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Odwieczny naród. Czyżby? 
Wierność katolicyzmowi prowadzić może do sprzeczności z chrześcijaństwem 

ANDRZEJ WALICKI* 

Skończyłem czytanie grubej książki Mi
chała Łuczewskiego „Odwiecznynaród. 
Polak i katolik w Zmiącej". Przedziwna 
lektura, dla mnie bardzo smutna. 

Jako studium socjologiczne proce
su kształtowania się świadomości na
rodowej na podkarpackiej wsi jest to 
książka wartościowa i pouczająca. Jej 
przedmiotemjest wieś Żmiąca, trudno 
dostępna komunikacyjnie, uważana (jak 
pisze autor, s. 42-43) za najbardziej kon
serwatywną i bezkonkurencyjnie kato
licką wieś polską. Przez ponad sto lat 
- począwszy od Franciszka Bujaka w ro
ku 1901 aż do autora omawianej książki 
- była ona badana przez socjologów za
interesowanych problemem tożsamo
ści narodowej galicyjskich chłopów. Ba
dania te ukazały, w jaki sposób miesz
kańcy wsi, w roku 1901 dystansujący się 
od polskości, przemienili się w „Pola
ków - katolików", przeświadczonych 
o swej odwiecznej przynależności do 
monolitycznego narodu polskiego. 

Jako analiza tego procesu oraz roli 
odegranej wnim przez katolickich księ
ży książka Łuczewskiego jest poważną 
pracą naukową. Sprzeciw budzi jednak 
przekonanie autora, że przypadek Zmią
cej uzasadnia daleko idącą rewizję do
tychczasowych ujęć procesu narodo-
twórczego oraz powszechnie przyjęte
go pojmowania narodu. 

••• 
Autor pretenduje do stworzenia nowej 
„integralnej" teorii narodu, uwzględ
niającej wkład trzech innych: piymor-
dialistycznej, etnosymbolicznej (kul
tura), modernizacyjnej i konstruktywi-
stycznej. Każdej przyznaje trochę racji 
i dużą jednostronność. 

„Piymordializm" definiuje jako kon
cepcję odwieczności narodu, moralno
ści narodu (tzn. naród jako monopolista 
moralności) orazjego jednolitości (32). 
Zdaje sobie sprawę, że jest to pogląd po
wszechnie odrzucany - w poważnej li
teraturze nie toleruje się nawet mówie
nia o „przebudzeniu" narodu, bo to za
kłada, że naród istniał odwiecznie w sta
nie uśpionym, stworzony przez Boga. 
Obowiązuje teza, że narody pojawiły się 
dość późno, zwykle datuje się ich po
wstanie od procesów uruchomionych 
przez rewolucję francuską. Dlatego prof. 
Tomasz Kizwalter (jeden z akademic
kich nauczycieli autora) zatytułował swą 
książkę „O nowoczesności narodu. Przy

padek Polski" (Warszawa 1999). Tytuł 
książki Łuczewskiego wydaje się świa
domie polemiczny, mówi bowiem o „od
wieczności narodu". 

Co ciekawsze, punktem wyj ścia au
tora nie jest piymordialistyczna teza 
o rzeczywistej „odwieczności" naro
dów, lecz teza skrajnie „konstruktywi-
styczna", definiująca naród jako „zbiór 
ideologów narodowych" (75), a więc 
twór świadomie wytworzony, „sztucz
ny", niemający w sobie nic z „natural
ności" i obiektywności. Trzyjego aspek
ty- ideologia narodowa, dyskurs naro
dowy i tożsamość narodowa - nie są „da
ne", ale wytworzone w procesie świa
domego działania (15-16). Czyli „piy
mordializm" w tym sensie, w jakim się 
to normalnie rozumiejestnaiwnością, 
grubym błędem. Naród polski w Zmią
cej zaczął powstawać dopiero sto lat te
mu! Przedtem byli chłopi „cesarscy", 
nienawidzący „Polaków", bojący się ich: 
broniący się przed nimi w sposób bez
pardonowo okrutny - rzeź galicyj ska! 

Dziśjednakchłopi ci przekonani są, 
że Polakami byli zawsze, że przynależ
ność narodowajest warunkiem moral
ności i że naródjest „nieśmiertelny". Są 
więc „narodowi" w sensie „prymor-
dialistycznym". Zdaniem autora zna
czy to, że zwyciężyła wśród nich „piy
mordialistyczna" koncepcja narodu, 
a więc że piymordializm to nie począ
tek, ale końcowy rezultat procesu na-
rodotwórczego. Ergo jako teoria gene
zy narodu piymordializm jest grubą po
myłką, ale jest za to punktem docelo
wym procesu nacjonalizacji! 

Autor widzi w tym swój wkład teo
retyczny, podważający panujące dotąd 
przeświadczenie, że proces narodo-
twórczy ma charakter antyfeudalny, 
emancypacyjny, uobywatelniąjący lud
ność „tutejszą", przezwyciężający za
ściankowość, możliwy dzięki upo
wszechnieniu się słowa drukowanego 
i edukacji szkolnej. 

••• 
Tak zrozumiała to emigracja polistopa-
dowa, wierząc w magiczną siłę wolno
ści, równości i uwłaszczenia, pragnąc 
wyrwać ludność wsi spod wpływu ka
tolickiego kleru. Tak rozumiał to przy
wódca krakowskiego powstania 1846 r., 
radykalny demokrata Edward Dem
bowski, ale grubo się mylił, bo ruch, któ
remu przewodził, zgnieciony został 
przez rabację Szeli, a on sam, o ironio, 
zginął z krzyżem w ręku, usiłując po
zyskać chłopów dla patriotycznego po
wstania udawaniem katolika. 

Taki sam błąd popełnili komuniści, 
wierząc, że pozyskają chłopów reformą 
rolną, organizowaniem ich do walki 
z „kułakiem" oraz otworzeniem dróg 
awansu społecznego. Nie udało się to 
jednak, co autor stwierdza z zadowole
niem. Ideologia demokratyczna, a po
tem „komunistyczna" (w istocie „bur-
żuazyjno-demokratyczna", bo chodzi
ło wszak o „dokończenie" przemian an-
tyfeudalnych), okazała się „niereali
styczna", nieefektywna, niezgodna 
z chłopską tożsamością i gwałtownie 
odrzucona. Chłopi „unarodowieni" zo
stali nie w procesie uobywatelnienia, 
ale w procesie rozbudzenia w sobie et-
niczno-religijnej „tożsamości", odróż
niającej ich od „obcych", przede wszyst
kim Żydów (którzy musieli opuścić wio
skę, nie wytrzymując narastającej nie
chęci do nich i bojkotu). Narzędziem 
„unarodowienia" stał się katolicki kler, 
a patronem całego procesu - Joseph de 
Maistre - ideolog skrajnie konserwa
tywnego katolickiego tradycjonalizmu 
(574). A więc nie hasła rewolucji fran
cuskiej, ale hasła antyrewolucyjnego ka
tolickiego ultramontanizmu. 

Łuczewski widzi wtej konstatacji 
swój ważny wkład w podważenie i oba
lenie „konkurencyjnego schematu" (275) 
mówiącego o procesie narodowym wka-
tegoriach społecznej emancypacji, po
litycznego uobywatelnienia, wyleczenia 
się z ciasnego „wioskowego tradycjona
lizmu". Stara się wykazać, że „w proce
sie unarodowienia mas najistotniejszą 
rolę odegrały ideologie konserwatyw
ne" (524). Nie Kościuszko polonizował 
chłopów, ale kler; w wyniku „nacjonali
zacji" Kościuszko stał się wprawdzie bo
haterem ludowym, ale w swoich wła
snych czasach nie miał na unarodowie
nie chłopów żadnego wpływu. 

Autor zdaje sobie sprawę, że Żmią
ca była miej scowością izolowaną, od
dzieloną górami od reszty kraju, a więc 
niedostateczną podstawą do szerokich 
uogólnień. Ale mimo to sądzi, że była 

Jeśli tak stało się w wypadku części 
chłopów polskich, to jest to argumen
tem na rzecz krytyki Kościoła katolic
kiego, a nie powodem do celebrowania 
jego zasług. Autorowi imponuje roz
mach mobilizacyjnej kampanii Kościo
ła przeciwko PRL-owi - kampanii, jak 
przypomina, nieustannej, wformieprzy-
gotowań do Ślubów Narodu Polskiego 
(1955), Roku Królowej Polski (1956-57), 
Wielkiej Nowenny Narodu (1957-66) - vi-
de s. 458. Odnotowuje z pewną ironicz
ną satysfakcją, żekontrmobilizacja wkdz 
PRL-u była nieudolna, sporadyczna, lę
kliwa i spóźniona (457) -co przeczy oczy
wiście rozpowszechnionemu poglądo
wi, jakoby w stosunkach państwo - Ko
ściół stroną zaczepną i ofensywną byli 
zawsze i tylko „komuniści". Z satysfak
cją odnotowuje, że Kościół nie prosił 
władz o zezwolenia, nie konsultował się 

Jeśli chce się zachować w Polsce 
pozytywne skojarzenia ze słowem 

„naród", trzeba unikać jak ognia 
łączenia go z ksenofobią i klerykalnym 

tradycjonalizmem " 

\ 

przypadkiem w sumie typowym, wy
starczającym do obalenia tezy o postę
powym, modernizacyjnym charakte
rze procesu narodotwórczego. Na jakiej 
podstawie tak uważa - nie wiadomo. Ale 
chyba świadczy to o utożsamianiu „na
cjonalizmu" (w sensie procesu unaro-
dowiającego) z etnonacjonalizmem, a to 
nie to samo! 

Istotny sprzeciw budzi przede 
wszystkim pozytywna ocena tak poj
mowanego „unarodowienia" wsi. Na
ród w świadomości mieszkańców opi
sywanej wsi jest bowiem narodem bez 
pamięci, bez historii, bez krytycznej sa-
mowiedzy 

Gdyby było inaczej, jego członkowie 
wiedzieliby że nie są narodem „od wie
ków", że nie tak dawno jeszcze byli wo
bec „unarodowienia" bezpardonowo 
oporni, a więc, że naród nie jest czymś 
danym, naturalnym i odwiecznym. Nie 
traktowaliby świadomości narodowej 
bezrefleksyjnieiksenofobicznie-wprze-
ciwstawieniu do wszystkich „obcych". 
Wiedzieliby, że naród, w odróżnieniu 
od zamkniętej, tradycjonalistyczno-kle-
lykalnej wspólnoty wiejskięj.jest „wiel
kim społeczeństwem" -wewnętrznie 
zróżnicowanym, mieszczącym w sobie 
różne opcje światopoglądowe. Nie gło
siliby, że „komuna była, jest i będzie", 
bo „liberał i komunał to to samo" (469). 
Nie mogliby uważać, że Michnik nie na
leży do narodu zarówno ze względu na 
swe „korzenie", jak i poglądy, Bronisław 
Wildstein natomiast jest wzorowym Po
lakiem, że „wielkim Polakiem" był rów
nież Dzierżyński, bo „wybił największą 
ilość Rusków" (510), itd., itd. 

••• 
Jeśli przewodnikami chłopów na dro
dze do „unarodowienia" byli księża, to 
trzeba stwierdzić (na podstawie doko
nanych przez autora opisów świado
mości mieszkańców Żmiącej), że pro
ces, któremu przewodzili, nie dopro
wadził do wyników godnych akceptacji. 
„Piymordialistyczna" ideologia „Pola-
ko-katolika" okazała się antyhistoiycz-
na, bezkrytyczna, nietolerancyjna i w do
datku sprzeczna z chrześcijaństwem, 
„nieznającym Greczyna ani Żyda". 

Trudno mi uwierzyć, że proces tak 
pojmowanego „unarodowienia" może 
być uznany za klucz do lepszego niż do
tąd rozumienia procesów narodo-
twórczych. 

z nim, w myśl zasady „oni swoje gada
ją, my swoje robiliśmy" (458). 

Zgoda, że świadczyło to o prężności 
Kościoła ijego uzdolnieniach mobiliza
cyjnych. Zgoda też, że partia, wciąż kry
tykująca po roku 1956 własną przeszłość 
i starająca się o legitymizację narodo
wą, była stroną słabszą, niemającą szans 
na skuteczne przeciwstawienie się ko
ścielnej ofensywie. 

Cenię autora za to, że napisał o tym 
wprost, nie ulegając nawykowi przed
stawiania Kościoła polskiego jako ofia
ry nieustannej antykatolickiej nagonki. 
Ale trzeba stwierdzić dlajasności, że re
zultaty wychowawcze mobilizacyjnej 
działalności Kościoła okazały się nie
zbyt imponujące z punktu widzenia war-
tości zarówno patriotycznych, jak 
i chrześcijańskich. 

Opisywany przez autora przypadek 
„unarodowienia" przez Kościół gali
cyjskiej wsi nie jest więc podstawą do 
rewizji tezy o „nowoczesności" narodu 
i przyjęcia zamiast niej koncepcji „pry-
mordialistycznej". Jest natomiast do
brym punktem wyj ścia do krytycznej 
refleksji nad problemem „Polaka - ka
tolika". 

••• 
Opisany przez autora proces „piymor-
dializacji" przynależności etniczno-
-narodowej jest wistocie opisem regre
su, opisem tego, do czego nie wolno do
puścić pod groźbą zepchnięcia proce
su twórczego w pułapkę ksenofobicz
nej „polityki tożsamości". Jest to „poli
tyka" z samej swej istoty antydemo
kratyczna, bo „swój" ma głosować na 
„swego" w imię ideału „sami swoi", nie 
dokonując żadnego politycznego wy
boru. Ajeśli jest to tożsamość katolic
ka, to ma przy tym poczucie absolutnej, 
transcendentnie ugruntowanej racji. 
Naród staje się istotnie monopolistą 
„moralności", co wyklucza nie tylko „ob
cych", lecz również wszystkich ludzi in
dywidualnie, samodzielnie myślących. 

„Piymordializm" jest więc ex defi-
nitione ideologią społeczności za
mkniętej, niezdolnej do tolerancji, opor
nej wobec „komunizmu" w takiej samej 
mierze jak wobec liberalnej demokra
cji. Czy o to chodziło? Czy należy się cie
szyć z takiego rezultatu? Czy nie nale
ży stwierdzić, że dowodzi to, że wier
ność katolicyzmowi prowadzić może 
do niezgodności z chrześcijaństwem? 

Uzasadniałem przez wiele lat moż
liwość „liberalnego nacjonalizmu". „Pry-
mordializacja" ideologii narodowej i po
łączenie jej z religią możliwość taką to
talnie wyklucza. Autor omawianej książ
ki - człowiek utalentowany i oczytany 
w rozległej literaturze przedmiotu - apro
buje taM wniosek, i to zarówno w teorii, 
jak i w praktyce. Piszącemu te słowa wy-
daje się to podwójnie dziwne. 

Po pierwsze dlatego, że Michał Łu
czewski powinien zdawać sobie sprawę, 
że nie ma najmniejszych szans, aby kon-
cepcja etniczno-wyznaniowej „pry-
mordializacji" jako pożądanego celu pro
cesów narodotwórczych uznana zo sta
ła za cenny wkład do „integralnej teorii 
narodu" - chyba że traktuje się takie zja
wisko jako pułapkę, ślepy zaułek proce
su narodotwórczego. Nie można prze
cież uznać pozytywnej roli tego proce
su, jeśli zajego źródło uważa się idee de 
Maistre'a, pryncypialnie odrzucające
go wszelkie formy modernizacji. Ajeśli 
chce się zachować w Polsce pozytywną 
konotację samego słowa „naród", trze
ba unikać jak ognia kojarzenia go z kse-
nofobiąiHeiykalnym tradycjonalizmem. 

Po drugie, dziwi mnie u autora książ
ki łączenie aprobaty etnicznego „piy-
mordializmu" z sympatią do Mickie
wiczowskiego mesjanizmu, czemu dal 
wyraz jako członek redakcji „Magazy
nu Apokaliptycznego 44". Mesjanizm 
był przecież programem radykalnej od
nowy, wprzęgającym narody w służbę 
uniwersalnego postępu. Tak rozumiał 
to Mickiewicz, to właśnie głosił w swych 
prelekcjach paryskich i dlatego właśnie 
zakon zmartwychwstańców (czyli pol
scy ułtramontanie) postarał się o umiesz
czenie tekstu tych prelekcji w indeksie 
ksiąg zakazanych. 

Michał Łuczewski dobrze wie o tym. 
W ciekawym artykule „Nowa nauka me-
sjanizmu" („Magazyn 44", nr 4/2012) 
uznał „impuls mesjanistyczny" za po
tężny środek regeneracji zepsutego świa
ta, stwierdzając nawet, żebezmesjani-
zmu „znajdziemy się w pustce". Prze
ciwstawił tak pojmowany mesjanizm 
realizmowi i pragmatyzmowi oświeco
nych elit broniących porządku przed 
„niebezpiecznymi porywami mas", wy
mieniając w tym negatywnym kontek
ście nazwiska Fukuyamy i Michnika. 

Z liberalnego punktu widzenia moż
na zrozumieć taką logikę, chociaż nie 
można jej zaakceptować. Wjaki jednak 
sposób pogodzić można na płaszczyź
nie wartości mesjanistyczną ideę rege
neracji ludzkości z ewidentną sympa
tią do zaściankowego, ksenofobiczne
go tradycjonalizmu wiejskiego „Polaka 
-katolika"? 

Tego nie potrafię zrozumieć. Jedy
nym wspólnym mianownikiem jest 
awersja do racjonalno-pragmatycznej 
kompromisowości oświeconych obroń
ców liberalnego ładu. Ale to przecież 
o wiele za mato! • 
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