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Romantyczny i nacjonalistyczny 
duch w debacie 
o „albaƒskiej to˝samoÊci” 
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Europejska to˝samoÊç Albaƒczyków 

W ostatnim czasie w prasie albaƒskiej rozgo-
rza∏a dyskusja1 o albaƒskiej to˝samoÊci. Czy
jest ona europejska, czy te˝ jest czymÊ bardziej
skomplikowanym? Dyskusja wybuch∏a po
ukazaniu si´ kilku artyku∏ów Ismaila Kadare
i Rexhepa Qosji na ten temat. Obaj autorzy
opublikowali je w dwóch oddzielnych ksià˝-
kach: Europejska to˝samoÊç Albaƒczyków
Kadarego i Lekcewa˝ona rzeczywistoÊç Qo-
sji1. Zdaniem Ismaila Kadare, mamy w istocie
do czynienia z romantycznym, mitycznym
i homogenicznym okreÊleniem albaƒskiej to˝-
samoÊci narodowej. Qosja z kolei sugeruje, ˝e
jest ona bardziej kompleksowa, zró˝nicowana
i podlegajàca wp∏ywom. Koncepcja Kadarego
europejskiej to˝samoÊci narodowej Albaƒczy-
ków zawiera w istocie twierdzenie ˝yczenio-
we. Kadare pisze: „Karty Albanii sà czytelne.
Naród albaƒski nie ma to˝samoÊci po∏owicz-
nej, wymyÊlonej lub ukrytej za oszukaƒczà
pi´knos∏ownà ornamentykà. Jego to˝samoÊç
równie˝ jest czytelna niezale˝nie od tego, ˝e
ktoÊ nie chce jej takiej widzieç, ˝e kogoÊ nie
interesuje takie jej widzenie. Albaƒczycy sà
jednym z najstarszych narodów na kontynen-
cie europejskim, narodem za∏o˝ycielskim [po-
pull themeltar], podobnie jak wszyscy wielcy

j´zykoznawcy przyj´li, ˝e j´zyk albaƒski znaj-
duje si´ wÊród 10 albo 12 podstawowych j´zy-
ków kontynentu”2.

Kadare postrzega to˝samoÊç jako fait accompli,
jako rzecz danà, z którà nie trzeba ju˝ nic robiç.
Tymczasem w wypadku to˝samoÊci narodo-
wych ocenianie ich jako czegoÊ, co jest dane
raz na zawsze, pewne, jasne i niezmienne,
stanowi konceptualne ograniczenie. Nie sà one
jednakowymi stanami kulturowymi albo nieru-
chomymi to˝samoÊciami zbiorowymi, ale
przede wszystkim sà przygotowanymi przez
elity intelektualne populacji tworami ideolo-
gicznymi, które wcielone zostanà w ˝ycie
przez paƒstwo narodowe po jego utworzeniu.
Paƒstwo narodowe dzia∏a jak swego rodzaju
walec „wyrównujàcy i modernizujàcy”, który
niweluje inne, wczeÊniejsze to˝samoÊci zbio-
rowe, takie jak identyfikacja rodzinna, klano-
wa, religijna, regionalna i tym podobne, narzu-
cajàc odgórnie, si∏à instytucji paƒstwowych,
„to˝samoÊç narodowà”. Te „narodowe” polity-
ki legitymizujà jednoczeÊnie autorytet paƒ-
stwowy. W taki sposób dzia∏a∏a faktycznie za-
równo monarchia Zogu, jak i totalitarne paƒ-
stwo komunistyczne.

W nawiàzaniu do tego Bernd Fischer napisa∏,
˝e jednym z najwa˝niejszych osiàgni´ç Zogu
by∏o stworzenie albaƒskiej ÊwiadomoÊci naro-
dowej. W swojej ksià˝ce Fischer s∏usznie
podkreÊla, ̋ e przed dojÊciem do w∏adzy króla lo-
kalna duma by∏a w kraju jedynà istniejàcà formà
nacjonalizmu, a kiedy Zogu odda∏ w∏adz´ i uda∏
si´ na emigracj´ w 1939 roku, rozpoczà∏ si´
proces tworzenia rudymentarnej formy wspó∏-
czesnego nacjonalizmu paƒstwowego. W ten
sposób „Zogu wniós∏ istotny wk∏ad i ci, któ-
rzy nastàpili po nim jako w∏adcy i zakoƒczyli
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1 Kadare I., Identititeti evropian i shqiptarëve, Tirana
2006; Qosja R., Realiteti i shpërfillur, Tirana 2006.

2 Kadare I., op. cit., s. 20.



budowanie wspó∏czesnego paƒstwa narodowe-
go, mieli zadanie troch´ ∏atwiejsze wskutek po-
wstania nacjonalizmu, za który odpowiedzial-
ny by∏ Zogu”3.

To˝samoÊci zbiorowe sà tak˝e systemami war-
toÊci podlegajàcymi ciàg∏ym zmianom, sà dyna-
miczne i w zwiàzku z tym stale wymagajà
przeformu∏owania. Mówiàc o nacjonalistycz-
nych projektach i o u˝ywaniu mitów, które
umo˝liwiajà konceptualizacj´ „narodowoÊci”,
Shöpflin w swojej ksià˝ce pisze: „To proces,
który trwa, jest to ciàg∏e odtwarzanie wystà-
pieƒ naszych czasów, praca, która posuwa si´
do przodu, ale nie osiàga jakiejÊ ostatecznej
formy, choç jego uczestnicy postrzegajà jà [na-
rodowoÊç – uwaga A.P.] jako trwa∏à i mo˝li-
wie statycznà”4.

Tej statycznej i jednowarstwowej koncepcji
„to˝samoÊci europejskiej” Kadarego Qosja
przeciwstawia to˝samoÊç bardziej dynamicznà,
na którà sk∏ada si´ szereg elementów, w tym,
i s∏usznie, tak˝e komponent muzu∏maƒski5.
Rexhep Qosja pisze: „Mamy Albaƒczyków
z to˝samoÊcià katolickà, Albaƒczyków z to˝sa-
moÊcià prawos∏awnà, Albaƒczyków z to˝samo-
Êcià muzu∏maƒskà, Albaƒczyków z to˝samo-
Êcià protestanckà i Albaƒczyków z to˝samoÊcià
ateistycznà, ale wszystkie te poszczególne
to˝samoÊci, w´˝sze i mniejsze, wskutek wspól-
nych cech zawartych w ka˝dej z nich, jedno-
czà si´ w t´ wspólnot´, w t´ ogólnoÊç,
w t´ ca∏oÊç, o której mówimy „«ALBA¡SKA
TO˚SAMOÂå NARODOWA»”6.

Qosja krytykuje Kadarego, poniewa˝ jego kon-
cepcja „albaƒskiej to˝samoÊci” nie uwzgl´dnia
ró˝norodnoÊci identyfikacji: osobistej, zbioro-
wej, konwencjonalnej, nowej, historyczno-kul-
turowej, religijnej i paƒstwowej7. Koncepcji
Qosji brakuje z kolei uznania narodowej
to˝samoÊci za ideologiczny konstrukt albaƒ-

skich intelektualistów z Ruchu Odrodzenia Na-
rodowego. Autor widzi jà jedynie jako odkrycie
przez nich wspólnych cech ∏àczàcych Albaƒ-
czyków8. Qosja lekcewa˝y tak˝e decydujàcà
rol´ paƒstwa w tym wzgl´dzie. Geneza albaƒ-
skiej „to˝samoÊci narodowej” s∏uszniej kontek-
stualizuje si´ w czasie, jeÊli doceni si´ decydujà-
cà rol´ paƒstwa narodowego.

W swoim artykule opieram si´ na tezie Erica
Hobsbawma, ˝e to nie to˝samoÊç narodowa
kszta∏tuje paƒstwo narodowe, ale jest dok∏ad-
nie odwrotnie – to paƒstwo narodowe tworzy
i konsoliduje to˝samoÊç kulturowà wspólnoty,
którà administruje. „Jak wi´kszoÊç powa˝nych
badaczy, nie uwa˝am «narodu» za pierwotny
czy niezmienny byt spo∏eczny. Nale˝y on wy-
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3 Fischer B.J., King Zog and the struggle for stability in
Albania, New York 1984, s. 306. Ksià˝ka zosta∏a
opublikowana tak˝e w j´zyku albaƒskim w 1996 r. przez
wydawnictwo Çabej.

4 Schöpflin G., The Functions of Myth and a Taxonomy
of Myths, [w:] Schopflin G., Hosting G. (ed.), Myths and
Nationhood, London 1997, s. 21.

5 Qosja R., op. cit., s. 12. 
6 Ibidem, s. 29. 
7 Ibidem. 
8 O kwestii j´zyka narodowego lub albaƒskiego

standardowego jako jednej z podpór to˝samoÊci
narodowej Qosja pisze, ˝e powsta∏ on wtedy, kiedy
dosz∏o do najsilniejszych powiàzaƒ mi´dzy cz∏onkami
ludu [popull] i „z potrzeby ludu do nawiàzywania
∏atwiejszych i szybszych kontaktów spo∏ecznych,
politycznych, gospodarczych i kulturalnych”.(Realiteti
i shpërfillur, op. cit., s. 12). Eric Hobsbawm wyjaÊnia
s∏uszniej natur´ j´zyka „narodowego”, kiedy pisze:
„J´zyki narodowe sà niemal zawsze tworem prawie
sztucznym, a niekiedy, jak w przypadku
nowohebrajskiego, mo˝na je uznaç praktycznie za nowy
wynalazek. Sà przeciwieƒstwem tego, co widzi w nich
mitologia nacjonalistyczna: pierwotnych podstaw kultury
narodowej i matryc narodowego ducha” (Hobsbawm E.,
Narody i nacjonalizmy po 1780 roku. Program, mit,
rzeczywistoÊç, Warszawa 2010, s. 62). W nawiàzaniu
do faktu, ˝e j´zyk „narodowy” jest tworem, a nie, jak
przedstawiajà to badania albaƒskie, elementem
wyró˝niajàcym i ucieleÊniajàcym ducha „narodu”
albaƒskiego, zob. tak˝e: Thiesse A.-M., La création des
Identités Nationales, Europe XVIIIème–XXème siècle,
rozdz. Une nation, une langue, Paris 1999, s. 67–73.



∏àcznie do okreÊlonego, historycznie póênego
okresu. Jest on bytem spo∏ecznym tylko o tyle,
o ile wià˝e si´ z pewnym rodzajem nowocze-
snego paƒstwa terytorialnego – «paƒstwem na-
rodowym» – i w zwiàzku z tym nie ma sensu
mówienie o narodzie i narodowoÊci, je˝eli nie
odnosi si´ ich do paƒstwa narodowego. […]
Krótko mówiàc, na potrzeby analizy przyjmu-
jemy, ˝e nacjonalizm pojawia si´ przed naro-
dami. Narody nie tworzà paƒstw i nacjonali-
zmów, ale odwrotnie”9.

Powróçmy do koncepcji Kadarego europej-
skiej to˝samoÊci Albaƒczyków. Zauwa˝ymy,
˝e dla jej wzmocnienia autor wykorzystuje kil-
ka g∏ównych elementów. Na dowód „europej-
skoÊci” Albaƒczyków przytacza geografi´,
bia∏à karnacj´ populacji, Êródziemnomorskà
histori´ Êredniowiecznej Europy, albaƒski ko-
deks praw oraz literatur´ piel´gnowanà przez
Êredniowieczne duchowieƒstwo katolickie10.
Ma to Êwiadczyç o tym, ˝e to˝samoÊç albaƒska
zosta∏a ukszta∏towana w okresie przedosmaƒ-
skim. Tak wi´c póêny okres albaƒskiego naro-
du jako spo∏eczno-politycznego bytu, odnoszà-
cy si´ do XX wieku, w tym romantycznym
wywodzie ukazywany jest tak, jakby istnia∏
tak˝e w okresie feudalnym, kiedy nie mo˝na
by∏o mówiç o albaƒskim paƒstwie narodo-
wym, lecz jedynie o w∏adztwach panów feu-
dalnych. Okres osmaƒski t´ to˝samoÊç niszczy∏
i degradowa∏. W istocie wszystkie elementy
wymieniane tu jako wyraz albaƒskiej „euro-
pejskoÊci” sà tworami wielce wzgl´dnymi
i ka˝de przedstawienie ich jako Êcis∏ych kate-
gorii jest nadu˝yciem.

Geografia i historia sà w∏aÊnie tymi kategoria-
mi ludzkiej wiedzy, które o wymianie i prze-
plataniu si´ ró˝nych kultur mówià wi´cej ni˝
ka˝da inna dyscyplina i nie mo˝na ich u˝ywaç
jako argumentów do uzasadniania trwa∏ych
to˝samoÊci. Prócz tego przywo∏ywanie koloru

skóry, jako oznaki kulturowej to˝samoÊci pew-
nej wspólnoty, powa˝nie narusza logicznà
spójnoÊç traktatu, nawet jeÊli jest literacki. 

Koncepcja „rasy” dawno zosta∏a odrzucona
przez antropologów jako argument spekulacyj-
ny i niewiarygodny dla wyjaÊniania historii
ludzkiej. Claude Lévi-Strauss pisze w zwiàzku
z tym: „[…] grzech pierworodny antropologii
polega na myleniu prostego biologicznego po-
j´cia rasy (wspó∏czesna genetyka potwierdzi∏a
jego obiektywizm tak˝e na tym polu) z tym, co
wytwarzajà ludzkie kultury w psychologicz-
nym i socjologicznym aspekcie […]. Równie˝
kiedy mówimy w tym studium o wk∏adzie,
jaki rasy wnios∏y do ludzkoÊci, nie chcemy
powiedzieç, ˝e wp∏ywy kulturowe Azji lub
Europy, Afryki lub Ameryki posiadajà pew-
nà oryginalnoÊç wynikajàcà z faktu, i˝ konty-
nenty te sà zaludnione w wi´kszej cz´Êci przez
mieszkaƒców o ró˝nym pochodzeniu raso-
wym. JeÊli taka oryginalnoÊç istnieje – a nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e tak – to ma ona zwiàzek
z uwarunkowaniami geograficznymi, histo-
rycznymi i socjologicznymi, a nie ze zdolno-
Êciami uzale˝nionymi od budowy anatomicznej
lub fizjologii czarnych, ˝ó∏tych lub bia∏ych”11. 

Innà cechà traktatu Kadarego jest przedstawia-
nie albaƒskiej to˝samoÊci jako czegoÊ jedno-
warstwowego – istnieje „to˝samoÊç” i przypo-
mina ona bardziej koncepcj´ politycznà ni˝
kategori´ zwiàzanà ze spo∏eczeƒstwem, kulturà
i tym podobne12.
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9 Hobsbawm E., Narody i nacjonalizmy po 1780
roku…, op. cit., s. 18.

10 Kadare I., Identititeti evropian i shqiptarëve, op. cit., 
s. 20–23.

11 Lévi-Strauss C., Race et histoire, Paris 2002, 
s. 10–11 [t∏um. w∏asne z alb. – M.A.].

12 Qosja R., Mashtrimi i madh me „identitetin
e shqiptarëve” [Wielkie oszustwo z „to˝samoÊcià
Albaƒczyków”], „Shqip” 1.07.2006.



To˝samoÊç narodowa wspólnoty jest wytwo-
rem historycznym i jej uczestnicy nie mogà
mieç wy∏àcznie jej jednej. Z∏o˝onoÊç to˝sa-
moÊci przejawia si´ nie tylko na poziomach
ludzkich wspólnot, które przypominajà to˝sa-
moÊciowy kalejdoskop [dos∏. rzeczywistoÊç
kalejdoskopowà – M.A.], ale równie˝ si´ga ni-
˝ej, do jej bazy, do komórek, które jà stanowià,
do samych jej uczestników. Jeden z g∏ównych
ideologów Ruchu Odrodzenia Narodowego
Sami Frashëri (1850–1904) jest typowym
przyk∏adem wspó∏istnienia kilku to˝samoÊci
w tej samej osobie13. By∏ osmaƒskim intelektu-
alistà, a jednoczeÊnie intelektualistà i patriotà
albaƒskim o szerokich zainteresowaniach
obejmujàcych j´zykoznawstwo, histori´, geo-
grafi´, pedagogik´, nauki pozytywistyczne
i materializm w filozofii, w tym tak˝e wysi∏ki
na rzecz po∏àczenia tego pràdu filozoficznego
z islamem jako cywilizacjà14. W dwóch swoich
dzie∏ach pisanych po arabsku i w j´zyku turec-
ko-osmaƒskim Sami jawi si´ jako zwolennik
reformatorskiego nurtu w islamie, który jedno-
czeÊnie wysoko ceni zdobycze cywilizacji za-
chodniej. Ta ostatnia korzysta ze zdobyczy po-
przedzajàcej jà cywilizacji islamu, ale general-
nie osiàgn´∏a wi´cej na polu nauki i wiedzy15.

Taka sytuacja mia∏a okreÊlony kontekst. Do
cywilizacji osmaƒskiej drugiej po∏owy XIX
wieku, kiedy to˝samoÊç osmaƒska rozumiana
by∏a przez ówczesnych intelektualistów jako
paƒstwowy projekt polityczny, do opinii pu-
blicznej imperium zacz´∏y przenikaç zachodnie
idee sekularyzacyjne i rewolucyjne (wolnoÊç
narodów jako prawo naturalne, mi∏oÊç do oj-
czyzny, konstytucjonalizm itd.)16. „Osmanizm”
postrzegany by∏ jako to˝samoÊç rozpoÊcierajàca
si´ niczym parasol nad wielobarwnà mozaikà
kultur ró˝nych narodów b´dàcych pod pano-
waniem imperium17. Dla Samiego Frashëriego
by∏o czymÊ zupe∏nie naturalnym, ˝e czuje si´
zarówno Osmanem, jak i Albaƒczykiem. Nale-

˝y przy tym pami´taç, ˝e Stambu∏, w którym
Sami rozwija∏ swojà dzia∏alnoÊç intelektualnà,
by∏ wówczas g∏ównà metropolià Ba∏kanów18.
Problem jego wy∏àcznej to˝samoÊci albaƒskiej
lub tureckiej stworzy∏y póêniej urz´dowe hi-
storiografie obu krajów, Albanii i Turcji, aby
przyw∏aszczyç sobie tego intelektualist´ o po-
dwójnej to˝samoÊci19. 
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13 Zob. Bilmez B., Myths or Origin and Autochtony in
Shemseddin Sami Frashëri’s (1850–1904). Texts
Contributing to the Construction of both Albanian
and Turkish ‘We’s, referat zaprezentowany
w projekcie badawczym We, The People,
finansowanym przez Center for Advanced Studies,
Sofje i Collegium Budapest, wiosna–jesieƒ 2005, za:
www.cas.bg. 

14 Szerzej o osmaƒskich intelektualistach ostatniego
çwierçwiecza XIX w., którzy postrzegali materializm
i nauki jako jeden z kulturowych fundamentów
przysz∏ego spo∏eczeƒstwa osmaƒskiego, zob.
Hanioglu M.S., Blueprints for a future society, Late
Ottoman materialists on science, religion and art,
[w:] Ozdalga E. (ed.), Late Ottoman Society, The
Intellectual Legacy, London–New York 2005, 
s. 28–115. 

15 Tymi dzie∏ami sà Qytetërimi islam [Cywilizacja
islamska], Stambu∏ 1879 oraz Përpjekjet e heronjve
në përhapjen e islamit [Wysi∏ki bohaterów
w rozprzestrzenianiu si´ islamu], Stambu∏ 1884.
Zosta∏y one przet∏umaczone i opublikowane po
albaƒsku przez wydawnictwo Logos, Skopje 2004.
W koƒcowej cz´Êci ksià˝ki o cywilizacji islamskiej
Sami podawa∏, i˝ jego celem jest napisanie jeszcze
dwóch innych ksià˝ek o tytu∏ach Popujt islamë,
e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja [Ludy islamskie,
przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç] oraz
Qytetërimi evropian [Cywilizacja europejska],
w których, jak si´ wyra˝a, „napisze, ˝e cywilizacja
europejska zrodzi∏a si´ z cywilizacji islamskiej”. Nie
zdo∏a∏ ich ju˝ jednak napisaç. Zob. Frashëri S.,
Qytetërimi islam, Skopje 2004, s. 111. 

16 Zob. wi´cej na ten temat Berkes N., rozdz. 6 
The Secularizm of the Tanzimat oraz rozdz. 7 
The Constitutional Movement, [w:] The Development
of Secularism in Turkey, London 1998, s. 155–201; 
s. 201–223.

17 The Constitutional Movement, [w:] The Development
of Secularism in Turkey, London 1998, s. 155–201
i 201–223.

18 Clayer N., Rrënjet e islamit në Ballkan [Korzenie
islamu na Ba∏kanach], przedruk z „Regard sur l’Est”
w „Shqip” 18.05.2006.



„Albaƒska to˝samoÊç europejska” Kadarego
wyra˝a si´ tak˝e poprzez wywód silnie orien-
talistyczny, co jest przejawem manichejskiego
sposobu myÊlenia, w którym kultura zachod-
nia stanowi system wartoÊci wy˝szych ani˝eli
wschodnia, która jawi si´ jako peryferia tej
pierwszej20. Opisujàc „dzikà twarz” imperium
osmaƒskiego i jego „antyeuropejskà” dusz´,
Kadare dodaje, ˝e to imperium zaatakowa∏o
fundamenty albaƒskiej istoty – j´zyk i kultur´:
„Zakaz j´zyka pisanego by∏ pierwszà fazà jego
ca∏kowitego zniszczenia. Bez pisma ˝adna bu-
dowla j´zykowa nie utrzyma si´ d∏ugo. Jednak-
˝e Osmanowie si´ przeliczyli, bowiem machina
j´zyków indoeuropejskich na Ba∏kanach by∏a
o wiele silniejsza ani˝eli j´zyka osmaƒskiego,
który nale˝a∏ do innej galaktyki. Tureckie arma-
ty rozwala∏y jedna po drugiej twierdze pó∏wy-
spu, ale j´zyk osmaƒski zaledwie zadrasnà∏
uparte j´zyki miejscowych”21.

Widaç tu wyraênà hegemoni´ silniejszych
i lepszych indoeuropejskich j´zyków miejsco-
wych nad j´zykiem osmaƒskim, mniej warto-
Êciowym, poniewa˝ jest j´zykiem dalekich
„ich”, obcych, przybywajàcych z „innej galak-
tyki”. Prócz odrzucenia zró˝nicowania kultu-
rowego dostrzega si´ tu równie˝ pewne
uproszczenie zwiàzane z relacjami mi´dzy j´-
zykami. Choç autor u˝ywa Êrodków figuratyw-
nych, widaç, ˝e ewidentnie degraduje j´zyk
osmaƒski. W rzeczywistoÊci stosunki mi´dzy j´-
zykami nie opiera∏y si´ na logice „walki na ar-
maty”. J´zyki nie by∏y a˝ tak „uparte i dumne”,
jak postrzega∏a je romantyczna wyobraênia,
wr´cz przeciwnie, sà one bardzo dynamiczny-
mi, „wspania∏omyÊlnymi” kategoriami histo-
rycznymi i kulturowymi i na przestrzeni wieków
zarówno otrzymujà, jak i dajà. Znaczàcym
wskaênikiem takiego przenikania jest choçby
fakt, ˝e w j´zyku albaƒskim termin komb [na-
ród] pochodzi od kavim, wywodzàcego si´
z arabsko-osmaƒskiego zasobu leksykalnego22.

Wed∏ug Kadarego, walka imperium z albaƒskà
to˝samoÊcià wyra˝a si´ ponadto poprzez ata-
kowanie albaƒskiej kultury. Okres dominacji
osmaƒskiej oceniany jest w jego tekÊcie jako
walka z „udr´czonà to˝samoÊcià albaƒskà i jej
odpychajàcym wypaczeniem”. Dostrzec tu
mo˝na romantycznà wiar´ w istnienie przez
wieki hipotetycznego bytu to˝samoÊciowego.
Tej wierze towarzyszy orientalistyczny wy-
wód, który przesuwa albaƒskà to˝samoÊç
w stron´ katolicyzmu.

„Walka o likwidacj´ albaƒskiej to˝samoÊci i za-
stàpienie jej osmaƒskà by∏a uporczywa i perma-
nentna. Imperium, jak wsz´dzie na Ba∏kanach,
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19 Aby zapoznaç si´ z urz´dowà wersjà historiografii
albaƒskiej, zob. rozdz. IX Zhvillimi i ideologjisë dhe
i kulturës së Rilindjes Kombëtare (Vitet 80 të shek.
XIX–1912) [Rozwój ideologii i kultury Odrodzenia
Narodowego (lata 80. XIX w. – 1912)], podrozdz.
I Mendimi politiko-shoqëror, shkrimi dhe shkolla
shqipe [MyÊl polityczno-spo∏eczna, pismo i albaƒskie
szko∏y], cz´Êç o Sami Frashërim, [w:] Historia
e popullit shqiptar [Historia narodu albaƒskiego],
Tirana 2002, s. 339–343. 

20 Zobacz na ten temat Said E., Orientalizm, Poznaƒ
2005. Ta klasyczna ju˝ dziÊ ksià˝ka wcieli∏a w ˝ycie
poj´cie „orientalizm” w uj´ciu, w którym nawiàzuje
ono do zagadnieƒ zwiàzanych z europejskà epokà
kolonialnà. „Okcydent” i „Orient” przyjmowane sà jako
dwa homogeniczne byty przeci´te no˝em i brutalnie
zderzajàce si´ ze sobà, o wyraênych wartoÊciujàcych
konotacjach: pierwszy jest pozytywny, stoi wy˝ej;
drugi jest negatywny, nierozwini´ty. Taki sposób
myÊlenia arbitralnie neguje w poj´ciach „Orient” lub
„Okcydent” ich ró˝norodnoÊç i to, co najwa˝niejsze:
wspó∏zale˝noÊç i wymian´ kulturalnà mi´dzy nimi. 

21 Kadare I., Identititeti evropian i shqiptarëve, op. cit.,
s. 26.

22 Dizdari T.N., Fjalori i orientalizmave në
gjuhën shqipe [S∏ownik orientalizmów w j´zyku
albaƒskim], Tirana 2005, s. 548–549. Zob. Merxhani B.,
Vepra [Dzie∏a], Tirana 2003, s. 179. W artykule
Nacionalizma [Nacjonalizmy] opublikowanym
w „Demokracii” 27.05.1933 Merxhani mówi, ˝e termin
komb wszed∏ do j´zyka albaƒskiego poprzez wp∏yw
szkó∏ tureckich. Zob. te˝ Puto A., Evoluimi
semantikor dhe përftesa ideologjike e fjalës „komb”
[Ewolucja semantyczna i ideologiczna istota s∏owa
„komb”], „Përpjekja” 21/2005, s. 27–37.



próbowa∏o wprowadzaç nowe zwyczaje, styl,
mody, architektur´, ubiór, muzyk´ i literatur´.
Niekiedy mu si´ udawa∏o, niekiedy wcale. Li-
teratura bejted˝inów na przyk∏ad [pisana
skryptem arabskim po albaƒsku; nazwa pocho-
dzi od turecko-arabskiego bejt, to znaczy ku-
plet, a bejted˝in to ten, co go Êpiewa – przyp.
M.A.], swego rodzaju mieszanka z albaƒsko-
-osmaƒskiej màki, pad∏a ostatecznie niczym
odprysk gliny z pot´˝nego i monumentalnego,
choç ch∏odnego muru tradycji dwuj´zycznej li-
teratury albaƒsko-∏aciƒskiej”23.

Literatury albaƒskiej w alfabecie arabskim Ka-
dare nie ocenia jako przejawu kultury powsta∏ej
w okreÊlonych okolicznoÊciach historycznych,
ale osàdza jà moralnie. Jest ona „niby-literatu-
rà”, która wprowadza „nienormalny erotyzm”,
„motywy kochanków i gejów” i g∏osi „pochwa-
∏´ pedofilii”. Traktowana jest w gruncie rzeczy
jako „podkultura przemycona pod pokrywkà
sztuki ludowej”24. W skrócie pisze: „Jeszcze
nie wiadomo, skàd si´ wzi´∏a ta podkultura,
z którà nie tylko Albaƒczycy, ale tak˝e ˝aden
naród ba∏kaƒski nie mia∏ do czynienia. W isto-
cie nios∏a ona w sobie ukryty bezprzyk∏adny
program niszczenia archetypu m´skoÊci i mo-
ralnej degradacji. Wystarczy∏o tylko kilka po-
koleƒ takich «mi∏ych ch∏opców», aby nie tylko
wolnoÊç, ale i sama idea wolnoÊci przepad∏a na
zawsze”25.

Przekonanie, ˝e równie˝ nasze dzisiejsze z∏o
bierze si´ z „osmaƒskiego niewolnictwa” i prze-

szkadza w po∏àczeniu z „matkà Europà”, jest
˝ywym Êrodkiem wyrazu Kadarego26. Jako
przyk∏ad s∏u˝y zjawisko ma∏o istotne, o którym
ma∏o kto s∏ysza∏ w albaƒskim ˝yciu publicz-
nym. Chodzi o szacunek, jakim mo˝na obda-
rzyç kilka osobistoÊci, które w Albanii majà
zwiàzek z Osmanami, z Had˝i Qamilem27

i Ballabanem Paszà28. Kadare widzi to jako
skutek nie ca∏kiem albaƒskiego pochodzenia
niektórych naszych rodaków. Stosujàc stary
nacjonalistyczny chwyt, jakim jest przynale˝-
noÊç kulturowa cz´Êci obywateli, na którà
sk∏ada si´ splot wielu ró˝norodnych okolicz-
noÊci, Kadare wyjaÊnia jà prosto – dalekà prze-
sz∏oÊcià rodziny. Poniewa˝ ci prawnukowie
kolonistów sà „innej kultury”, dlatego nadal sà
obcym mi´sem na ciele albaƒskiego narodu
i autor widzi w nich potencjalne zagro˝enie.
Majà takie przeznaczenie, poniewa˝ „to˝samo-
Êci” nie mo˝na zmieniç, przekazywana jest jak
pi´tno z pokolenia na pokolenie w stanie rów-
nie niezmienionym, choç mog∏y up∏ynàç wie-
ki29.

„Nasuwa si´ pytanie, czy Êwiadczy to o patolo-
gicznym stanie cz´Êci ludnoÊci albaƒskiej, czy
te˝ sà to rejony, do których, wedle osmaƒskich
kronik, imperium dokona∏o etnicznych wysie-
dleƒ miejscowej ludnoÊci, aby zastàpiç jà kolo-
nistami przyby∏ymi nie wiadomo skàd. Ci kolo-
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23 Kadare I., Identititeti evropian i shqiptarëve, op. cit., 
s. 27.

24 Ibidem, s. 28–29. W wywiadzie przeprowadzonym
przez dziennikark´ Duncan Fallowell dla brytyjskiej
gazety online „Telegraph” z 23.04.2006 Kadare
wyjaÊnia, ˝e zjawisko homoseksualizmu wÊród
Albaƒczyków, zauwa˝one przez Byrona, kiedy
przyjecha∏ jako goÊç do Ali Paszy Tepeleny,
spowodowane by∏o zaka˝eniem osmaƒskimi wadami.

25 Ibidem, s. 30.

26 Zob. Ballkani në kërkim të Evropës [Ba∏kany
w poszukiwaniu Europy], artyku∏ opublikowany
najpierw w „The New York Times”, nast´pnie
przedrukowany w „Shqip” 13.08.2006.

27 Had˝i Qamili (Haxhi Qamili) – przywódca powstaƒców
muzu∏maƒskich przeciwko Esadowi Paszy jako
sojusznikowi ententy w 1914 r. [przyp. M.A.]

28 Ballaban Pasha by∏ albaƒskim renegatem z czasów
Skanderbega. Wstàpi∏ do osmaƒskiego wojska,
przeszed∏ na islam i walczy∏ przeciwko
Skanderbegowi. Sta∏ si´ symbolem zdrady ojczyzny,
kogoÊ, kto odrzuca w∏asnà ojczyzn´ [przyp. M.A.]. 

29 Krytyk´ idei niezmiennej to˝samoÊciowej „istoty” zob.
w: Lubonja F., „Esenca” jonë identitare dhe
„kanibalizmi kulturor” [To˝samoÊciowa „esencja”
i „kanibalizm kulturowy”], „Korrieri” 23.05.2006.



niÊci majà inne wspomnienia i t´sknoty. Ró˝-
nià si´ one nie tylko od wspomnieƒ i t´sknot
narodu albaƒskiego, co by∏oby rzeczà natural-
nà, ale pozostajà te˝ w pe∏nej sprzecznoÊci
z jego interesami. A na to ˝aden wspó∏czesny
kraj nie pozwoli”30.

Takie stanowisko Kadarego wobec kultury
„orientalnej” nale˝y, moim zdaniem, widzieç
tak˝e jako oznak´ powracajàcego si∏à inercji
myÊlenia z lat 1970–1980, kiedy to pisze swo-
je najbardziej znane powieÊci historyczne, któ-
rych g∏ównà tematyk´ stanowi imperium
osmaƒskie. Ukazywane jest ono zawsze jako
„z∏o”, „mrok”, „barbarzyƒski Wschód” w wal-
ce z Albanià – twierdzà europejskiej cywiliza-
cji, a co za tym idzie, przedstawicielkà pozy-
tywnego porzàdku wartoÊci.

Z wyjàtkiem jednego Êrodka metaforycznego
wyrazu, jakim jest ukazywanie mi´dzy wier-
szami dusznej i szarej atmosfery systemu ko-
munistycznego poprzez opisy imperium,
„Wschód” w dziele Kadarego stanowi ideolo-
giczny paradygmat kultury Obcego: jest od-
mowà i odrzuceniem ró˝norodnoÊci kultu-
rowej [podkr. A.P.]. Taki sposób wyjaÊniania
trafia∏ na podatny grunt w socjalistycznej
Albanii, kiedy odizolowany kraj by∏ w stanie
zagro˝enia wojennego ze wszystkimi, a misj´
kraju propaganda uzasadnia∏a dà˝eniem spo∏e-
czeƒstwa do zdobycia najwy˝szych szczytów
rozwoju – komunizmu. „Dobro” i „z∏o”, poj´-
cia jakby rozci´te no˝em, by∏y bardzo cz´sto
u˝ywane w owym czasie i pozostawi∏y Êlady,
g∏´bsze ni˝ myÊlimy, w naszej mentalnoÊci.
Historia Albanii okresu feudalizmu przedsta-
wiana by∏a jako ostre starcie „Europy” (Al-
baƒczycy) ze „Wschodem” (Turcy). Histori´
widziano g∏ównie poprzez walk´ z wrogami,
jako macoch´ Albaƒczyków, Turcy chwycili
nas za r´kaw i za kark i ciàgn´li za sobà, prze-
szkadzajàc w naszym, prawie synchronicz-

nym, biegu do Europy z braterskimi narodami
Zachodu31.

Generalnie nie poÊwi´ca∏o si´ nale˝ytej uwagi
relacjom albaƒskiej kultury z innymi kultura-
mi, ich wp∏ywom na nià. PodkreÊlano przede
wszystkim jej wy˝szoÊç, która bierze si´ z „by-
cia najstarszà”, najbardziej „szlachetnà” spo-
Êród ba∏kaƒskich kultur. W rezultacie procesy
kulturowe i spo∏eczno-polityczne zachodzàce
na ziemiach albaƒskich nie by∏y ukazywane
w wystarczajàcy sposób w powiàzaniu z kon-
tekstem regionalnym, nie mówiàc o szerszym.
Histori´ traktowano w istocie albanocentrycz-
nie [podkr. A.P.] i takie stanowisko uwidacz-
nia∏o si´ tak˝e na innych polach dzia∏alnoÊci in-
telektualnej, w pierwszym rz´dzie w literaturze.
Ten charakter ujawnia∏ si´ g∏ównie w zderze-
niu Albaƒczyka z tym, co niealbaƒskie. Kultu-
rowa albo to˝samoÊciowa homogenicznoÊç
oceniana by∏a jako wskaênik zdrowego stanu
spo∏eczeƒstwa albaƒskiego. ObecnoÊç innych
kultur, niealbaƒskich, albo obcych bur˝uazyj-
no-rewizjonistycznych wp∏ywów by∏a kontro-
lowana z czujnoÊcià, aby mikroby zgnilizny
nie zal´g∏y si´ w tkance albaƒskiego narodu.

Taki sposób myÊlenia, choç mo˝e si´ wyra˝aç
w innych formach, jest w gruncie rzeczy nadal
cz´sto spotykany wÊród nas32. Edward Said pisze
o takim ideologicznym podejÊciu do traktowania
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30 Zob. Kadare I., Biseda për Evropën [Rozmowa
o Europie], „Shekulli” 3.07.2006.

31 Schöpflin pisze w swej ksià˝ce, ˝e jednym
z najbardziej obecnie rozpowszechnionych mitów
nacjonalistycznych jest równie˝ mit „niesprawiedliwego
traktowania”, w którym „historia postrzegana jest w roli
z∏oÊliwego aktora, który odizolowa∏ okreÊlonà
wspólnot´ po to, aby zarezerwowaç dla niej
negatywne i nieprzychylne traktowanie”. Zob.
Schöpflin G., op. cit., s. 30. 

32 Przedstawienie tego ideologicznego schematu, tzn.
zderzenia „Okcydent”–„Orient”, zob. np. Stefani A.,
Shqipëria dhe ndeshja e qytetërimeve [Albania
i zderzenie cywilizacji], „Panorama” 16.06.2006.



historii: „Chce ono zamieniç «cywilizacje»
i «to˝samoÊci» w to, czym one nie sà: w za-
mkni´te i odosobnione byty wyczyszczone
z ró˝norodnoÊci pràdów i kontrpràdów, które
dajà ˝ycie historii ludzkiej i które na przestrze-
ni wieków sprawi∏y, ˝e ta historia nie jest jedy-
nie historià walk religijnych i w∏adzy imperial-
nej, ale tak˝e wymiany, wzajemnych relacji
i wzajemnego wzbogacania”33.

Dzie∏o Kadarego dostarcza jeszcze innych
przyk∏adów nieprzychylnego nastawienia
zwiàzanego z historià, takich jak krwawa
i brutalna okupacja osmaƒska oraz spadek
z „europejskiego poziomu rozwoju” na poziom
„orientalnego zacofania”. Brutalna przemoc
w okresie panowania osmaƒskiego nie by∏a
stanem permanentnym i rzeczywistoÊcià domi-
nujàcà. Wiele badaƒ wykaza∏o obecnie, ˝e do-
minacja osmaƒska by∏a procesem historycz-
nym rozwijajàcym si´ stopniowo w wyniku
splotu wielu czynników – spo∏ecznych, kultu-
ralnych, religijnych – i nie nale˝y go sprowa-
dzaç jedynie do pola walki, gdzie piecz´ç sta-
wia∏ zawsze jatagan34. Imperium osmaƒskie nie
przypadkiem przetrwa∏o 500 lat. Jednà z cech
tradycyjnych rzàdów w tym paƒstwie, które
mia∏o pod sobà ca∏à mozaik´ narodów, by∏a
widoczna tolerancja wobec peryferii. Ono ne-
gocjowa∏o z nimi, pozostawiajàc jednoczeÊnie

szerokà przestrzeƒ czynnikowi lokalnemu,
oczywiÊcie do takiego stopnia, aby zachowaç
suwerennoÊç Porty nad zdominowanym tery-
torium35.

Z drugiej strony, badania nad historià Ba∏ka-
nów i Europy Wschodniej wykazujà, ˝e te re-
giony znajdowa∏y si´ daleko w tyle za Europà
Zachodnià ju˝ w Êredniowiecznym okresie
przedosmaƒskim. Osmaƒska okupacja nieko-
niecznie generowa∏a zacofanie w tej cz´Êci
kontynentu w takim sensie, ˝e Turcy stan´li
naprzeciwko dobrze prosperujàcych ziem
i przeci´li jak no˝yczkami zachodnioeuropej-
ski ciàg rozwoju Albaƒczyków36.

Takie opisy lekcewa˝à ca∏y historyczny okres,
który przeby∏ nasz kraj, i przedstawiajà go
g∏ównie poprzez oceny moralne. Z ka˝dego
punktu widzenia okres osmaƒski pozostaje
w nich po prostu mrokiem. Powrót albaƒskiego
narodu do Europy widziany jest jako jego „stan
naturalny”, okres zaÊ osmaƒskiej dominacji
„by∏ stanem nienaturalnym”37. Taki by∏ prze-
wodni motyw dzie∏ ideologicznych albaƒskich
intelektualistów Ruchu Odrodzenia Narodo-
wego w ich wysi∏kach utworzenia albaƒskiej
symboliki historycznej i narodowej, która inspi-
rowa∏aby Albaƒczyków do uniezale˝nienia si´
od Wielkiej Porty. Motywem „osmaƒskiej no-
cy” zajmowa∏a si´ nieustannie albaƒska histo-
riografia i nasza literatura okresu socjalizmu.

32

33 Said E., Ndeshja e injorancës [Zderzenie ignorancji],
artyku∏ opublikowany po albaƒsku w „Përpjekja”,
17/2003, s. 46.

34 Inalcik H., Timarlinjët e krishterë në Shqipëri në
shekullin e XV [Timarioci i chrzeÊcijanie w Albanii
w XV wieku], „Përpjekja” 18/2003; Inalcik H., Metodat
osmane të pushtimit [Osmaƒskie metody okupacji],
„Përpjekja” 22/2006; Clayer N., Disa mendime mbi
fenomenin e konvertimit në islamizëm duke u nisur
nga rasti i katolikëve shqiptarë, i vëzhguar nga një
mision jezuit nga fundi i epokës osmane [Kilka
rozwa˝aƒ o zjawisku przejÊcia na islamizm,
poczàwszy od przypadku albaƒskich katolików,
obserwowanych przez misj´ jezuickà pod koniec epoki
osmaƒskiej], „Përpjekja” 22/2006.

35 Mardin S., Center-Periphery Relations: A Key to
Turkish Politics, [w:] Post-traditional societies, 
New York, s. 169–190. Zob. tak˝e Inalçik H.,
Application of the Tanzimat and its social effects, 
[w:] „Archiwum Ottomanicum” 5/1973, s. 97–127.

36 Chirot D., Casuses and Consequences of
backwardness; Adanir F., Tradition and Rural Change
in Southeastern Europe, [w:] The Origins of
Backwardness in Eastern Europe, Berkeley 1989.

37 Zob. Kadare I., Biseda për Evropën, „Shekulli”
03.07.2006.



Na zakoƒczenie tej cz´Êci nale˝y powiedzieç,
˝e dominacja osmaƒska, zanim sta∏a si´ „okupa-
cjà”, by∏a okresem historycznym o wielostron-
nym wp∏ywie kulturowym. Kultura osmaƒska
wzbogaci∏a kultur´ lokalnà, ale te˝ sama z niej
czerpa∏a. To˝samoÊç ba∏kaƒska jest nieodwra-
calnie zwiàzana z kulturà osmaƒskà i jej spu-
Êciznà. Kultur´ t´ cechowa∏a ró˝norodnoÊç; w
êadnym razie nie by∏a ona po prostu „turecka”
czy „barbarzyƒska”. Badaczka ba∏kaƒskiej hi-
storii Maria Todorova tak pisa∏a o to˝samoÊci
ba∏kaƒskiej: „Pi´çsetletnie rzàdy Turków
osmaƒskich […] da∏y pó∏wyspowi nazw´ i przy-
nios∏y najd∏u˝szy okres jednoÊci politycznej.
W okresie osmaƒskim cz´Êç Europy Po∏udnio-
wo-Wschodniej zyska∏a nowà nazw´ – Ba∏ka-
ny, ponadto pierwiastki osmaƒskie lub te, które
za nie uwa˝ano, sà w wi´kszoÊci odpowie-
dzialne za funkcjonujàce obecnie stereotypy.
Chocia˝ istnieje potrzeba wywa˝onego teore-
tycznego i empirycznego podejÊcia do proble-
mu dziedzictwa osmaƒskiego, wydaje si´, ˝e
przypisywanie mu powstania i ukszta∏towania
Ba∏kanów nie jest nadu˝yciem”38.

Wysi∏ki, aby widzieç je jako samo z∏o albo ˝e-
by oczyÊciç to˝samoÊç albaƒskà z komponen-
tu muzu∏maƒskiego, osmaƒskiego lub „orien-
talnego”, sprowadzi∏y debat´ intelektualnà
do kilku celów politycznych. Usi∏uje si´ na-
rzuciç poglàd, ˝e „chrzeÊcijaƒska Europa”
nie mo˝e przyjàç do swojego kr´gu „Albanii
w muzu∏maƒskich szatach”. Kadare, jak rów-
nie˝ pisarze, którzy wyra˝ajà podobne poglà-
dy, przekazujà czytelnikowi t´ okolicznoÊç
poprzez wypaczanie rzeczywistoÊci lokalnej
i sztuczne dramatyzowanie jej relacji z rzeczy-
wistoÊcià kontynentalnà. Powstaje wra˝enie,
˝e sprawy Albanii dopóty nie b´dà toczy∏y si´
pomyÊlnie, dopóki nie zapomni si´ i nie wy-
ma˝e dok∏adnie Êladów kultury islamskiej.
Wiemy teraz wszyscy, jakie warunki politycz-
ne stawia przed Albanià Unia Europejska, aby

przyjàç jà w poczet cz∏onków. Zwiàzane sà
one g∏ównie ze sferà polityczno-instytucjonal-
nà, a nie kulturalnà, a tym bardziej ze sferà re-
ligijnà. 

Elementy kultury islamskiej wraz z tymi wy-
tworzonymi przez wspólnoty katolickie i pra-
wos∏awne wzbogacajà kultur´ albaƒskà i czy-
nià jà bardziej dynamicznà, a co za tym idzie,
bardziej interesujàcà w oczach wspó∏czesnej
Europy, która coraz silniej dà˝y do poszano-
wania i ochrony ró˝norodnoÊci kulturowej.
Antropolog i profesor Uniwersytetu Cambridge
Jack Goody, prezentujàc swojà ksià˝k´ o rela-
cjach islamu z Europà, mówi, ˝e „islam by∏
i jest cz´Êcià sk∏adowà europejskiej przesz∏o-
Êci i teraêniejszoÊci”39.

Kultura paƒstwowa
i schematyczne myÊlenie
ideologiczne
Generalnie atmosfera wokó∏ postaci Kadarego
w albaƒskich mediach oscyluje mi´dzy pane-
giryzmem i uwielbieniem dla jego dzie∏ i po-
glàdów a agresjà w stosunku do jego kryty-
ków40. Ta ostatnia jest w istocie technikà
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38 Todorova M., Wst´p. Ba∏kanizm a orientalizm, [w:]
Ba∏kany wyobra˝one, Wo∏owiec 2008, s. 39.
O osmaƒskim wp∏ywie na miejscowà kultur´ albaƒskà
zob. Çabej E., Shqiptarët mes Lindjes dhe Perëndimit
[Albaƒczycy mi´dzy Wschodem a Zachodem], Tirana
1994, s. 95–96. 

39 Goody J., Islam and Europa, Mediolan 2004, s. X.
40 Kilka przyk∏adów, zob. Zhiti V., Jo dy, por tre

emblemat e shqiptarëve, Kadaresë në vend të një
urimi për ditëlindjen [Nie dwa, a trzy albaƒskie god∏a,
Kadaremu zamiast ˝yczeƒ z okazji urodzin], „Korrieri”
30.01.2006; Memia Y., Zakon shqiptar [Albaƒski
zwyczaj], „Korrieri” 23.02.2006; Qesari V., Në letërsi
jeta njerëzore është e pamjaftueshme [W literaturze
˝ycie ludzkie nie wystarczy], a zw∏aszcza Cufja B., 
Ku është Kadare? [Gdzie jest Kadare?], „Korrieri”
18.06.2005.



gniewu [një teknikë inatçore]. Jak twierdzi
Czes∏aw Mi∏osz, opisujàc kondycj´ intelektu-
alisty w demokracji socjalistycznej: „gniew
wprowadza od razu porzàdek w skomplikowa-
nà gmatwanin´ zale˝noÊci; gniew uwalnia od
potrzeby analizy”41. Stan nienawiÊci u pisarzy
i intelektualistów by∏ jednym z preferowanych
przez organy partyjne stanów duchowych42.
Cz´sto si´ zdarza, ˝e tego, kto wyra˝a opinie
inne od opinii „autorytetu”, uto˝samia si´
z wrogiem narodu, z Serbem lub Grekiem,
w zale˝noÊci od potrzeb. Agresja powoduje
wycofanie i obawy przed podejmowaniem
krytyki43, a jednoczeÊnie stymuluje serwi-
lizm44. Takie wrogie nastawienie do zdrowego
i otwartego klimatu krytyki utrzymuje przy ˝y-
ciu sposób myÊlenia nale˝àcy do przesz∏oÊci.
Jest to atmosfera zbli˝ona do tej, w której ˝yli

intelektualiÊci w przesz∏oÊci, kiedy musieli
podporzàdkowywaç si´ autorytetowi ideolo-
gicznemu i politycznemu, aby przetrwaç45.

Dyskusja staje si´ ja∏owa i alternatywne punk-
ty widzenia z trudem si´ przedostajà na Êwiat∏o
dzienne, zw∏aszcza jeÊli si´ uwzgl´dni dà˝enie
do przekszta∏cenia dzie∏a Kadarego w oficjal-
nà kultur´ paƒstwa46. Premier rzàdu bierze
otwarcie stron´ jednego z uczestników tej dys-
kusji, kiedy deklaruje, ˝e „narodowa myÊl al-
baƒska przekuwa si´ w dzie∏o Ismaila Kadare”
oraz ˝e „Ismail Kadare jest wspó∏czesnym
dzia∏aczem odrodzeniowym”47. Instytucje paƒ-
stwowe z kolei organizujà konferencje nauko-
we dla poparcia idei Kadarego o „europejskiej
to˝samoÊci Albaƒczyków”, sankcjonujàc jà
niejako urz´dowo48. Przypomina to sposób,
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41 Mi∏osz Cz., Zniewolony umys∏, Pary˝ 1953, s. 131.
42 Ibidem, s. 127.
43 Takà dusznà atmosfer´ wokó∏ krytyki pokazuje

przypadek dziennikarza „Shekulli”, który pisze artyku∏
o polityce Albanii wobec Kosowa po tym, jak albaƒski
minister spraw zagranicznych Besnik Mustafaj og∏osi∏
deklaracj´ o „ograniczonej suwerennoÊci Kosowa”.
Deklaracja ta nie zosta∏a dobrze przyj´ta ani
w Kosowie, ani przez lewicowà opozycj´ w Tiranie.
Autor artyku∏u w sposób figuratywny powiada, ˝e
zarówno Belgrad, jak i, o dziwo, Kadare, krytykujàc
Mustafaja, nadajà na tych samych falach. Pewien
czujny czytelnik patriota nieoczekiwanie pisze list do
redakcji „Shekulli” przeciwko artyku∏owi, który godzi
w „Wielkiego Kadare”. Dziennikarz sk∏ada
samokrytyk´ za „b∏àd” i pisze, ˝e „albaƒskoÊcià jest
przenikni´ta ca∏a istota i egzystencja Ismaila
Kadarego. O tym nigdy nie nale˝y zapominaç.
OsobiÊcie o tym nie zapominam i go uwielbiam”. Zob.
Burimi G., Shqipëria dhe Kosova, çfarë strategjie?
[Albania i Kosowo, jaka strategia?], „Shekulli”
19.03.2007; zob. Listy czytelników, „Shekulli”,
20.03.2006 i 21.03.2006. 

44 Tak zachowuje si´ tak˝e gazeta „Tirana Observer”.
W kilku kolejnych numerach przeprowadza wywiady
z dziennikarzami i politykami, zadajàc im trzy
standardowe pytania. Pytanie ostatnie jest wielce
znaczàce: „Czy sàdzi Pan/Pani, ˝e ta polemika
[chodzi o t´ mi´dzy Qosjà a Kadarem – A.P.]
podwa˝a wizerunek naszego wielkiego pisarza Ismaila
Kadare?”. Zob. „Tirana Observer” 17–18.05.2006. 

45 JakiÊ czas po opublikowaniu ksià˝ki Kadare chyba
zaczà∏ si´ „delikatnie wycofywaç”, mo˝e po to, aby
przeformu∏owaç kilka swoich ostrych wypowiedzi pod
adresem kultury muzu∏maƒskiej. Mówi, ˝e „albaƒska
to˝samoÊç europejska jest poj´ciem bardzo
relatywnym, poj´ciem relatywnie dok∏adnym […].
Wypowiedê literacka rzàdzi si´ swoimi prawami.
Zjawiska wokó∏ postrzega na swój sposób i wed∏ug
w∏asnych praw”. Zob. artyku∏ Kadarego: Qosja
provokon shqiptarët, i hedh kundër Evropës [Qosja
prowokuje Albaƒczyków, przeciwstawia ich Europie],
„Gazeta Shqiptare” 22.06.2006. Po tym wyjaÊnieniu
pewna badaczka literatury w d∏ugim artykule
w „Shekulli” spieszy udowodniç „naukowo” to
stwierdzenie Kadarego: „W sposobie uzasadnienia
eseje Kadarego poruszajà si´ cz´sto mi´dzy historià,
dziennikarstwem a naukowà argumentacjà, ale
w zestawieniu z istotà estetyki Kadare nie stosuje
naukowej metody analizy. Dlatego ˝e eseista jest
twórcà, pisze dla szerokiego, niewyrobionego
audytorium, wobec którego nie poczuwa si´ do
odpowiedzialnoÊci, aby wyjaÊniaç swój punkt
widzenia”. Dado F., Eseistika e Kadaresë midis
letersisë, kritikës letrare dhe studimit [Eseistyka
Kadarego mi´dzy literaturà, krytykà i badaniem
naukowym] „Shekulli” 25.07.2006.

46 Zob. Qosja R., Mashtrimi i madh me „identitetin
e shqiptarëve” [Wielkie oszustwo z „albaƒskà
to˝samoÊcià”], „Shqip” 1.06.2006.

47 Zob. deklaracj´ premiera Salego Berishy w dodatku
„Ndryshe” do „Shqip” 27.05.2006.



w jaki pracowa∏y socjalistyczne instytucje paƒ-
stwowe, kiedy wytycza∏y jedynie s∏usznà lini´49.

W wielu wypadkach zauwa˝a si´, ˝e intelektu-
alna debata przybiera form´ debaty politycz-
nej. Przestaje byç procesem poznawczym,
gdy˝ nie pomaga czytelnikowi poznaç innego
punktu widzenia na histori´ jego kraju. Prze-
ciwnie, zamyka mu ona drog´, stwarzajàc po-
zory, ˝e jeÊli zwià˝e si´ albaƒskà to˝samoÊç
narodowà z islamem, chrzeÊcijaƒska Europa
mo˝e nas êle postrzegaç. W taki sposób to nie
wartoÊci poznawcze stymulujà t´ dyskusj´, ale
funkcja legitymizujàca: „obowiàzkowo musi-
my przedstawiç Albani´ jak najlepiej w oczach
Âwiata, podobnie jak dawno temu dzia∏acze
odrodzeniowi”50. Ten Âwiat przybiera w istocie
kszta∏t „chrzeÊcijaƒskiej Europy”. Albania
pokazana w taki sposób jest jedynie Albanià
ideologicznà, produktem kultury paƒstwowej,
a nie swobodnej intelektualnej dyskusji. Takiej
debacie brakuje „poczucia rzeczywistoÊci,
zmian w czasie, a wi´c sensu historycznego”51.

Przyjrzyjmy si´ pokrótce niektórym reakcjom
na poglàd Kadarego o „albaƒskiej to˝samoÊci
europejskiej”, publikowanym w prasie co-
dziennej. Te reakcje sà symptomatyczne, po-
niewa˝ ods∏aniajà pewne stare ideologiczne
schematy wyjaÊniania historii. WybraliÊmy
kilka takich, które dotyczà relacji religia –
to˝samoÊç narodowa. 

JeÊli chodzi o religi´ i albaƒskà „to˝samoÊç na-
rodowà”, wi´kszoÊç autorów podziela poglàd,
˝e religia nie ma zwiàzku z to˝samoÊcià narodo-
wà, i ˝e religia muzu∏maƒska jest bardziej szko-
dliwa. W najlepszym wypadku to˝samoÊç naro-
dowà postrzegajà tak, jakby wspó∏˝y∏a z innymi
to˝samoÊciami religijnymi, lokalnymi, klano-
wymi, ale to dzia∏acze odrodzeniowi ponad pó∏-
tora wieku temu dokonali w∏aÊciwego wyboru,
wybierajàc to˝samoÊç narodowà52.

Spotyka si´ opinie ceniàce religi´ jako wartoÊç
jednostkowà, „laickie wp∏ywy” zaÊ traktowane
sà bardziej jako zwiàzane z kulturà wspólnoty.
Jeszcze inni uwa˝ajà religi´ i cywilizacj´ is-
lamskà za coÊ szkodliwego i w tym celu u˝y-
wajà argumentu, ˝e religia katolicka i prawo-
s∏awna majà po 2 tysiàce lat, natomiast islam
jest m∏odszy i wskutek tego mniej utrwalony
w narodzie53. Inna wersja zak∏ada, ˝e u Albaƒ-
czyków integrujàce si∏y [forcat përbashkuese]
narodowe i obywatelskie zawsze by∏y silniej-
sze ni˝ si∏y roz∏amowe [forcat ndarëse] bazu-
jàce na zró˝nicowaniu religijnym54.
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48 Zob. Jo dyshimeve për identitetin e shqiptarëve [Nie
wàtpliwoÊciom o to˝samoÊci Albaƒczyków] w „Shqip”
23.06.2006. Ton m∏odej dziennikarki, która Êledzi to
wydarzenie, sk∏ania do zastanowienia si´ nad
przenikaniem starych szablonów myÊlenia do m∏odego
pokolenia. „To˝samoÊç Albaƒczyków nie jest
huÊtawkà, która wychyla si´ wpierw na Wschód,
a potem na Zachód, ale jest wyrazistà to˝samoÊcià
kulturowà, której nie nale˝y podwa˝aç. Dyskusje, które
nie wnoszà niczego, prócz osiàgni´cia celów przez
nacjonalistyczne kr´gi coraz bardziej zainteresowane
to˝samoÊcià po∏owy Albaƒczyków […]. Albaƒczycy sà
narodem o wyrazistej to˝samoÊci europejskiej, i choç
tak˝e Wschód ich n´ka∏, to taka by∏a konkluzja
dyskusji przeprowadzonej przez badaczy
i intelektualistów podczas wczorajszej konferencji
«Albaƒska to˝samoÊç Albaƒczyków»”.

49 Szerzej zob. Xhufi P., Mjerimet e një sinodi [N´dza
pewnego synodu], „Shekulli” 24.07.2006.

50 Angielski badacz John Breuilly w swojej ksià˝ce pisze,
˝e ideologie ruchów narodowych majà do spe∏nienia
trzy g∏ówne funkcje: a) koordynacja – ma ona na celu
zgromadzenie w jednym ruchu ró˝nych interesów
politycznych i zjednoczenie ich wokó∏ kilku wspólnych
wartoÊci i celów, b) mobilizacja – dà˝y si´ do
ogarni´cia przez polityk´ nowych grup spo∏ecznych,
zaopatrujàc je w argumenty i wytyczajàc przed nimi
cele polityczne; c) legitymizacja – jest to rola, jakà
odgrywa nacjonalistyczna ideologia w ukazywaniu
po˝àdanego obrazu ruchu politycznego w oczach
cudzoziemców. [W:] Breuilly J., Nationalism and the
State, Chicago 1994, s. 93 [t∏um. w∏asne z alb. –
M.A.]. 

51 Zob. Xhufi P., op. cit.
52 Zob. Xhaferri A., Urtësia politike e rilindasve tanë nuk

ka alternative [Polityczna màdroÊç naszych dzia∏aczy
odrodzenia nie ma alternatywy], dodatek „Ndryshe” do
„Shqip” 27.05.2006.



Dostrzega si´ religijne i kulturalne wp∏ywy
Wschodu, ale nie zdo∏a∏y one zniszczyç „mi-
stycznych korzeni albaƒskiej to˝samoÊci, która
wspólnie z greckà po∏o˝y∏a podwaliny pod
wspó∏czesnà to˝samoÊç europejskà”55. General-
nie nieeuropejska kultura wschodnia jawi si´
jako obce cia∏o, które kultura albaƒska wyrwa-
∏a i zrzuci∏a bez problemu ze swego grzbietu,
kiedy tylko nadarzy∏a si´ ku temu sposobnoÊç,
czyli wtedy, kiedy si´ wyswobodzi∏a  z osmaƒ-
skiego „jarzma”56. Istotne jest to, ˝e Albaƒczycy
nie sà narodem zbyt przywiàzanym do religii57.

Kwestia zwiàzku religii z albaƒskà to˝samo-
Êcià narodowà widziana jest tak˝e dzisiaj
g∏ównie w romantycznej optyce XIX-wiecz-
nych dzia∏aczy odrodzeniowych. Rzecz w tym,
˝e ich pisma nie mia∏y charakteru naukowego,
ale by∏y elaboratami dydaktycznymi w duchu
oÊwieceniowym, romantycznym i moralizator-
skim. By∏y traktatami ideologicznymi i moder-
nizujàcà platformà politycznà w takim sensie,
˝e celem ich by∏o zbudowanie „narodu albaƒ-
skiego” homogenicznego kulturowo. W tym
znaczeniu Êwiadomie lub stymulowani swoim
romantycznym Êwiatopoglàdem wybierali takie
elementy, o których sàdzili, ˝e za ich pomocà
znowu powo∏ajà do ˝ycia „naród” albaƒski.
Jednym z tych elementów by∏ j´zyk albaƒski.
Religia w tym wypadku nie mog∏a si´ pojawiç
w ich narodotwórczej wizji, poniewa˝ nie by∏a
jednakowa dla wszystkich Albaƒczyków. Aby
wydawa∏a si´ „s∏absza i mniej wartoÊciowa”,
zbudowali mitologi´ narodowà, wed∏ug której
zbiorowa narodowa to˝samoÊç albaƒska jest

starsza i bardziej zakorzeniona wÊród Albaƒ-
czyków ni˝ religia58. W wyniku tego Albaƒ-
czycy przedstawiani sà jako „naród niezbyt re-
ligijny”.

Idea ta uleg∏a wzmocnieniu w okresie monar-
chii, kiedy Zogu oddzieli∏ paƒstwo od religii
w taki sposób, ˝e wyeliminowa∏ si∏y odÊrodko-
we wspólnot religijnych i „zg´Êci∏” [dos∏. kom-
paktësonte] naród albaƒski. Powy˝szy poglàd
przekszta∏ci∏ si´ w urz´dowà tez´ ideologicznà
w okresie socjalizmu. Dla antyreligijnego re˝i-
mu totalitarnego stwierdzenie Pashko Vasy, ˝e
„religià Albaƒczyka jest albaƒskoÊç”59, by∏o le-
gitymizacjà urz´dowej antyreligijnej propa-
gandy w celu uczynienia Albanii pierwszym
ateistycznym paƒstwem na Êwiecie. W ten spo-
sób poglàd, ˝e religia stanowi antytez´ narodu,
sta∏ si´ aksjomatem s∏u˝àcym paƒstwu albaƒ-
skiemu we wszystkich okresach i jako taki nie
by∏ wyjaÊniany, tylko przyjmowany z dobro-
dziejstwem inwentarza. Posiadajàc d∏ugà tra-
dycj´ ideologicznego wsparcia paƒstwowego
i jego propagowania jako cennej, unikalnej ce-
chy narodu albaƒskiego, idea niereligijnoÊci
Albaƒczyków zdoby∏a a priori prawo obywa-
telstwa w albaƒskich badaniach. NiereligijnoÊç
postrzegana jest jako cecha w∏aÊciwa wszyst-
kim Albaƒczykom ukazywanym arbitralnie ja-
ko homogeniczna wspólnota kulturowa.
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53 Zob. Tarifa F., wywiad w „Tirana Observer”
17.05.2006.

54 Zob. Stefani A., Nënë Tereza monument dashurie
[Matka Teresa – pomnik mi∏oÊci], „Panorama”
22.03.2006.

55 Zob. Stani L., wywiad w „Tirana Observer” 22.03.2006.
56 Zob. Topçiu L., wywiad w „Tirana Observer” 22.03.2006.
57 Zob. Plasari A., wywiad w „Gazeta Shqiptare”

24.07.2006.

58 Frashëri S., Shqipëria c’ka qënë e c’do të bëhetë
[Albania jaka by∏a, jaka jest i jaka b´dzie], Prisztina
1978, s. 47, 53. Pasha V., E vërteta mbi Shqipërinë
dhe shqiptarët [Prawda o Albanii i Albaƒczykach],
Vepra Letrare, t. 1, Tirana 1987, s. 102.; Konica F.,
Cfarë është komb? [Czym jest naród], „Albania”
9/1898, s. 146.

59 Jak s∏usznie podkreÊli∏a Nathalie Clayer, to
powiedzenie Pashko Vasy nale˝y traktowaç jako
wezwanie do zasypania g∏´bokich religijnych
podzia∏ów mi´dzy Albaƒczykami. Nie nale˝y go
widzieç jako potwierdzenia, ˝e religià Albaƒczyków
by∏a w istocie „albaƒskoÊç”. [W:] r´kopis ksià˝ki Aux
origines du nationalisme albanais, opublikowanej
nast´pnie przez wydawnictwo Kanthal, Pary˝ 2007, 
s. 223.



Nawiàzujàc do problemu relacji religii i albaƒ-
skiej to˝samoÊci narodowej, Nathalie Clayer
mówi: „Cz´sto si´ zak∏ada, ˝e nacjonalizm al-
baƒski nie uwzgl´dnia przynale˝noÊci religij-
nej, to znaczy ˝e Albaƒczyk jest przede
wszystkim Albaƒczykiem, nim stanie si´ kato-
likiem, prawos∏awnym lub muzu∏maninem.
Ale jest to jedynie cz´Êç nacjonalistycznego
wywodu. Dla zmobilizowania jak najwi´k-
szych warstw ludnoÊci wywód ten, kiedy za-
chodzi taka potrzeba, odwo∏uje si´ tak˝e do
przynale˝noÊci religijnej. W ten sposób równo-
legle w ka˝dej ze wspólnot religijnych dokona∏
si´ proces budowy narodowej to˝samoÊci al-
baƒskiej. Na przyk∏ad prawos∏awni w latach
1906–1907 przejawili wol´ zbudowania auto-
kefalicznego koÊcio∏a albaƒskiego. Z kolei al-
baƒscy muzu∏manie usi∏ujà na wszelkie sposo-
by udowodniç swojà przynale˝noÊç europej-
skà, poniewa˝ dominowa∏o przekonanie, ˝e
skoro skoƒczy∏o si´ panowanie osmaƒskie,
muzu∏manie nie mogà zostaç legalnie na Ba∏-
kanach. Albaƒczycy wyjaÊnili wi´c, ˝e sà au-
tochtonami i nie majà ˝adnych zwiàzków
z Turkami. Z takiego zjawiska bierze si´ te˝
instrumentalizacja bektaszyzmu, «innego is-
lamu», nieb´dàcego islamem sunnickim, któ-
ry symbolizowa∏ despotyzm ówczesnego su∏-
tana Abdulhamida (1876–1909)”60.

W istocie „naturalnà sytuacj´” przeci´tnego
Albaƒczyka koƒca XIX i poczàtku XX
stulecia, w odró˝nieniu od tego, co propaguje
si´ tak˝e dzisiaj w romantycznym duchu
sprzed ponad wieku, wyznacza∏y g∏ównie po-
dzia∏y religijne, regionalne i tym podobne,
a wcale nie przynale˝noÊç do „wyobra˝onej”
wspólnoty narodowej, jeÊli u˝yç wyra˝enia
Benedicta Andersona. Nacjonalistyczna mito-
logia „Odrodzenia Narodowego” pod silnym
wp∏ywem europejskiego romantyzmu61

uwznioÊla∏a Êredniowiecznà przesz∏oÊç narodu
albaƒskiego i widzia∏a jà w opozycji do n´dz-

nej teraêniejszoÊci (wieku XIX). Teraêniej-
szoÊç nale˝a∏o przekszta∏ciç i przywróciç do
stanu jak ze „z∏otych czasów przesz∏oÊci”.
„Z∏otymi czasami” by∏y te, w których Albaƒ-
czycy byli rzeczywiÊcie „Albaƒczykami”,
a w teraêniejszoÊci, w której ukazuje si´ ich
w sposób zafa∏szowany, nie czujà si´ ju˝ Al-
baƒczykami, ale „muzu∏manami” i „giaura-
mi”62. […]

Równie˝ w prasie z tamtego okresu widaç, ˝e
poczucie „narodowe” by∏o bardzo s∏abe w na-
rodowej masie i zupe∏nie nie takie, jak je sobie
wyobra˝aliÊmy wszyscy w szkolnych ∏awkach,
kiedy uczyliÊmy si´ upi´kszonej historii
„Odrodzenia”. W jednej z ówczesnych ojczy-
stych gazet (poczàtek XX wieku) m∏ody ch∏o-
piec z diaspory, który przyjecha∏, aby zobaczyç
swoje miejsce urodzenia, dziwi si´, widzàc, ˝e
mieszkaƒcy Kruji wiedzà bardzo ma∏o o Skan-
derbegu, którego intelektualiÊci „Odrodzenia”
przekszta∏cili w „bohatera narodowego”63.
O podobnej sytuacji mówi Mid’hat Frashëri
w swoich wspomnieniach, w których podkreÊla,
˝e po uzyskaniu niepodleg∏oÊci Albania stan´-
∏a przed wa˝nymi i trudnymi problemami, po-
niewa˝ „z chaotycznej gromady klanów nale-
˝a∏o stworzyç naród i Paƒstwo”64.
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60 Zob. Clayer N., Rrënjët e islamit në Ballkan [Islamskie
korzenie na Ba∏kanach], przedruk z „Regard sur l’Est”
w „Shqip” 18.05.2006. Tej samej autorki zob. tak˝e
The Myth of Ali Pasha and the Bektashis: The
Construction of an „Albanian Bektashi National
History”, [w:] Schwandner-Sievers S., Fisher B.J.
(ed.), Albanian Identities, Myth and History, London
2002, s. 127–134. 

61 Zob. Çabej E., Shqiptarët midis Perëndimit dhe
Lindjes [Albaƒczycy mi´dzy Zachodem a Wschodem],
Tirana 1994, s. 73.

62 Zob. tak˝e Frashëri M. (alias Skëndo Frashëri), Fe
c’është, komb c’është [Religia czym jest, naród czym
jest], [w:] Kthimi i Mid’hat Frashërit [Powrót Mid’hata
Frashëriego], Tirana 1997, s. 72. +



Zakoƒczenie 
Stara∏em si´ w tym artykule wyjaÊniç stary na-
cjonalistyczny i zideologizowany sposób my-
Êlenia o historii Albaƒczyków, który ujawni∏
si´ ponownie, tym razem w trakcie debaty
o to˝samoÊci Albaƒczyków, rozpocz´tej przez
pisarza Ismaila Kadare i akademika Rexhepa
Qosj´. Esej Kadarego zawiera przes∏anie nacjo-
nalistyczne, poniewa˝ esencjonalizuje Albaƒ-
czyka i przyjmuje go z to˝samoÊcià niezmiennà
przez wieki. Jest tak˝e ideologiczny, poniewa˝
w omawianiu tak wa˝nego tematu, jakim jest
albaƒska to˝samoÊç narodowa, u˝ywa tych sa-
mych starych technik z przesz∏oÊci. Tego rodza-
ju artyku∏y z gruntu nie pomagajà w opisywaniu
historii, a wraz z nià równie˝ innych dziedzin
dzia∏alnoÊci intelektualnej, w nowym duchu –
odmitologizowujàcym i krytycznym. Histori´
znowu si´ wymyÊla na nowo, malujàc jà tym sa-
mym starym p´dzlem, tyle ˝e innymi farbami,
jak „wymaga tego czas”.

Ten nacjonalistyczno-romantyczny i ideologicz-
ny sposób myÊlenia ˝yje i ma si´ dobrze tak˝e
dzisiaj, a to dlatego, ˝e albaƒskie spo∏eczeƒ-
stwo jest na niego bardzo podatne. Od czasów
niepodleg∏oÊci paƒstwo funkcjonowa∏o przez
prawie trzy czwarte wieku w re˝imach autory-
tarnych, despotycznych i totalitarnych, a przez
ostatnich 16 lat miota si´ w konwulsjach trans-
formacji „chaokryzysu kulturowego”. Re˝imy
te karmi∏y albaƒskie spo∏eczeƒstwo mitami
o wielkoÊci narodu albaƒskiego, odwo∏ywa∏y
si´ do unikalnych cnót Albaƒczyka i traktowa-
∏y go w duchu romantyzmu XIX wieku. Okres
ten zbieg∏ si´ w ca∏ej rozciàg∏oÊci z procesem
tworzenia si´ narodu albaƒskiego. By∏ to czas
modernizacji, który wymaga∏ okreÊlonego ide-
ologicznego wsparcia i któremu zaoferowa∏
nacjonalistycznà mitologi´ w duchu romantycz-
nym. Z takiego punktu widzenia Albania nie
jest jakimÊ wyjàtkiem, podà˝a takà samà Êcie˝-

kà, jakà przeby∏y inne narody. Albaƒskà cechà
szczególnà by∏ sposób selekcjonowania/
uprzywilejowania elementów zasobu tej mito-
logii (j´zyk, pochodzenie, cnoty „narodowe”,
przynale˝noÊç religijna itd.) przez albaƒskich
intelektualistów patriotów w okreÊlonych mo-
mentach historycznych. D∏uga, prawie pó∏-
wieczna izolacja po wojnie sprawi∏a, ̋ e albaƒska
twórczoÊç intelektualna nie przyswoi∏a wspó∏-
czesnych osiàgni´ç nauk humanistycznych
badajàcych problemy nacjonalizmu i narodo-
wych to˝samoÊci. A „naród niepoinformowany
o innych wsz´dzie widzi tylko siebie”65.

Debata wykaza∏a, ˝e nacjonalizm jako poli-
tyczny wywód i sposób wyjaÊniania (deformo-
wania) historii jest cz´sto wykorzystywany
i prze˝ywa zmian´ systemów politycznych.
W systemie totalitarnym by∏ on potrzebny do
legitymizowania „jedynej rewolucyjnej roli Al-
banii”. Zw∏aszcza po zerwaniu ze Zwiàzkiem
Radzieckim i obozem socjalistycznym w latach
60. nacjonalistyczna retoryka wykorzystywana
by∏a do zwi´kszania wiary, ˝e „Albaƒczycy
oprà si´ imperialistyczno-rewizjonistycznemu
okrà˝eniu jak granitowa ska∏a”, podobnie jak
robili to zawsze w swojej historii z Rzymiana-
mi, Andegawenami, Wenecjanami, Turkami,
W∏ochami, Chiƒczykami i z tymi wszystkim,
którzy na pró˝no starali si´ ich zniszczyç.

W trakcie postkomunistycznej transformacji
nacjonalizm zdobywa jeszcze wi´kszà racj´
bytu jako narz´dzie, które utrzymuje „przy ˝y-
ciu” zbiorowà to˝samoÊç narodu w warunkach
bardziej otwartego Êwiata, zmieniajàcego si´
znacznie szybciej ni˝ w okresie zimnej wojny.
Ten otwarty i ruchliwy w swej dynamice
zmian Êwiat mo˝na tak˝e postrzegaç jako za-
gro˝enie dla „kultury narodowej”, która przez
ostatnie 50 lat przywyk∏a do ˝ycia w swojej
skorupie. Dlatego w czasach globalizacji zbio-
rowà to˝samoÊç „narodowà” cz´sto wyra˝a si´
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poprzez ksenofobiczne wywody i wykluczajà-
ce zró˝nicowanie kulturowe, z którym teraz
kultura miejscowa zmuszona jest wspó∏dzia∏aç
i wspó∏˝yç.

Prócz tego nacjonalizm mo˝na traktowaç jak
maÊç na postkomunistyczny kryzys to˝samo-
Êciowy, mo˝e on pos∏u˝yç do odkrywania na
nowo „unikalnej tradycji narodowej”, wy-
schni´tej od „internacjonalistycznej” ideologii
komunizmu, ale mo˝e te˝ byç wyciàgni´ciem
r´ki do by∏ej inteligencji ludowej, aby przysto-
sowa∏a si´ ideologicznie do nowego i „demo-
kratycznego” systemu politycznego. 

Powy˝sza debata mia∏a bez wàtpienia równie˝
stron´ pozytywnà. Po pierwsze, dlatego ˝e
poddany zosta∏ pod dyskusj´ wa˝ny temat, ja-
kim jest „to˝samoÊç narodowa”. Po drugie,
dlatego ˝e krytyczne g∏osy wobec urz´dowej
linii kulturowej „europejskiej to˝samoÊci Al-
baƒczyków”, choç jeszcze nieliczne, usi∏owa∏y
pokazaç bezu˝ytecznoÊç malowania historii
Albaƒczyków jaskrawymi barwami nacjonali-
zmu romantycznego i ekskluzywnego. Te bar-
wy jedynie oÊlepià wzrok Albaƒczyka i trud-
niej mu b´dzie dostrzec, ˝e wyruszy∏ w drog´
ku Europie, która staje si´ coraz bardziej wie-
lokulturowa. 

T∏umaczenie z j´zyka albaƒskiego: M.A.

Artyku∏ Fryma romantike dhe nacionaliste në debatin
për „identitetin shqiptar” ukaza∏ si´ po raz pierwszy
w czasopiÊmie „Përpjekja” 23/2006, s. 13–33;
publikujemy jego obszerne fragnmenty.
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63 Përshkrim i më të shquarve qytete të Shqipërisë
[Opis najbardziej znanych miejscowoÊci w Albanii],
„Kombi” 24.08.1907. Swój symboliczny wymiar jako
„narodowy bohater Albaƒczyków” Skanderbeg, taki
jakiego znamy go dzisiaj, zyska∏ g∏ównie wtedy, kiedy
Albaƒczycy zorganizowali si´ w jedno paƒstwo i kiedy
to paƒstwo zacz´∏o si´ konsolidowaç w latach
1920–1930. Paƒstwo albaƒskie, czy to monarchia
zogistowska, czy totalitarne paƒstwo komunistyczne,
przekszta∏ci∏o Skanderbega w laickà ikon´
narodowo-paƒstwowà. W ciàgu ca∏ego istnienia
paƒstwa albaƒskiego imi´ Skanderbega dozna∏o
rosnàcej ekspansji w u˝ywaniu go jako symbolu
narodu. Zacz´∏o si´ od herbu paƒstwowego, wielu
badaƒ historycznych mu poÊwi´conych, sympozjów
i konferencji, niezliczonych pomników i obrazów,
tekstów szkolnych, a skoƒczy∏o na banknotach,
nazwach statków, akademii wojskowych, dru˝yn
pi∏karskich i koniaku albaƒskiego o mi´dzynarodowej
s∏awie. Z takà samà sytuacjà, tzn. z wyblak∏ym
poczuciem „narodowym”, mamy do czynienia tak˝e
w innym artykule w tej samej gazecie. Zob.
Bukuritë’e Korçës [Pi´kno Korczy], „Kombi”
10.05.1907. 

64 Zob. Skëndo L., Problemet e Shqipërisë indipendente
(shkruarë pas kujtimeve personale) [Problemy
niepodleg∏ej Albanii (napisane na podstawie w∏asnych
wspomnieƒ)], przedruk w „Përpjekja” 2/1995, s. 95.
Zob. tak˝e Puto A., Feja e shqiptarit është shqiptaria:
mit apo konstrukt historik [Religià Albaƒczyka jest
„albaƒskoÊç”: mit czy konstrukcja historyczna],
„Përpjekja” 15–16/1997, s. 32–39.

65 Zob. Mehmeti K., Muret dhe hija e tyre [Âciany i ich
cieƒ], „Shqip” 20.06.2006.


