perspektywy oczywistym b³êdem. Podob-
nie dla �rodowisk lansuj¹cych, czêsto bezrefleksyjnie, idee spo³e-
czeñstwa obywatelskiego, koncepcja pañstwa narodowego wcale nie
jest bardziej nowoczesna (lepsza) od pañstwa absolutnego rz¹dzone-
go przez despotê, bowiem tylko pod innym �szyldem�, z jednej stro-
ny uzale¿nia ona, a z drugiej ubezw³asnowolnia poszczególnych
cz³onków spo³eczeñstwa. Przyjêcie takiego stanowiska oparte jest na
do�æ klarownym za³o¿eniu, i¿ uniformizacja w imiê warto�ci narodo-
wych ma takie same cechy spo³ecznie negatywne, jak ka¿da inna
uniformizacja. Dlatego te¿ dla wielu zwolenników spo³eczeñstwa
obywatelskiego samo pojêcie nacjonalizmu oznacza a priori zagro¿e-

25 P. Wandycz, Cena wolno�ci. Historia Europy �rodkowo-Wschodniej od
�redniowiecza do wspó³czesno�ci, Kraków 1995, s. 21�22. Zob. tak¿e (praca ta
ma inny charakter ni¿ ksi¹¿ka P. Wandycza): J. Chlebowczyk, Procesy narodo-
wotwórcze we wschodniej Europie �rodkowej w dobie kapitalizmu, Warszawa
� Kraków 1975.

26 Cyt. za: J. Szacki: Powrót idei spo³eczeñstwa obywatelskiego�, s. 41.
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nie dla swobodnego funkcjonowania spo³eczeñstwa27 i despotyzm
jak ka¿dy inny28. Dlatego te¿ formu³owane niekiedy tezy przez
zwolenników takiego podej�cia zorientowane s¹ na promocjê �spo³e-
czeñstwa obywatelskiego� oraz dezaktualizacjê �pañstwa narodowe-
go�. Wydaje siê jednak, ¿e powy¿sza interpretacja jest po pierwsze
b³êdna, natomiast przedstawiane tezy o nieuniknionym koñcu epoki
narodów, na co zwraca uwagê Ryszard Radzik, przypominaj¹, co
nietrudno zauwa¿yæ, koncepcje lansowan¹ swego czasu przez Fran-
cisa Fukuyamê o koñcu historii29, czy te¿ upadku Ameryki, co prze-
widywa³ Paul Kennedy30. O tym, ¿e wiêzi narodowe posiadaj¹ cha-
rakter trwa³y mogli�my przekonaæ siê niejednokrotnie pod koniec
XX wieku. Wspomnieæ tutaj jedynie wypada rozpad Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, krwawe walki narodowe w krajach by³ej Jugos³awii, czy
te¿ wystêpuj¹ce protesty spo³eczne przeciwko imigrantom w Euro-
pie Zachodniej31.

Z drugiej strony zast¹pienie �narodu� przez �spo³eczeñstwo oby-
watelskie� ma podobne szanse realizacji jak koncepcja zapropono-
wana � co prawda w innym kontek�cie � przez Michaela Walzera,
polegaj¹ca na odej�ciu od terminu �nacjonalizm� i zast¹pienie go

27 Kwestiê tê porusza Lord Acton w artykule O narodzie, m.in. stwierdza-
j¹c: �[�] to wewn¹trzpañstwowe zró¿nicowanie stawia tamê ingerencji pañstwa,
w razie gdyby zechcia³o ono wykroczyæ poza wspóln¹ wszystkim sferê polityki
i wedrzeæ siê na obszar ¿ycia spo³ecznego, które wymyka siê ustawodawstwu,
rz¹dz¹c siê samorzutnie skrystalizowanymi prawami�. Zob.: Lord Acton, O na-
rodzie, t³um. A. Gawin, w: Historia wolno�ci. Wybór esejów, (wyb. i wstêp)
P. �piewak, Kraków 1995, s. 121.

Cytowany Lord Acton jest autorem m.in. nastêpuj¹cej konstatacji: �Moja
historia jest histori¹ cz³owieka, który uwa¿a³ siê za szczerego katolika i szczere-
go libera³a, który przeto odrzuci³ w katolicyzmie wszystko, co by³o nie do pogo-
dzenia z wolno�ci¹, i wszystko w polityce, co by³o nie do pogodzenia
z katolicyzmem�. Zob.: P. K³oczowski, Dylematy katolickiego liberalizmu, �Znak�
1996, nr 2, s. 134.

28 J. Szacki, Powrót do idei spo³eczeñstwa obywatelskiego�, s. 44.
29 Szerzej zob.: F. Fukuyama, Koniec historii, Poznañ 1996.
30 A. i H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji, Poznañ 1996, s. 27.
31 R. Radzik, Co to jest naród?, �Znak� 1997, nr 3, s. 79.
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kategori¹ �nowy trybalizm�, czy te¿ �nowa plemienno�æ�. �Naród�, czy
�plemiê� mia³by byæ wówczas pewn¹ form¹ wspólnoty � s¹ one zresz-
t¹ wa¿ne dla komunitarianów32. Jednak w tym ujêciu ta wspólnota
nie by³aby jedyna oraz nie powinna naruszaæ uprawnieñ innych
wspólnot, do których nale¿y jednostka. Czyli na przyk³ad wspólnota
narodowa nie mog³aby byæ istotniejsza od �wspólnoty lokalnej�, gdy¿
to powodowa³oby zachwianie pewnej równowagi, a cz³owiek nale¿¹-
cy do wielu wspólnot, gloryfikuj¹c jedn¹ z nich, z innymi w sposób
bezalternatywny pozostawa³by w permanentnym konflikcie. Oczy-
wi�cie, jak stwierdza Marcin Król, postulat ten nale¿y bardziej trak-
towaæ jako apel moralny ni¿ jako opis rzeczywisto�ci spo³ecznej33.
Analogiczne szanse powodzenia ma postulat lansuj¹cy koncepcje
jedno�ci europejskiej, polegaj¹cy na zast¹pieniu pañstwa narodowe-
go charakterystyczn¹ konstrukcj¹ sk³adaj¹c¹ siê ze struktur ponadna-
rodowych, (z ominiêciem narodu) po³¹czonych ze strukturami regio-
nalnymi i lokalnymi. Wizja ta jest promowana przez Uniê Europej-
sk¹, która niezwykle intensywnie lansuje samorz¹dno�æ na szczeblu
lokalnym i regionalnym (nie próbujê w ¿aden sposób ukazaæ nega-
tywnych konotacji zwi¹zanych z procesami decentralistycznymi, gdy¿
rozwój samorz¹dno�ci, m.in. w Polsce przynosi niew¹tpliwie pozy-

32 Charakterystyczne, i¿ komunitarianie, zarówno w Stanach Zjednoczo-
nych, jak i w Europie, traktuj¹ siebie wcale nie jako zwolenników liberalizmu,
ale jako jego krytyków. Za asumpt do takiej postawy uznaj¹ konstatacje, i¿ z
jednej strony egalitary�ci, natomiast z drugiej libertarianie uznaj¹ za³o¿enie, ¿e
jednostkom przys³uguj¹ okre�lone prawa, które s¹ istotniejsze ni¿ inne cele
polityczne, a nawet swoj¹ zasadno�ci¹ przewy¿szaj¹ interesy wspólnoty jako
ca³o�ci. Komunitarianie lansuj¹ pogl¹d, i¿ tak rozumiane prawa jednostki do-
prowadzaj¹ do pewnego zubo¿enia spo³eczno�ci, a w konsekwencji egzystencja
jednostek staje siê ja³owa oraz pozbawiona poczucia to¿samo�ci ze wspólnot¹,
której interesy s¹ rozleglejsze ni¿ interesy jednostek. Komunitarianie uznaj¹
jako zasadê fundamentaln¹ to, i¿: �[�] spo³eczno�æ polityczna darz¹ca odpo-
wiednim szacunkiem wspólnotê bêdzie zwracaæ mniejsz¹ uwagê na równo�æ
i wolno�æ, ni¿ pragnêliby tego libera³owie zarówno w Ameryce, jak i w Europie�.
Zob.: R. Dworkin, Wolno�æ, równo�æ, wspólnota, w: Spo³eczeñstwo liberalne. Roz-
mowy w Castel Gandolfo, Kraków 1996, s. 62.

33 M. Król, Narodowy czy liberalny?, �Znak� 1997, nr 3, s. 65.
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tywne konsekwencje) oraz przeznacza na funkcjonowanie tych wspól-
not znaczne �rodki materialne. Jednak jak konstatuje M. Król: �[�]
Idzie tu o to, ¿eby wzmacniaj¹c lokalne samorz¹dy os³abiæ centraln¹
w³adzê pañstwa narodowego. [�] Politycy kieruj¹cy pañstwem
narodowym mog¹ � aczkolwiek w Europie kontynentalnej, z wy-
j¹tkiem Niemiec i Szwajcarii, zazwyczaj niechêtnie � godziæ siê
na wiêksze uprawnienia samorz¹dów lokalnych, ale na pewno nie
bêd¹ tego robili, je¿eli strac¹ w³adzê na rzecz biurokracji euro-
pejskiej�34.

Reasumuj¹c, relacje narodu oraz nacjonalizmu wzglêdem spo³e-
czeñstwa obywatelskiego s¹ zasadniczo odmienne. Nacjonalizm ze
wzglêdu na swój � co zaznacza E. Shils � potencja³ �agresywny� nie
mie�ci siê w ramach spo³eczeñstwa obywatelskiego, bowiem jest on
sprzeczny z ide¹ spo³eczeñstwa pluralistycznego, ale przede wszyst-
kim jest szkodliwy dla zachowania norm w nim obowi¹zuj¹cych.
Zasadniczo odmienny jest natomiast stosunek narodu wobec tego
spo³eczeñstwa. Naród jest temu spo³eczeñstwu potrzebny. Stanowi
on jeden z jego fundamentów. Podobnie narodowo�æ jest podstawo-
wym sk³adnikiem spo³eczeñstwa, jest jego warunkiem wstêpnym35.
W ka¿dym spo³eczeñstwie � co podkre�la wspomniany autor � znisz-
czenie idei narodu (narodu dominuj¹cego) w rzeczywisto�ci oznacza
zniszczenie idei spo³eczeñstwa obywatelskiego. To m.in. oznacza³oby
negatywne skutki dla innych, mniejszych narodów ¿yj¹cych w da-
nym pañstwie, poniewa¿ idea spo³eczeñstwa obywatelskiego ochra-
nia je przed potencjalnymi zagro¿eniami. Powy¿sza sytuacja ozna-
cza³aby �wojnê wszystkich przeciwko wszystkim�36.

34 Ibidem, s. 65�66.
35 Miêdzy innymi F. Konieczny jest reprezentantem stanowiska, i¿ narodo-

wo�æ nie jest cech¹ �dan¹ z góry, przyrodnicz¹ i antropologiczn¹, wrodzon¹
pewnemu ¿ywio³owi etnograficznemu, lecz jest si³¹ aposteryoryczn¹, nabyt¹,
wytworzon¹ przez cz³owieka, a wytwarzan¹ dopiero na pewnym stopniu kultu-
ry�. Zob.: F. Konieczny, O wielo�ci cywilizacyj, Kraków 1935, s. 301.

36 Zob.: E. Shils, Naród, narodowo�æ i nacjonalizm a spo³eczeñstwo obywa-
telskie�, s. 28�29.
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Relacje kszta³tuj¹ce siê miêdzy analizowanymi pojêciami wyda-
j¹ siê zatem niezwykle skomplikowane i nie ma � jak siê wydaje
� precyzyjnej oraz jednorodnej, akceptowalnej przez wszystkich na
nie odpowiedzi. Wp³yw na to ma przede wszystkim wielopostacio-
wo�æ ich znaczeñ, a tak¿e szczególnie w przypadku nacjonalizmu,
rola jak¹ on odgrywa³ w poszczególnych okresach historycznych,
postacie jakie przyjmowa³ i przyjmuje oraz ró¿nice w jego interpre-
tacjach wystêpuj¹ce np. w krajach anglosaskich i w Polsce. Jak
pisze J. Szacki, do istoty nacjonalizmu nale¿y okre�lone przekona-
nie o uczestnictwie jednostki w narodzie, jednak to uczestnictwo nie
wymaga ¿adnego szczególnego po�rednictwa, i w konsekwencji wszel-
kiego rodzaju pluralizm spo³eczeñstwa obywatelskiego, nie jest nie-
zbêdny, ani nie jest szczególnym dobrem, jest raczej �z³em�, które
jedynie mo¿na tolerowaæ. Nacjonalizm oznacza bowiem swego ro-
dzaju �podejrzliwo�æ� wzglêdem ró¿norodno�ci z jednej strony,
z drugiej natomiast d¹¿enie do skonstruowania, a nastêpnie wzmac-
niania takiego organizmu pañstwowego, w którym solidarno�æ
o charakterze narodowym rozwija³aby siê w sposób nieskrêpowany,
co z kolei odbywa³oby siê kosztem solidarno�ci innego rodzaju. Wydaje
siê, ¿e w �sytuacjach ograniczenia aspiracji zarówno narodowych,
jak i spo³ecznych, potencjalny antagonizm narodu i spo³eczeñstwa
obywatelskiego s³abnie, tam natomiast, gdzie te pierwsze nie napo-
tykaj¹ ju¿ przeszkód, nacjonalizm zaczyna byæ nie bez racji postrze-
gany jako jeden z g³ównych wrogów tego spo³eczeñstwa�37. Niezbêd-
ne jest w tym przypadku wprowadzenie jeszcze jednej kategorii.
Otó¿ przydatne jest tutaj, na co wskazuje M. Król, wprowadzenie
zasadniczego odseparowania �miêkkiego� nacjonalizmu, czy te¿ pa-
triotyzmu od nacjonalizmu integralnego, czy te¿ �twardego� patrio-
tyzmu. Separacja ta na p³aszczy�nie teoretycznej zamyka siê kon-
statacj¹: czy jest to ideologia, która wyklucza inne pogl¹dy, systemy
warto�ci itp., czy te¿ jest jedn¹ z ró¿norodnej �palety� mo¿liwo�ci,
które wp³ywaj¹ na organizacjê ¿ycia spo³ecznego. W ujêciu praktycz-

37 Ibidem.
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nym to odró¿nienie jest nieco bardziej skomplikowane, bowiem do�æ
trudno jest wprowadziæ wyra�n¹ demarkacjê tych pojêæ, jednak jak
sugeruje wspomniany autor trudno�ci tych nie nale¿y wyolbrzymiaæ.
Bowiem najczê�ciej �proste poczucie smaku i stopieñ intensywno�ci
wymagañ stawianych przez »twardy« nacjonalizm pozwalaj¹ nam
odró¿niæ go od patriotyzmu lub te¿ nacjonalizmu »miêkkiego«�38.
W tak ujmowanym nacjonalizmie pojawiaj siê z kolei zasadnicza
rola liberalizmu. Zatem liberalizm, który bezrefleksyjnie nie stosuje,
czy wrêcz nie uznaje zaprezentowanej separacji pomiêdzy �twar-
dym� a �miêkkim� nacjonalizmem, przyjmuje �dogmatycznie�, i¿ ka¿dy
nacjonalizm jest �twardy�, a wiêc jest niebezpieczeñstwem dla de-
mokracji liberalnej. Ten b³¹d poznawczy doprowadza na przesadne-
go eksponowania niebezpieczeñstwa jakie za sob¹ niesie nacjona-
lizm, i w konsekwencji do okre�lonych skutków faktycznych. Znako-
mitym przyk³adem jest tutaj sytuacja w Europie �rodkowowschod-
niej, gdzie libera³owie, �ze strachu� przed � jak uwa¿aj¹ � si³ami
nacjonalistycznymi, zawieraj¹ sojusze z ugrupowaniami postkomu-
nistycznymi, co w konsekwencji wzmacnia �twardy� nacjonalizm,
poniewa¿ �spycha nacjonalistów miêkkich na pozycje, na które wca-
le nie maj¹ oni apetytu�39.

Reasumuj¹c, wystêpuje znaczna ilo�æ argumentów o ró¿nej pro-
weniencji, które ugruntowuj¹ tezê, ¿e idea spo³eczeñstwa obywatel-
skiego oraz idea narodowa s¹ wzglêdem siebie dostatecznie mocno
spolaryzowane, co powoduje, i¿ ich wzajemne wspó³istnienie jest
niezwykle skomplikowane. Nie oznacza to jednak, i¿ potencjalny
zwolennik idei narodowej musi byæ jednocze�nie zdecydowanym
przeciwnikiem idei spo³eczeñstwa obywatelskiego i musi j¹ dogma-
tycznie odrzucaæ. Nie istnieje bowiem realna mo¿liwo�æ urzeczywist-
nienia w ¿yciu spo³ecznym idei narodowej, czy te¿ idei spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego w ich programowych, �czystych� postaciach.
�Obowi¹zuj¹ca� w spo³eczeñstwie idea jest, jak konstatuje E. Shils,

38 M. Król, Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, Kraków 1996, s. 35.
39 Ibidem.
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z regu³y pewnego rodzaju hybrydyzacj¹, która siê pojawia w mo-
mencie zetkniêcia siê idei z obiektywnymi warunkami spo³ecznymi.
Oznacza to, ¿e np. idea spo³eczeñstwa obywatelskiego musi uwzglêd-
niaæ � je¿eli ma ona mieæ postaæ sensown¹ � oraz siê w pewien
sposób dostosowaæ do, istniej¹cych przecie¿ rzeczywi�cie, nacjonali-
zmów i pañstw narodowych40.

Pojawia siê jeszcze jeden postulat, który g³osi, i¿ nacjonalizm na
Zachodzie Europy zosta³ przezwyciê¿ony, natomiast w Europie
Wschodniej stanowi on realne zagro¿enie. Koncepcja ta wydaje siê
b³êdna, a wyja�nienie tego zagadnienia � co stara siê uzasadniæ
m.in. Urs Altermatt � wynika z faktu, i¿ Europa Zachodnia i Europa
Wschodnia le¿¹ �w innych strefach czasu historycznego�41. Uzasad-
nienie tego stwierdzenia nie jest proste, jednak, co mo¿na zaobserwo-
waæ w polityce europejskiej koñca XX wieku, po latach 1945�1989,
a wiêc latach fazy internacjonalistycznej, nast¹pi³ okres o zabarwie-
niu zdecydowanie bardziej nacjonalistycznym. Trudno bowiem nie
zauwa¿yæ, i¿ po upadku ostatniego wielkiego imperium europejskie-
go (europejsko-azjatyckiego) i jednocze�nie po zakoñczeniu zimnej
wojny, to w³a�nie pañstwa narodowe uzyskiwa³y na arenie miêdzy-
narodowej coraz wiêksze znaczenie. Oczywi�cie Unia Europejska
konstytuowa³a siê w tym okresie jako wzglêdnie stabilny organizm
o charakterze gospodarczym (dominowa³y w tym aspekcie m.in. takie
dziedziny jak: gospodarka, komunikacja, transport), to jednak pañ-
stwa o charakterze narodowym, równie¿ w Europie Zachodniej � po
rozwi¹zaniu problemów zwi¹zanych z kwesti¹ spo³eczn¹, nadal od-
grywaj¹ zasadnicz¹ rolê w uk³adzie miêdzynarodowym. Oczywi�cie
zachodnioeuropejskie pañstwo dobrobytu zlikwidowa³o, b¹d� przy-
najmniej znacznie ograniczy³o problem walki klasowej, z drugiej
strony do momentu kiedy w Europie Wschodniej istnia³ system

40 E. Shils, Naród, narodowo�æ i nacjonalizm a spo³eczeñstwo obywatel-
skie�, s. 44�45.

41 U. Altermatt, Powrót wojen etnicznych w Europie? Europejska wielokul-
turowo�æ a kwestia narodowa, Kraków 1997, s. 95�96.
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komunistyczny, powodowa³ on, i¿ socjalizm dla Europy Zachodniej
by³ pewnego rodzaju �straszakiem� w jednocze�nie realn¹ utopi¹.
Kiedy nast¹pi³ rozpad systemu komunistycznego, problem ten prze-
sta³ istnieæ i przy stopniowym rozwi¹zywaniu, do poziomu akcepto-
walnego, kwestii spo³ecznych w Europie Zachodniej, pojawi³a siê
pewnego rodzaju duchowa �pustka�. Zacz¹³ siê proces poszukiwania
w³asnej to¿samo�ci, w którym kwestia narodowa, co oczywiste, za-
czê³a odgrywaæ rolê pierwszoplanow¹. Jest ona oczywi�cie zak³ócana
przez uniwersalno�æ Unii Europejskiej, jednak jej znaczenie jest
nieporównywalne do okresu sprzed lat 1989�199042.

Ponadto wychodz¹c z przedstawionego wcze�niej za³o¿enia stwier-
dzaj¹cego � i¿ niemo¿liwe jest �czyste� urzeczywistnienie ¿adnej idei
w ¿yciu spo³ecznym, a wiêc funkcjonuj¹ce spo³ecznie ideê s¹ mody-
fikacj¹ pierwowzoru, czyli stanowi¹ pewnego rodzaju �byt� zhybry-
dyzowany, jak np. idea spo³eczeñstwa obywatelskiego musi uwzglêd-
niaæ i dostosowaæ siê w okre�lony sposób do, obiektywnie istniej¹ce-
go pañstwa narodowego � mo¿na przedstawiæ dwa zasadnicze wnio-
ski. Po pierwsze �spo³eczeñstwo obywatelskie nieuchronnie rozwija
siê dzi� [�] w ramach pañstwa narodowego lub pozostaje w bardziej
lub mniej �cis³ym zwi¹zku z aspiracjami do jego stworzenia [�]; po
drugie, [�] sfera warto�ci wspólnych, jaka w tym spo³eczeñstwie
istnieje i musi istnieæ, to m.in., a mo¿e nawet g³ównie, sfera warto-
�ci wchodz¹cych w sk³ad narodowej kultury. Z³udne wydaje siê bo-
wiem przekonanie, i¿ jak¹kolwiek trwa³¹ wspólnotê mo¿na stworzyæ
poza tym kontekstem�43. Reasumuj¹c, mo¿na przyj¹æ za³o¿enie, któ-
re przedstawia David Miller, stwierdzaj¹c, i¿ to w³a�nie wspólna
to¿samo�æ narodowa przede wszystkim ³¹czy obywateli, natomiast
obywatelstwo aktywizuje narodowo�æ. Narodowo�æ daje ludziom to¿-
samo�æ, a obywatelstwo dostarcza im praktycznych �rodków do dzia-
³ania44.

42 Ibidem, s. 96�97.
43 J. Szacki, Powrót do idei spo³eczeñstwa obywatelskiego�, s. 45.
44 Cyt za Szackim, ibidem.
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NATION AND NATIONALISM
AND THE CIVIL SOCIETY

� THE DILEMMAS OF MODERN EUROPE

SUMMARY

The definition of a nation, which could be suitable for all groups,
which find themselves as a nation and in the same time are perce-
ived as a nation and are considered a nation by other groups does
not exist and probably never will.

In European politics in XX century it can be observed that after
1945�1989 has come a period of much more nationalistic character.
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First of all, �civil society develops nowadays as a national country
or remains in more or less close connections with aspirations to
creating such country�. Secondly, common values that exist in such
society are mainly values that enter into the composition of national
culture.
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