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Podczas niedawnych wyborów lokalnych
w Anglii1, w których ci´˝kà pora˝kà poniós∏
Tony Blair, uwag´ obserwatorów zwróci∏o
pewne zjawisko, które, choç marginalne,
doÊç szeroko komentowane by∏o w prasie
Êwiatowej: Brytyjska Partia Narodowa [Bri-
tish National Party] – rasistowska partia pra-
wicowej ekstremy – zyska∏a sporà liczb´ g∏o-
sów. Choç bez porównania s∏absza od partii Le
Pena we Francji, ze wzgl´du na tradycje
Wielkiej Brytanii, dzi´ki którym kraj ten jest
bardziej wielokulturowy i otwarty na obcych
ni˝ Francja, wzrost jej znaczenia nie przeszed∏
bez echa. Napisa∏em o tym fenomenie do mo-
jego przyjaciela Anglika i otrzyma∏em od nie-
go zadziwiajàcà odpowiedê. Potwierdzi∏, i˝
rzeczywiÊcie partia ta nie ma takiego znaczenia
jak Front Narodowy Le Pena, ale przytoczy∏
fakt, który na nim, jako znawcy i przyjacielu
Albanii, wywar∏ wra˝enie. Napisa∏ mianowi-
cie, ˝e w Londynie, w sàsiadujàcej z nim dziel-
nicy, do której wybrali si´ dziennikarze, aby
przeprowadzaç wywiady, poniewa˝ mieszka
w niej wielu emigrantów, g∏osujàcy na Brytyj-
skà Parti´ Narodowà mówili, ˝e nie majà nic
przeciwko czarnym, ale sà przeciwni Albaƒ-
czykom (znanym tam jako Kosowianie, pod
których cz´sto podszywajà si´ Albaƒczycy
z Albanii, aby ∏atwiej uzyskaç azyl).

Przypomnia∏em sobie o tym fakcie, kiedy Êle-
dzi∏em goràcà polemik´ na temat to˝samoÊci
Albaƒczyków, zapoczàtkowanà sporem mi´-
dzy Rexhepem Qosjà2 a Ismailem Kadare, na-
st´pnie kontynuowanà w wielu komentarzach
i dyskusjach. Dlaczego przypomnia∏ mi si´
w∏aÊnie ów fakt? Otó˝ dlatego, ˝e we wszyst-
kim, co si´ mówi i pisze o to˝samoÊci Albaƒ-
czyków, wyraênie widaç, i˝ nadrz´dnà jej
pobudkà jest dà˝enie do bycia Europejczy-
kiem. Przywo∏uj´ ten fakt z powodu
kontrowersyjnej w tym projekcie idei Kadare-
go,  w której  wartoÊcià jest chrzeÊcijaƒska to˝-
samoÊç Albaƒczyków, natomiast to˝samoÊç
muzu∏maƒska jest antywartoÊcià. Od tej opinii
blisko do konstatacji, ˝e dobrze jest podkreÊlaç
t´ pierwszà, a zacieraç, na ile si´ da, t´ drugà,
do tego stopnia, a˝ w koƒcu sama zniknie.
Przypomnia∏o mi si´ równie˝, ˝e w
przemówieniu, wyg∏aszanym w∏aÊnie w Wiel-
kiej Brytanii, nasz prezydent Alfred Moisiu3

na poparcie tego projektu powiedzia∏ mi´dzy
innymi: „cz´sto nazywa si´ Albaƒczyków na-
rodem w wi´kszoÊci muzu∏maƒskim. To bar-
dzo powierzchowna analiza albaƒskiej rze-
czywistoÊci. Po pierwsze dlatego, ˝e islam
w Albanii nie jest religià pierwotnà [fe burimo-
re] ani religià rozpowszechnionà w okresie jej
powstania, ani te˝ religià dominujàcà, ale zja-
wiskiem, które przysz∏o i zosta∏o przekazane
w j´zyku i liturgii czynnika, który go przy-
niós∏. W islamizmie albaƒskim islam ma twarz
europejskà. I z regu∏y jest islamizmem p∏yt-
kim. W ka˝dym Albaƒczyku, jeÊli troch´ po-
grzebaç, odkryje si´ jego chrzeÊcijaƒski pier-
wiastek [thelb]”.
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Po 11 wrzeÊnia 
zauwa˝a si´ starania 
kanibali o o˝ywienie 
paradygmatu, który 
prowadzi do
instrumentalizowania 
religijnej to˝samoÊci
chrzeÊcijan.

1 Artyku∏ „Esenca” jonë identitare dhe „kanibalizmi
kulturor” po raz pierwszy ukaza∏ si´ w „Korrieri”
23.05.2006. 

2 Rexhep Qosja [Red˝ep Czosja] (ur. 1936) – albaƒski
(kosowski) krytyk literacki, historyk literatury i pisarz.

3 Alfred Moisiu (ur. 1929) – prezydent Albanii w latach
2002–2007.



Anglicy, którzy g∏osowali na Brytyjskà Parti´
Narodowà, chyba w ogóle nie s∏yszeli rad na-
szego prezydenta, i˝ muszà troch´ pogrzebaç,
aby znaleêç cennà istot´ Albaƒczyków (wed∏ug
Freuda, faktycznie, jeÊli troch´ pogrzebaç
w cz∏owieku, to doszukasz si´ zwierz´cia).
Wciàgn´li zaÊ Albaƒczyków na list´ najgor-
szych, za Arabami i Murzynami, nie mówiàc
o Indianach, Chiƒczykach i Bóg wie o kim
jeszcze. Wielkie dziwy! Co si´ wi´c sta∏o? Czy
ci Anglicy nie wiedzà, ˝e nasza europejska
to˝samoÊç o bia∏ej twarzy, g∏´bokich korze-
niach – poczàtkowo grecko-rzymskich, potem
chrzeÊcijaƒskich – powinna wystarczyç, aby
nie stawiaç nas za Murzynami o czarnych twa-
rzach, z których wi´kszoÊç na dodatek jest mu-
zu∏maƒska? Tym bardziej ˝e nie jesteÊmy terro-
rystami jak Êniadzi Arabowie! Chyba w∏aÊnie te
pytania wyczyta∏em na zdziwionej twarzy mo-
jego znajomego, kiedy opowiedzia∏em mu, co
mówili wyborcy Brytyjskiej Partii Narodowej.
G∏´boko i mocno bowiem utkwi∏o mu w g∏o-
wie, ˝e skoro jesteÊmy daleko za Chiƒczykami
i Murzynami, tak˝e Arabami, czerwonymi oraz
˝ó∏tymi, to jaki dystans dzieli nas od Anglików,
Niemców i nordyków, którzy majà skór´ nawet
troch´ bielszà od naszej? Jego zdziwiona mina
sk∏oni∏a mnie do zabrania g∏osu w debacie
o europejskiej to˝samoÊci Albaƒczyka.

Wróçmy zatem do debaty. WÊród osób zaan-
ga˝owanych w dyskusj´ (z wyjàtkiem rzad-
kich przypadków) rzuca si´ w oczy dramatycz-
na nieznajomoÊç wspó∏czesnych koncepcji
to˝samoÊci, zw∏aszcza narodowej. T´ niezna-
jomoÊç demaskuje tak˝e przemówienie prezy-
denta. Widaç wyraênie, ˝e napisane zosta∏o
przez jakiegoÊ „akademika” ze szko∏y Envera
Hoxhy przemienionego w okcydentalist´.
Wi´kszoÊç piszàcych, z Kadarem na czele,
kiedy mówi o narodzie albaƒskim i to˝samo-

Êci albaƒskiej, ma na myÊli niezmiennà istot´
Albaƒczyka i albaƒskoÊci, która tkwi w nich,
niezale˝nie od tego, jacy byli historycznie
i jacy sà dzisiaj Albaƒczycy – w Albanii i na
Êwiecie.

„Albaƒski muzu∏manin rzeczywiÊcie przysi´ga
na Koran, ale jednoczeÊnie obchodzi Êwi´to
Matki Boskiej Zielnej w sierpniu, Âwi´tego
Jerzego pod koniec kwietnia, Âwi´tego Miko-
∏aja i Bo˝e Narodzenie w grudniu. Âwiadczy to
o tym, ˝e w Albaƒczyku, niezale˝nie od tego,
jak dziÊ okreÊla siebie samego, tkwi czynnik
homogenizujàcy i tym czynnikiem jest w∏aÊnie
15 wieków chrzeÊcijaƒstwa, które ka˝dy
odziedziczy∏ po swoich przodkach” – rozwa˝a∏
w Oksfordzie nasz prezydent w poszukiwaniu
„istoty” Albaƒczyka, którà tym razem nazywa∏
„czynnikiem homogenizujàcym”. By∏y prezy-
dent Sali Berisha4 z kolei polemicznie stwier-
dza: „Zas∏ugà [Kadarego] jest to, ˝e w ca∏ej
swej twórczoÊci zgromadzi∏ okruchy narodo-
wej duszy”.

Obaj prezydenci, a tak˝e Ismail Kadare, sami
o tym nie wiedzàc, pos∏ugujà si´ ugruntowanà
w okresie komunizmu stalinowskà koncepcjà
narodu, a co za tym idzie, tak˝e to˝samoÊci na-
rodowej. Stalinowska koncepcja narodu – jako
czegoÊ okreÊlonego raz, a dobrze – g∏osi
w∏aÊnie, ˝e „naród to wytworzona historycznie
trwa∏a wspólnota ludzi, powsta∏a na gruncie
wspólnoty j´zyka, terytorium, ˝ycia ekonomicz-
nego oraz uk∏adu psychicznego, przejawiajàce-
go si´ we wspólnocie kultury – tylko jednocze-
sne spe∏nienie tych warunków mo˝e stanowiç
naród”. Wi´kszoÊç autorów artyku∏ów tej deba-
ty, mówiàc o niezmiennej istocie/duszy Albaƒ-
czyka, tak˝e wyra˝a swojà archaicznoÊç. A jak
ju˝ znajdà i okreÊlà t´ istot´ (jeden nazywa jà
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4 Sali Berisha (ur. 1944) – prezydent Albanii w latach
1992–1997.



„europejskà esencjà”, drugi „duchowà konsty-
tucjà europejskà”, trzeci sprowadza do „geogra-
fii”), to pozosta∏à cz´Êç okreÊlajà mianem
przypadkowej [aksident]. W taki sposób trak-
tujà 500-letnià obecnoÊç imperium osmaƒskigo,
okres komunizmu, a tak˝e wspó∏czesnà trudnà
transformacj´. 

Nasi ideolodzy, nasi „wspó∏czeÊni dzia∏acze
odrodzeniowi”, widzàc t´ istot´, którà stawiajà
przed naszymi twarzami jak lustro, nie sà w sta-
nie zrozumieç, jak Anglicy mogà nie zauwa˝yç
tego, co od razu rzuca si´ w oczy. Jak mogà nie
rozumieç, ˝e jesteÊmy najbardziej europejscy
spoÊród wszystkich mo˝liwych Europejczy-
ków. Mamy to wypisane na naszej bia∏ej skó-
rze, wynika to z naszego szcz´Êliwego po∏o˝e-
nia geograficznego i naszych usilnych staraƒ
g∏oszenia wszem wobec, ˝e jesteÊmy Europej-
czykami. Ta historia powtarza si´ od dawna.
Pami´tam, jak w swoich lekturach natrafi∏em
mi´dzy innymi na notatki niemieckiego pu∏-
kownika z II wojny Êwiatowej, który wówczas
przebywa∏ w Albanii. Pisa∏, ˝e Albaƒczycy
chwalà si´ i mówià z dumà, i˝ sà Aryjczykami
i ludêmi Zachodu, kiedy go∏ym okiem widaç,
˝e sà typowymi ludêmi Wschodu.

Czym wi´c wyt∏umaczyç to wypaczone odbicie
nas samych w lustrze cudzoziemców, t´ ró˝nic´
mi´dzy istotà a obrazem przedstawionym (gwo-
li prawdy przyznaç trzeba, ˝e od czasu do czasu
tak˝e my jà dostrzegamy i mówimy, ˝e „jeste-
Êmy do ty∏u”, „mamy wiele wad”, ale mimo
wszystko nasz albaƒski pierwiastek lÊni jak
diament)? Odpowiedê mo˝na daç jedynie przez
postawienie pytania: z czym w istocie mamy
do czynienia, kiedy mówimy o „europejskiej
esencji albaƒskiej to˝samoÊci”? Czy chodzi
o „esencj´” ju˝ istniejàcà, czy te˝ o pewien
wytwór/pragnienie/idea∏, o pewnà „wspólnot´
wyobra˝onà”, o której mówi∏ Benedict Ander-
son?

Ci, którzy ukoƒczyli szko∏´ Êrednià na Zacho-
dzie – w której poznawali mi´dzy innymi g∏ów-
ne elementy XIX-wiecznego romantyzmu
i kilka podstawowych koncepcji mitologii
i wspó∏czesnej logiki – gdyby Êledzili naszà
debat´, odpowiedzieliby natychmiast, ˝e w tym
poszukiwaniu/znalezieniu esencji w minionych
wiekach chodzi o to, co mitologowie nazywajà
„mitem poczàtku i pochodzenia” [miti i kthimit
në origjinë]. By∏ to jeden z mitów za∏o˝yciel-
skich [miti themeltar] narodowego romantyzmu
XIX wieku w walkach o wyzwolenie narodowe
(zmierzch jednej to˝samoÊci i stworzenie in-
nej). Zdziwiliby si´ tylko faktem, ˝e nie wiemy,
i˝ ˝yjemy w XXI wieku, i ˝e arystotelesowska
logika substancji i przypadku przemin´∏a w od-
niesieniu do tych kategorii, które dzisiaj nazy-
wa si´ esencjà i doÊwiadczeniem.

Faktem jest, ˝e wszystkie ba∏kaƒskie nacjona-
lizmy w podwalinach swojej to˝samoÊci mia∏y
mit poczàtku i pochodzenia. By∏ on wa˝ny nie
tylko dla wykuwania to˝samoÊci, ale tak˝e dla
wybicia si´ na niepodleg∏oÊç. Ten mit po∏àczy∏
si´ z aspirowaniem do stania si´ ludêmi Za-
chodu, poniewa˝ tam w∏aÊnie zrodzi∏y si´ od-
rodzeniowe ruchy narodowe zmierzajàce do
wyzwolenia spod panowania imperiów. Mit ten
odgrywa∏ równie˝ istotnà rol´ w historii Alba-
nii. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e w XIX wieku
wierzono, i˝ mit i rzeczywistoÊç sà tym samym,
dziÊ natomiast wiedza o tym, ˝e istnieje ró˝ni-
ca mi´dzy mitem a rzeczywistoÊcià, jest cz´-
Êcià wiedzy zwyk∏ych Êmiertelników, nie zaÊ
monopolem kilku uczonych w Europie. Podob-
nie jak ÊwiadomoÊç tego, ˝e – wed∏ug wspó∏-
czesnej koncepcji narodu – populacje by∏y i sà
w trakcie formowania i ewoluowania, ˝e two-
rzenie narodu, a co za tym idzie, tak˝e to˝sa-
moÊci narodowej, jest procesem dynamicznym.

Wiadomo ju˝ dzisiaj, ˝e problem poszukiwa-
nia albo znalezienia w historii lub w geografii
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pierwiastka/to˝samoÊci jest w gruncie rzeczy
problemem tworzenia pierwiastka/to˝samoÊci
lub wielu pierwiastków/to˝samoÊci jako instru-
mentów spo∏eczno-kulturowych niezb´dnych
do zbudowania teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci.
(Zdawa∏ sobie z tego spraw´ równieê jeden
z ojców albaƒskiego nacjonalizmu Mid’hat
Frashëri, kiedy mówi∏, ˝e w 1912 roku Albaƒ-
czycy stan´li wobec obowiàzku stworzenia na-
rodu z gromady plemion).

W Êwiecie, do którego aspirujemy, wie si´
przede wszystkim o tym, ˝e istnieje zasadnicza
ró˝nica mi´dzy tym, co zwykle nazywamy na-
rodem lub „ludem”, a tym, co nazywa si´
„paƒstwem narodowym”. To ostatnie poj´cie
jest wytworem czasów wspó∏czesnych. I ˝e
w mi´dzynarodowym porzàdku Êwiat dzieli si´
na paƒstwa, nie na narody lub ludy (co pozwa-
la na przyk∏ad Francuzowi o afrykaƒskich ko-
rzeniach nazywaç siebie Francuzem). Jedynie
my, uczniowie nacjonalkomunizmu Envera
Hoxhy, wcià˝ mówimy tak, jakbyÊmy od cza-
sów Ilirów, Paƒstwa Arbërii, które odnajduje-
my wy∏àcznie w dzie∏ach Kadarego, po dzieƒ
dzisiejszy byli tà samà substancjà, tymi samy-
mi Albaƒczykami, tym samym narodem, tym
samym paƒstwem narodowym. Takie mówie-
nie nie czyni nas ani ludêmi Wschodu, ani Za-
chodu, lecz tylko nas oÊmiesza.

JakiÊ czas temu przetoczy∏a si´ przez nasz kraj
debata o odrestaurowaniu w twierdzy w Shko-
drze pomnika kultury – wpierw by∏ to koÊció∏,
nast´pnie przez 500 lat meczet. Sposób, w jaki
nazwano t´ odbudow´ w dokumencie Minister-
stwa Kultury („Odrestaurowanie KoÊcio∏a pod
wezwaniem...”), sk∏oni∏ wspólnot´ muzu∏maƒ-
skà do za˝àdania przerwania prac w obawie, ˝e
obiekt mo˝e si´ staç koÊcio∏em. Muzu∏manie
uznali, ˝e to obra˝a ich histori´, zatem równie˝

ich to˝samoÊç. Ca∏a dyskusja skoncentrowa∏a
si´ na tym, czym by∏ ten obiekt: koÊcio∏em czy
meczetem. W ten sposób starcie dwóch wspól-
not przenios∏o si´ do historii. Wo∏aniu, ˝e ra-
cj´ ma ten, kto ustali, jaki by∏ oryginalny
kszta∏t obiektu, przeciwstawione zosta∏o inne
wo∏anie – ˝e wa˝niejsze jest to, jaki by∏ jego
ostatni kszta∏t. Albaƒczycy stan´li przed dyle-
matem: kim jesteÊmy? Czy chrzeÊcijanami,
jak uwa˝ajà ci, dla których wa˝ne jest, ˝e naj-
pierw by∏ to koÊció∏, czy muzu∏manami, jak
twierdzà ci, dla których istotniejsze wydaje si´,
˝e przez 500 lat budynek ten by∏ meczetem,
czy te˝ jednymi i drugimi, zdaniem których
jest to zarówno koÊció∏, jak i meczet?

JeÊli przyjrzeç si´ bli˝ej idei odrestaurowania
obiektu w jego pierwotnym kszta∏cie, to
zarówno dzia∏acze odrodzeniowi, jak i komuni-
Êci opowiadajà si´ za rewitalizacjà mitu poczàt-
ku i pochodzenia, ale w jego nowym wariancie.
W wariancie pionierów albaƒskiego odrodze-
nia mit poczàtku i pochodzenia by∏ powrotem
do wolnej ojczyzny, nie zaÊ do religii, nato-
miast w wariancie komunistów religia (zarów-
no chrzeÊcijan, jak i muzu∏manów) postrzegana
by∏a jako coÊ obcego „albaƒskiemu pierwiastko-
wi”, jako agentura tych, którzy na nas napadali.

Przyglàdajàc si´ jeszcze uwa˝niej, zauwa˝ymy,
i˝ ci, którzy dzisiaj uzasadniajà, ˝e religia
muzu∏maƒska jest religià najeêdêcy, nie ro-
bià nic innego, jak tylko rozumujà zgodnie
z logikà komunistów, a jeÊli pos∏u˝yç si´ nià
do koƒca, to si´ oka˝e, ˝e równie˝ religia
chrzeÊcijan by∏a religià najeêdêców, poniewa˝
dotar∏a do nas poprzez Rzymian, z którymi
my, Ilirowie, walczyliÊmy w obronie naszej
niezale˝noÊci i to˝samoÊci kulturowej, a t´ –
jak pisze sam wielki Kadare – mieliÊmy ni
mniej, ni wi´cej, tylko takà samà jak wybitni
Grecy w staro˝ytnoÊci. A zatem jak to jest z na-
szym to˝samoÊciowym pierwiastkiem? 
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Dla ka˝dego, którego myÊlenie nie zosta∏o
zdeformowanej przez nacjonalkomunistycznà
szko∏´ Envera Hoxhy oraz choç troch´ zna
wspó∏czesne koncepcje narodowych to˝samo-
Êci (wystarczy przeczytaç kilka ksià˝ek opu-
blikowanych tak˝e w j´zyku albaƒskim, takich
jak: Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Pro-
gram, mit, rzeczywistoÊç Erica Hobsbawma
czy Etnonacjonalizm w Europie Ursa Alter-
matta), jasne jest, ˝e nie chodzi tutaj o znale-
zienie prawd historycznych, ale o stworzenie
prawd mitologicznych potrzebnych do zjedno-
czenia ludzi dla celów wspó∏czesnoÊci i przy-
sz∏oÊci, i ˝e to, co nazywamy „esencjà”, nale-
˝y przet∏umaczyç na „idea∏”.

Dlatego ca∏a ta debata – jeÊli osnuç jà wokó∏
decyzji, czy spoglàdamy za siebie, w histori´,
czy te˝ patrzymy w przysz∏oÊç – winna si´
koncentrowaç wokó∏ kilku fundamentalnych
pytaƒ:
– Jakiej to˝samoÊci / jakich to˝samoÊci

potrzebujemy dzisiaj; czy podkreÊlamy, 
˝e odpowiadamy na idea∏y czasu
i budujemy naszà teraêniejszoÊç
i przysz∏oÊç? 

– Czy pomaga nam w tym podkreÊlanie
to˝samoÊci chrzeÊcijaƒskiej i os∏abianie
to˝samoÊci muzu∏maƒskiej, jak chcà tego
zwolennicy Kadarego? 

– Czy powinniÊmy stawiaç albaƒskoÊç
[shqiptarinë] ponad to˝samoÊci religijne,
tym samym je zacierajàc [duke zbehur], 
czy te˝, jak mówi Qosja, roz∏o˝yç albaƒskoÊç
jak parasol nad mniejszymi to˝samoÊciami,
co jest bli˝sze dzia∏aczom odrodzenia? 

– Czy nie powinniÊmy ustawiç wszystkich
to˝samoÊci w jednym szeregu i, co wi´cej,
stworzyç tak˝e innych to˝samoÊci bez
innego to˝samoÊciowego parasola (prócz
paƒstwa laickiego, które gwarantuje prawa
obywatelskie), poniewa˝ sà to ró˝ne rzeczy,
wzajemnie oddzia∏ujàce na siebie? 

Kiedy stawiamy pytanie „czy powinniÊmy?”,
znowu ka˝dy z nas musi zachowaç ostro˝noÊç,
poniewa˝ od razu stanie przed kolejnymi pyta-
niami:
– Kim ja jestem, ˝e mam prawo okreÊlaç

to˝samoÊci prymarne i drugorz´dne naszego
spo∏eczeƒstwa?

– Kim ja jestem, ˝e chc´, abyÊmy zmienili
to˝samoÊci?

– Kim ja jestem, ˝e chc´, abyÊmy mno˝yli
to˝samoÊci?

– Czy mam prawo wymagaç od katolika albo
muzu∏manina, aby postawili albaƒskoÊç
ponad swojà wiarà?

– Czy katolik albo muzu∏manin majà prawo
powiedzieç mi: nie jestem prawdziwym
Albaƒczykiem, dopóki nie b´d´ wyznawa∏
ich religii? 

– Czy Albaƒczyk mo˝e mi powiedzieç, ˝e
jestem gorszym Albaƒczykiem, poniewa˝
nie uznaj´ albaƒskoÊci za swojà ludzkà
istot´, a jedynie za jednà z moich
to˝samoÊci i dlatego nie jestem nawet
Europejczykiem? 

– Czy katolik ma prawo powiedzieç
muzu∏maninowi, ˝e jest w mniejszym
stopniu europejski, poniewa˝ nie jest
chrzeÊcijaninem? 

– Czy muzu∏manin ma prawo powiedzieç, ˝e
swojà to˝samoÊç odnajduje bardziej
w Êwiecie arabskim ni˝ w europejskim?

Odpowiedzi na te i inne pytania sà ró˝ne w za-
le˝noÊci od naszej wizji Êwiata. Ale sam fakt,
˝e wszystkie te pytania zwiàzane z to˝samoÊcià
/ to˝samoÊciami istniejà, Êwiadczy o tym, jak
bardzo jest to z∏o˝ona kwestia, i jeÊli chcemy
budowaç demokracj´, to w nawiàzaniu do tych
pytaƒ powinniÊmy przyjàç koncepcje to˝samo-
Êciowe inne od tych anachronicznych, mówià-
cych o „pierwiastkach”, „esencjach”, o to˝sa-
moÊciach prymarnych i drugorz´dnych czy
o „wysi∏ku na rzecz okreÊlenia raz na zawsze
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naszej to˝samoÊciowej ÊwiadomoÊci, co
wszystkie narody europejskie teraz uczyni∏y”.

JeÊli rzeczywiÊcie aspirujemy do tego, aby staç
si´ demokratycznymi obywatelami czasów,
w których ˝yjemy – wzbraniam si´ powiedzieç
„europejskimi”, poniewa˝ demokracja, jako
droga ku wi´kszej wolnoÊci, nie jest „istotà” czy
„esencjà” Europy, co stawia jà ponad innymi,
ale procesem rozciàgni´tym historycznie
i geograficznie, i nieskoƒczonym – powinni-
Êmy zdaç sobie spraw´, ˝e kiedy mówimy
o to˝samoÊci/to˝samoÊciach, musimy usilnie
piel´gnowaç i broniç wiedzy o kilku to˝samo-
Êciach cz∏owieka, a nie tylko o jednym to˝sa-
moÊciowym jàdrze czy o ostatecznej superto˝-
samoÊci.

Powodów jest wiele: 1) spo∏eczeƒstwo obywa-
telskie (europejskie i niekoniecznie europejskie)
zbudowane zosta∏o na bazie indywidualnego
prawa obywatela, a nie zbiorowego prawa gru-
py, i ten obywatel jest wieloto˝samoÊciowy,
choçby tylko z powodu ewolucji, którà prze-
chodzi wraz z wiekiem; 2) kilkakrotne to˝sa-
moÊci, wchodzàce w interakcje mi´dzy sobà,
znacznie lepiej odpowiadajà rzeczywistoÊciom
spo∏ecznym i indywidualnym, dlatego ˝e, jak
mówi Urs Altermatt, „tylko w taki sposób mo-
gà splataç si´ ze sobà wiernoÊç polityczna
i kulturalna”, ale przede wszystkim dlatego,
mówiàc s∏owami Claude’a Lévi-Straussa, ˝e
3) kulturowa homogenizacja nie jest niczym
innym, jak tylko „kulturowym kanibalizmem”. 

Dlatego ten, kto chce nam wyznaczyç jednà
prymarnà to˝samoÊç ostatecznà, nazywajàc jà
równie˝ „europejskà” (wykorzystujàc/nad-
u˝ywajàc tym samym pot´˝nego mitu czasu,
poniewa˝ tak˝e „to˝samoÊç europejska” jest
mitem/idea∏em; ten, kto zechce jà okreÊliç jako
niezmiennà esencj´, zaplàcze si´ jeszcze bar-
dziej ni˝ ci, którzy próbujà okreÊliç esencj´ Al-

baƒczyków), i uwa˝a siebie za jej przedstawi-
ciela i obroƒc´, wzbudza podejrzenia. Tylko
bowiem krok dzieli okreÊlenie tej to˝samoÊci
od starania, aby nas homogenizowaç, dyskry-
minowaç, a nast´pnie przeÊladowaç. Jeden ze
zwolenników Kadarego, og∏aszajàc we wspo-
mnianej debacie, ̋ e wysoko ceni konsekwencj´
Kadarego w obronie idei, ˝e to˝samoÊç Albanii
zwiàzana jest z chrzeÊcijaƒstwem, a wi´c z Za-
chodem, pot´pia stanowisko, wed∏ug którego
Albania znajduje si´ na skrzy˝owaniu dwóch
kultur, i mówi: „Albaƒczycy, bez wzgl´du na
swojà obecnà przynale˝noÊç religijnà, majà
jednà i tylko jednà to˝samoÊç historycznà, po-
litycznà, kulturowà i obywatelskà – europejskà.
Kto myÊli inaczej i swojà ˝ó∏ç usi∏uje wylewaç
na prawo i lewo, a tak˝e dalej – za granic´, sam
sobie winien”. Jak˝e blisko j´zyka dyktatury
dêwi´czà te s∏owa! Nie przypadkiem ci, którzy
cz´sto wypowiadajà si´ w ten sposób, tak˝e
w swojej komunistycznej przesz∏oÊci çwiczyli
si´ w „szukaniu tych, którzy wylewali ˝ó∏ç”.

Niechaj nikt nie myÊli, ˝e skoƒczy∏a si´ szpet-
na historia kulturowego kanibalizmu, która
prowadzi do kanibalizmu bez epitetu. W krót-
kiej postkomunistycznej albaƒskiej historii na-
potykamy dwa okresy, kiedy kanibale pokaza-
li swojà agresj´ i, próbujàc narzuciç priorytety
to˝samoÊciowe i homogenizowaç, narazili na
niebezpieczeƒstwo harmonijne wspó∏˝ycie
ró˝nych wspólnot religijnych, które odrodzi∏y
si´ na nowo w Albanii, a szerzej, Albaƒczy-
ków.

Pierwszy mia∏ miejsce wtedy, kiedy na fali
wzrostu nacjonalizmów na Ba∏kanach – co wià-
za∏o si´ g∏ównie, jeÊli chodzi o Albaƒczyków,
z kwestià Kosowa, a wi´c z przeciwstawie-
niem si´ Serbom – ta rasa kanibali chcia∏a
ustanowiç w Albanii i wykorzystaç politycznie
ide´, ˝e dobrymi Albaƒczykami, albo praw-
dziwymi (tzn. esencjalnymi), sà Albaƒczycy
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muzu∏manie, poniewa˝ tylko dzi´ki nim mo-
gliÊmy broniç to˝samoÊci i narodowoÊci.
W przeciwnym razie, gdyby chodzi∏o o chrze-
Êcijan zdrajców, to po∏kn´liby nas Serbowie
i Grecy. W owym czasie u˝ywano cz´sto w ga-
zetach, zw∏aszcza sprzyjajàcych w∏adzy, ter-
minu „s∏awoortodoks”. Chodzi∏o o demonizo-
wanie cz´Êci Albaƒczyków przeciwnych tej
w∏adzy, dla której podstaw´ bezpieczeƒstwa,
wed∏ug tego paradygmatu, powinni stanowiç
muzu∏manie.

Po 11 wrzeÊnia zauwa˝a si´ starania kanibali
o o˝ywienie innego paradygmatu, który pro-
wadzi do instrumentalizowania religijnej to˝-
samoÊci chrzeÊcijan. Poniewa˝ wielkim wro-
giem naszego wielkiego brata Zachodu,
a zw∏aszcza Ameryki, która nam pomog∏a tak-
˝e w wyzwoleniu Kosowa, sà muzu∏manie, po-
winniÊmy podkreÊlaç naszà to˝samoÊç chrze-
Êcijaƒskà, co da gwarancj´, ˝e wielki brat b´-

dzie nas kochaç i trzymaç zawsze przy sobie.
Oto jak meczet po˝era koÊció∏, a koÊció∏ me-
czet; to nie z powodu prawd przesz∏oÊci, ale ze
wzgl´du na apetyty wspó∏czesnych kanibali
kulturowych, którzy cz´sto zmieniajà smak,
potraw´ i apetyt w zale˝noÊci od tego, kto da-
je im jeÊç. I tak d∏ugo, jak rozwijaç b´dziemy
kultur´ kanibali, która manifestuje si´ tak˝e
w relacjach z innymi, wsz´dzie, gdzie jesteÊmy
na Êwiecie, i wieÊç b´dziemy dysputy o to˝sa-
moÊci/to˝samoÊciach w duchu, który Êwiadczy
o tym, ˝e tkwimy w XIX wieku i czasach tota-
litaryzmów, obawiam si´, ˝e g∏osujàcy na Bry-
tyjskà Parti´ Narodowà utrzymajà nas na liÊcie
najgorszych, za Murzynami i arabskimi mu-
zu∏manami, mimo naszych przechwa∏ek o eu-
ropejskiej esencji zbudowanej na bia∏ej karna-
cji, chrzeÊcijaƒskich korzeniach i geografii. 

T∏umaczenie z j´zyka albaƒskiego: Dorota Horodyska

Szkodra [fot. Arkadiusz Kalin]
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