
1Czy street art jest sztuką społeczną? Kulturotwórczy i obywatelski sens …

1Czy street art jest sztuką społeczną? Kulturotwórczy i obywatelski sens …

POGRANICZE. STUDIA SPOŁECZNE
 NR XXIX, 2017, nr 1

MAJA BIERNACKA (RED.),

HISZPANIA. WYKRACZAJĄC POZA SUBSTANCJĘ NARODOWĄ 

book1.indb   1 2017-03-08   19:46:40



2 Katarzyna Niziołek

Rada Programowa
prof. dr hab. Grzegorz Babiński (UJ), prof. dr hab. Andrzej Sakson (UAM),  

prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (UWr.), prof. dr hab. Leszek Gołdyka (USz), prof. dr hab. 
Jerzy Nikitorowicz (UwB), prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk (UwB), prof. dr hab. 
Andrzej Sadowski (UwB), dr hab. Kazimierz Krzysztofek (prof. Uniwersytet SWPS),
prof. dr hab. Sergiej Trojan (Dyplomatyczna Akademia Ukrainy, Kijów) prof. dr hab. 

Larisa Titarenko (Akademia Nauk, Republika Białoruś), doc. dr Basia Nikiforowa 
(Litewski Instytut Badań Kultury, Wilno), Prof. Tomasz Kamusella, (University  
of St Andrews, Scotland), dr hab. Anna Śliz (UO), dr hab. Dariusz Wojakowski  

(prof. UR), dr hab. Małgorzata Bieńkowska (prof. UwB),  
dr Katarzyna Sztop-Rutkowska (UwB)

Zespół Redakcyjny
prof. dr hab. Andrzej Sadowski – redaktor naczelny

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska,
dr Urszula Abłażewicz-Górnicka, dr Maja Biernacka

dr Katarzyna Niziołek, mgr Małgorzata Skowrońska – sekretarze redakcji
dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB – redaktor statystyczny

Zespół Recenzentów
Dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW 

Prof. dr hab. Andrzej Sakson, UAM 

© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017

ISSN 1230-2392

Wydanie publikacji sfinansowane ze środków
Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Projekt okładki: Maciej Kazuczyk

Redakcja: Janina Demianowicz
Redakcja techniczna i skład: Ewa Wencel

Korekta: Zespół

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

tel. 85 745-70-59, e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl
http://wydawnictwo.uwb.edu.pl

Druk i oprawa: Volumina.pl, Szczecin



3Czy street art jest sztuką społeczną? Kulturotwórczy i obywatelski sens …

Spis Treści

Maja Biernacka
Być Baskiem, czyli o relacji między euskera a tożsamością 5

Katarzyna Mirgos
Mniejszość w mniejszości. Imigranci w Baskijskiej 
Wspólnocie Autonomicznej 21

Alfons Gregori
Wybieramy język czy język wybiera nas? Analiza stosowania 
katalońskiego jako języka literackiego przez nierodzimych 
pisarzy w ramach społeczeństwa wielokulturowego 45

Rozalya Sasor
Proces kształtowania się katalońskiej świadomości narodowej 
na przykładzie legendy Otgera Cataló 69

Dagmara Głuszek-Szafraniec
Polityka medialna w służbie rozwoju tożsamości
regionalnych w Hiszpanii 95

Karolina Agata Golemo
Nowi Katalończycy. Tożsamość i integracja społeczno-kulturowa 
dzieci imigrantów w Barcelonie 123

Joanna Wyszyńska
Powrót Sefardyjczyków. Żydzi we współczesnej Hiszpanii a ich
los w czasie II wojny światowej 169



4 Katarzyna Niziołek



5Być Baskiem, czyli o relacji między euskera a tożsamością…

Maja Biernacka
Katedra Socjologii Wielokulturowości
Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Uniwersytet w Białymstoku 
mmbiernacka@tlen.pl

BYĆ BASKIEM, CZYLI O RELACJI MIĘDZY 
EUSKERA A TOŻSAMOŚCIĄ

Wprowadzenie

Konwencjonalne wyobrażenia na temat Basków w Hiszpanii są budowane 
przez negację. Chodzi mianowicie o arbitralne stawianie baskijskości w dy-
chotomii względem hiszpańskiej kultury większościowej podpartej ideą jed-
nego narodu, w której są zasklepieni wbrew własnej woli w granicach jedne-
go państwa1. Choć wśród nich jest obecna chęć odłączenia się od Hiszpanii, 
dotyczy ona jedynie pewnej części baskijskiej populacji. Co więcej, nie jest 
prawdą, jakoby tożsamość baskijska łączyła wszystkich mieszkańców regio-
nu i była w sposób jednoznaczny kolizyjna względem hiszpańskiej. Kwestię 
szeroko rozumianej tożsamości baskijskiej, zwłaszcza tożsamości podwój-
nych oraz złożonych2, a także tendencji separatystycznych oraz faktycznych 

1 Szczegółowo na temat kształtowania się idei narodowej w Hiszpanii patrz: M. Biernacka, La hispa-
nidad. Idea prymatu narodu hiszpańskiego, „Studia Socjologiczne” 2009, nr 3 (194): 109-134.

2 Jak konsekwentnie pokazują dane sondażowe, tożsamość baskijska i hiszpańska nie są traktowane 
przez samych mieszkańców Autonomii Kraju Basków jako w sposób konieczny rozłączne i spory 
odsetek wyraża podwójną identyfikację. Istnieje jednak ogólna tendencja do poczucia silniejszej 
identyfikacji baskijskiej niż hiszpańskiej wśród tych, którzy deklarują tożsamości podwójne. Co 
więcej, niewielki jest wśród mieszkańców tej autonomii odsetek respondentów, którzy czują się 
wyłącznie Hiszpanami, a odrzucają baskijskość – oscyluje on w kolejnych sondażach każdora-
zowo na poziomie kilku procent. Z drugiej strony, znaczący odsetek badanych, to jest aż około 
jedna trzecia całej próby, identyfikuje się tak samo silnie z Hiszpanią, jak i z regionem. Rozkład 
danych uwiarygodnia ich powtarzalność w kolejnych sondażach: rozpoczynam od najnowszego, 
tj. Euskobarómetro ze stycznia 2016 r. (s. 61, wykres 31), wcześniejszego – z maja 2015 r. (s. 56, 
wykres 26) oraz z tego samego okresu w poprzednich kilku latach: z maja 2014 r. (s. 52, wykres 

Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XXVIII (2017)
DOI 10.15290/pss.2017.28.04



6 Maja Biernacka

możliwości ewentualnej secesji planuję poddać analizie w odrębnych arty-
kułach, podobnie jak zagadnienia dotyczące polityki językowej w Hiszpanii 
wraz z jej przemianami, o których nie należy pisać pobieżnie. Ten dotyczy 
związków tożsamości z językiem baskijskim, czyli euskera, ponieważ właśnie 
to on jest kardynalnym wyróżnikiem symbolicznym baskijskości. 

Analiza prowadzona przez pryzmat języka jako elementu tożsamo-
ści zbiorowej pozwala przełamać esencjalistyczną konwencję, jaką jest ka-
tegoryzowanie Basków w prostej kontrze względem Hiszpanów i zakre-
ślanie jej według mapy regionu. W ramach tego artykułu ograniczam się 
do terenów Autonomii Kraju Basków, co przede wszystkim ma znaczenie 
w odniesieniu do szczegółowych danych sondażowych dotyczących zna-
jomości języka baskijskiego względem kastylijskiego. Ograniczenie geo-
graficzne wprowadzam z dwóch przyczyn. Po pierwsze, istnieją znaczą-
ce różnice w zakresie tożsamości, a zarazem znajomości języka między 
mieszkańcami tej wspólnoty autonomicznej a Autonomią Nawarry, gdzie 
jest on również w użyciu, a także frankofońską częścią historycznej kra-
iny Baskonii. Po drugie, odmienna jest legislacja oraz polityka językowa 
na każdym z tych obszarów i fakt ten nie pozostaje bez wpływu na miej-
sce języka baskijskiego w życiu społecznym. Po trzecie, istnieją spore róż-
nice w zakresie zarówno tożsamości, jak i języka między poszczególnymi 
prowincjami Autonomii Kraju Basków, a nawet w ich obrębie. Dlatego 
właśnie, kierując się celem dbałości o szczegół i zachowania porządku ar-
gumentacji, pozostawiam rzeczywistość społeczną terenów mieszczących 
się poza tą Autonomią w kontekście baskijskości a conto kolejnej pracy. 

Euskera jako scheda praprzodków 

Język baskijski, którego nazwa własna to euskera3, jest jedynym ję-
zykiem mniejszościowym4 w Hiszpanii, który jest dla pozostałych oby-

26), otrzymanych dokładnie rok wcześniej w ramach Euskobarómetro z maja 2013 r. (s. 50, wy-
kres 23) oraz dwa lata wcześniej, tj. z maja 2012 r. (s. 46, wykres 21).

3 Obok euskera istnieją też wersje nazwy tego języka jako: euskara, eskuara, eskuora czy też üska-
ra. Istnieją różne dialekty w obrębie tego języka, stąd oboczność jego nazwy własnej. W celu 
zachowania spójności posługuję się w artykule pierwszą z nich zamiennie względem zrozumia-
łego dla nie-specjalistów, zatem będącego na co dzień w użyciu, opisowego określenia język 
baskijski.

4 Zgodnie ze Statutem Wspólnoty Autonomicznej Kraju Basków (Ley Orgánica 3/1979), euskera 
uznany jest jako język własny tak zwanego w jego treści Ludu Basków (orig. Pueblo Vasco) i ma, 



7Być Baskiem, czyli o relacji między euskera a tożsamością…

wateli kraju całkowicie niezrozumiały, chyba że – co nie zdarza się czę-
sto – podjęli wysiłek jego poznania. Jest to zadanie trudne zwłaszcza, że 
nie należy on do grupy języków romańskich, ani nawet rodziny języków 
indoeuropejskich, w przeciwieństwie – co dotyczy obu tych kryteriów 
– przyjętego jako oficjalny na poziomie ogólnopaństwowym języka ka-
stylijskiego, zwyczajowo zwanego hiszpańskim, a także innych języków 
mniejszościowych, choćby katalońskiego czy galisyjskiego. Poza nielicz-
nymi wyrazami o proweniencji łacińskiej i paru współcześnie używanych 
języków5, co czytelne jest dla analizujących je specjalistów, próżno szukać 
względem nich podobieństw w baskijskim, które pozwoliłyby znajdować 
sens oraz nawiązywać skuteczną komunikację bez jego faktycznej znajo-
mości. Odmienność euskera jest ważna nie tylko w kategoriach lingwi-
stycznych, ale również kształtowania oraz podtrzymywania baskijskości, 
zapewniając możliwość odniesienia do przeszłości i projekcji własnej toż-
samości wstecz nie jedynie poprzez – jak pozwolę sobie to nazwać – ar-
cheologizację wspólnych korzeni, to jest odniesienie do tego, co istniało 
w przeszłości i zaginęło bezpowrotnie, ale w sposób jak najbardziej na-
macalny – to jest przez język, który w dalszym ciągu pozostaje językiem 
żywym. 

obok kastylijskiego, status języka oficjalnego w Kraju Basków (art. 6.1). Wszyscy jego mieszkańcy 
mają prawo znać i posługiwać się tymi obydwoma językami (art. 6.1). Prawo to gwarantowane jest 
oraz podlega regulacjom ze strony instytucji publicznych Wspólnoty Kraju Basków, które odpo-
wiadają również za sposoby oraz środki mające na celu zapewnienie jego znajomości (art. 6.2). Co 
więcej, Statut stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany ze względu na język (art. 6.3).

5 Kilka przykładów takich wyrazów podaje Estibaliz Amorrortu [2003: 12, tab.1.1] za: S. Segura 
i J. M. Etxebarria (1996), np. aingerua (od łac. angelus ‘anioł’), ortua (od łac. hortus ‘ogród’). Ist-
nieją również zapożyczenia z języka hiszpańskiego, francuskiego, a także angielskiego. Jeśli cho-
dzi o ten ostatni związane są one z zabiegami adaptacji baskijskiego do świata współczesnego, 
np. traka (od ang. truck ‘ciężarówka’), aiskrimia (od ang. icecream ‘lody’) [Segura, Etxebarria 
1996: 37] w tym również nowych technologii. Są to jednak pojedyncze zapożyczenia leksykalne, 
a gramatyka, w tym składnia, fleksja tego języka są na tyle odmienne, że baskijski pozostaje cał-
kowicie niezrozumiały dla osób, które się go nie uczyły.
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Euskaldunak versus erdaldunak, czyli o baskijskim atrybucie 
językowym w danych statystycznych dotyczących Autonomii 
Kraju Basków

Euskera ma status jednego spośród języków urzędowych w Hiszpanii, 
oczywiście nie na poziomie centralnym, ale autonomicznym6. Co więcej – 
wbrew potocznym wyobrażeniom – jest on również dla znaczącego odsetka 
mieszkańców Autonomii Kraju Basków niezrozumiały. Należy podkreślić, że 
język ten nie stanowi czynnika spajającego mieszkańców regionu z uwagi na 
prozaiczny fakt, że nie wszyscy się nim posługują, a raczej wyróżnik symbo-
liczny baskijskości i sposób weryfikacji jej autentyczności. Dotyczy to nie tyl-
ko imigrantów, których zgodnie z ostatnio uzyskanymi danymi było 6,6%7 
populacji Autonomii Kraju Basków [ES 2013: 64], ale również rdzennych 
mieszkańców. Należy wziąć poprawkę na to, że w próbie mogli znaleźć się 
nie tylko imigranci, ale również ludność napływowa z pozostałych regionów 
Hiszpanii, z racji swego braku zakorzenienia kulturowego nie znająca, ewen-
tualnie ucząca się euskera. Poniżej przedstawiam dane sondażowe dotyczące 
znajomości euskera, uzyskane na reprezentatywnej próbie Autonomii Kra-
ju Basków w celu pokazania skali zjawiska. Najnowsze dane w tym zakresie 
opublikowane w 2013 r. [ES 2013, ryc. 4: 67], wcześniej zbierane były w prze-
prowadzonym w ramach tego samego projektu sondażu w roku 2008 [IV ES 
2008, ryc. 3: 18]8. Dodatkowo interesujący jest fakt, że dane zbierane i ana-
lizowane były według poszczególnych prowincji Autonomii Kraju Basków. 
Składają się na nią trzy prowincje: Álava, Guipúzcoa i Vizcaya9. Na podstawie 

6 Dotyczy to Autonomii Kraju Basków, w której ma on taki status obok kastylijskiego (więcej 
przypis 4), a także Autonomii Nawarry, która ma zupełnie inne zasady legislacyjne. Zostawiam 
tematykę związaną z Nawarrą jako przedmiot dalszej pracy.

7 Jest to odsetek imigrantów dwukrotnie mniejszy w porównaniu ze średnią w całej Hiszpanii. 
Większość przybyszy osiedla się w największych aglomeracjach, zwłaszcza Madrytu i Barcelo-
ny, a także ramowo mówiąc – nadmorskim pasie południa Hiszpanii.

8 Dane surowe zbierane były odpowiednio w latach 2011 i 2006. Zestawiam dane z tych dwóch 
okresów w celu pokazania, że proporcje dotyczące znajomości euskera w poszczególnych pro-
wincjach mają charakter stabilny. Nie sięgam w kontekście tematyki poruszanej w tym artykule 
do wcześniejszych okresów, ponieważ wymagałoby to modyfikacji tematyki i skupienia się na 
przemianach w zakresie statusu euskera w społeczeństwie, a również zmian legislacyjnych do-
tyczących języka w Hiszpanii oraz polityki etnicznej i językowej. Problemy te poddam analizie 
w kolejnym artykule.

9 Konsekwentnie posługuję się w tekście powszechną, hiszpańską nazwą każdej z nich. Dla po-
rządku podaję ich nazwy baskijskie, jedynie nieco odmienne, odpowiednio: Araba, Bizkaia oraz 
Gipuzkoa.
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art.2 obowiązującego do dnia dzisiejszego Statutu Autonomii Kraju Basków 
[Ley Orgánica 3/1979], znanego powszechnie pod nazwą Statutu z Guerni-
ki, przystąpiły one w trybie transformacji systemowej do stworzenia Auto-
nomii Kraju Basków w ramach państwa hiszpańskiego. Legislacyjną możli-
wość dołączenia stworzono również dla Nawarry, w której jednak nie było 
wystarczającej woli politycznej dla inkorporacji w ramach Autonomii Kraju 
Basków i która w trybie konsensusu politycznego stała się odrębną wspól-
notą autonomiczną. 

Co nie pozostaje bez znaczenia, kompetencje językowe mieszkańców 
są bardzo zróżnicowane geograficznie nawet w obrębie Autonomii. Dane 
dotyczące różnic między prowincjami przedstawiam poniżej zgodnie z ta-
belami [V ES 2013, ryc. 5: 69; IV ES 2008, ryc. 4: 18]. Zagregowane dane 
zaprezentowane będą dalej wraz z odpowiednim odnośnikiem. 

Mianowicie, w prowincji Guipúzcoa w 2011 r. językiem baskijskim po-
sługiwało się 49,9% %, w 2006 r. – 49,1%, to jest niemal połowa respon-
dentów kwalifikowała się jako euskaldunak. Dodatkowo, tak zwanych 
osób pasywnie dwujęzycznych10 było w 2011 r. 16,4%, w 2006 r. – 15,9%. 
Co interesujące, około jednej trzeciej respondentów, tj. 33,7% przyzna-
ło w 2011 r., że nie zna języka baskijskiego11, czyli jest erdaldunak – pod-
czas gdy w sondażu przeprowadzonym pięć lat wcześniej ich odsetek 
wyniósł 35%. W prowincji Vizcaya językiem baskijskim posługiwał się 
mniej więcej co czwarty badany: w 2011 r. było to 25,4%, a w 2006 r. – 
23%. Osób pasywnie dwujęzycznych było w 2011 r. – 17,8%, a w 2006 r. 
– 19,4%. Co interesujące, aż ponad połowa respondentów z tej prowincji, 
tj. 56,8 % przyznała w 2011 r., że nie zna języka baskijskiego. W 2006 r. ich 
odsetek wyniósł 57,7%. W prowincji Álava znajomość języka baskijskiego 
deklarowało znacznie mniej badanych: w 2011 r. – 16,8%, w 2006 r. – 

10 W dzisiejszej Hiszpanii dwujęzyczność pasywna oznacza zdecydowanie częściej w kontekście 
baskijskim płynną znajomość języka kastylijskiego, a pasywną – euskera.

11 Zakwalifikowani są przez autorów sondażu jako monolingües erdaldunes, co stanowi zbitkę dwóch 
wyrazów, pierwszy z nich jest przymiotnikiem w języku kastylijskim i opisuje osoby znające tyl-
ko jeden język, tj. jednojęzycznej, a drugi jest rzeczownikiem w języku baskijskim, zaadaptowa-
nym do hiszpańskiego tekstu cytowanego sondażu przez końcówkę liczby mnogiej (-es) i dotyczy 
osób posługujących się innym językiem niż baskijski, czyli erdaldun – w ślad za tym, co zostało 
wyjaśnione wcześniej w tekście. Abstrahując od użycia pierwszego wyrazu w języku kastylijskim, 
poprawną – choć mniej czytelną dla czytelnika tekstów w języku hiszpańskim oraz angielskim 
– formą drugiego byłoby erdaldunak. Podobnie, dodanie końcówki -es do wyrazów euskaldun 
i erdaldun dla oznaczenia liczby mnogiej pojawia się niekiedy w literaturze w języku angielskim 
o tematyce baskijskiej. Dotyczy to również prac cytowanych w tym tekście, oczywiście poza pod-
ręcznikami i słownikami języka euskera, które zachowują rygor słowotwórczy.
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14,2%. Osób pasywnie dwujęzycznych było w 2011 r. – 16,8%, a w 2006 r. 
– 20%. Zdecydowanie ponad połowa respondentów, tj. 66,4% przyznała 
w 2011 r., że nie zna języka baskijskiego. W 2006 r. osób deklarujących brak 
znajomości języka baskijskiego było 65,8%.

Zgodnie z zagregowanymi danymi z dwóch okresów, w których prze-
prowadzony był sondaż: w 2011 r. [V ES 2013, ryc. 4: 66] oraz w roku 2006 
[IV ES 2008, ryc. 3: 18], ogólnie rzecz biorąc nieco mniej niż co trzeci miesz-
kaniec Autonomii jest w stanie posługiwać się językiem baskijskim obok ka-
stylijskiego, w 2011 r. było to 32%, a w 2006 r. – 30,1%. Część respondentów 
deklarowała, że ich dwujęzyczność ma charakter pasywny. W 2011 r. w taki 
sposób oceniło swe umiejętności językowe 17,4 %, a w 2006 r. – 18,3%. Co in-
teresujące, ponad połowa respondentów, tj. 50,6%, przyznała w 2011 r., że nie 
zna języka baskijskiego. W 2006 r. ich odsetek wyniósł 51,5%. 

Choć Autonomia Kraju Basków uznawana jest za serce hiszpańskiej czę-
ści historycznej krainy Baskonii, jedynie część jej mieszkańców jest w sta-
nie posługiwać się językiem baskijskim. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
istnieją zasadnicze różnice dotyczące kompetencji językowych w poszcze-
gólnych prowincjach. Jak pokazują szczegółowe dane, największy odsetek 
euskaldunak mieszka w Guipúzcoa, zdecydowanie mniejszy jest w Vizcaya, 
a jeszcze nieco mniejszy w prowincji Álava. Prowincja Guipúzcoa uchodzi 
za tę, którą charakteryzuje najwyższy poziom poczucia odrębności od Hisz-
panii w zakresie zarówno samoookreślenia jej mieszkańców, jak i aspiracji 
separatystycznych. Na drugim miejscu jest w tych zakresach Vizcaya, choć 
pewnym zaskoczeniem może być tak znacząca różnica w zakresie znajo-
mości euskera między tymi dwiema prowincjami. A mianowicie, są to dwie 
prowincje, które uważane są za podporę działań na rzecz secesji w sensie 
działań politycznych, a także poparcia społecznego. W prowincji Álava tra-
dycyjnie poziom tożsamości baskijskiej, jak też chęci odłączenia się nie był 
aż tak wysoki. Widoczne jest to nawet w pamięci historycznej na temat re-
gionu. Podczas, gdy w okresie Wojny Domowej w prowincjach Guipúzcoa 
i Vizcaya opór wobec nowo rodzącego się reżimu był znaczący i zostały one 
uznane przez generała Franco za provincias traidoras, czyli zdradzieckie 
prowincje, w prowincji Álava sytuacja była nie tylko w znacznie mniejszym 
stopniu zaogniona, ale i dominowały postawy kompromisu wobec reżimu. 
Zaowocowało to łagodniejszym jej traktowaniem przez władze centralne 
przez okres trwania frankizmu. Co więcej, już po śmierci Franco w czasach 
transformacji systemowej końca lat siedemdziesiątych XX w., gdy wykształ-
ciła się formuła państwa hiszpańskiego opartego na istnieniu wspólnot au-
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tonomicznych, stolicę tejże prowincji, tj. Vitoria-Gasteiz, ustanowiono za-
razem miastem stołecznym całej wspólnoty autonomicznej Kraju Basków. 
Wobec relatywnie słabego – względem prowincji Guipúzcoa i Vizcaya – 
poziomu poczucia odrębności wśród jej mieszkańców, decyzja polityczna 
o skupieniu władzy na poziomie autonomicznym w prowincji Álava była 
najbezpieczniejsza z perspektywy pragmatycznych interesów władzy cen-
tralnej oraz monarchii, nie kładąc się cieniem zdradzieckości względem 
Hiszpanii, jak byłoby to w przypadku pozostałych dwóch. Można byłoby 
stawiać tezę na poczet badań, że różnice w zakresie danych dotyczących 
znajomości euskera stanowią odzwierciedlenie różnic między tymi pro-
wincjami w zakresie historycznie uwarunkowanej tożsamości oraz poczu-
cia odrębności od Hiszpanii wśród mieszkańców. Nie bez znaczenia po-
zostaje także fakt przemieszczania się ludności, który sprawił, że granice 
wspólnot etnicznych stopniowo zacierały się. 

Pozostałe atrybuty baskijskości i ich słaba moc

Poza językiem istnieją oczywiście komplementarne atrybuty związane 
z baskijskością. Istotną kwestią jest fakt urodzenia na baskońskich terenach 
oraz posiadania baskijskich rodziców, a także baskijskie imię i nazwisko. 
Sprawa baskijskiej tożsamości jest o tyle skomplikowana, że jedynie część 
mieszkańców regionu czuje się związana z przeszłością tej wspólnoty etnicz-
nej. Liczne były z jednej strony napływy ludności na tereny Kraju Basków 
[więcej np. w: Luxán, 2005], a drugiej strony fale emigracyjne z terenów Ba-
skonii do innych regionów Hiszpanii, do krajów Europy Zachodniej, a rów-
nież na tereny Nowego Kontynentu [Mathy, 1997], co sprawia, że tożsamo-
ści wielu mieszkańców Kraju Basków mają charakter złożony. Dodatkowym 
czynnikiem takiego stanu rzeczy jest fakt mieszania się ludności rdzennej 
przez małżeństwa, w związku z czym z pokolenia na pokolenie coraz bardziej 
zacierają się granice wspólnoty etnicznej. Choć charakterystyczne nazwiska 
wskazują na istnienie tamtejszych korzeni, również nie stanowią jednoznacz-
nego dowodu na baskijską tożsamość. Po pierwsze, są one zasadniczo, tak 
jak i pozostałych regionach Hiszpanii, dwuczłonowe i jeden człon może być 
baskijski, a drugi kastylijski, a po drugie, dziedziczone po przodkach nazwi-
sko niekoniecznie idzie w parze z tożsamością. Co więcej, w związku z prze-
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mieszczaniem się ludności12 i zawieraniem małżeństw z przedstawicielami 
innych grup etnicznych, baskijskie nazwiska noszą w Hiszpanii oraz innych 
kontynentach – wskutek migracji – zarówno osoby o tożsamości baskijskiej 
jak i takie, które nie określają samych siebie jako Basków i z których część ma 
jedynie świadomość baskijskiego śladu w historii swej rodziny. Z kolei – co 
uznawane jest za zaskakujący fakt również w Hiszpanii – w samej Autonomii 
Kraju Basków najczęściej występują nazwiska hiszpańskie, a nie baskijskie, 
na co jednoznacznie wskazują dane statystyczne na temat częstotliwości na-
zwisk w poszczególnych prowincjach według dwóch kryteriów, a mianowi-
cie: miejsca zamieszkania [INE 2013 a] oraz urodzenia [INE 2013 b]13.

Trzeba dodać, że za istotny przymiot związany z baskijskością tradycyj-
nie uważany jest katolicyzm. De facto, różny jest poziom nasilenia wiary 
w poszczególnych regionach, z jej silną wciąż pozycją między innymi wśród 
Basków. Nie jest to jednak w żadnym razie odróżniający element. Patrząc na 
całą Hiszpanię, katolicyzm był tam i w dalszym ciągu – mimo sekularyzacji, 
stanowi religię o charakterze większościowym. Również nie załatwia w żad-
nym razie weryfikacji baskijskości – szeroko określając – komponent biolo-
giczny. Choć prowadzone są badania genetyczne nad specyfiką DNA Basków 
i istnieją pewne cechy genetyczne o większej częstotliwości wśród tej grupy 
etnicznej, w zakresie tego, co obserwowalne na co dzień – tj. w zakresie fe-
notypów – nie są oni w żaden sposób odmienni od mieszkańców sąsiednich 
regionów, tak samo jak choćby Kaszubi w Polsce. Współcześnie, w przeci-
wieństwie do czasów dawnych, nie ma nawet mowy o odzieniu, który po-
zwalałby na niezawodne odróżnienie członków poszczególnych wspólnot, 
poza strojem odświętnym czy też symbolicznej dystynkcji przez charaktery-
styczne dla tej etni emblematy. Pozostały jedynie wyobrażenia na ich temat 
z przeszłości oraz „typowe” elementy odzieży, takie jak txapela, tj. baskijski 
beret14, który wobec globalnej unifikacji codziennej mody uległ folkloryza-
cji. Rozpowszechniony już w XVII w., początkowo w Guipúzcoa i Nawarze 

12 Więcej na temat migracji oraz innych istotnych procesów demograficznych w kontekście 
baskijskim patrz: Martín i Seguel [2005: 30 i nast.], Luxán [2005].

13 Problematykę nazwisk i imion, ich konstrukcji oraz możliwości wyboru w kontekście odra-
dzania się tożsamości baskijskiej po transformacji systemowej w Hiszpanii, a także związków 
z polityką językową na poziomie ogólnokrajowym oraz Autonomii Kraju Basków przeznaczam 
na temat kolejnego artykułu. 

14 Nazywany też z pominięciem tej baskijskiej nazwy własnej opisowo w języku kastylijskim jako 
la boina vasca, co literalnie znaczy właśnie baskijski beret. Pod tą nazwą znany jest przez ogół 
Hiszpanów. 
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[Gatti i in. 2005: 21], jako charakterystyczny dla ówczesnego regionalnego 
odzienia został z czasem zaadoptowany jako element munduru policji Au-
tonomii Kraju Basków15. Nie jest to element aż tak odmienny zważywszy, że 
beret w różnych odmianach występuje jako tradycyjne nakrycie głowy wśród 
ludności cywilnej w różnych krajach oraz w formacjach militarnych i para-
militarnych na całym świecie. Tak jak na polskim Podhalu góralski kapelusz 
i ciupaga, beret – w zasadzie powszechny nie tylko w Autonomii Kraju Ba-
sków, ale również w innych regionach kraju, w tym Nawarry czy Kantabrii, 
jest na co dzień noszony przez mężczyzn starszego pokolenia oraz stanowi 
dziś popularną pamiątkę regionalną. Zwłaszcza w okresie świąt i sezonowych 
jarmarków, bywa noszony na ulicach baskijskich miast przez turystów z ca-
łego świata, w tym choćby Amerykanów czy Nowozelandczyków. Poza skle-
pami i stoiskami, można go łatwo kupić w sklepach internetowych, również 
z aplikacjami w postaci herbów poszczególnych prowincji, miejskich tarczy 
herbowych, w tym Bilbao, San Sebastian, Vitorii-Gasteiz, czy też baskijskiej 
flagi ikurriña w różnych wariantach, również w połączeniu z katalońską flagą 
senyera, co ma symbolizować wspólny front separatystyczny przeciw centra-
listycznej Hiszpanii. Choć w rzeczy samej beret może stanowić manifestację 
baskijskiej tożsamości, umiłowanie tradycji, a również poparcie dla secesji, 
w żadnym razie nie świadczy o przynależności do wspólnoty. Jego noszenie 
– à rebours – spełniać może funkcję prześmiewczą jako „udawanie Baska”, 
względnie jako traktowane z przymrużeniem oka stylizowanie się. Tym bar-
dziej istotna jest rola euskera jako papierka lakmusowego uwiarygodniający 
baskijskość, mocującego bycie człowieka w świecie jako Baska i podtrzymu-
jącego poczucie wspólnoty.

Zakończenie 

Język baskijski, nie tylko jako narzędzie komunikacji, ale i odzwiercie-
dlenie tożsamości związanej z ziemią przodków oraz przywiązania do ich 

15 Autonomia Kraju Basków ma od czasów wkrótce po transformacji systemowej, to jest od roku 
1982 własną policję, tzw. policję autonomiczną o baskijskiej nazwie własnej Ertzaintza. Założona 
została w ślad za tradycją sprzed czasów frankizmu i istnieje zgodnie z art. 17 Statutu Autono-
mii Kraju Basków [Ley Orgánica 3/1979]. Na mocy precyzującej jej działalność ustawy o Policji 
w Kraju Basków z dnia 17 lipca 1992 r. [Ley 4/1992 de 17 de julio, de Policía del País Vasco] 
z późniejszymi poprawkami posiada pełne kompetencje w zakresie porządku publicznego, bez-
pieczeństwa obywateli, ruchu ulicznego oraz zabaw i widowisk publicznych. Posiada też częścio-
we kompetencje w zakresie m.in. walki z terroryzmem oraz działalności dochodzeniowej.
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dziedzictwa, ma dla tkanki społecznej regionu znaczenie wyjątkowe. Mimo 
utożsamiania w euskera faktu znajomości języka z przynależnością do wspól-
noty etnicznej, nie wszyscy Baskowie go znają. To samo dotyczy kwestii toż-
samości baskijskiej wśród mieszkańców Autonomii. Choć znaczący odsetek 
czuje się jednoznacznie i wyłącznie Baskami, a nie Hiszpanami, istnieje też 
niemały odsetek tych, dla których tożsamość baskijska jest komplementarna 
względem hiszpańskiej – co poddaję analizie i podejmuję próbę wyjaśnienia 
w odrębnym artykule. Interesujące byłoby przeprowadzenie badań łączących 
tożsamość oraz znajomość euskera na poziomie indywidualnym, a także 
sprawdzenie zależności statystycznych w populacji. 

Co warto podkreślić, w przypadku Basków język ma zdecydowanie 
większe znaczenie w definiowaniu tożsamości niż fakt zamieszkiwania 
na terytorium historycznej krainy Baskonii i przywiązanie do jej terenów 
od pokoleń. Mniejsze znaczenie tego drugiego czynnika wynika z tego, 
że przynależne do dwóch państw i przecięte ich granicą obszary są trwa-
łym przedmiotem sporu, a związek z ziemią ma nie tylko charakter senty-
mentu, ale jest też wyrazem pragmatycznych interesów i podlega prawom 
własności. Czy to Baskowie, Hiszpanie czy Francuzi – zajmowane tereny 
traktują jako swoje. Elementy terytorialne, tj. zarys Baskonii, tym bardziej 
jeśli dodatkowo naniesie się nań zakłócającą go formalną granicę między 
państwami, nie stanowią wiernego odwzorowania lokalnych tożsamości. 
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Streszczenie

Artykuł poświęcony jest językowi baskijskiemu, którego własną nazwą jest euske-
ra, nie w kategoriach lingwistycznych, ale życia społecznego w kontekście nale-
żącej do państwa hiszpańskiego Autonomii Kraju Basków. Jest to endemiczny ję-
zyk, który nie należy do grupy języków romańskich, ani nawet indoeuropejskich 
i w przeciwieństwie do pozostałych języków mniejszościowych pozostaje w Hisz-
panii całkowicie niezrozumiały dla tych, którzy się go nie uczyli. Wobec zawod-
ności pozostałych świadectw tożsamości, takich jak baskijskie nazwiska czy 
przywiązanie do ziemi, umiejętność sprawnego posługiwania się euskera stano-
wi podstawowy wyróżnik symboliczny baskijskiej tożsamości oraz sposób na jej 
uwiarygodnienie wśród pobratymców. W tradycji tego języka ma miejsce konfla-
cja znaczeniowa dotycząca pojęcia euskaldunak, które odnosi się zarówno do Ba-
sków, jak i osób posługujących się euskera. Jak pokazuje artykuł, fakt ten stanowi 
nie tylko o jego kardynalnym znaczeniu dla baskijskości, podtrzymaniu jej we 
wspólnocie i rozpoznania swoich od obcych, ale nawet utożsamianiu znajomo-
ści euskera z przynależnością do baskijskiej wspólnoty etnicznej. 

Słowa kluczowe: 
Baskowie, język, tożsamość, Hiszpania, wspólnota języka, euskera/euskara/
eskuara/eskuora/üskara.

Sumarry

The article is dedicated to euskera, i.e. the native language spoken by the Basqu-
es. The major focus is not on its linguistic but social aspects in the context of the 
Basque Autonomous Community which forms a part of the Spanish state. It is 
an endemic language which does not belong to the Romance languages and not 
even to Indo-European language group. As opposed to other minority languages 
in Spain, it is completely incomprehensible in Spain to the ones who have not stu-
died it. Due to fallibility of other indicators of identity, such as Basque names or 
being attached to the fatherland, the ability to communicate effectively in euske-
ra constitutes a fundamental symbolic marker of identity and provides the way 
to prove it to the Basque compatriots. In this language tradition there is a confla-
tion of meaning concerning the term euskaldunak, referred both to Basques and 
individuals who display the ability to speak euskera. The article shows that this 
language is not only cardinal when it comes to Basqueness, preserving it in the 
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community and distinguishing us from them, but even equating linguistic capa-
city with belonging to the Basque ethnic group.

Keywords:
Basques, language, identity, Spain, language community, euskera/euskara/esku-
ara/ eskuora/üskara.
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MNIEJSZOŚĆ W MNIEJSZOŚCI. IMIGRANCI  
W BASKIJSKIEJ WSPÓLNOCIE AUTONOMICZNEJ

W odniesieniu do zjawisk mających miejsce we współczesnym świe-
cie społecznym badacze kultury zwracają uwagę na współistnienie kil-
ku tendencji. Z jednej strony wciąż mamy do czynienia z kryzysem 
państwa narodowego, dążeniem do zniesienia granic, budowaniem tożsa-
mości w opartym na pozanarodowych wzorcach, z drugiej coraz większe 
poparcie zyskują tendencje przeciwne, odwołujące się do ideologii narodo-
wej i przedstawiające odmienność kulturową jako zagrożenie1. Jednocze-
śnie obserwuje się wzrost samoświadomości grup mniejszościowych, które 
podkreślają swoją odrębność i działają na rzecz suwerenności. W związ-
ku z tymi dążeniami niektórzy autorzy zwracają uwagę na fakt istnienia 
państwowego nacjonalizmu, wykazującego często agresję w stosunku do 
zamieszkujących jego terytorium mniejszości [Żelazny, 2000: 221-233, 305 
-306; Moreno Cabrera, 2015]. Nowym kulturowym wyzwaniem stają się 
coraz bardziej intensywne procesy migracyjne, które dodatkowo kompli-
kują ten obraz przyczyniając się zarazem do redefinicji dotychczasowych 
koncepcji i polityk. W chwili obecnej coraz silniejsze są nastroje antyimi-
granckie i postulaty „zamknięcia granic” i niewielu jest tych, którzy twier-
dzą, tak jak Tariq Modood, że w obliczu terroryzmu potrzebujemy „nie 
mniej, lecz więcej multikulturalizmu” [Modood, 2014: 32]2. 

1 Thomas Hylland Eriksen zauważył, że „pod wpływem sił nowoczesności i globalizacji ludzie 
stają się jednocześnie coraz bardziej do siebie podobni i coraz bardziej różni od siebie nawza-
jem” [Eriksen, 2013: 243].

2 W obliczu wydarzeń, jakich jesteśmy dziś świadkami, a które zdają się być apogeum naszej 
„epoki migracji” trudno pozostać obojętnym. Część współczesnych antropologów sceptycznie 
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Niniejszy tekst opiera się na badaniach prowadzonych przeze mnie 
w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej, tak wśród Basków, jak i grup 
imigranckich3. Zjawisko imigracji na tym obszarze ma charakter szcze-
gólny, dotyczy bowiem narodu4, który stanowi mniejszość w Hiszpanii (co 
więcej, którego język stanowi mniejszościowy nawet na własnym teryto-
rium), [Atxaga, 2009: 126]. Cennym elementem dla badań baskologicznych 
jest aspekt nowej, wewnętrznej relacji - postawy mniejszości państwowej 
wobec nowej mniejszości regionalnej5. Warto postawić sobie pytanie, czy 
grupa mniejszościowa uznająca, że jej własna kultura wymaga wsparcia 
i ochrony postrzega imigrantów jako kolejne zagrożenie oraz jaki cha-
rakter ma w przypadku takiej relacji polityka wobec imigrantów, czy sam 
proces integracji (dla wielu imigrantów wyzwaniem jest dwukulturowy 
i dwujęzyczny charakter regionu). Istotne jest tu również uwzględnie-
nie narodowych aspiracji Basków, które interpretowane bywają dwojako. 
Z jednej strony podkreślano ich agresywny charakter i brak uzasadnienia 
[Baglietto, 2004: 120; Díez, 2004: 94-95; González, 2004: 12-13], z drugiej 
część badaczy wskazywało na raczej obronny wymiar postaw separaty-
stycznych, w tym antyfrankistowski rodowód, czy istnienie nacjonalizmu 
hiszpańskiego [Moreno Cabrera 2015; Kurlansky 2000, s. 233 i dalsze; Vi-
lar, 1991: 138]. Dziś baskijska tożsamość zbiorowa stoi przed wyzwaniami 

odnosi się do możliwości zachowania przez badacza neutralności i konstruowania obiektyw-
nego opisu [Nowicka, 2009: 30-32], a niektórzy nakłaniają do aktywizmu i mówią nie tylko 
o konieczności zaangażowania się czy współpracy, ale wręcz (tak jak David Graeber czy Jeffrey 
S. Juris) o antropologii “wojującej” i “anarchistycznej” [Kuligowski, 2012: 39-43; Pomieciński 
2012: 144-147]. Interesująca w tym kontekście jest też koncepcja autoetnografii.

3 Zastosowana metodologia była dostosowana do kontekstu badanej sytuacji i konkretnego roz-
mówcy (w przypadku rozmów z urzędnikami państwowymi był to wywiad sformalizowany, 
podczas spotkań z imigrantami nierzadko obserwacja uczestnicząca). 

4 Posługując się pojęciem narodu odnoszę się do kwestii tożsamości zbiorowej, poczucia wspól-
noty narodowej i kulturowej odrębności. 

5 Zagadnienie charakteru stosunków Baskami z innymi grupami można pogłębić poprzez przyj-
rzenie się historycznym mniejszościom występującym na tym terenie (etnicznym lub religij-
nym). Przykładem są Cyganie i agoci (bask. agotak). Ci pierwsi również obecnie są postrzegani 
przez Basków negatywnie i żyją na marginesie baskijskiego społeczeństwa (do tego stopnia, 
że jeden z moich rozmówców – nauczyciel pracujący w szkole mieszczącej się w stolicy BWA, 
w dzielnicy zdominowanej przez ludność cygańską – wspominał, że niektórzy z kilkunastolet-
nich uczniów nigdy nie wyszli poza „swoją” dzielnicę, nie znają nawet miejskiej Starówki). Jego 
zdaniem przyczyną tego jest lęk i niepewność, jaką odczuwają w kontakcie z ludnością domi-
nującą a to wywołuje często agresję. Z kolei agotak uznawani byli za “nieczystych” wyznaczano 
dla nich osobne przestrzenie, przypisywano im choroby, fizyczne ułomności, ale i zły charakter 
[Fernández Montes, 1996: 499]. 
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związanymi z coraz większą różnorodnością kulturową, procesami globa-
lizacyjnymi, migracjami. Niektórzy widzą w tych procesach szansę na zbu-
dowanie nowego, bardziej otwartego społeczeństwa, inni z niepewnością 
patrzą w przyszłość, zastanawiając się, jak w zetknięciu ze wzbogacającą 
odmiennością nie zatracić własnej odrębności i snują rozważania nad tym, 
w jaką stronę zmierza dziś baskijska tożsamość [Martínez de Luna, 2008: 
420-421; Jáuregui Bereciartu, 1999: 44-53; Pérez-Agote, 1999: 54-67].

Baskowie – uprzywilejowana mniejszość?

Znajdująca się na terenie państwa hiszpańskiego Baskijska Wspól-
nota Autonomiczna, potocznie utożsamiana jest z Krajem Basków, choć 
składają się na nią tylko trzy z siedmiu baskijskich prowincji (pozostałe 
to hiszpańska Nawarra oraz trzy regiony we francuskiej Baskonii, określa-
nej przez Basków jako Iparralde6). Niektórzy podkreślają uprzywilejowany 
status regionu, korzystny system podatkowy, fakt, że posiada własny rząd 
czy policję. W odniesieniu do tego ostatniego aspektu warto dodać, że część 
Basków domaga się raczej zmniejszenia militaryzacji regionu, a język ba-
skijski ma status urzędowego na równi z hiszpańskim (niekiedy wyłącznie 
w teorii, choć proces normalizacji euskary7 postępuje8). Tym samym baskij-
skie dążenia do zmiany status quo bywają uznawane za nieuzasadnione, 
godne potępienia i szkodliwe [Etxeberria, 2001: 84-92; Fundación Progre-
so y Democracia, 2014]. Z pewnością kondycja języka i kultury baskijskiej 
w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej jest znacznie lepsza niż w pozo-
stałych częściach Kraju Basków (według danych UNESCO euskara na tere-
nie francuskiej Baskonii ma status języka zagrożonego), choć i tu mamy do 
czynienia z działaniami odbieranymi przez Basków jako atak na baskijską 

6 W języku baskijskim Iparralde to ‘część północna’. Baskijskie prowincje znajdujące się w Hisz-
panii określane są natomiast jako Hegoalde (‘część południowa’).

7 Euskara – język baskijski. W tekście słowo będzie odmieniane.

8 Moi rozmówcy podkreślali, że często nawet wśród urzędników państwowych ma ona bardzo 
ograniczony charakter. Zdarza się, że urzędnik prosi o kontynuowanie rozmowy w języku 
hiszpańskim, w którym czuje się bardziej pewnie (sama również spotkałam się z taką sytu-
acją podczas prowadzenia wywiadów). Jeden z moich rozmówców opisując rozmowę telefo-
niczną, podczas której pracownik urzędu miasta zachował się w taki sposób, stwierdził, że błę-
dem było przystanie na prowadzenie konwersacji po hiszpańsku. Uznał, że powinien poprosić 
o przekazanie jego sprawy baskijskojęzycznej osobie, a fakt, że tego nie zrobił wynika z silnie 
zakorzenionego u wielu Basków odczucia, że „mówienie w euskara to problem i przejaw braku 
szacunku dla rozmówcy”. 
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kulturę (np. zamknięcie jedynego wydawanego w całości w języku baskij-
skim dziennika „Egunkaria”)9. 

Na relacje pomiędzy Baskonią i Hiszpanią wciąż cieniem kładą się wy-
darzenia z przeszłości, zwłaszcza okres dyktatury frankistowskiej i zama-
chy dokonywane przez organizację ETA. Z jednej strony przypomina się 
liczbę ofiar terroru ETA, z drugiej Baskowie nadal pamiętają o działalno-
ści GAL10. Nie można pominąć tu również aspektu, na który zwraca uwagę 
baskijski profesor, Petxo Idoyaga, a mianowicie tego, że język, czy inicja-
tywy promujące baskijską kulturę są kryminalizowane w myśl zasady, że 
„skoro ETA jest probaskijska, to wszystko co probaskijskie jest związane 
z ETA” [Idoyaga, 2008: 118]. 

Warto zauważyć, że sposób przedstawiania Basków przez hiszpańskie 
media czy polityków wykazuje często cechy paniki społecznej. Zjawisku 
temu towarzyszy niewielka wiedza na temat regionu. Baskowie bywają po-
strzegani w sposób stereotypowy, budzą śmiech (typ Josetxu el vasco11, 
bohaterowie filmu Ocho apellidos vascos12) lub lęk (Bask-terrorysta13). Sto-

9 Przywoływane są również przypadki łamania praw człowieka przez hiszpańską policję i władze 
sądowe czynione w imię „ walki z terroryzmem” (doniesienia znajdują się m.in. w raportach 
Amnesty International), [Ibarra, Zallo, 2008: 47]. O zamknięciu „Egunkarii” i prawnych kon-
fliktach pomiędzy Baskami i Hiszpanami pisał m.in. Joaquín Navarro w książce Homenaje a Eu-
skal Herria. 

10 Na festiwalu filmowym w San Sebastian w 2014r. przedstawiony został film Lasa eta Zabala (reż. 
Pablo Malo), który ukazuje historię porwania i zamordowania dwóch członków ETA (przez, 
stanowiącą ciemną stronę hiszpańskiej walk z terroryzmem, organizację GAL), a także trudno-
ści z osądzeniem winnych. Bez wątpienia normalizacja baskijsko-hiszpańskich relacji wymaga 
uznania, że konflikt nie ma czarno-białego charakteru.

11 Bohater komiksu stworzony przez katalońskiego artystę Joaquima Muntañolę w latach sześć-
dziesiątych XX w. Postać ta, przez niektórych przyrównywana do komiksowego marynarza 
Popeye czy herosa Hulka, uosabiała stereotypowego Baska, tak przez strój (np. beret), jak 
i cechy osobowe (silny, honorowy, nieśmiały w stosunku do kobiet). Zob. m.in. http://www.
lavanguardia.com/cultura/20120427/54285861909/dibujantes-vascos-homenajean-muntanola
-tbo-josechu-el-vasco.html (19.03.2016), czy poświęconą tej postaci stronę na facebooku, którą 
założyli baskijscy rysownicy: http://www.lavanguardia.com/cultura/20120427/54285861909/
dibujantes-vascos-homenajean-muntanola-tbo-josechu-el-vasco.html (19.03.2015).

12 Reżyser Emilio Martínez Lázaro. Film ten ukazuje perypetie młodego mieszkańca Andaluzji, 
który zauroczony baskijską dziewczyną udaje przed jej ojcem, że jest Baskiem. Wizerunki tak 
Andaluzyjczyków, jak i Basków są tu silnie skontrastowane i opierają się na stereotypach doty-
czących obu grup (południowy temperament i baskijska powściągliwość).

13 Joseba Zulaika zwraca uwagę na dwojaki sposób postrzegania baskijskiego bojownika - dla 
strony hiszpańskiej jest on bezwzględnym zabójcą, barbarzyńcą, Baskowie zaś nierzadko widzą 
w nim męczennika [Zulaika, 2011: 87 i dalsze].
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sunki pomiędzy Baskami i Madrytem trafnie określił hiszpański dzienni-
karz Fernando Jauregi, który stwierdził, że miejsca te dzieli znacznie więcej 
niż 400 km, a Baskonia jawi się jako niebezpieczne peryferie. Jednocze-
śnie Hiszpanie słysząc euskarę identyfikują ją raczej z odległą, egzotyczną 
mową, niż jednym z języków Półwyspu. Jeszcze do niedawna w Słowniku 
Królewskiej Akademii Hiszpańskiej (RAE14) znaleźć można było definicję 
języka Basków jako „czegoś tak niejasnego, że nie sposób tego zrozumieć”15. 

W okresie dyktatury Franco każdy przejaw kulturowej odrębności był 
likwidowany, niedozwolone było mówienie w euskara czy nadawanie dzie-
ciom baskijskich imion [Egaña, 2009: 262-264]. Uczniowie mówiący po ba-
skijsku w szkole byli karani, choć zdarzały się wśród nich jednostki, które 
nie znały nawet słowa po hiszpańsku. José Miguel de Barandiaran, baskij-
ski duchowny, etnograf i archeolog, który był wybitnym badaczem kultu-
ry Basków wspominał, jak wielki lęk budziła w nim i jego kolegach szkoła 
i że nauka w niej polegała na uczeniu się na pamięć (bez zrozumienia, ze 
względu na niewielkie kompetencje w zakresie znajomości kastylijskiego) 
treści podawanych przez nauczyciela [Azcárate Berriochoa, 2013: 470]. 
Zmieniło się to po śmierci Franco i ustanowieniu dla Baskonii statutu auto-
nomicznego. Baskijski język i kultura stały się elementem obecnym w prze-
strzeni publicznej i promowanym. Obecna polityka rządu baskijskiego 
ukierunkowana jest na działania wspierające baskijską kulturę (oraz jej 
upowszechnianie poza granicami). Paradoks polega na tym, że zdaniem 
niektórych są one niewystarczające, według innych zaś nadmierne16.

Na przestrzeni kilku baskijskich pokoleń mamy więc do czynienia z fun-
damentalnymi przeobrażeniami, związanymi ze statusem języka i kultury 
Basków. W odniesieniu do tak odmiennych realiów życia kilku baskijskich 
generacji nadzwyczaj celne wydaje się spostrzeżenie, że dla starszych po-
koleń tradycja stanowiła element naturalny i przyjmowany bezrefleksyjnie, 
ich dzieci starały się zapomnieć o tym, co baskijskie, co stało się przed-
miotem drwin i represji17, a dzisiejsi młodzi próbują powrócić do tego, 

14 Real Academia Española.

15 http://lema.rae.es/drae/?val=vascuence (01.12.2014), (definicja ta była krytykowana przez Ba-
sków, obecnie występuje w formie poprawionej)

16 Takie przeciwstawne postawy (określane niekiedy jako „wewnętrzne rozbicie” i „główny pro-
blem Basków”) uwidaczniały się w moich badaniach. Dla części z moich rozmówców “baskij-
skie odrodzenie”, jakiego stali się świadkami, ma w sobie coś sztucznego.

17 Należy zarazem pamiętać, że marginalizacja języka baskijskiego nie była w epoce Franco 
czymś nowym, już wcześniej deprecjonowano euskarę, uznając ją za język niewykształconych 
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co minione, która to postawa niesie jednak ze sobą ryzyko folkloryzacji 
[Eriksen 2013: 192]. Ponadto, w wyniku represji nastąpiło przerwanie cią-
głości międzypokoleniowej komunikacji, zdarzało się przecież, że dziec-
ko, które nie znało euskary miało kłopot, aby porozumieć się z wyłącznie 
baskijskojęzycznymi dziadkami. Dziś Baskowie żyją w regionie, w któ-
rym tożsamość baskijska staje się przedmiotem dumy, a obecność kluczo-
wych składników baskijskiej kultury (takich jak język) jest coraz bardziej 
widoczna w codzienności. Jeszcze niedawno represjonowana i dewalory-
zowana kultura dziś przeżywa swój rozkwit (choć, co należy podkreślić, 
dotyczy do Baskijskiej Wspólnoty Autonomicznej, z francuskiej Baskonii 
i hiszpańskiej Nawarry dochodzą bowiem raz po raz doniesienia o utrud-
nieniach, jakie stawiane są przed tymi, którzy działają na rzecz baskijskiego 
języka i kultury18). 

Jednocześnie współczesna Baskonia staje wobec nowych wyzwań, teraz 
związanych już nie tylko z położeniem pomiędzy dwiema silnymi kultura-
mi19 czy wewnętrznymi animozjami (np. autonomia Nawarry), ale też poja-
wieniem się w regionie nowej grupy - imigrantów spoza Hiszpanii i Francji.

Baskowie wobec obcych 

Według baskijskich wierzeń nad brzegami rzek i strumieni można spo-
tkać istotę nazywaną w języku baskijskim lamia. Miała ona wygląd pięknej 
kobiety, jednak posiadała stopy przypominające ptasie. Zdarzało się, że za-
kochiwał się w niej jakiś mężczyzna, jednak nigdy nie była to miłość szczę-
śliwa. Relacje tego typu odczytywać można jako jasne ostrzeżenie przed 
związkiem z kimś spoza naszej grupy, z obcym, postrzeganym często jak 
„nie w pełni człowiek” [Arana Williams, 1989: 115 i dalsze]. Dystans w sto-
sunku do obcych znalazł odzwierciedlenie również w innych baskijskich 
legendach, których bohaterami były często grupy żyjące w separacji. Zgod-

mieszkańców wsi. W jego niską wartość uwierzyła też część Basków. Miguel de Unamuno na-
woływał do porzucenia euskary („niczym zbyt ciasnego ubrania”), [Zuazo, 2010 : 32-33].

18 Zob.m.in.http://www.teinteresa.es/noticias/ministro-Interior-medidas-terroristas-profeso-
res_0_1049895754.html (04.03.2016), http://www.euskalkultura.com/espanol/noticias/jean-c-
laude-iriart-director-de-eep-la-situacion-del-euskera-en-iparralde-es-muy-grave-partimos-de
-esa-base (04.03.2016). 

19 Zdaniem baskijskich językoznawców prawdziwą zagadką dotyczącą języka baskijskiego nie 
jest jego pochodzenie, lecz fakt, że przetrwał pomimo wieków represji, marginalizacji [Zu-
azo, 2010: 15].
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nie z jedną z hipotez mityczne olbrzymy gentilak to w istocie pogańskie 
społeczności, które mieszkały w górach, i którym z biegiem czasu przypisy-
wać zaczęto nadnaturalną siłę i niezwykłe umiejętności. Stopniowo też za-
częły one budzić strach [Arriaga 2000: 13-14]. W podobny sposób widziano 
jednak niekiedy nawet mieszkańców sąsiednich wsi, a nawet dzielnic (po-
twierdzali to moi rozmówcy). Obcym był też ten, kto pochodził z miasta, 
czyli kaletarra. Warto podkreślić, że „miastowy” traktowany był z pewną 
pogardą, jako ten „kto nie zna prawdziwej pracy”, którego moralność jest 
wątpliwa. Małżeństwo z nim zawarte postrzegane było w kategoriach me-
zaliansu [Berriochoa Azcárate, 2013: 318, 354-355]. Paddy Woodworth, ir-
landzki dziennikarz, pisał, że podział „wieś-miasto” to „najgłębsza granica 
w Kraju Basków” [2007: 6], a Ksawery Pruszyński [1997: 353-354] zauważał 
jej etniczny charakter (baskijska wieś kontra zhispanizowane miasto). Od-
rębność tych kulturowych przestrzeni do dziś wydaje się wyraźna:

„W dzieciństwie wyjazd do San Sebastian był dla mnie jak wyjazd do 
innego państwa. Myślałem, że to już nie jest Kraj Basków, bo tam nie mó-
wiło się po baskijsku na ulicy” (Bask, 39 lat).

W tradycyjnym systemie wartości rola gospodarza, właściciela domu 
była największym zaszczytem. Taki sposób postrzegania życiowego sukce-
su uległ zmianie, gdy okazało się, że rodzeństwo, które opuściło dom miało 
szansę (i zdobyło) lepsze wykształcenie, pracę, czy majątek. Znaczenie tra-
dycyjnego gospodarstwa we współczesnej kulturze baskijskiej to bez wąt-
pienia interesujące zagadnienie (ideologiczne znaczenie baserrii).

Podstawowy podział na „swoich” i „obcych” wyznaczał język. Baskijski 
endoetnomim euskaldunak oznaczał wszak tych, którzy mówią w języku 
baskijskim (euskara). Pozostali określani byli jako erdaldunak – ‘posiada-
jący inną mowę’. Współcześnie definiowanie Baska nie jest tak jednoznacz-
ne. Obecnie znaczenie euskary wykracza poza jej praktyczną przydat-
ność (na co dzień, zwłaszcza w większych miastach wystarczy znajomość 
hiszpańskiego, jednak np. w sferze zawodowej certyfikat znajomości ba-
skijskiego ma duże znaczenie), ma natomiast istotny wymiar symbolicz-
ny (o czym przekonywałam się wielokrotnie podczas badań terenowych 
w regionie baskijskim). Jednocześnie pomimo częstego podkreślania zna-
czenia języka dostrzega się fakt, że Baskonię zamieszkują osoby, które 
urodziły się tu i identyfikują się z miejscową kulturą, jednak z różnych 
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powodów (np. w wyniku represji w okresie dyktatury frankistowskiej20) nie 
mówią w euskara. Sytuację komplikuje fakt pojawiania się baskijskojęzycz-
nych imigrantów21, czy to, że ich dzieci będące nadal „widoczną mniejszo-
ścią” (ze względu np. na kolor skóry czy noszenie muzułmańskiej zasłony) 
płynnie posługują się językiem baskijskim. Zdarza się, że te ostatnie, pomi-
mo posługiwania się euskarą i postrzegania Kraju Basków jako „ojczyzny” 
są traktowane z dystansem, nie do końca uważane za „Basków”. Barierą po-
zostaje tu element podkreślający ich odmienność, np. chusta, która przez 
znaczną część społeczeństwa oceniana jest pejoratywnie (np. jako symbol 
opresji wobec kobiet).

Świadomość własnej odrębności konstruuje się w zetknięciu z innością, 
a charakter granicy pomiędzy „jednym z nas” i „obcym” wskazuje na warunki 
i możliwości włączania do grupy. W tym kontekście Ignacio Irazuzta i María 
Martínez wyróżnili trzy etapy związane z definiowaniem baskijskiej tożsa-
mości zbiorowej. Pierwszy z nich związany był z dziewiętnastowiecznym na-
ciskiem na aspekt rasy, który w sposób oczywisty był nieprzekraczalny dla 
osoby pochodzącej z zewnątrz (co więcej Sabino Arana podkreślał koniecz-
ność zachowania „czystości krwi” i zagrożenie, jakim są przybysze dla ba-
skijskiej kultury i moralności). Późniejsi ideolodzy (lata sześćdziesiąte XX w.) 
odeszli od tak wąskiego definiowania Baska. W drugim etapie desygnatem 
baskijskości był bowiem język – euskara. To fakt jego znajomości, możliwy 
do osiągnięcia także przez ludność napływową, miał charakter decydujący 
(choć istniała w tym względzie pewna hierarchia pomiędzy tymi, dla których 
baskijski był językiem ojczystym i dla tych, którzy nauczyli się go później22). 
Faza ostatnia (od lat osiemdziesiątych XX w.) związana jest z uzyskaniem 
statusu regionu autonomicznego i postrzeganiem bycia Baskiem w związ-
ku z faktem zamieszkiwania regionu (instytucjonalizacja tożsamości), [Ira-
zuzta, Martínez, 2014: 15-22]. Te trzy elementy wyznaczają główne sposoby 
definiowania baskijskiej tożsamości zbiorowej, choć należy pamiętać, że dys-

20 Wielu rodziców chciało, by ich dzieci uniknęły kar i trudności. Koldo Zuazo, baskijski dialekto-
log, przytacza też relację kobiety, której jedna z wnuczek mówi tylko po hiszpańsku (w przeci-
wieństwie do całej baskijskojęzycznej rodziny). Przyczyną był fakt, że nauczycielka poinformo-
wała rodziców, iż kłopoty w szkole dziecka wynikają z tego, że w domu mówi ono po baskijsku 
i zaleciła komunikowanie się wyłącznie w języku hiszpańskim [Zuazo, 2010: 30]. 

21 Nie bez znaczenia jest to, że dziś języka baskijskiego można dziś uczyć się na lektoratach dzia-
łających na całym świecie (rozpowszechnianie to jeden z priorytetów baskijskiej polityki języ-
kowej), w tym w Polsce.

22 Stąd podział na euskaldun zaharrak, dla których euskara jest językiem ojczystym i euskaldun 
berriak, którzy nabyli ją jako drugi, bądź kolejny język.
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kusja na jej temat (tocząca się, jak zauważają sami Baskowie, od ponad wie-
ku) nie jest zakończona i rozstrzygnięta. Element językowy chociażby nadal 
odgrywa znaczącą rolę (zwłaszcza wśród euskaldun zaharrak), podkreśla się 
ponadto aspekt woli, utożsamiania się z baskijską kulturą (tożsamość z wy-
boru?). Istotnym elementem jest tu również fakt administracyjnego rozbicia 
i silna tożsamość Nawarczyków. 

Od emigracji do imigracji

Kultura baskijska opisywana jest często jako niezwykle hermetyczna. 
W tym kontekście analizuje się choćby fenomen kuadrilla - grupy przy-
jaciół (hiszp. cuadrilla), o której również dziś mawia się, że „nie można do 
niej wejść, trzeba się w niej urodzić”23. Znacząca jest także koncepcja domu 
w tradycji baskijskiej, domu, który można wręcz uznać za słowo-klucz dla 
kultury Basków24. Postrzegany był on jako wspólnota żywych i zmarłych, 
był to nie tylko budynek, ale i ziemia czy zwierzęta, a cechowała go znacz-
na autonomia, w tym językowa - zdarzało się, że sąsiadujące ze sobą domy 
charakteryzowało inne słownictwo. Baskijskie gospodarstwo (baserria) 
było w istocie „firmą w miniaturze” [Douglass, Bilbao 1986: 490]. Niejed-
na z anegdot przywoływanych przez Basków odnosi się do delegacji miesz-
kańców, która odwiedza nowego osiedleńca informując go, że buduje dom 
zbyt blisko swojego sąsiada (co oznacza odległość kilku kilometrów). Na 
swoistą izolację przed tym, co obce wskazywać ma już sama etymologia 
słowa dom (etxe), która bywa łączona ze słowem „zamknięty”25. Zamknię-
cie to zdaje się paradoksalne, jeśli zwrócimy uwagę na historyczną mobil-
ność Basków, na fakt, że emigracja stanowiła zasadniczy rys ich kultury. 
Baskami byli słynni konkwistadorzy, wielorybnicy, czy piraci, ale też poli-
tyczni uciekinierzy. Emigracji sprzyjał system dziedziczenia – dom przej-
mowało tylko jedno, spośród licznych zwykle, dzieci. Dlatego dla wielu 
młodych Basków wizja wyjazdu była jak najbardziej naturalna, wręcz tra-
dycyjna (dotyczącą jednak, co należy podkreślić, przede wszystkim męż-
czyzn), [Douglass, Bilbao: 174-177]. O powszechności takiej życiowej drogi 
świadczy choćby popularne powiedzenie, zgodnie z którym jedną z cech 
prawdziwego Baska jest posiadanie krewnych w Ameryce [Kurlansky, 

23 Wielu moich rozmówców, imigrantów, podkreślało, że bardzo trudno zaprzyjaźnić się z Baskami.

24 Na temat słów-kluczy zob. [Wierzbicka, 2007: 41 i dalsze].

25 http://projetbabel.org/basque/diccionario.php?q=etxe (04.03.2016).
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2000: 103], czy sława, jaką cieszyli się w Nowym Świecie baskijscy paste-
rze (baskijskie pochodzenie bywało w tej branży najlepszą rekomendacją). 
Emigracja (której głównym celem były obie Ameryki) wywarła też wpływ 
na kulturę baskijską na Starym Kontynencie (choćby w sferze gastronomii 
– kukurydza i fasola stały się podstawą tradycyjnej kuchni Basków), [Do-
uglass, Bilbao: 105, 497]. Równie interesująca była pozycja emigranta po-
wracającego z Ameryki, z racji zdobytego majątku chętnie widzianego jako 
kandydata do małżeństwa. Jednocześnie warto podkreślić, że również na 
emigracji zauważalne było zjawisko koncentracji baskijskiej mniejszości26 
czy endogamii (popularne były małżeństwa oparte na zasadzie wymiany 
sióstr), [Douglass, Bilbao: 425]. Dochodziło także do zawierania małżeństw 
przez wykluczonych z dziedziczenia gospodarstwa (otrzymywali oni jed-
nak pewien posag), którzy wspólnie emigrowali (choć zdarzały się też przy-
padki, że żona nie chciała wyjeżdżać wraz z mężem i zostawała w Baskonii 
ze swoją rodziną), [Arrizabalaga 2008: 120]27. 

Współcześnie Kraj Basków staje się w coraz większym stopniu celem 
dla migrantów (i to nie tylko jako miejsce tranzytowe). Zjawisko to jest 
o tyle nowe, że wcześniejsze fale imigracyjne miały charakter wewnętrz-
ny i były związane z napływem ludności z innych regionów hiszpańskich. 
Warto podkreślić, że postać imigranta odegrała istotną rolę zarówno 
w procesie powstawania baskijskiego nacjonalizmu, jak i w odniesieniu do 
jego charakteru, a być może i w związku z kierunkiem, w jakim zmierza 
współcześnie. Genezy baskijskiego nacjonalizmu upatruje się w utracie 
lokalnych przywilejów i praw (hiszp. Fueros, bask. Foroak), które przysłu-
giwały baskijskim prowincjom oraz związanym z tą sytuacją napływem 
imigrantów z innych regionów Hiszpanii (XIX w.). Populacja niektórych 
miejscowości zwiększyła się nawet dwukrotnie, a obawa przed „zalaniem” 
przez obcych i zagrożeniem kultury baskijskiej stały się ważnym elemen-
tem w nacjonalistycznej ideologii. Imigrant (Hiszpan) i podział „my-oni” 
(Baskowie-Hiszpanie) miały więc w tym kontekście kluczowy charakter. 

26 Do dziś liczne są w obu Amerykach centra kultury baskijskiej – Euskal Etxeak (Domy baskij-
skie), skupiające wokół siebie baskijską diasporę i promujące kulturę Basków.

27 O baskijskich relacjach miłosnych (a raczej ich braku) nadal krąży wiele żartów. Podkreśla się 
pragmatyczny stosunek do zawierania związków i nadrzędny ich cel - prokreację. Nadrzędność 
dobra rodziny nad szczęściem jednostki leżała u podstaw wydawania za mąż córki za kandy-
data o dobrym statusie materialnym. Przed małżeństwem z miłości ostrzega nawet baskijskie 
przysłowie - Ezkontza amodiozko bizitza dolorezko (tłum. „Małżeństwo z miłości to życie w bo-
leści”) 
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Sabino Arana, główny ideolog baskijskiego nacjonalizmu, nazywał go ma-
keto uznawał za ucieleśnienie wszelkich wad (i przeciwieństwo Baska), [Stal-
laert, 1998; 82-84]. Również ci hiszpańscy imigranci, którzy przybyli w latach 
sześdziesiątych, siedemdziesiątych XX w. byli traktowani z dystansem, wyż-
szością, niekiedy nawet z wrogością, co wielu z nich nadal wspomina. Nie-
którzy Baskowie do dziś krytycznie wypowiadają się na temat tych hiszpań-
skich imigrantów, którzy inaczej wyglądali i nigdy nie nauczyli się euskary. 
Inni jednak przyznają, że nie zawsze byli oni dobrze traktowani przez rodo-
witych mieszkańców regionu. Jednocześnie zdarzało się, że drugie pokolenie 
imigrantów w znacznej mierze asymilowało się, pojawiały się wśród nich na-
wet jednostki aktywnie działające na rzecz baskijskiej suwerenności (również 
w wymiarze radykalnym – jako członkowie ETA)28. W odniesieniu do imi-
grantów stosowano szereg określeń o charakterze pejoratywnym, podkreśla-
jących ich inność (obyczaje, strój), brak znajomości języka baskijskiego, ale 
tez odnoszących się do kwestii politycznych. W niektórych miejscowościach 
baskijskich jako „faszystowskie” określano dzielnice zamieszkane przez imi-
grantów z Hiszpanii. Podczas badan często spotykałam się z relacjami mó-
wiącymi o doświadczonej, ze strony ludności miejscowej, niechęci:

„Baskowie mówili na mnie fatxi – faszysta” (Hiszpan, 48 lat).
„Dzieci w szkole wołały na nas coreanos. Zmieniło się to dopiero, gdy 

dowiedziały się, że mój ojciec pochodzi z Nawarry i mamy jedno baskijskie 
nazwisko” (Hiszpanka, 67 lat).

Hiszpania mniej więcej od lat osiemdziesiątych XX w. staje się krajem 
imigracyjnym (mimo znacznych emigracyjnych tradycji), [Reher, Requena, 
2009: 8-11]. W przypadku Kraju Basków zjawisko to było nieco później-
sze (lata dziewięćdziesiąte) i bardziej ograniczone, jeśli chodzi o procent 
ludności imigracyjnej (choć przyrost był zauważalny). Autorzy raportu na 
temat imigracji w BWA z 2014 r. wyróżniają trzy główne grupy imigranckie 
w regionie: latynoską (najliczniejszą), pochodzącą z Unii Europejskiej oraz 
z Magrebu [Ikuspegi, 2014: 6]. Imigrację w Kraju Basków cechuje znacz-
na różnorodność społeczna (nie tylko w wymiarze etnicznym). Imi-
granci to zarówno specjaliści, w tym osoby o wysokim poziomie kompe-

28 Ci hiszpańscy imigranci niekiedy sprzeciwiali się integracji swoich dzieci, zakazywali im nauki 
baskijskiego, choć częstsze były raczej sytuacje przeciwne, całkowita asymilacja. Jeden z mo-
ich rozmówców opowiadał mi o braciach, mieszkających w jego miejscowości, których rodzice 
przyjechali z południa Hiszpanii. Dziś ci młodzi chłopcy rozmawiają ze sobą tylko w euskara 
(co bardzo denerwuje ich dziadka, którego odwiedzają w miejscu pochodzenia rodziny), iden-
tyfikują się z baskijskim ruchem narodowym (patriotycznym).
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tencji kulturowo-językowej (znające nie tylko język i kulturę hiszpańską, 
ale i baskijską), jak i analfabeci czy nieletni migranci bez opieki. Stąd o ile 
wcześniejsze fale imigracyjne miały charakter wewnętrzny, obejmowały 
przybyszy z innych hiszpańskich prowincji, o tyle teraz mamy do czynie-
nia z prawdziwą kulturową mozaiką. I choć celem większości imigrantów 
są duże miasta to jednak niektórzy, również ze względów zawodowych, 
trafiają do małych miejscowości29 (a charakter integracji zależy od miejsca 
osiedlenia się – bez wątpienia inny jest w małych, baskijskich miejscowo-
ściach, w których językiem codziennym jest dialekt euskary). 

Niejednolity jest też sposób postrzegania tych poszczególnych etnicz-
ności30. Imigranci pochodzący z Magrebu są tymi, którzy w największym 
stopniu spotykają się z niechęcią i odrzuceniem [Ikuspegi, 2014: 43-45] 
[Cebolla, Requena 2009: 283]. Zauważalne jest zarazem traktowanie gru-
py z tego samego obszaru jako homogenicznej. Stąd tak częste nazywanie 
wszystkich kobiet pochodzących z Ameryki Łacińskiej jako sudamericanas 
(nawet, jeśli, jak z oburzeniem, powiedziała jedna z moich rozmówczyń: 
„Ja pochodzę z Ameryki Środkowej”). W podobnie ujednolicony sposób 
określa się osoby pochodzące z Maroka (nie wyróżniając na przykład Ber-
berów31). Takie ujednolicanie różnorodnych grup budzi wśród ich przed-
stawicieli sprzeciw [Ikuspegi, 2014: 41-43].

Interesujący jest sposób postrzegania imigrantów z Europy Środko-
wej i Wschodniej, którzy w ostatnich latach w znaczący sposób zwięk-
szyli swoją obecność na terytorium Hiszpanii [Pajares 2007: 74]. Z jednej 
strony uważa się ich za cywilizacyjnie słabiej rozwiniętych („Wy nie jeste-
ście taką samą Europą jak Niemcy czy Francuzi”), utożsamia z żebractwem 
i przestępczością – trafne wydaje się to spostrzeżenie, że „słowo Rumun 
stało się w całej Europie rodzajem obelgi” [Naïr 2010: 212]. Z drugiej obec-
ny jest stereotyp „słowiańskiej Barbie”, idealnej kandydatki na żonę (ist-
nieją nawet agencje wyspecjalizowane w kojarzeniu par z obszarów Euro-
py Środkowej i Wschodniej oraz Hiszpanii), ze względu na urodę i fakt, że 
dom i rodzina stanowić mają dla niej priorytet (przeciwieństwem mają być 
wyemancypowane kobiety miejscowe), [Kunz 2002: 172].

29 Przykładem mogą być rybacy pochodzący z Senegalu, których coraz częściej spotkać można 
w baskijskich portach.

30 Niekiedy zwraca się uwagę na specyfikę samego zastosowania określenia “imigrant” i fakt, że 
rzadko wykorzystuje się to słowo w stosunku do przybyszy z “Pierwszego świata” [Marín Escu-
dero 2014: 84; Reher, Requena, 2009: 13-14] .

31 „My jesteśmy takimi Baskami Maroka” – powiedział mi jeden z nich (Berber, 19 lat).
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Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Jest on związany ze spo-
sobem, w jaki sami imigranci postrzegają innych imigrantów. Zauważal-
ne są tu bowiem postawy dyskryminacyjne, poczucie wyższości, rasizm. 
Kategoria bycia „dobrym” czy „lepszym” imigrantem nie ma zatem tyl-
ko charakteru zewnętrznego (związanego z perspektywą społeczeństwa 
przyjmującego):

„Słyszałem o chłopaku z Ameryki Południowej, który szukał współloka-
tora. Podkreślał jednak stanowczo, że nie może to być żaden Marokańczyk, 
czy Algierczyk, chciał mieszkać wyłącznie z Baskami. Nie pomyślał jednak, 
że Bask może nie chcieć właśnie jego za współlokatora…” (Bask, 42 lata).

Integracja „po baskijsku” – wyzwania

We wcześniejszej części tego artykułu zarysowana została złożona sy-
tuacja regionu baskijskiego, wewnętrzne podziały i granice, bolesna prze-
szłość, trudne relacje z centralną władzą, dążenia separatystyczne (dziś 
zauważalna jest tendencja do umiędzynarodawiania „baskijskiego proble-
mu”32). Imigranci, którzy pojawiają się w Kraju Basków, trafiają więc w sam 
środek tego tygla. Jednocześnie wielu z nich nie zdawało sobie wcześniej 
sprawy z kulturowej odrębności tej hiszpańskiej prowincji. Stąd niektórzy 
imigranci mówią o związanej z tym faktem trudności w adaptacji („Z którą 
kulturą powinienem się integrować?”). Z drugiej strony dla części z nich 
panująca w regionie dwujęzyczność i dwukulturowość nie stanowi więk-
szego problemu – tak jest w przypadku tych grup, które pochodzą z krajów 
o znacznej wewnętrznej różnorodności i dla których posługiwanie się na co 
dzień kilkoma różnymi językami jest czymś naturalnym:

„Afrykanie, którzy do nas przyjeżdżają mówią u siebie w, dajmy na to, 
trzech językach, tu po prostu uczą się kolejnych dwóch” (Bask, 39 lat). 

Przykład ten jest szczególnie interesujący, zwraca bowiem naszą uwagę na 
możliwość innego sposobu przeżywania migracji, podejścia do własnej toż-
samości, czy charakteru integracji. Przywykliśmy do traktowania fenomenu 
migracji jako kryzysu a jego uczestników jako ofiar skazanych na tęsknotę za 
opuszczoną ojczyzną, którzy nigdy do końca nie zintegrują się z „nowym do-
mem” [Lindner, 2000: 10-11]. Bez wątpienia dla wielu migrujących wyjazd 
stanowił konieczność, a oni sami czują się rozdarci i pozbawieni przynależ-

32 Między innymi przez organizowanie spotkań z zagranicznymi politykami i negocjatorami, czy 
współpracę z innymi mniejszościami.
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ności do którejkolwiek z kultur (dotyczy to często drugiego pokolenia). Wielu 
ma za sobą traumatyczne przeżycia. Część imigrantów obawia się tego, że ich 
dzieci oddalą się od kultury przodków, przestaną mówić w języku rodziców, 
staną się „obce” [Etxeberria Mauleon, Ruiz Vieytez, Vicente Torrado, 2007: 
150 i dalsze]. Jednak z drugiej strony protagonistami dzisiejszych zjawisk 
migracyjnych są nie tylko emigranci i imigranci, lecz także transmigranci, 
obecni w różnych kulturowych przestrzeniach i ze względną łatwością zmie-
niający kulturowe kody (niektórzy badacze nie uznają za zasadne wprowa-
dzanie kategorii transmigranta), [Kindler 2008: 51-56]. A także osoby, dla 
których prawdziwą ojczyzną stała się ta „wybrana”. 

Wydaje się, że wyzwanie, przed jakim stoją dziś Baskowie, nie jest zwią-
zane już „tylko” z tym, w jaki sposób wspierać i chronić baskijską kulturę 
przed hiszpańskimi i francuskimi wpływami, procesami globalizacji, czy 
atrakcyjnością języka angielskiego wypierającego niekiedy euskarę. Dziś 
konieczne staje się znalezienie drogi pozwalającej na włączenie do baskij-
skiego społeczeństwa imigrantów. Z jednej strony zauważalne są liczne 
inicjatywy na rzecz obywatelskiej równości i wyrazy poparcia dla różno-
rodności (warta wspomnienia była choćby aktywność mieszkańców ba-
skijskiej stolicy zjednoczonych wokół ruchu Gora Gasteiz sprzeciwiających 
się mowie nienawiści obecnej i ksenofobicznej postawie miejskich władz), 
z drugiej wydaje się, że największym wyzwaniem polityki integracji jest 
stworzenie społeczeństwa międzykulturowego. Skonstruowanie Baskonii 
nie tyle różnorodnej kulturowo, ile złożonej z grup wchodzących we wza-
jemne relacje (a także przemyślenia na nowo tego, czym jest i ma być ba-
skijska tożsamość), pamiętając, że tolerancja na najbardziej podstawowym 
poziomie odnosi się wyłącznie do braku agresji wobec innych, do ich „zno-
szenia”. Wciąż zauważalne są przejawy dyskryminacji (uwidaczniającej 
się często w codziennym traktowaniu „innych”), [Manzanos Bilbao 1999: 
137 i dalsze], choć podejmuje się wiele inicjatyw mających na celu oswo-
jenie leku przed odmiennością czy weryfikacji popularnych sądów (ulot-
ki, warsztaty, wykłady w szkołach, literatura, i inne33). Znaczącym proble-
mem wydaje się elitaryzacja edukacji w regionie. W baskijskim systemie 

33 Jedną z bardziej interesujących inicjatyw była ta mająca miejsce w Bilbao, której miejscem stały 
się zakłady fryzjerskie. Organizatorzy wyszli z założenia, że wizyta u fryzjera, związana z ele-
mentem bliskiego kontaktu, fizycznego i duchowego (konwersacje) jest świetnym sposobem 
na przełamanie stereotypów. Dlatego też przygotowano akcję, w ramach której zakupiony bon 
upoważniał do wizyty w trzech, biorących udział w projekcie, zakładach fryzjerskich (euro-
pejskich, afrykańskich, latynoamerykańskich), http://www.ikuspegi.eus/eus/prensa/entrada_
prensa.php?id=78258 (05.03.2016).
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edukacyjnym mamy do czynienia z trzema głównymi modelami (A, B, D) 
wyróżnionymi ze względu na język wykładowy (A - hiszpański, euskara 
występuje jako jeden z przedmiotów, B - połowa przedmiotów nauczana 
w języku hiszpańskim, połowa w baskijskim, D - euskara). Dzieci imigran-
tów trafiają głównie do szkół publicznych prowadzących naukę w języku 
hiszpańskim, autochtoni wybierają zwykle szkoły z euskarą jako wykłado-
wym, często są to placówki niepubliczne. Bywa, że baskijscy rodzice prze-
noszą swoje dzieci do szkół prywatnych, obawiając się obniżenia poziomu 
wynikającego z obecności imigrantów, ich agresji, negatywnego wpływu 
rówieśników pochodzących z innych krajów. Taka sytuacja (określana 
przez niektórych wręcz jako gettoizacja) nie sprzyja budowaniu społeczeń-
stwa międzykulturowego [Martínez, 2014: 80-86].

Ponadto zdarza się, że nawet walce na rzecz poprawy sytuacji imigrantów 
towarzyszą ukrywane (bądź nie do końca uświadamiane) postawy dyskrymi-
nujące, czy wykluczające. Mam tu na myśli działaczy, którzy nie widzą moż-
liwości przyjaźni z imigrantami, czy rodziców przenoszących swoje dzieci do 
prywatnych szkół, aby „uchronić” je przed negatywnym wpływem „obcych”. 
Jedna z moich rozmówczyń opowiadała o przyjaciółkach zaangażowanych 
w nauczanie kobiet imigrantek języka hiszpańskiego, które jednocześnie 
wypowiadały się o swoich uczennicach z poczuciem wyższości oscylującym 
pomiędzy litością a pogardą. Z drugiej strony podkreślić należy aktywność 
baskijskich organizacji i ruchów społecznych działających na rzecz równo-
ści i wyróżniających się na tle Hiszpanii. W przeszłości imigracja postrzega-
na była przez wielu Basków jako zagrożenie. Sabino Arana pisał, że należy 
chronić rasę i język przed obcymi, José Luis Alvarez Enparantza podkreślał, 
że imigranci są zagrożeniem dla narodu, który nie ma własnego państwa 
[Stallaert, 1998: 82-84; Alvarez Enparantza, 1997: 230; Totoriagüena, 2004: 
36-37]. Dziś jednak widać liczne inicjatywy podejmowane na rzecz wielokul-
turowości i integracji (co nie oznacza braku trudności z akceptacją tej wiel-
kiej zmiany), a Baskowie bardzo pozytywnie reagują na wysiłki imigrantów 
związane z nauką miejscowego języka.

Za jeden z wyznaczników integracji uważa się małżeństwa mieszane. 
Związków takich w Baskonii przybywa34 (choć nie w przypadku każdej naro-
dowości), jednak niekiedy rodzina i przyjaciele tak jednej, jak i drugiej stro-
ny podchodzą do takiej relacji nieufnie, a w przypadku rozstania lub zdrady 

34 http://www.eustat.eus/elementos/ele0002700/ti_la-mitad-de-los-extranjeros-de-la-ca-de-e-
uskadi-conviven-con-personas-de-nacionalidad-espanola/not0002718_c.html#axzz422YB-
drWO (05.03.2016).
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chętnie odwołują się do etniczności35. Taka postawa nie jest jednak związa-
na wyłącznie z kontekstem baskijskim i wskazuje raczej na w pewien sposób 
uniwersalne, silne zakorzenienie obawy przed obcym [Czykwin 2008: 53-70]. 
Spotykałam się również z deklaracjami osób mówiących jednoznacznie, że 
kandydatem do małżeństwa może być tylko inny Bask lub Baskijka (do ta-
kiego wyboru nakłaniają też niektórzy rodzice lub dziadkowie):

„To byłoby dla mnie trudne, gdybym w domu musiał posługiwać się ję-
zykiem hiszpańskim (...) Wszyscy moi przyjaciele mają dziewczyny Baskij-
ki, to musi coś znaczyć” (Bask, 38 lat).

„Moja narzeczona wiedziała, że musi nauczyć się baskijskiego. Nie 
mógłbym z żoną rozmawiać po hiszpańsku” (Bask, 60 lat).

„Moja babcia ciągle mi powtarza: Ale dziewczynę znajdź baskijską!” 
(Bask, 25 lat).

Są osoby (tak imigranci jak i Baskowie) dla których język ojczysty nabie-
ra szczególnego znaczenia w momencie pojawienia się dzieci36. 

Jednocześnie należy podkreślić, że wielu imigrantów aktywnie włącza się 
w proces wspierania i tworzenia baskijskiej kultury. Symboliczne wydają się 
tu sytuacje (zaobserwowane przeze mnie podczas badań), gdy nauczycielem 
euskary w grupie, w której uczniami są dorośli Baskowie, jest cudzoziemiec, 
gdy kilkuletnie córki algierskiej imigrantki, śpiewają w euskara (której ich 
matka nie zna), czy gdy kobiety pochodzące z Pakistanu, które zamieszkały 
w małym baskijskim miasteczku opowiadają o sobie w euskara (nie znają na-
tomiast hiszpańskiego). Jedna z moich rozmówczyń będąca świadkiem tego, 
jak po zakończonym egzaminie z języka baskijskiego tylko imigranci kon-
tynuowali rozmowę w euskara, miejscowi zaś przeszli na hiszpański, stwier-
dziła, że „Jeśli euskara przetrwa to dzięki imigrantom”. Wniosek na pewno 
nie powinien być tak jednoznaczny, większość imigrantów to wszak osoby 
pochodzące z krajów latynoskich, które nie mają dużej motywacji (ale i moż-
liwości37) do nauki baskijskiego, wart jest jednak uwagi.

35 Jednocześnie jeden z moich rozmówców, którego zięć jest cudzoziemcem przyznał, że teraz 
trudno mu jest widzieć w przedstawicielach tej grupy narodowej imigrantów.

36 W przypadku dzieci ze związków mieszanych zwykle dominujący wpływ zaczyna wywierać 
kultura i język kraju pobytu, jednak jednej z poznanych przeze mnie par zależało na wychowa-
niu dziecka w równowadze pomiędzy dwoma kulturami, czemu służyć miały naprzemienne, 
jednakowe w swej długości, pobyty w ojczyźnie każdego z rodziców.

37 Sami Baskowie przyznają, że rozumieją tych, którzy po kilkunastu godzinach kiepsko opłaca-
nej pracy nie mają chęci do nauki języka. Wydaje się jednocześnie, że główny wysiłek zwią-
zany z włączaniem imigrantów do społeczeństwa baskijskiego położony jest na ich dzieci. 
To one dzięki edukacji (większość szkół w regionie to te z modelem D, czyli baskijskojęzyczne) 
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Zarautz jako symbol

Zarautz to niewielkie miasteczko położone na baskijskim wybrzeżu. 
Pomimo tego, że w sezonie letnim jest celem turystycznej ekspansji (po-
pulacja zwiększa się nawet kilkukrotnie, ponieważ niektórzy Baskowie po-
siadają tu wakacyjne mieszkania) zachowało silną baskijską tożsamość. 
Uwidacznia się to przede wszystkim w sferze językowej, baskijski pozo-
staje tu językiem obecnym w codzienności a dla najmłodszych jego użyt-
kowników mową ojczystą i jedyną (hiszpański poznają w dalszej kolejności, 
za sprawą telewizji, czy szkoły). Miejscowość ta przyciąga też imigrantów. 
W 2014 r. powstał film ukazujący losy kilku z nich, będących jednocześnie 
przedstawicielami różnorodnych grup baskijskich imigrantów38. Swoją histo-
rię przedstawia tu choćby imigrant wewnętrzny, pochodzący z innego hisz-
pańskiego regionu, który tu znalazł miłość i założył rodzinę. Jedną z bohate-
rek tego dokumentu jest też kobieta z Ameryki Południowej, która zajmuje się 
domem miejscowej rodziny. Przejmująca relacja tej matki, zmuszonej do po-
zostawienia w ojczystym kraju trójki dzieci, z których najmłodsze, jak ona 
sama przyznaje z płaczem, „Nie wie co to uścisk mamy, nie wie co to znaczy 
mieć mamę obok siebie” wpisuje się w tak podobne (i podobnie dramatyczne) 
historie wielu innych imigrantek z tego obszaru, które zdominowały w Hisz-
panii sektor opieki (będące zarazem ofiarami licznych nadużyć39). I które po-
strzegane są z jednej strony jako „czułe” i „bliskie kulturowo”, z drugiej kry-
tykowane jako leniwe i nieuczciwe. W reportażu pojawia się też Afrykanin, 
który z narażeniem życia dotarł do hiszpańskich brzegów, widząc śmierć nie-
których swoich współtowarzyszy. Dziś zajmuje się obwoźną sprzedażą i choć 
podkreśla, że miejscowi dobrze go traktują, to jednak i dla niego życie z dala 
od bliskich jest tym, co najtrudniejsze w emigracji. 

Dokument ten jest istotny nie tylko jako przykład lokalnego doświadcze-
nia, ale i ze względu na to, że to imigrantom oddaje się tu głos40. W dysku-

stosunkowo szybko uczą się języka i tradycji baskijskich (podczas badań dostrzegałam większe 
kompetencje kulturowe dzieci, znających np. baskijskie postacie mitologiczne).

38 Destokian, reż. Laida Aranburu, Usua Garin, Ekhiñe Muguruza, prod. Zarauzko Udala.

39 http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Empleada-emigrante-expuesta-sexual-labo-
ral_0_344015694.html, (12.01.2015).

40 Podobnym przykładem umożliwienia zabrania głosu w dyskusji na temat imigracji stał się pro-
jekt stowarzyszenia Bidez Bide skierowany do nieletnich imigrantów. Jego efektem były dwie 
płyty CD z utworami muzycznymi, których treścią były historie i refleksje młodych migrantów. 
http://rapeandomigraciones.tumblr.com/ (14.11.2015).
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sjach na temat imigracji czy integracji często przyjmuje się wyłącznie per-
spektywę społeczeństwa przyjmującego, nawet wypowiadając się w obronie 
napływającej ludności mówiącymi pozostają nadal przedstawiciele auto-
chtonów. Nie ulega też wątpliwości, że jednym z wyzwań polityki integra-
cyjnej jest zmierzenie się z traumatycznymi losami tych, którzy przybyli. 
Pracownica jednej z baskijskich szkół opowiadała mi o chłopcu, który był 
świadkiem zabójstwa swojego ojca i, ledwo uchodząc z życiem, dotarł wraz 
z matką do Hiszpanii na jednej z tych przepełnionych, kruchych łodzi, któ-
re znamy z medialnych obrazów. Integracja ukierunkowana na takich imi-
grantów (czy nieletnich imigrantów bez opieki, którzy zresztą w momencie 
osiągnięcia pełnoletności nie mogą dłużej liczyć na instytucjonalną pomoc, 
stając się niekiedy częścią „społeczeństwa cieni”, imigrantów o nieuregulo-
wanej sytuacji administracyjnej) musi mieć charakter szczególny. 

Dziś Zarautz wydaje się także miejscem symbolicznym. W 2014 r., 
w efekcie potężnych sztormów, na plaży ukazały się szczątki wraku nie-
mieckiej łodzi, która rozbić się tu miała wiele lat wcześniej41. Informa-
cja o niej przyciągnęła turystów, stała się też źródłem wielu domysłów, 
prawdziwych rzekomo historii, krążących wśród mieszkańców miasta. 
Według jednej z opowieści nocami z głębi łajby dobiega szczekanie psa. 
Zgodnie z baskijskimi wierzeniami takie ujadanie mogło być złą wróżbą, 
zwiastującą śmierć [Douglas 2003: 45]. Jednak w nawiązaniu do historii 
owych rozbitków nie byłby to zły omen. Ci, którzy ocaleli, spotkali się bo-
wiem z gościną miejscowych, niektórzy podobno osiedlili się nawet wśród 
tutejszej ludności, owszem w pewien sposób kończąc stare, ale i zaczynając 
nowe życie. Wydaje się to bliskie sytuacji wielu współczesnych imigrantów, 
których finałem podróży okazała się Kraina Euskary42.

41 Trudno o lepszą metaforę migracji niż łódź, tym bardziej, że określenia związane z marynisty-
ką na stałe weszły do europejskiego dyskursu na temat migracji. Powszechnie mówi się więc 
o „fali”, „napływie” czy „zalewających nas” imigrantach, porównuje Europę do przepełnionej 
łodzi, a i na sam dźwięk słowa imigrant mamy przed oczyma prowizoryczne tratwy i łodzie, na 
których tłoczą się nieszczęśnicy marzący o lepszym życiu na europejskiej ziemi.

42 Nazwa Kraju Basków – Euskal Herria pochodzi od określenia Euskararen Herria, czyli ‘Kraina 
Euskary’.
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Streszczenie

Kraj Basków, z tradycyjnego obszaru emigracji stał się atrakcyjnym celem dla imi-
grantów. Jednocześnie mniejszościowy status, trwający wciąż konflikt z Madrytem, 
dwujęzyczny i wielokulturowy charakter regionu sprawiają, że sytuacja migracyjna 
przybyszy ma szczególny charakter. Wielu imigrantów często dopiero na miejscu 
poznaje tę specyfikę, która staje się dla nich integracyjnym wyzwaniem. Czy imi-
granci mieszkający w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej odbierani/przedsta-
wiani są przez społeczność miejscową jako kolejne niebezpieczeństwo dla „zagrożo-
nej kultury”?

Celem artykułu jest namysł nad charakterem relacji pomiędzy społecznością 
przybywającą i miejscową w Baskijskiej Wspólnocie Autonomicznej, a zwłasz-
cza nad sposobem postrzegania imigrantów przez tych ostatnich (w przeszło-
ści i obecnie) i wyzwaniami stojącymi przed baskijską polityką integracyjną.

Słowa kluczowe:
Baskijska Wspólnota Autonomiczna, imigranci, mniejszość, kultura baskijska, 
integracja.

Summary

Traditionally, the Basque Country used to be a region where people emigrated 
from   , but today it has become an attractive destination for immigrants. At the 
same time, the minority status of the Basque people, the ongoing conflict with 
Madrid, the bilingual and multicultural make-up of the region places the inco-
ming migrants in singular circumstances. Many are confronted with that speci-
ficity only once they arrive, while integration becomes a genuine challenge. Are 
immigrants living in the Basque Autonomous Community seen by the local com-
munity as another threat to their “endangered culture”?

The aim of this article is to consider the nature of the relationship between local 
community and immigrants in the Basque Autonomous Community, with particu-
lar focus on the manner in which the latter are perceived by the Basques (in the past 
and at present) as well as reflect on the challenges facing Basque integration policy.

Keywords:
Basque Autonomous Community, immigrants, minority, Basque culture, 
integration.
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TOŻSAMOŚĆ A JĘZYK. 
WYBÓR JĘZYKA KATALOŃSKIEGO PRZEZ 

NIERODZIMYCH PISARZY1

Wstęp

Współczesny pisarz kataloński Jaume Cabré (1947), tłumaczony już kil-
kukrotnie na język polski2, stwierdzał publicznie, że to nie autor wybiera 
język, lecz język wybiera autora – w ten sposób implicite uznawał rodzi-
mość za determinujący czynnik w sprawach twórczych. Należy jednak za-
dać pytanie, jaka koncepcja języka kryje się za tym ryzykownym i nieco 
romantycznym stwierdzeniem. Prawdopodobnie autor miał na myśli język 
macierzysty jako ten, który zgodnie z tezą determinizmu językowego okre-
śla sposób postrzegania świata przez podmiot, stanowiąc w konsekwencji 
„naturalny”, „autentyczny” kanał werbalnej ekspresji w sferze artystycznej. 
Utożsamienie języka rodzica czy wychowawcy z głównym językiem pod-
miotu niesie w sobie genealogiczną – a niekiedy wręcz genetyczną – ideę 
pierwotności. Oba te pojęcia sytuują się bowiem w polu semantycznym ję-

1 Niniejszy artykuł chciałbym zadedykować Xavierowi Farré, mistrzowi dwóch języków – kata-
lońskiego i polskiego. Dziękuję również prof. dr hab. Barbarze Łuczak oraz mgr. Wojciechowi 
Sawali za ogromną pomoc przy korekcie językowej.

2 Żaden inny współczesny autor tworzący w języku katalońskim nie zdołał opublikować na pol-
skim rynku wydawniczym tylu powieści w tak krótkim czasie. Sukces Wyznaję (Jo confesso, 
2011) w 2013 doprowadził do przełożenia kolejnych książek Cabré: Głosów Pamano (Les veus 
del Pamano, 2004) w 2014 oraz Jaśnie Pana (Senyoria, 1991) w 2015. Przekłady wszystkich tych 
powieści zostały przygotowane przez Annę Sawicką, doświadczoną tłumaczkę i katalonistkę. 

Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XXVIII (2017)
DOI 10.15290/pss.2017.28.04
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zyka uznanego za „pierwszy”. Który język jest jednak pierwszy w przypad-
ku osób dwu- czy wielojęzycznych?3 To trudne, osobiste pytanie odsyła do 
kompleksowej sieci połączonych z sobą obszarów społecznych, kulturowych 
i politycznych, które bez wątpienia mają wpływ na zhierarchizowane kon-
cepcje językowej tożsamości każdego człowieka. Nadto owe koncepcje odnaj-
dują swój wyraz zarówno w indywidualnym doświadczeniu emocjonalnym, 
jak i na poziomie socjolingwistycznym, gdzie dokonują się wybory językowe 
dotyczące różnych obszarów życia podmiotu. Zgodnie z taką koncepcją, nie 
każda jednostka musi jednoznacznie utożsamiać język macierzysty z języ-
kiem używanym w sferze prywatnej już w wieku dorosłym (w kontaktach 
z najbliższą rodziną, w sferze miłosnej), mimo iż w większości przypadków 
ów „pierwszy” w kolejności język pozostaje w różnych stopniach obecny.4 
Z drugiej strony, język otoczenia, który jest czasem jedynym językiem urzę-
dowym czy też cieszącym się wysokim prestiżem społecznym albo językiem 
nauczania w ośrodkach edukacyjnych, może zastąpić w codziennej komuni-
kacji społecznej język uprzednio używany w sferze rodzinnej. Tak czy ina-
czej, w dyskursie katalońskiego ruchu narodowościowego – tzw. catalanisme 
– język ojczysty jest esencją tożsamości; zrezygnować z niego można jedynie 
tymczasowo z powodów komunikacyjnych, dyplomatycznych czy taktycz-
nych. Strategia jest jasna: nade wszystko należy uchronić język przed jakąkol-
wiek ingerencją zewnętrzną czy wewnętrzną.

W niniejszej pracy przedmiotem analizy staną się konkretne przypad-
ki wyboru języka katalońskiego przez nierodzimych pisarzy żyjących we 
współczesnym społeczeństwie wielokulturowym. Przedstawione zostaną 
konteksty i przyczyny pojawiania się na katalońskim rynku wydawniczym 
utworów literackich napisanych w języku katalońskim przez autorów nie-
rodzimych, którzy używają go jako tzw. „języka adoptowanego” (adoptive 

3 W niniejszej pracy pojęcie dwu- czy wielojęzyczności, dotyczące podmiotu, a nie jednostki te-
rytorialnej (regionu, kraju, państwa), wyraża możliwość posługiwania się dwoma czy wieloma 
językami na poziomie kompetencji funkcjonalnie ekwiwalentnym do tego, jaki posiadają oso-
by wychowane w środowisku jednojęzycznym (nieprecyzyjnie nazywane „native speakerami”) 
niedotknięte ograniczającymi deficytami neurokognitywnymi. W języku angielskim Moscaliuc 
[2006: 97] wymienia niektóre wyrażenia związane z tym pojęciem: „second language”, „adoptive 
tongue”, „godmother tongue” czy „stepmother tongue”.

4 W sferze prywatnej podmiot dwujęzyczny często decyduje się przejść na inny język, gdy partner 
komunikuje się jedynie w jednym języku. Należy również wziąć pod uwagę przemianę języko-
wo- pokoleniową dokonującą się na terenach, gdzie język urzędowy czy prestiżowy jest wciąż 
używany przez dwujęzycznych rodziców do kontaktu ze swoim jednojęzycznym już potom-
stwem. 
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tongue), jak określa go Moscaliuc [2006: 97]. Oznacza to, że język kataloński 
nie był dla nich językiem komunikacji ani nauczania w okresie wczesnodzie-
cięcym; teraz jednak pisarze ci należą do kosmopolitycznej i wielokulturowej 
ludności zamieszkującej katalońskie obszary miejskie, szczególnie Barcelonę 
i jej okolice, gdzie równocześnie – zgodnie z postulatami narodowościowymi 
– język kataloński jest promowany jako lingua franca, nawet w symbolicz-
nym wymiarze5. Ponadto, przyjmując za kategorię analityczną pojęcie inno-
ści w rozumieniu odpowiadającym terminowi otherness w języku angielskim 
omówimy wspomniane przypadki, w których, w kontekście katalońskiego 
rynku wydawniczego, publikuje się raczej w języku hiszpańskim, jakkolwiek 
dowartościowując twórczość w języku katalońskim.

Historyczne uwarunkowania pozycji języka katalońskiego. Świat 
kultury i branża wydawnicza 

Temat artykułu odnosi się do rodzimości, tzn. do idei pierwotności ro-
zumianej w sposób przedstawiony powyżej, w tym wypadku ujętej przez 
negację („nierodzimi pisarze”) z zamiarem uwypuklenia kwestii wyboru 
języka twórczości literackiej innego od tego czy tych, który/e został/y prze-
kazany/e podmiotowi przez rodzinę, instytucje oświaty czy otoczenie spo-
łeczne (w zależności od konkretnego przepadku). Równocześnie „rodzimy” 
jest terminem odnoszącym się nierzadko do przestrzeni, w której czło-
wiek się urodził, albo do jego narodu. Oba te aspekty (miejsce urodzenie 
i naród) rozumiane są zresztą w ramach koncepcji państwa narodowego, 
który, jak się zdaje, wciąż dominuje w świadomości europejskiej. Sprawa 
ta wygląda inaczej w przypadku Katalonii, czy też Krain Katalońskich6. Na 

5 „Zamysł nie polega nad tym, że ludzie muszą być użytkownikami języka katalońskiego w życiu 
codziennym, lecz raczej na tym, by posługujący się innymi językach uznali za oczywiste, że ję-
zykiem, którym mówi się w Katalonii, jest kataloński” [Sànchez, 2007: 72]. Wszystkie tłumacze-
nia nieopublikowanych tekstów z języka katalońskiego na polski pochodzą od autora artykułu. 

6 Termin ten określa układ regionalny narodu katalońskiego, czyli niezależność administracyj-
ną oraz pewien zespół wyróżników mentalnościowych i społecznych, wspólny dla terenów, na 
których rozwijała się kultura katalońska oraz historycznie posługiwano się językiem kataloń-
skim w większości sytuacji komunikacyjnych. Temat ten przedstawiono w języku polskim w: 
[Gregori 2004]. W pracy tej wykorzystano pojęcie „Kraje Katalońskie”, które jest dosłownym 
tłumaczeniem wyrażenia „Països Catalans”, spopularyzowanego na arenie politycznej i w ka-
talońskich debatach akademickich przez walenckiego myśliciela Joana Fustera. Z kolei wyra-
żenie „Krainy Katalońskie” w jaśniejszy sposób przedstawia układ narodu katalońskiego, gdyż 
Baleary, Walencja, katalońskojęzyczna strefa w Aragonii, Andora, francuski region kataloński 
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etapie wczesnej nowożytności tereny katalońskojęzyczne, niewspółtworzą-
ce jednolitego organizmu państwowego, znajdowały się w obrębie jedno-
stek politycznych, które zaczynały się kształtować jako państwa narodo-
we.7 Język kataloński stanowił początkowo – w czasach średniowiecznych 
– królewski język dynastii barcelońskiej panującej w Koronie Aragońskiej. 
Natomiast w czasach wczesnej nowoczesności spora część lokalnej 
szlachty posługiwała się już językiem kastylijskim, obcym podówczas dla 
większości Katalończyków; kataloński stał się jedynym instytucjonalnym 
sposobem zachowania odrębności wobec Kastylii. Na skutek okupacji 
burbońskiej na początku XVIII w. oraz będącego jej wynikiem pogłębienia 
centralizacji państwa hiszpańskiego, język kataloński uległ stopniowo 
procesowi dyglosji – oznacza to, że został zdegradowany do poziomu języka 
regionalnego, mowy używanej jedynie w rozmowach prywatnych, a nawet 
oddzielnych gwar zredukowanych do wymiaru lokalnego. 

W okresie narodowo-romantycznego odrodzenia („Renaixença”) doszło 
do odwrócenia tej tendencji w sferze literackiej i kulturowej, a w czasach 
współczesnych język kataloński osiągnął poziom społecznego prestiżu po-
dobny do tego, jaki posiadał we wczesnym średniowieczu, kiedy to rozwi-
nął się głównie dzięki sile literackiego języka Ramona Llulla oraz jego my-
śli filozoficznej,8 pierwszej, którą w czasach średniowiecznych spisano nie po 
łacinie w Europie Zachodniej. Aby zrozumieć całą złożoność procesu od-
zyskiwania utraconego prestiżu społecznego przez rodzimy język w okresie 
ostatnich stu pięćdziesięciu lat – szczególnie w Katalonii – należy wziąć pod 
uwagę brak w tym regionie aparatu państwowego, częściowo zastąpionego 
przez prywatną inicjatywę bogacącej się burżuazji, przez organizacje spo-
łeczeństwa obywatelskiego9 oraz quasi-państwowe instrumenty działające 

oraz sardyńskie miasto Alghero nie stanowią homogenicznego ogółu terytoriów różniących się 
między sobą jako „kraje”, lecz raczej artykułują się jako samodzielne lub odmienne części tego 
samego kraju czy narodu, który z powodów politycznych i militarnych został podzielony na 
regiony należące do kilku państw (Hiszpanii, Francji, Andory, Włoch).  

7 W tym względzie za wciąż aktualną, mimo czasu, który upłynął od jej publikacji, uważamy 
pracę walenckiego socjolingwisty Miquel-Àngela Pradilly Cardony [2004] Język kataloński: złu-
dzenie normalności. 

8 Chcąc zapoznać się w języku polskim z panoramiczna wizja katalońskiej myśli filozoficznej od 
czasów Llulla zob. [Fossas i Batlle & Puigdomènech López 2013]. 

9 Santcovsky [1995: 71] podkreśla właśnie dwoistą – i paradoksalną – funkcję instytucji społe-
czeństwa obywatelskiego, skłonnego do integracji i umiarkowanej zmiany, a równocześnie do 
krytyki i konfrontacji: to one „[…] z jednej strony przejmują «woluntaryzm» transformacyjny 
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w krótkich i pełnych konfliktów okresach demokracji w Hiszpanii 10. Nale-
ży również zwrócić uwagę na rolę katalońskiego ruchu narodowościowego, 
który – zgodnie z oceną Casassasa [2001: 33], podzielaną przez wielu auto-
rów – pełnił rolę funkcjonalnego elementu kulturowo-politycznego i ogólnej 
płaszczyzny porozumienia, w ramach której udało się połączyć sympatie nie-
skorych do konsolidacji przeciwników hiszpańskiej liberalnej władzy centra-
listycznej, stworzyć (również modernizującą) alternatywę do modernizacji 
proponowanej przez wspomnianą władzę państwową i uniezależnić się kul-
turowo od dominacji kastylijskiej.

Przedsiębiorczość prywatna, inicjatywa społeczna i kluczowe instru-
menty samorządowe okazały się również bardzo pożyteczne w tworzeniu 
systemu literackiego w języku rodzimym, zintegrowanego z katalońskim 
rynkiem wydawniczym11. Liczba utworów – literackich i innych – wyda-
nych w języku katalońskim zaskakuje, gdy porównać ją z produkcją wy-
dawniczą w innych językach nieopartych na państwowych strukturach 
wspomagających rozwój własnej kultury oraz ideę własnego narodu. Mó-
wiąc o wartości literackiej wydawanych tekstów, warto dodać, iż ich au-
torzy, zdaniem uznanych krytyków, nie ustępują poziomem twórcom eu-
ropejskich kultur większościowych. Ta wyjątkowość produkcji literackiej 
w języku katalońskim opiera się na ekonomicznej sile przemysłu wydaw-
niczego w Barcelonie, która przez kilka wieków przodowała w produkcji 
książek w Hiszpanii, a obecnie wraz z Madrytem przewodzi produkcji 
wydawniczej w światowym obszarze hiszpańskojęzycznym. Z ekono-
micznego i technologicznego punktu widzenia podmioty wydawnicze 
(wydawcy, agenci, firmy pośrednie, fachowcy, autorzy) funkcjonujący 
w języku hiszpańskim, w języku katalońskim lub w obu językach rów-

społeczeństwa obywatelskiego […], [a z drugiej strony] doprowadzają do głębokiej ingerencji? 
władz instytucjonalnych – przede wszystkim państwa – w życie codzienne ludzi i grup społecz-
nych”. 

10 Mimo, iż pierwszą udaną próbą zastosowania mechanizmów władzy na poziomie regionalnym 
w Katalonii było ustanowienie, w latach I wojny światowej, „Mancomunitat”, czyli administracyjnej 
koordynacji urzędów prowincjalnych i lokalnych, dopiero w okresie II Republiki hiszpańskiej Ka-
talonia zaczęła dysponować realnym samorządem o istotnych kompetencjach politycznych i admi-
nistracyjnych – „Generalitat”. Po śmierci dyktatora Franco ta sama instytucja stała się samorządem 
katalońskim w ramach demokratycznej Konstytucji hiszpańskiej z 1978 r. 

11 Z uwagi na złożoność sytuacji w regionie Walencji, na Balearach oraz na innych terenach nale-
żących zasadniczo do Krain Katalońskich, w niniejszej pracy skupimy się na analizie zjawiska 
ograniczonego do regionu Katalonii. Więcej o fragmentaryzacji katalońskojęzycznego rynku 
wydawniczego zob. [Gregori 2012]. 
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nolegle nierzadko były – lub są – częścią systemu „naczyń połączonych”. 
Dlatego właśnie lojalność katalońskojęzycznych intelektualistów, auto-
rów i czytelników wobec rodzimego języka przyczyniła się skuteczniej do 
utrzymania i rozwoju rodzimej kultury i języka niż opór podtrzymywany 
przez inteligencje innych europejskich mniejszości narodowych; trwa-
jącym przy języku katalońskim autorom i wydawcom pomagała mocna 
pozycja barcelońskiego przemysłu wydawniczego, jego jakość, innowa-
cyjność i nowoczesność. Ten niesamowity impuls kulturowy wiązał się 
również z pozycją Barcelony będącej ośrodkiem intelektualnym na Pół-
wyspie Iberyjskim,12 m.in. z uwagi na jej bliskość wobec Paryża i ciągłe 
kontakty, jakie utrzymywała ze stolicą Francji od końca XIX w. do hisz-
pańskiej wojny domowej. Nie można bowiem zapominać, iż Paryż był 
wówczas kulturową stolicą Europy. 

Po kulminacyjnym okresie odrodzenia kulturowego, w kontekście le-
wicowego i narodowościowego ferworu reprezentowanego przez jedno ze 
skrzydeł tworzącego się katalońskiego modernizmu, należy umieścić Diego 
Ruiza, jednego z prekursorów omawianego w tej pracy zjawiska13. Był to po-
sługujący się wieloma językami pisarz, urodzony i wychowany w Andaluzji. 
Przyjechał do Barcelony, by podjąć studia, tu nauczył się języka katalońskie-
go, a z czasem stał się kontrowersyjnym psychiatrą oraz autorem kilku utwo-
rów literackich napisanych w adoptowanym języku. Drugi precedens pocho-
dzi z czasów pierwszego po zakończeniu XVIII w. samorządu katalońskiego, 
czyli z okresu II Republiki hiszpańskiej. Elvira A. Lewi, urodzona w Bar-
celonie, ale w rodzinie pochodzenia żydowskiego, uczyła się w niemieckiej 
szkole działającej w stolicy Katalonii. Była dziennikarką i autorką utworów 
literackich napisanych po katalońsku, jednakże po wojnie domowej zaginął 
po niej jakikolwiek ślad. O ile te dwa przypadki są od siebie oddalone i dosyć 
anegdotyczne, o tyle co innego dzieje się w czasach współczesnych, kiedy od-
zyskana autonomia służy w dużej mierze za narzędzie „normalizacji” języ-

12 Wśród katalońskich krytyków pojawiają się także pesymistyczne interpretacje dotyczące 
produkcji wydawniczej w języku katalońskim. Cerdà Subirachs [2001: 145-146] twierdzi, na 
przykład, że powrót do demokracji nie zapewnił wystarczająco solidnej infrastruktury zapew-
niającej możliwość wydawania tekstów w języku katalońskim; dlatego właśnie, jego zdaniem, 
edytorstwo katalońskojęzyczne wciąż jeszcze opiera się na pomocy prywatnych mecenatów.

13 Warto pamiętać też o Polaku, który w swej twórczości literackiej zaadoptował język nieojczysty. 
Jest nim, rzecz jasna, Józef Konrad Korzeniowski, znany jako Joseph Conrad; pod tym nazwi-
skiem opublikował on pierwszą swoją anglojęzyczną powieść Almayer’s Folly (1895), a także 
kolejne utwory należące do kanonu anglosaskiej literatury takie, jak Lord Jim lub opowiadanie 
Heart of Darkness.
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kowej i kulturowej. Za sprawą różnego rodzaju środków politycznego i eko-
nomicznego wspierania kultury wyrażonej w języku rodzimym oraz dzięki 
woli sporej części rodzimej społeczności, kataloński znajduje zastosowanie 
we wszystkich obszarach komunikacji społecznej i staje się językiem twór-
czości literackiej. Działania te mają na celu usunięcie wszelkiego rodzaju bra-
ków ilościowych czy gatunkowych pomiędzy literaturą tworzoną w języku 
katalońskim a literaturami zachodnich narodów posiadających swoje pań-
stwa. Dziś jednak ludność wywodząca się z hiszpańskojęzycznych regionów 
świata stanowi około połowę ludności zamieszkującej Katalonię, dlatego po-
sługiwanie się językiem hiszpańskim jest dużo częstsze niż w czasach przed 
wojną domową czy nawet w pierwszych latach frankizmu, kiedy kataloński 
był systematycznie prześladowany przez władzę.14 

To właśnie w okresie dyktatury pojawiają się w Katalonii wybitni i uzna-
ni autorzy tworzący w języku hiszpańskim. W historii literatury tego regio-
nu zjawisko to nigdy nie miało miejsca na taką skalę i w takich proporcjach 
procentowych – by się o tym przekonać, wystarczy zauważyć pierwszopla-
nową rolę, jaką we współczesnej literaturze hiszpańskiej odgrywają auto-
rzy tacy jak: Carmen Laforet, bracia Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, Juan 
Marsé, Ana María Matute, Manuel Vázquez Montalbán, Ana María Moix, 
Eduardo Mendoza i inni. Pojawili się również autorzy, którzy na różnych 
etapach życia w swej twórczości posługiwali się różnymi językami (Te-
renci Moix) lub też wybór ten uzależniali nierzadko od gatunku (Joan Pe-
rucho); inni znów korzystali z drugiego języka, tłumacząc własne utwory 
(Carme Riera)15. Literatura hiszpańska w Barcelonie rozwijała się jako fa-
scynujące zjawisko utożsamiane z ideą nowoczesności i kosmopolityzmu16. 

14 Niewygodny temat masowej migracji mieszkańców innych regionów Hiszpanii do Katalonii 
został po raz pierwszy podjęty w eseistycznym utworze Els altres catalans [Inni Katalończycy, 
1964], autorstwa imigranta Francisca Candela. Opisywał on trafnie konflikty między obydwie-
ma wspólnotami, sytuując je w kontekście oddalenia przestrzennego i zawodowego, dyskry-
minacji społecznej i dystansu kulturowego. Zgodnie z wolą twórcy esej został opublikowany 
najpierw w tłumaczeniu na język kataloński. Autorem bardzo rzetelnego i wnikliwego wpro-
wadzenia naukowego do problematyki imigracyjnej w Katalonii jest z kolei antropolog Manuel 
Delgado [1998].

15 Sawicka [2007] jest autorką interesującego artykułu Literatury w środowisku dwujęzycznym, 
omawiającego ten konkretny wątek w kontekście katalońskim. Więcej na temat zagadnień 
związanych z wyborem między językiem rodzimym czy macierzystym a językiem hiszpańskim, 
dokonywanym tak przez autorów w Katalonii, jak i w innych regionach Hiszpanii, w: [Arnau 
i Segarra, Joan i Tous & Tietz 2001].

16 Pod koniec okresu reżimu frankistowskiego w Barcelonie bywają ważni hiszpańskojęzyczni au-
torzy z Ameryki Południowej, przede wszystkim Mario Vargas Llosa i Gabriel García Márquez.
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W tych okolicznościach również literatura katalońska pragnęła wpisać się 
w aurę społecznej modernizacji, kulturowego wzrostu i dążenia ku wolnej 
Europie. Na korzyść literatury tworzonej w języku rodzimym przemawiały 
ważne czynniki: łączono ją z oporem wobec frankizmu oraz z samą ideą de-
mokracji, czyli z walką przeciw dyktaturze i żądaniem zmian społecznych, 
a nieco później również z budowaniem instytucji publicznych samorządu 
katalońskiego dysponujących budżetem przeznaczonym na promowanie 
ojczystego języka i kultury. Warto przy tym zauważyć, że „normalizacja” 
językowa i kulturowa stopniowo osłabiała charakter upolitycznienia, jaki 
przypisywano początkowo twórczości w języku katalońskim. Wybór języka 
katalońskiego zamiast hiszpańskiego dokonywany przez pisarzy urodzo-
nych w Krainach Katalońskich coraz mniej oznaczał podporządkowanie 
autora ideologii niepodległościowej lub zaangażowanie na rzecz samorząd-
ności Katalonii czy innych regionów katalońskojęzycznych.17 

Skonsolidowały się również dwa kręgi literackie: jeden złożony z au-
torów tworzących w języku hiszpańskim, a drugi z autorów tworzących 
w języku katalońskim. Odnajdują one pewne wspólne przestrzenie dia-
logu i współpracy (w ramach debat publicznych, instytucji kulturowych, 
relacji osobistych), ale także istnieją między nimi sfery wzajemnej abso-
lutnej obojętności, a nawet lekceważenia lub negacji. Nie są to przypad-
ki rzadkie, gdyż mury wzajemnej ignorancji i dyskryminacji z powodów 
językowych mają żelazne fundamenty ideologiczne, dalekie od racjonal-
ności. Wychodzą m.in. od całej tradycji dawnej i nowoczesnej literatury 
– wysoko cenionej przez specjalistów i nauczanej na różnych poziomach 
obowiązkowej edukacji – dzięki kontroli większości instytucji i organi-
zacji zależnych od katalońskiego samorządu udało się nadać prioryte-
towy i prestiżowy status twórczości w języku rodzimym, przedkładając 
ją ponad potężną kulturowo literaturę hiszpańską, reprezentowaną przez 
utwory powszechnie znane i cenione, napisane w języku liczącym prawie 
pół miliarda użytkowników na całym świecie.

17 Wzorcowym przypadkiem tego zjawiska jest Josep Pla, autor powszechnie uważany za najwy-
bitniejszego prozaika tworzącego w języku katalońskim. Jako szpieg współpracujący z nacjo-
nalistyczną armią generała Franco, donosił o działalności republikanów przebywających na 
uchodźstwie we Francji, a w czasach powojennych, mieszkając w Katalonii, nigdy nie zaprote-
stował ani w decydowany sposób nie zareagował publicznie na lekceważenie rodzimego języka 
lub zakaz jego użycia.
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Autorzy obcy piszący w języku katalońskim: analiza konkretnych 
przykładów 

Autorzy omawiani w tej części są przedstawicielami ludności napływo-
wej w Katalonii, nie reprezentują jednak tej grupy, która w XX w. uczy-
niła społeczeństwo katalońskie wspólnotą o rosnących wskaźnikach użyt-
kowników dwujęzycznych (jednojęzyczną pozostała natomiast spora część 
pierwszych imigrantów z innych regionów Hiszpanii). Należą oni do „dru-
giej fali imigracyjnej” pochodzącej z różnych kontynentów: 

Nowością jest wyraźna różnica między imigracyjną a autochtoniczną popu-
lacją, gdyż różnorodność jest także cechą właściwą grupie społecznej, którą 
ogólnie uznaje się za imigracyjną. Mówić dziś o imigracji w Katalonii ozna-
cza mieć do czynienia ze złożonością. Jest to złożoność wynikająca z wielu 
czynników – kulturowych, religijnych, ekonomicznych, społecznych, praw-
nych, lub związanych z wzorcami osiedlenia się w miastach, itd. To pokazuje, 
iż wyzwania rzucone przez nową imigrację nie mają odpowiedników w mi-
nionych procesach migracyjnych [Sànchez, 2007: 69]

Wśród pisarzy, dla których język kataloński nie był środkiem komuni-
kacji lub nauczania w okresie wczesnodziecięcym, można wyróżnić dwie 
grupy, w zależności od wieku, w którym zapoznali się z rzeczywistością 
katalońską, oraz momentu nauczenia się języka. Pierwsza grupa, jak do-
tąd liczniejsza, składa się z autorów, którzy przybyli do Katalonii w okre-
sie przechodzenia od dyktatury frankistowskiej do demokracji lub nieco 
później18, oraz rozpoczęli naukę języka katalońskiego dobrowolnie, w wie-
ku dorosłym. Ich głównym celem było osiedlenie się w Barcelonie (lub 
w okolicach) – w mieście słonecznym, turystycznym, kosmopolitycznym, 
choć równocześnie otoczonym tajemniczą aurą stolicy kraju wymazane-
go z mapy, nieprzystającym do niektórych stereotypów hiszpańskich. Opu-
ścili oni ojczyste kraje, chcąc poszerzyć horyzonty, uczyć się bądź studiować, 
a czasem by uwolnić się od ograniczeń narzuconych im w krajach pocho-
dzenia, albo też by zrealizować obie te ambicje. Wydaje się, że również oni 
odczuwali atmosferę oczekiwania na nowy ład w Katalonii i w Hiszpanii, na 
nowy porządek, w którym wolność, energia i nadzieja miały doprowadzić 

18 Choć zdaniem wielu autorów wydarzeniem kończącym ten okres transformacji było zwycię-
stwo PSOE w wyborach parlamentarnych w 1982 r., można również uznać, że rozwój instru-
mentów demokracji w Hiszpanii oraz likwidacja instytucji i procedur frankistowskich dokona-
ły się także po tym wydarzeniu.
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do wytworzeniu nowego systemu społeczno-politycznego. Przynależność do 
nowo powstających wpływowych kręgów intelektualistów i działaczy kultu-
ry dawała możliwość integracji z lokalnymi strukturami społecznymi, przy 
czym włączenie się do tej czy innej grupy lub kręgu kulturowego niekoniecz-
nie musiało zależeć od losu czy przypadkowego zbiegu okoliczności. Zbli-
żenie się do elity kulturalnej tworzącej w języku katalońskim i do działaczy 
społeczno-politycznych – wszyscy oni stanowili często jedną całość – wią-
zało się z wyborem politycznym, często radykalnym, jeśli idzie o transfor-
mację kraju po zakończeniu dyktatury: projekt tych grup wydawał się prze-
wrotowy, miał prowadzić do wolności19. Nie należy przy tym zapominać, że 
ważne osobistości barcelońskich hiszpańskojęzycznych kręgów kulturowych 
i literackich kojarzono wówczas raczej z tzw. Gauche divine, zamożnymi po-
staciami lewicy, wywodzącymi się z rodzin katalońskiej burżuazji bliskich 
partii rządzącej w Barcelonie od 1979 i w Hiszpanii od 1982. 

Pius Alibek (1955) urodził się w Ainkawie, niedużym mieście kurdyjskim 
w Iraku, ale jego rodzina wywodzi się z mniejszości asyryjskiej posługują-
cej się nowożytnymi wariantami języka aramejskiego. Już jako młody czło-
wiek był poliglotą zafascynowanym językami i jeszcze w Iraku skończył 
anglistykę; w Wielkiej Brytanii natomiast rozwijał swoje zainteresowania 
związane z językoznawstwem historycznym. Wtedy właśnie, przyjaźniąc się 
blisko z młodą Katalonką, odkrył istnienie Katalonii. Gdy nad jego krajem 
zawisło widmo wojny z Iranem, znalazł sposób, by udać się do Hiszpanii. 
W Barcelonie imał się zawodów związanych z językami: pracował jako na-
uczyciel, wykładowca, tłumacz. Ostatecznie jednak zapewnił sobie życiową 
stabilizację jako właściciel renomowanej restauracji orientalnej. Jego zda-
niem połączenie języków z kuchnią będącą częścią ludzkiej kultury nie jest 
bynajmniej przypadkowe, ponieważ – jak sam lubi mówić – ani obce dania, 
ani języki nie muszą okazywać paszportu, by przekraczać polityczne gra-
nice. Postępując za tą myślą, dał się poznać jako aktywista pacyfistyczny 
podczas masowych protestów przeciwko wojnie w Iraku, zorganizowanych 

19 Nie negujemy przy tym roli hiszpańskojęzycznych (nawet centralistycznych) sektorów anarchi-
stycznych, socjalistycznych czy komunistycznych działających w Katalonii, hołdujących – przy-
najmniej na papierze – skrajnym i rewolucyjnych ideałom. Jednak bardzo często kojarzyły się 
one zbyt mocno z postarzałą opozycją antyfrankistowską czy też z ruchem robotniczym – naj-
częściej oderwanym od barcelońskiego życia intelektualnego – lub też z marginalnymi grupami 
anarchistycznymi (np. działaczami współpracującymi z satyrycznymi czasopismami „El Papus” 
i „El Jueves”) niezainteresowanymi konstruktywnym, ambitnym projektem społecznokulturo-
wym.
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w Hiszpanii w 2003 r.20 Później był wielokrotnie zapraszany na wykłady 
i debaty publiczne dotyczące migracji i praw obywatelskich, współpracował 
również z niektórymi mediami katalońskojęzycznymi. Alibek [2010] jest nie 
tylko tłumaczem powieści arabskiego pisarza Ali al-Aswaniego, lecz również 
autorem wspomnień Arrels nòmades (Koczownicze korzenie), zredagowanych 
w języku katalońskim. Opisuje w nich swoje życie od dzieciństwa do wie-
ku dwudziestu sześciu lat, kiedy to przeprowadził się do Katalonii. W wy-
wiadzie dla portalu internetowego Vilaweb Alibek [2010] tłumaczył, że swe 
wspomnienia zredagował w języku katalońskim z uwagi na muzykalność 
prozodii katalońskiej oraz dlatego, że czuł, że książkę pisze dla swojej córki, 
z którą rozmawia i po aramejsku, i po katalońsku. Ona bowiem porozumie-
wa się głównie po katalońsku, czyli w języku tych, którzy ją otaczają i z któ-
rymi się kontaktuje.

Czeska pisarka Monika Zgustova (1957), urodzona w Pradze, jest również 
przykładem artystki, która zaadoptowała obcy język do swojej twórczości. 
Do Katalonii przeprowadziła się w latach osiemdziesiątych, ukończywszy 
studia w Stanach Zjednoczonych, gdzie obroniła doktorat w zakresie litera-
turoznawstwa porównawczego, a ostatecznie osiedliła się w Sitges, zasobnym 
mieście nadmorskim niedaleko Barcelony. Autorka ta nie jest w Hiszpanii 
postacią anonimową, gdyż często publikowała artykuły prasowe w hiszpań-
skich i katalońskich gazetach (w większości przypadków w tym pierwszym 
języku). Jako intelektualistka, podobnie jak inni autorzy pochodzący z zagra-
nicy, pełni funkcję pośredniczki – w tym przypadku – między krajami po-
zostającymi niegdyś w strefie wpływów Związku Radzieckiego a katalońską 
i hiszpańską opinią publiczną. Mimo że wywodzi się ze wspólnoty kulturo-
wej, którą również trudno uznać za większościową w panoramie europejskiej, 
a z uwagi na pochodzenie z kraju bloku wschodniego reprezentuje w Katalo-
nii głęboką inność21, jej twórczość różni się od pisarstwa autora przywołane-
go wcześniej. Po pierwsze, jest znacznie obszerniejsza – obejmuje powieści, 

20 Za tę działalność otrzymał w 2004 r. Medal Honorowy nadany przez lokalne władze Barcelony. 

21 Warto odnotować, że pochodzenie środkowoeuropejskie, z jednej strony, oraz historyczna 
przynależność Hiszpanii do kręgu wiary katolickiej, z drugiej strony, były elementami składa-
jącymi się na barierę psychologiczną, jaką wznoszono w czasach totalitaryzmu komunistycz-
nego. Propaganda frankistowska dążyła do wzmocnienia izolacji krajów za żelazną kurtyną, 
uniemożliwiając kontakty kulturalne i społeczne, a często przedstawiając ich obywateli jako 
potencjalnych wrogów. Dlatego z perspektywy przeciętnego Katalończyka czy Hiszpana autor 
należący do chrześcijańskiej mniejszości z Bliskiego Wschodu niekoniecznie utożsamia inność 
bardziej tajemniczą niż ta, która otacza pisarkę z Czech. Na temat stosunku młodzieży hiszpań-
skiej do odmienności i do obecności imigrantów w Hiszpanii zob. Biernacka [2011b].  
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opowiadania i eseje, a także długą listę przekładów z czeskiego i rosyjskiego. 
Po drugie, pisarka nie tworzy jedynie po katalońsku. W jednym roku zda-
rza jej się bowiem opublikować dwie lub trzy wersje językowe tego samego 
utworu bez zaznaczania, która z nich jest oryginałem, a która przekładem. 
Sama autorka tłumaczy, że w trakcie opracowywania jednej wersji, równole-
gle przygotowuje drugą, a czasami nawet trzecią wersję językową, które nie-
kończenie muszą być wiernymi tłumaczeniami22. Równocześnie pojawiają się 
zatem dwie lub trzy powieści różniące się między sobą szczegółami23. Na taką 
metodę twórczą prawdopodobnie mają ogromny wpływ dwa czynniki: Zgu-
stova intensywnie zajmuje się przekładem literackim, a poza tym z wykształ-
cenia jest literaturoznawczynią, która łączy pisarstwo z wiedzą specjalistycz-
ną. Jej utwory zostały przełożone na inne języki, a autorka za swą oryginalną 
twórczość oraz tłumaczenia otrzymała różne nagrody w Katalonii, Hiszpanii 
i Czechach24. Kilka lat temu należała do kręgu pisarzy promowanych przez 
Grupę Planeta, najważniejszą korporację wydawniczą w Hiszpanii, jedną 
z najpotężniejszych na całym świecie25. Dwie z ostatnich powieści autorki 

22 Dziękuję za tę informację Xavierowi Farré, katalońskiemu tłumaczowi i poecie mieszkające-
mu w Krakowie. W artykule dotyczącym twórczości Zgustovej, opublikowanym w hiszpańskiej 
gazecie „El País”, czytamy, że pisząc utwory prozatorskie, na początku przygotowuje ona szkic 
w języku czeskim, a następnie rozwija wersje po katalońsku i po kastylijsku („El País”, 2008). 

23 Ostatnia jej powieść, na przykład, pojawiła się w 2016 r. w języku kastylijskim – Las rosas de 
Stalin [Róże Stalina] – i katalońskim – Les roses de Stalin. Podobnie stało się w przypadku 
przedostatniej powieści, która powstała w 2013 r. w języku hiszpańsku – La noche de Valia 
[Noc Valii] – i katalońskim – La nit de Vàlia; autorka otrzymała za nią nagrodę Joaquim 
Amat-Pinella (2014). Powieść z 2005 r. zatytułowana Tichá žena [Cicha żona] została opu-
blikowana w języku czeskim w tym samym roku, w którym ukazała się po katalońsku – La 
dona silenciosa – i po hiszpańsku – La mujer silenciosa. Na napisanie La nit de Vàlia oraz La 
dona silenciosa pisarka otrzymała dotacje od katalońskiej instytucji promującej literaturę wy-
łącznie w tym języku, a to wyklucza nieoryginalność językową. obu tych powieści. Natomiast 
zbiór opowiadań Contes de la lluna absent [Opowiadania nieobecnego księżyca] (2010), za 
którą autorka otrzymała nagrodę Mercè Rodoreda (2009), został opublikowany wyjątkowo 
tylko w języku katalońskim.

24 Między innymi European Prize for Translation (1994), Premi de les Lletres Catalanes [Kataloń-
ska Nagroda Literacka] (1991) oraz nominacja do hiszpańskiej Premio Nacional de Narrativa 
[Narodowa Nagroda w dziedzinie Prozy] za La mujer silenciosa.

25 Jest to barcelońskie wydawnictwo publikujące w większości w języku hiszpańskim, obecne rów-
nież we Francji, Portugalii oraz Ameryce Łacińskiej. Założone zostało w czasach powojennych 
przez José Manuela Larę, przedsiębiorczego, choć niewykształconego imigranta z Andaluzji, 
który w ostatnich miesiącach wojny domowej potrafił wykorzystać przywileje, jakie dała mu 
pozycja wojskowego biorącego udział w okupacji Katalonii przez armię frankistowską. 
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zostały opublikowane w Destino, dwujęzycznym wydawnictwie literackim 
należącym dziś do Planety26.

W grupie autorów, którzy dobrowolnie opuścili rodzime kraje, by 
poszerzyć swe horyzonty, odnajdujemy jeszcze dwa przykłady o zaska-
kujących cechach: obie postaci pochodzą z krajów, w których mówi się 
językami uznanymi za międzynarodowe, mającymi status niemal mo-
nopolisty. Twórcy ci zrezygnowali z nich i swoje utwory literackie czy 
popularnonaukowe opublikowali w języku świeżo nauczonym, który 
nie posiadał prestiżu społecznego takiego, jak angielski czy hiszpański. 
Pisarzami tymi są Patricia Gabancho (1952), urodzona w Buenos Aires, 
i Matthew Tree (1958), pochodzący z Londynu. Ta pierwsza autorka in-
teresowała się kulturą katalońską jeszcze wtedy, gdy mieszkała w rodzi-
mym kraju, prawdopodobnie dlatego, że jej ojciec, argentyński filozof 
Abelardo Gabancho, był badaczem dzieła katalońskiego myśliciela Ale-
xandre’a Deulofeua. Języka katalońskiego nauczyła się w Casal Català27 
w Buenos Aires, gdzie poznała emigracyjnych działaczy zaangażowanych 
w walkę na rzecz wolności Katalonii. Ukończyła studia dziennikarskie, 
a w 1974 r. wybrała się do Barcelony, by poznać ten europejski naród po-
zbawiony państwa. W katalońskiej stolicy nawiązała kontakty z sekto-
rami narodowościowymi o lewicowych przekonaniach, które starały się 
wtedy wyjść z podziemia i wziąć udział w budowaniu nowego państwa 
demokratycznego zgodnie z postulatami socjalistycznymi czy socjalde-
mokratycznymi formułowanymi w świecie zachodnim. Należy przy tym 
podkreślić, iż ruch niepodległościowy w Katalonii i w reszcie Krain Kata-
lońskich był wówczas bardzo nieznaczny. 

Gabancho pisała głównie eseje polityczne i prace historyczno-kulturo-
we o charakterze popularnonaukowym. Już w 1980 r., redagując w języku 
katalońskim rozprawę Cultura rima amb confitura: bases per a un debat 
sobre la cultura catalana [Kultura rymuje się z konfiturą: podstawy de-
baty o kulturze katalońskiej], wzięła udział w dyskusji na temat możliwości, 

26 Choć wydawnictwo publikuje książki w obu językach, Zgustova wydała te powieści w języku 
katalońskim w prestiżowej oficynie katalońskojęzycznej Edicions 62 (obecnie także należącej 
do Grupy Planeta). 

27 Z powodu wielkich migracji z Hiszpanii do Ameryki Środkowej i Południowej od drugiej po-
łowy XIX w., na kontynencie tym powstawały liczne ośrodki kultury pomagające w socjalizacji 
przybyłym z Hiszpanii oraz ich potomkom. W swych nazwach bardzo często nie nawiązywały 
do państwa pochodzenia, lecz podkreślały przynależność założycieli i członków do konkret-
nych narodów czy regionów Hiszpanii. 
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jakie literaturze katalońskiej niosły demokracja oraz nowy system auto-
nomiczny. Wierna przekonaniom lewicy w swych utworach interesuje się 
losem grup społecznie najsłabszych – kobiet, imigrantów, ludzi represjono-
wanych przez narodowo-katolicką dyktaturę28. Stopniowo coraz wyraźniej 
łączy kwestie socjalne z dążeniami narodowościowymi29, odwołując się do 
istotnego postulatu ruchu niepodległościowego, w myśl którego oddzielne 
państwo katalońskie umożliwiłoby bardziej egalitarny, prospołeczny mo-
del współegzystencji i bardziej wolnościowy ustrój polityczny. W ten spo-
sób stała się osobą rozpoznawalną – brała udział w debatach politycznych 
i społecznych w katalońskich mediach – zwłaszcza od 2007 r., gdy oddała 
do druku pierwszą z serii książek z niepodległościową tezą, w których oma-
wiała zniewagi i szkody, jakich Katalończycy doznali ze strony hiszpań-
skich władz, instytucji oraz zorganizowanych grup: El preu de ser catalans: 
una cultura mil·lenària en vies d’extinció [Cena za katalońskość: tysiąclet-
nia kultura zagrożona wyginięciem], (2007). W okresie, w którym zdawa-
ło się, że Hiszpania powraca do modelu centralizacji państwowej, książka 
Gabancho opisywała nieszczęśliwy los, jakiego doświadczy naród kataloń-
ski, jeśli nie będzie potrafił zareagować na niekorzystne uwarunkowania 
społeczne, polityczne i kulturowe oraz ataki ze strony rządu hiszpańskiego. 
Parę lat później, gdy pierwszy raz w nowoczesnej historii ponadklasowe, 
większościowe siły polityczne Katalonii zaczęły odnajdywać porozumie-
nie w kwestii wspólnej wizji niepodległości kraju, Gabancho opublikowała 
książkę Crònica de la independència [Kronika niepodległości] (2009), w któ-
rej wyobrażała sobie Katalonię niezależną od Hiszpanii, Kulminacją tego 
szeregu prac dotyczących „Procesu suwerennego” była książka o wyrazi-
stym tytule: L’autonomia que ens cal és la de Portugal [Należy nam się taka 
sama autonomia, jaką ma Portugalia], (2012). W tym samym roku ukazała 
się również pierwsza powieść autorki, La néta d’Adam [Wnuczka Adama], 
zawierająca sporo elementów autobiograficznych30.

28 Na przykład El segle XX vist per les àvies [XX wiek widziany przez babcie] (1999; wraz z Emmą 
Aixalà), Sobre la immigració [O imigracji] (2001) lub La postguerra cultural a Barcelona (1939-
1959) [Powojenna kultura w Barcelonie (1939-1959)], (2005).

29 Dobrym przykładem tego połączenia jest książka popularnonaukowa Les dones de 1714 [Ko-
biety roku 1714], (2014), która traktuje o (niemal nieznanych) losach kobiet, które w ostatnim 
roku wojny sukcesyjnej broniły Katalonii i jej instytucji przed wojskami centralistycznie uspo-
sobionej dynastii Burbonów. 

30  Gabancho wykorzystała swoją medialność, by promować swą twórczość literacką. Odnotuj-
my, że za La néta d’Adam otrzymała nagrodę literacką Prudenci Bertrana; jednocześnie dodaj-
my, że do 2005 r. nagroda ta przyznawana była utalentowanym pisarzom tworzącym w języku 
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Drugim autorem wywodzącym się z kultury o zasięgu światowym 
jest Tree, Anglik, który dziś mieszka w małym mieście Banyoles, wcze-
śniej jednak, tuż po tym, jak przeprowadził się do Katalonii w 1984 r., 
spędził kilkanaście lat w Barcelonie. Jego droga na południe rozpoczęła 
się kilka lat wcześniej, gdy jako samouk poznawał język kataloński. De-
cydującym czynnikiem, który skłonił go do podróży do Barcelony, była 
sytuacja w jego rodzimym kraju: młody, ciekawy świata, przekorny, nie 
wytrzymywał konserwatywnego, neoliberalnego klimatu Wielkiej Bryta-
nii z kulminacyjnego okresu władzy Margaret Thatcher. Lewicowe, bli-
skie anarchizmowi zaangażowanie Tree – jak w przypadku Gabancho 
– żywe w latach osiemdziesiątych, przetrwało w treściach wyrażających 
jego ideologię, również w okresie, gdy był już nie tylko dojrzałym au-
torem, ale i postacią publiczną w Katalonii. Większość jego tekstów ma 
szczególny charakter ideowy: są to książki popularyzatorskie omawiające 
negatywne oblicza zjawisk, takich jak: rasizm, monarchia czy wiara reli-
gijna. Warto również wspomnieć jego współpracę z ważnymi mediami 
w Katalonii – gazetami „Avui”, „El Periódico de Catalunya”, „El País”, 
„Catalonia Today” (w języku angielskim), z Catalunya Ràdio i Katalońską 
Telewizją Publiczną (TVC); a w Wielkiej Brytanii – z czasopismami “The 
Times, “The Times Literary Supplement”, “The Edinburgh Review”. Cie-
kawe jest to, że ta współpraca z czasopismami anglojęzycznymi wynikała 
z pozycji, jaką Tree wypracował sobie w sferze społecznej i kulturowej 
w Katalonii. To zjawisko można uznać za analogiczne do faktu, iż ostat-
nia powieść Tree, SNUG (2014) nie jest już napisana po katalońsku, lecz 
w jego rodzimym języku31. 

Działając we wszystkich tych sferach, angielski pisarz buduje mo-
sty pomiędzy kulturą katalońską a odbiorcami brytyjskimi32, którzy otrzy-
mują informacje dotyczące Krain Katalońskich z bardziej dogłębnego 
i wnikliwego źródła niż to, które mógłby zaoferować hiszpański pisarz 

katalońskim, w kolejnych zaś edycjach zwyciężali raczej autorzy, którzy z różnych powodów 
zdobyli medialny rozgłos.

31 Powieść ta została wydana przez jego agencję literacką w ramach praktyki samopublikowania. 
Pozycji tej nie można zatem porównać z tymi, które Tree zredagował oryginalnie w języku kata-
lońskim, wydanych w prestiżowych wydawnictwach, takich jak walenckie 3 i 4 czy barcelońska 
Columna. 

32 Tree opublikował kilka książek o charakterze popularnonaukowym łączących cechy pisarstwa 
historycznego i przewodników turystycznych: Barcelona, Catalonia: A View from the Inside 
(2011) i What’s Barcelona (2009).
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spoza Katalonii nieznający języka katalońskiego. Przedłużając niejako 
ową praktykę przerzucania „mostu między kulturami”, Tree przyjmował 
również rolę zdystansowanego obserwatora Katalonii, który potrafi na-
wet wskazać Katalończykom, jak skutecznie wyjaśnić cudzoziemcom 
swoistość kultury katalońskiej oraz jej specyficzną sytuację socjolingwi-
styczną.33 W twórczości angielskiego autora dokonał się zatem proces 
odwrotny niż w pisarstwie Gabancho. Podczas gdy dziennikarka 
pochodzenia argentyńskiego dotarła do szczytu swej kariery eseistycznej 
i popularyzatorskiej za sprawą powieści z elementami autobiograficznymi, 
Tree zyskał status cenionego autora dzięki twórczości beletrystycznej, 
na którą złożyły się dwie powieści, zbiór opowiadań oraz kilka innych 
utworów prozatorskich opublikowanych w książkach zbiorowych 
wydanych pod pseudonimem „Germans Miranda” [Bracia Miranda]. Wy-
różnienie cenioną walencką nagrodą Andròmina jego zbioru opowiadań,  
Ella ve quan vol [Ona przychodzi, kiedy chce], (1999) oraz utożsamienie, 
poprzez pseudonim Germans Miranda, ze społecznością pisarzy kataloń-
skich, prawdopodobnie zachęciły Tree do rozwijania własnej kariery lite-
rackiej w tym w języku, jednak – jak wspomnieliśmy – poprowadziła go 
ona ku pracom o charakterze raczej eseistycznym i popularyzatorskim.

Powróćmy do początkowego podziału pisarzy niebędących rodzimymi 
użytkownikami języka katalońskiego, dokonanego z uwagi na wiek, w któ-
rym poznali rzeczywistość katalońską oraz moment nauczenia się języka, 
i zauważmy, że pośród nich znajduje się druga grupa autorów: trafili oni do 
Krain Katalońskich jako dzieci za sprawą decyzji życiowej rodziców. W ten 
sposób naukę języka katalońskiego rozpoczęli wcześnie, czasami nawet w ra-
mach systemu oświaty. I tak, pisarz pochodzenia galicyjskiego Xulio Ricar-
do Trigo (1959) dotarł do Walencji, gdy miał 6 lat, jeszcze w czasach dykta-
tury frankistowskiej, i tam, jako młody poeta, zaczął publikować wyłącznie 
w języku katalońskim; następnie, już w latach dziewięćdziesiątych rozwijał 
swoją karierę literacką w Katalonii. W tej grupie autorów najlepszym przy-
kładem jest niewątpliwie Najat El Hachmi, której historia ujawnia interesu-
jącą tendencję jak w poprzednich przypadkach, wiążącą się ściśle ze zjawi-
skiem migracyjnym o wymiarze międzynarodowym. Teraz jednak celem nie 
jest wielkie kosmopolityczne miasto lecz kataloński hinterland, region wiej-
ski ze stolicą w Vic, gdzie wielu Marokańczyków i czarnoskórych Afrykań-

33 Zob. Com explicar aquest país als estrangers [Jak wytłumaczyć ten kraj obcokrajowcom] (2011) 
oraz CAT. Un anglès viatja per Catalunya per veure si existeix [CAT. Anglik podróżuje po Katalo-
nii, by sprawdzić, czy istnieje], (2001). 
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czyków znalazło pracę w rolnictwie bądź w niedużym przemyśle lokalnym, 
w okresie od końca lat siedemdziesiątych do pierwszej dekady obecnego wie-
ku. Także różnica wiekowa między pisarzami obu grup jest znaczna, gdyż 
mówimy teraz o kolejnym pokoleniu, czyli o osobach urodzonych w końcu 
lat siedemdziesiątych, pochodzących z krajów biedniejszych od Hiszpanii, 
a mianowicie z arabskiej strefy kulturowej – mimo iż arabskość ta stanowi 
jedynie rodzaj „zasobnika” odrębności, jak u Asyryjczyka Alibeka34. 

W ten sposób historia pierwszego omówionego autora łączy się z tą, która 
będzie ostatnią w niniejszej pracy. El Hachmi jest pisarką pochodzenia ma-
rokańskiego (1979), urodzoną w Nador, należącą do mniejszości berberskiej, 
której język w Katalonii, a także w wielu rozprawach naukowych, jest nazy-
wany oryginalnym określeniem Berberów, czyli „amazigh” czy „tamazight”. 
Twórczość El Hachmi okazała się przełomowym zjawiskiem w katalońskim 
świecie literackim, ponieważ jej powieść opisująca – jako pierwsza z tak wiel-
kim sukcesem – specyficzne okoliczności życia codziennego drugiego poko-
lenia imigrantów przybyłych z Maghrebu do Katalonii otrzymała prestiżową 
nagrodę Ramona Llulla.35 Powieść nosząca tytuł L’últim patriarca [Ostatni 
patriarcha], (2008) w ciekawy i niepozbawiony refleksji sposób przedstawia 
konflikty, do jakich dochodzi między tradycjonalistycznym muzułmańskim 
ojcem, zupełnie niezintegrowanym ze wspólnotą lokalną, a córką, chcącą 
zasymilować się z ludnością katalońską, przynajmniej w kwestiach związa-
nych ze zwyczajami, moralnością i ubiorem36. Konfrontacja z rzeczywistością 
miasta Vic – niedużego, dość konserwatywnego, w którym nierzadko docho-
dzi do przejawów ksenofobii37 – z jednej strony prowadzi do szybszej inte-

34 Na temat skali zjawiska imigracji w Hiszpanii w czasach współczesnych zob. [Biernacka 2011a]. 

35 Wcześniej El Hachmi opublikowała książkę Jo també sóc catalana [Ja też jestem Katalonką], 
(2004), którą Marcillas Piquer [2015: 108] opisuje jako prozę migracyjną zgodnie z własnym 
rozumieniem tego terminu, czyli jako „nowo powstający gatunek literacki o cechach hybrydy 
łączącej esej, autobiografię, wspomnienia a nawet fikcję literacką, który poruszając tematy czę-
sto niewygodne dla czytelnika, przedstawia ślady traumatycznego oderwania od korzeni ”. 

36 Pisarką o podobnym profilu, choć niecieszącą się tak wielką renomą i nie tak medialną, jest La-
ila Karrouch, z zawodu pielęgniarka, również pochodzenia berberskiego i urodzona w Nador; 
zamieszkała ona w Vic w połowie lat osiemdziesiątych, w wieku 8 lat. Będąc już autorką kil-
ku utworów zaklasyfikowanych jako dzieła literatury młodzieżowej, Karrouch opublikowała 
w 2013 r. powieść pod znaczącym tytułem De Nador a Vic [Z Nador do Vic], (2013), być może 
zachęcona przez wydawnictwo chcące wykorzystać sukces, jakie odniosły utwory El Hachmi.

37 Autorka przeprowadziła się do Barcelony, by zająć się wyłącznie twórczością literacką, ale 
z uwagi na jej doświadczenia życiowe w swych utworach odnosi się raczej do realiów imigran-
tów osiadłych na terenach (pół)wiejskich. 



62 Alfons Gregori

gracji językowej drugiego pokolenia imigrantów (szczególnie w porównaniu 
z dwujęzycznością w wielu sytuacji komunikacyjnych w Barcelonie), z dru-
giej zaś wzmacnia bariery społeczne między nowymi mieszkańcami a wspól-
notą rodzimą.38 Należy pamiętać, że El Hachmi, jeszcze zanim poświęciła się 
wyłącznie twórczości literackiej, pracowała w Vic jako mediatorka interkul-
turowa w obszarze edukacyjnym, posiadała zatem osobiste doświadczenia 
dotyczące poruszanej przez nią problematyki. 

Wydawszy powieść o tematyce seksualnej La caçadora de cossos [Łowczyni 
ciał], (2011), nieprzychylnie ocenioną przez krytykę, pisarka powróciła 
niedawno do tematu, którym zajęła się w swym pierwszym utworze 
narracyjnym39. O ile tam osią historii był charakter ojca, rodzinnego patriar-
chy, o tyle w swej trzeciej powieści El Hachmi skupia się na postaci matki, 
podkreślając inność jej córki już w samym tytule: La filla estrangera [Cudzo-
ziemska córka], (2015). W opowiadanej historii bohaterka, w miarę dorasta-
nia i usamodzielniania się, zauważa, że oddala się od matki, podobnie jak 
w pierwszej powieści oddalała się od ojca, z tą różnicą, że kobiety dzielą do-
świadczenia związane z tą samą płcią oraz domową bliskość, bardzo rzadką 
w relacjach z ojcem. Matka budzi jednak u córki jeszcze większą grozę, a na-
wet freudowskie poczucie unheimlich – obserwując zachowanie matki, boha-
terka zauważa, że zmuszona jest ona do odgrywania dwóch ról: wobec siebie 
samej i wobec oddalającej się córki. Można domniemywać, iż zamierzeniem 
El Hachmi było stworzenie kontrastu oraz przeciwwagi dla jej pierwszej opu-
blikowanej powieści, a równocześnie rozbudowanie poruszonych w niej wąt-
ków feministycznych. Tak czy inaczej, teksty El Hachmi odbierane są przez 
czytelników jako obraz realiów społeczno-kulturowych, w jakich żyli przed-
stawiciele początkowej fazy drugiej fali migracyjnej w Hiszpanii. 

38 W Vic miało siedzibę jedyne katalońskie ugrupowanie opierające swój dyskurs polityczny na 
ksenofobii, tj. Plataforma per Catalunya. W ciągu ostatnich kadencji partia ta osiągnęła nie-
złe wyniki w wyborach lokalnych w Katalonii, nigdy jednak nie wprowadziła deputowanych 
do parlamentu samorządowego, najprawdopodobniej z powodu polaryzacji głosów w kwestii 
przynależności narodowej, do jakiej doszło w kontekście zwiększenia się poparcia dla partii 
żądających niepodległości kraju.

39 W pierwszej opublikowanej książce El Hachmi podejmuje eseistyczną próbę samookreślenia 
się jako kobieta zintegrowana ze społeczeństwem katalońskim: Jo també sóc catalana [Ja też 
jestem Katalonką], (2004).
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Wnioski

Mimo podobieństwa polegającego na posługiwaniu się językiem kataloń-
skim w sferze literackiej, omawiani w niniejszej pracy autorzy posiadają ce-
chy, które ich różnią. Przedstawiciele narodowości czy stref kulturowych 
mało znanych w Hiszpanii pełnią rolę mediatorów – wprowadzają odbior-
ców katalońskojęzycznych w swoje rodzime realia i uwarunkowania histo-
ryczne, polityczne i kulturowe. Możemy wyróżnić dwa sposoby wypełnia-
nia takiej roli, w zależności od umiejscowienia rzeczywistości kulturowej, 
której doświadczenie winno być przekazane lub przedstawione – może nią 
być rzeczywistość zewnętrzna, mentalnie daleka od odbiorcy (Alibek, Zgu-
stova) albo formy rzeczywistości istniejące w samej Katalonii czy w Kra-
inach Katalońskich, nieznane lub ignorowane przez innych mieszkańców 
tych regionów (El Hachmi, Karrouch). Natomiast autorzy wywodzący się 
z kultur znaczących na arenie międzynarodowej lub mający za rodzimy 
język większościowy (Gabancho, Tree) nie starają się przekazywać infor-
macji o własnej kulturze (prawdopodobnie nie uważają tego za niezbędne); 
próbują za to przedstawić pewną wizję katalońskojęzycznej rzeczywisto-
ści w ich własnych szerszych sferach kulturowych. 

Odkrycie społecznego statusu języka katalońskiego w regionach kata-
lońskojęzycznych w Hiszpanii, a szczególnie w Katalonii (zwłaszcza, że 
osoby nieświadome złożoności tej kultury traktują kataloński jako „mniej-
szy język regionalny”), pozwoliło niektórym z tych pisarzy nie tylko wejść 
do nowej sfery kulturowej, by wzbogacić się przez doświadczenie dwuję-
zyczności, ale również dowartościować własne języki rodzime40, pozbawio-
ne prestiżu, a nawet prześladowane w miejscach, w których są używane. 
W ten sposób wytwarza się również poczucie braterstwa ze społecznością 
katalońskojęzyczną, powstaje stanowiona przez użytkowników języków 
„mniejszych” wspólnota „poszkodowanych”, która w kondycji mniejszo-
ściowości odnajduje podstawy dla wyznawanej przez siebie pluralistycznej 
wizji świata. Katalońskojęzyczna działalność literacka i intelektualna oma-
wianych pisarzy prowadzi ich również do zaangażowania się – w różnym 
stopniu – w ideologiczną obronę kultury katalońskiej przed nastawieniem 
i działalnością tych hiszpańskich grup czy instytucji, które nie akceptują po-

40 W dyskursie dominującym w katalońskich sferach edukacyjnych, medialnych i akademickich 
podkreśla się potrzebę ochrony i promocji języków mniejszościowych, które odznaczają się 
odrębnymi kategoryzacjami rzeczywistości zgodnie z tezami ekolingwystki broniącymi prawa 
do istnienia i rozwoju języków pozbawionych wsparcia w strukturach państwowych. 
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lityki promowania rodzimego języka w Krainach Katalońskich. Zgustova 
(„El País”, 2008), poliglotka i bardzo wykształcona pisarka, tworząca wszak 
również w języku kastylijskim, stwierdza w hiszpańskiej gazecie „El País”, 
odpowiadając na manifest intelektualistów w obronie języka hiszpańskiego 
w Katalonii: „To kataloński [a nie kastylijski] jest językiem znajdującym się 
w prawdziwym niebezpieczeństwie, tym mającym najsłabszą pozycję. Nie je-
stem nacjonalistką, ale chcę, by kataloński zachował swą żywotność”. 

To zaangażowanie zaobserwować można jednak przede wszystkim u pi-
sarzy pochodzących z kultur porozumiewających się w językach większo-
ściowych, czyli u Gabancho i Tree, dla których cena rezygnacji ze swojego 
języka była znacznie wyższa niż w przypadku innych pisarzy nieurodzo-
nych w Krainach Katalońskich. Powód, dla którego zrezygnowali z rodzi-
mego języka w swej twórczości artystycznej, musiał być bardzo mocny, 
a ideologia narodowościowa za niepodległą Katalonią – skojarzona z tzw. 
floating signifiers o charakterze uniwersalnym, takimi jak wolność, prawa 
człowieka, antyautorytaryzm – okazała się głównym impulsem do od-
rzucenia lub tymczasowego odstąpienia od pierwszych języków. Podej-
ście Gabancho i Tree mocno kontrastuje np. z publicznymi deklaracjami 
El Hachmi, która w 2012 r. podpisała manifest intelektualistów i pisarzy 
mieszkających w Katalonii na rzecz utworzenia w Hiszpanii państwa fede-
ralnego, zamiast rozwiązania niepodległościowego, zdecydowanie bardziej 
„popularnego” wśród większości katalońskich elit kulturalnych i intelek-
tualnych. Podsumowując, czynniki polityczne niewątpliwie wpływają na 
wybór języka, czyli literackiego narzędzia par excellence, jednak w każdym 
przypadku niezbędna jest precyzyjna analiza konkretnej sytuacji politycz-
nej, kulturowej i socjolingwistycznej, gdyż tylko w taki sposób wyciągnąć 
można istotne i użyteczne wnioski rzucające światło na ogólne zjawiska. 

Warto również zasygnalizować inne aspekty omawianej tematyki, któ-
re powinny zostać zanalizowane w kolejnych pracach naukowych. Rosnąca 
globalizacja wprowadziła Katalonię – której mieszkańcy posługują się dziś 
ponad 300 językami – do grona społeczeństw o bardzo wysokim stopniu 
wielokulturowości. Pomimo trudności w zarządzaniu tą rzeczywistością, 
wydaje się, że nie wywołała ona do tej pory ostrych konfliktów porusza-
jących opinię publiczną, jak miało to miejsce w krajach sąsiednich. Przy-
wołani w niniejszej pracy autorzy reprezentują, w pewnym sensie, różne 
rodzaje udanej integracji, nie tylko językowej; równocześnie pokazują wy-
jątkowość zjawiska wielokulturowości w Katalonii, mimo, iż na tle masy 
imigrantów stanowią intelektualną elitę. Jednocześnie, przejawy globaliza-
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cji nie stały się decydującym czynnikiem zdolnym odwieść jednostkę czy 
instytucję od tzw. opcji lokalnej, czyli od tworzenia literatury po kataloń-
sku i od promowania tego języka. Wbrew historycznym dążeniom państwa 
hiszpańskiego i francuskiego, starających się nadać katalońskiemu status 
mniejszościowy, jaki mają inne języki niepaństwowe na terenach obydwu 
państw, dziś, dzięki działaniu (prawie) państwowych mechanizmów samo-
rządowych oraz sieci lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, język rodzi-
my ma podobny status do tego, jakim cieszą się inne języki europejskie, 
takie jak duński, węgierski, nowogrecki lub norweski, czyli „średnie języki” 
w kontekście naszego kontynentu41. Te wszystkie elementy związane z uwa-
runkowaniami dotyczącymi wyboru języka lub przynależności kulturowej 
czy narodowej prowadzą do pytań o praktyczne funkcjonowanie tzw. glo-
kal, a Katalonia jest bez wątpienia bardzo ciekawym polem do badań nad 
tym pojęciem.
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Streszczenie

W niniejszej pracy autor przedstawia złożone zjawisko, jakim jest wybór języka ka-
talońskiego jako „adoptowanego” języka literackiego. Od wielu już lat podobnego 
wyboru dokonują nierodzimi pisarze mieszkający w wielokulturowym społeczeń-
stwie katalońskim. Mówi się tu o takich pisarzach, którzy w okresie wczesnego dzie-
ciństwa nie posługiwali się językiem katalońskim, ani też się go nie nauczyli w tym 
okresie życia. W pierwszej części artykułu autor przedstawił kontekst omawianego 
zagadnienia, to znaczy historię publikowania dzieł literackich przez pisarzy, któ-
rzy, choć nie pochodzili z Krain katalońskich, zdecydowali się stosować język kata-
loński (pomimo prób zredukowania go do stanu mniejszościowego, należy on dziś 
do grupy europejskich języków średniej wielkości). W pracy omawia się twórczość 
różnych pisarzy i zauważane są dzielące ich różnice. Pius Alibek, postać pochodze-
nia asyryjskiego, Monika Zgustova, urodzona w Czechach, oraz Najat El Hachmi, 
przybyła z regionu berberyjskiego, są przedstawicielami języków i kultur o średniej 
wielkości lub historycznie doprowadzonych do stanu mniejszościowego. Natomiast 
cechą charakterystyczną dwóch innych twórców osiadłych w Katalonii, Patricii Ga-
bancho, urodzonej w Argentynie, oraz Matthew Tree, pochodzenia brytyjskiego, 
jest to, że z początku oboje przynależeli kulturowo do potężnych systemów języko-
wych. Uznając inność za kategorię analityczną, autor omawia najważniejsze ideo- 
logiczne aspekty dotyczące interesującego go zjawiska literackiego, umiejscawiając 
je w kontekście wyznaczonym przez czynniki społeczne, polityczne i kulturowe.

Słowa kluczowe:
Katalonia, tożsamość, język literacki, literatura katalońska, rynek wydawniczy.

Summary

Identity and Language: The Choice of Catalan Language  
by Non–native Writers 

This work presents the complex and tangled phenomenon of choosing Catalan as 
a literary “adoptive” language that has been taking place among several non-nati-
ve writers living in the multicultural society developed in Catalonia; that is to say, 
these writers did not communicate in Catalan or learn this language at their ten-
der age. First of all, the author offers a contextualization and argumentation of 
this specific subject – the publication of literary works in a minorized, medium
-sized European language by non-native speakers – through history and today’s 
reality in the Catalan countries. Anyway, there is not an homogenous explanation 
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for all these cases, because we can find notable differences among them: whereas 
Assyrian-born Pius Alibek, Czech-born Monika Zgustova or Berber-born Najat 
El Hachmi represent other medium-sized or historically minorized languages 
and cultures, two immigrant writers stand out in this picture since they origi-
nally belong to two powerful languages systems, particularly Argentinian-born 
Patricia Gabancho and British-born Matthew Tree. Considering otherness as an 
analytical category, the evaluation and dissection of the most important ideologi-
cal aspects concerning the mentioned literary phenomenon will provide to a pre-
cise elucidation of it in the light of social, political and cultural factors.

Keywords:
Catalonia, identity, literary language, Catalan literature, publishing market.
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PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ KATALOŃSKIEJ 
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ NA PRZYKŁADZIE 

LEGENDY O OTGERZE CATALÓ

Katalońska tożsamość narodowa jako problem polityczny

Analiza, czy to socjologiczna, czy historyczna, czy wreszcie kulturowa 
hiszpańsko-katalońskiego sporu o tożsamość to zagadnienie tak obszerne, że 
wykracza nie tylko poza objętość jednego artykułu, ale również poza moż-
liwości badawcze jednego specjalisty. Tym niemniej, zważywszy na nikłą 
obecność tematów katalońskich w nauce polskiej, warto przedstawić choćby 
przyczynek do problemu, z nadzieją, że wzbudzi on szersze zainteresowanie 
i zachęci do zgłębiania materii przedmiotu. Mając świadomość wszystkich 
wymienionych wyżej ograniczeń, chciałabym nakreślić kwestię wpływu 
dyskursu politycznego na proces kształtowania się katalońskiej świadomo-
ści wspólnotowej, którego jednym ze świadectw jest późnośredniowiecz-
na legenda o Otgerze Cataló, założycielu Katalonii. Fundamentem dla tych 
rozważań, a także narzędziem pozwalającym zrozumieć rozgrywający się 
w Hiszpanii od kilku już lat konflikt wokół pojęcia narodowości w odniesie-
niu do Katalonii i Katalończyków, są dwa podstawowe założenia teoretyczne, 
które pozwolą uniknąć subiektywności spojrzenia jednej lub drugiej, zaan-
gażowanej w spór strony. Po pierwsze, tożsamość etniczna, kulturowa, czy 
wreszcie narodowa jest tworem plastycznym i jako taki podlega nieustan-
nym zmianom w procesie historycznym. Po drugie, na jej kształt wpływa 
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dyskurs polityczny ośrodka władzy, który dąży do takiego przeformułowania 
tożsamości, by ta mogła stanowić dla niego legitymizację.

Ewolucja katalońskiej świadomości etnicznej również przechodziła 
przez kolejne stadia i można ją podzielić na trzy, następujące po sobie etapy. 
Pierwszy to samoprzypisanie do wspólnoty politycznej Franków funkcjo-
nujące od czasów powołania Marchii Hiszpańskiej do XII w. Drugi stanowi 
wykształcenie się odrębności względem sąsiadów i pojawienie się endoet-
nonimu – Katalończycy (XII w.), natomiast trzecie stadium to uformowa-
nie silnego poczucia wspólnoty narodowej (XIII w.), które rozszerzając się 
z czasem, objęło przynależność do narodu hiszpańskiego (od XVIII w.). 

Współcześnie, ostatni etap ewolucji katalońskiej tożsamości, to jest sa-
mookreślanie się ponad połowy Katalończyków jako osób o podwójnej 
narodowości, uczestniczących w dwóch, blisko spokrewnionych kulturo-
wo systemach1, kwestionowany jest przez te środowiska, które w aspiru-
jącej katalońskiej samoświadomości etnicznej widzą zagrożenie dla jed-
ności państwa hiszpańskiego. Do niedawna kontestacja taka nie miała 
racjonalnych podstaw, ponieważ Katalończycy w całej swojej historii unii 
z Hiszpanią tylko raz, podczas rebelii w 1640 r., proklamowali niepodle-
głość2, i dopiero wydarzenia ostatnich dziesięciu lat, wyraźnie pokazujące 
wzrost tendencji separatystycznych w katalońskim społeczeństwie, mogą 
budzić ten rodzaj niepokoju. 

Można się jednak zastanowić, czy wola samookreślenia się jako narodu 
lub dążenie do utworzenia suwerennej Republiki Katalońskiej kosztem hisz-
pańskiej integralności terytorialnej mogą lub powinny wpływać na ocenę 
charakteru katalońskiej tożsamości? Czy przyznanie Katalończykom prawa 
do posługiwania się określeniem nacionalitat (hiszp. nacionalidad, ‘narodo-
wość’), ale już nie nació (hiszp. nación, ‘naród’), ma inne uzasadnienie niż po-

1 Według sondażu BOP (Baròmetre d’Opinió Política – Barometr Opinii Politycznych) 2015 r. 
poczucie przynależności narodowej wśród Katalończyków kształtuje się w następujący sposób: 
5,6% badanych czuje się Hiszpanami; 4,5% – bardziej Hiszpanami niż Katalończykami; 38,7% – 
zarówno Hiszpanami, jak i Katalończykami; 22,3% – bardziej Katalończykami niż Hiszpanami 
i 25,3% – tylko Katalończykami (BOP, 2015: 56).

2 Republika proklamowana w 1931 r. przez Francesca Macià i w 1934 przez Lluísa Companysa 
miała być krajem federacyjnym w obrębie państwa hiszpańskiego. Władze niepodległej Re-
publiki ogłoszonej przez Paua Clarisa w 1640 bardzo szybko zrezygnowały z pełnej suweren-
ności i ogłosiły Ludwika XIII hrabią Barcelony, włączając tym samym Katalonię w struktury 
państwowe Francji.
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trzeby ekonomiczne i polityczne władzy?3 Przecież opozycja jednej grupy 
w stosunku do innej, powstała w procesie formowania się świadomości spo-
łecznej, nie musi być równoznaczna z nastawieniem separatystycznym. Po-
zwala, owszem, na zbudowanie poczucia odrębności, które z kolei prowadzi 
do samookreślenia danej grupy, ale ma przede wszystkim charakter spajający 
dla wspólnoty. W przypadku Katalonii owa „jednocząca opozycja” kształto-
wała się, w różnych okresach historycznych, w konfrontacji z odmiennymi 
kulturowo społecznościami al-Andalus, Kastylii i Francji. Oczywiście, dużo 
trudniejszy do sprecyzowania jest zakres odrębności narodowej, ponieważ 
nie zawsze opiera się ona na cechach jednoznacznie identyfikujących jak 
język, religia czy ciągłość kulturowa i/lub historyczna, ale również na ele-
mentach wolicjonalnych, których dystynktywny charakter można łatwo 
podważyć, a mimo tego są one uznawany przez daną grupę za wyróżnik toż-
samości. Na gruncie katalońskim odrębność językowa wykształciła się sto-
sunkowo wcześnie, bo już XIII w. język kataloński był w pełni samodzielnym 
i sprawnym narzędziem nie tylko literatury, ale również nauki. Identyfika-
cja religijna zbudowana została na fundamencie konfliktu chrześcijańsko
-muzułmańskiego i walk prowadzonych w procesie rekonkwisty. Natomiast 
ciągłość kulturową i historyczną zapewniała wspólnocie początkowo dyna-
stia hrabiów Barcelony, a od XV w. baza terytorialna. Elementem wolicjonal-
nym jest zaś tradycja katalońskiej państwowości, szeroko dziś komentowana, 
ponieważ od czasów połączenia hrabstwa Barcelony z Królestwem Aragonii, 
Katalonia nie funkcjonowała jako samodzielny organizm państwowy, a jedy-
nie jako część federacji. 

Jednocześnie to wzajemne wpływy kulturowe różnych grup etnicznych 
i narodowych oraz wspólność komponentów językowych i historycznych 
rozszerzają, lub nawet zmieniają, zakres tego, co dana wspólnota uznaje za 
swoiste i reprezentatywne. Dla przykładu, XIX w., będący okresem tzw. 
katalońskiego odrodzenia narodowego, to jednocześnie czas niemal cał-
kowitej dominacji języka hiszpańskiego, tak w kulturze, jak i nauce, czy 
polityce. To właśnie wtedy powstają opracowania historyczne i powieści – 
spisane w znakomitej większości po kastylijsku – o charakterze rewindy-
kacyjnym i jednoznacznym, czytelnym przesłaniu patriotycznym, w których 

3 Na temat różnic pomiędzy pojęciami nacionalidad (narodowość) i nación (naród) w ujęciu 
prawnym w hiszpańskiej Konstytucji por. M. Biernacka [2015], Współczesne tendencje separaty-
styczne w Kraju Basków. Pragmatyka społeczna oraz Konstytucja Hiszpanii jako legislacyjna blo-
kada secesji, zwłaszcza sekcja „Nación versus nacionalidades, czyli o różnicy między narodem 
a narodowościami w konstytucji Hiszpanii jako blokadzie legislacyjnej separatyzmu”: 161-162.
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autorzy domagają się uznania odrębności narodowej4. Wydaje się zatem, że 
hiszpański problem z katalońską tożsamością mniej dotyczy samego jej cha-
rakteru – z definicji poddającego się ewolucji – co ambicji politycznych jednej 
i drugiej strony. Stąd też drugie założenie teoretyczne moich rozważań.

Katalońska tożsamość narodowa jako problem historyczny

Mianowicie tożsamość określonej grupy społecznej jest formowa-
na i przeformułowywana zgodnie z dyskursem jej politycznego ośrodka 
władzy, który szuka dla siebie legitymizacji we wspólnej pamięci i ciągło-
ści przywództwa w czasie historycznym. W przypadku Katalonii ten aspekt 
tworzenia się, a następnie przekształcania samoświadomości grupowej naj-
łatwiej zaobserwować na przykładzie wczesnośredniowiecznych kronik ła-
cińskich, spisywanych przez duchownych związanych z dynastią hrabiów 
Barcelony. Dla pierwszych kronikarzy, takich jak biskup Gotmar II z Girony 
(X w.), tożsamość polityczna regionu nie budziła najmniejszych wątpliwości, 
ponieważ upatrywali jej korzeni w „państwotwórczej” działalności władców 
frankijskich, Karola I Wielkiego i jego syna, Ludwika Pobożnego, prowa-
dzących wojny z muzułmańskimi królestwami na Półwyspie Iberyjskim. 
Na terenach należących obecnie do Katalonii, wzdłuż masywu Pirenejów, 
istniała od czasów Karola Wielkiego strefa buforowa, zwana marca Hispà-
nica, oddzielająca królestwa frankijskie od muzułmańskich. Jej mieszkań-
cy, o trudnej dziś do określenia przynależności narodowej, zwali sami sie-
bie Frankami, jako że zamieszkiwane przez nich terytorium było zależne 
pod względem politycznym i religijnym od Akwitanii i Septymami [Sholod, 
1966: 62]5. Stąd też tytuł, jaki wspominany wcześniej biskup Gotmar nadał 
swojej kronice – Llibre dels reis francs – którą obdarował kordobańskiego 
księcia al-Hakama, w 940 r., jako ambasador Sunyera, hrabiego Barcelony 
[Balcells, 2004: 21]. Z perspektywy dalekiej Andaluzji określenie „królowie 

4 Kwestię narodowych aspiracji autorów tak hiszpańsko, jak i katalońskojęzycznych wieku XIX 
omawia szeroko Magí Sunyer w swojej publikacji poświęconej katalońskiej mitologii narodowej 
[Sunyer, 2014].

5 Na temat istnienia lub nie Marchii Hiszpańskiej jako samodzielnego administracyjnie tery-
torium w granicach królestwa Karola Wielkiego oraz jej ewolucji pisze Félix Martínez Llo-
rente w artykule Cataluña en sus orígenes. La Marca Hispánica, una frontera entre dos mundos, 
gdzie zwraca uwagę na sztuczność powszechnie wykorzystywanego we współczesnej historio-
grafii terminu. Jednocześnie podkreśla dającą się zaobserwować już na początku IX w. pewną 
odrębność polityczną hrabstw Marchii, wśród których dominującą rolę zyskało hrabstwo Bar-
celony jako przyszły ośrodek władzy Katalonii [Martínez Llorente, 2014].
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frankijscy” miało całkowicie naturalny charakter, ponieważ hrabstwa sku-
pione w granicach tzw. Marchii Hiszpańskiej widzieli jako jeden organizm 
państwowy, zwany Ifranja [Barceló Perello, 1979: 131]. Podobnie, jeszcze 
w XII w., Frankami nazywali Katalończyków mieszkańcy Kastylii, czego 
echo znajdziemy w najważniejszym eposie języka kastylijskiego, Pieśń o Cy-
dzie (Poema de mio Cid), gdzie w eopizodzie poświęconym straciu między 
Cydem a hrabią Barcelony Ramonem (strofy 58 i nn.), wojska katalońskie 
określane są wspólnym mianem francos ([PmC, 2006].

Jednocześnie, na bazie systemu feudalnego, stopniowo wzmacniała się 
dominiacja hrabstwa Barcelony pomiędzy innymi hrabstwami Marchii, 
aż do pełnego skonsolidowania władzy i utworzenia suwerennego regio-
nu, którego władca – Ramón Berenguer IV – przejął w 1137r. tron Króle-
stwa Aragonii, żeniąc się z aragońską dziedziczką, księżniczką Peronellą. 
Pomnikiem historiografii tego okresu jest kolejna kronika, tym razem ła-
cińsko-katalońska, znana jako Gesta comitum Barcinonensium, spisana 
w klasztorze Ripoll najprawdopodobniej na zlecenie Alfonsa II Aragoń-
skiego, pomiędzy okresem 1180-84 (GCB I, część najdawniejsza) a począt-
kiem XIV w. (GCB III), [Barrau-Dihigo i Massó Torrents, 2007: 27]. Kro-
nika podaje genealogię hrabiów Barcelony oraz królów Aragonii z dynastii 
barcelońskiej, a ponadto jest świadectwem ewolucji myśli politycznej, uka-
zując zmiany zachodzące w koncepcji władzy i państwa, a w konsekwencji 
– świadomości wspólnoty katalońskiej [Cingolani, 2011: 8]. Jak pisze Cin-
golani, część zawierająca listę władców wymienia na pierwszym miejscu 
mityczną postać hrabiego Wilfreda d’Arrià, ojca Wilfreda I Kudłatego łą-
czonego z póżniejszą o ponad trzy wieki legendą o powstaniu katalońskiej 
flagi. Przy czym kronika nie opowiada dziejów wspólnoty narodowej, lecz 
koncentruje się na historii jednego rodu, a jej genealogiczny charakter ma 
wskazać moment, w którym rozpoczyna się proces przekazywania władzy 
feudalnej, uzyskanej z rąk frankońskiego władcy, w obrębie jednej linii dy-
nastycznej, czyli tym samym potwierdzać prawo rodowe do zajmowanych 
terytoriów. Jednocześnie legenda o zabójstwie Wilfreda d’Arrià, odmowie 
udzielenia pomocy militarnej Wilfredowi Kudłatemu przez króla Fran-
ków i zerwaniu, w konsekwencji, więzów wasalnych z Karolingami miała 
na celu uwypuklenie suwerenności regionu i pełnej niezależności politycz-
nej oraz administracyjnej hrabiów Barcelony, gdzie sam akt obrony ziemi 
przed najazdem Saracenów legitymizował do niej prawo obrońców. W tym 
momencie najważniejszym problemem przyszłej Katalonii było umoc-
nienie dynastii hrabiowskiej, która sięgnęła po tytuł królewski i w której 
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interesie było ugruntowanie władzy przez konsolidację terytorium i wy-
odrębnienie go jako samodzielnego bytu. Cel ten zamierzano osiągnąć re-
zygnując z uczestnictwa we wspólnocie etnicznej Franków, a następnie bu-
dując nową, niezależną wspólnotę katalońską.

Polityczna potrzeba uzasadnienia ciągłości rozszerzającej się stopniowo 
władzy hrabiów Barcelony doprowadziła do wyodrębnienia i nazwania za-
rządzanego regionu Katalonią, a jej mieszkańców – Katalończykami, tj. do 
przeformułowania tożsamości etnicznej. Pierwszy, udokumentowany za-
pis toponimu6 znajduje się w łacińskim Epitafium powstałym niedługo po 
śmierci hrabiego Ramona Berenguera IV (1162): „Vox in Cathalonia et in 
Aragonia sonet” [Flórez de Setién i Risco, 1819: 466], tam też pojawia się et-
nonim: „plebs Cathalana et Aragonensis” oraz „Patres et Domini Cathalani 
et Aragonenses” [Flórez de Setién i Risco, 1819: 468-9], określenia, które od 
drugiej połowy XII w. weszły do powszechnego użytku. Chociaż sama ety-
mologia onimów Catalunya i català nie jest znana do dzisiaj7, to wyjaśnie-
nie konieczności ich pojawienia się nie nastręcza większych problemów, 
o ile zwrócimy uwagę na sytuację polityczną regionu. W 1137 r. hrabia Ra-
mon Berenguer IV przejmuje prawa do korony aragońskiej oraz tytuł kró-
la, awansując tym samym w hierarchii feudalnej. Od tego momentu dyna-
sta hrabiów Barcelony włada nie tylko konglomeratem hrabstw tworzących 
przyszłą Katalonię, ale również terenami należącymi do Królestwa Ara-
gonii, które kolejni władcy będą powiększać o Walencję, Baleary, Sycylię 
czy Neapol. Duma z własnego dziedzictwa oraz przekonanie o dominującej 
roli hrabstwa w aragońskiej konfederacji obligowały do podniesienia presti-
żu wspólnoty, która z grupy władanej, szukającej tożsamości we wspólno-
cie etnicznej Franków, przekształciła się w grupę sprawującą władzę. Taka 
nobilitacja wymagała ugruntowania historycznej odrębności nie tylko na 
lokalnym, ograniczonym poziomie jednego rodu, ale przede wszystkim na 
szerszej płaszczyźnie etnicznej, stąd wprowadzenie wyżej wspomnianych 

6 Zapis ten powstał w interesującym mnie obszarze geograficznym przyszłej Katalonii, pierw-
sze udokumentowane użycie etnonimu i toponimu znajduje się w spisanej po łacinie, włoskiej 
kronice Liber Majolichinus (ok.1114), będącej relacją ze wspólnej wyprawy hrabiego Barcelony 
i pizańczyków przeciw mauryjskim piratom z Balearów [Coromines, 1995: 335].

7 Coromines wymienia kilka hipotetycznych etymologii: od Gotholandia, czyli „ziemia Gotów”; 
od castellani, tj. „ludzie z zamku”; od catalauni, domniemanej nazwy celtyckiego plemienia 
zamieszkującego tereny Pól Katalaunijskich; od Montecatanus, łacińskiej nazwy miejscowo-
ści Montcada, położonej niedaleko Barcelony, i wszystkie je odrzuca jako pozbawione wiary-
godności historycznej i lingwistycznej. Sam jednocześnie proponuje nową etymologię, od na-
zwy rdzennego, katalańskiego plemienia – Lacetani [Coromines, 1995: 335-9].
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onimów i, w konsekwencji, budowanie zaplecza legendarno-historycznego, 
które miało stać się fundamentem dla świadomości narodowej.

Tożsamość historyczna i fikcja

Kształtowanie się katalońskiej tożsamości nie jest zatem procesem 
sztucznie wykreowanym w czasach nam współczesnych, czy to na substra-
cie niezadowolenia ekonomicznego, jak chcą niektórzy, czy też w efekcie 
rozbuchania roszczeń nacjonalistycznych. Jak pokazuje materiał historycz-
ny, katalońska wspólnota narodowa, w andersonowskim rozumieniu tego 
pojęcia, wytworzyła się bardzo wcześnie, bo już w okresie średniowiecza, 
na co dostarczają dowodów wspomniane wyżej kroniki łacińskie. Nato-
miast jej rozwój połączony z pogłębianiem się świadomości wspólnotowej 
opisują tzw. cztery najważniejsze kroniki katalońskie (Les quatre grans crò-
niques catalanes), spisane, kolejno, przez króla Jakuba I Zdobywcę (poł. 
XIII w.), kronikarza Bernata Desclota (1288), żołnierza Ramona Muntane-
ra (1325-58) oraz króla Piotra III Ceremonialnego (1382-25). Żadna z nich 
wprawdzie nie koncentruje się na konkretnych mitach fundacyjnych, jed-
nak wszystkie podkreślają odrębność Katalończyków jako wspólnoty sku-
pionej wokół postaci władcy z dynastii hrabiów Barcelony.

Pierwszym sensu stricto mitem założycielskim jest opowieść o Otgerze 
Cataló. Jest to legenda stosunkowo późna, bo jej pierwsza wersja powstała 
dopiero w 1418 r., ale dlatego też ciekawa dla badacza, ponieważ może on śle-
dzić jej rozwój z bliska, opierając się na bogatym materiale źródłowym i badać 
relacje łączące mit z rzeczywistością społeczną i historyczną. A związki te są 
wyjątkowo silne. Podobnie jak w XII w., kiedy potrzeba polityczna wymusiła 
stworzenie „nowej formuły narodowej”, w XV w. pojawiła się potrzeba obro-
ny ukształtowanej już tożsamości i skonfrontowania jej nie tylko z polity-
ką, ale również z narodową tradycją nowych władców na aragońskim tronie: 
kastylijskich królów z dynastii Trastámara. W 1410 r. zmarł bezpotomnie 
ostatni król-hrabia, Marcin I Ludzki, a o schedę po nim starali się dwaj kan-
dydaci: Jakub II, hrabia Urgell oraz Ferdynand de Antequera, młodszy syn 
króla Kastylii, Jana I, Jakub II, jeszcze za życia Marcina Ludzkiego, otrzymał 
tytuł namiestnika królestwa (governador general), który, po śmierci wład-
cy, interpretowano w Katalonii jako tytuł do korony. Tymczasem Aragonia 
opowiedziała się za Ferdynandem, siostrzeńcem zmarłego króla, kiedy ten, 
odwołując się do królewskiego testamentu, przedstawił swoje prawa do tro-
nu jako prawowity potomek dynastii rządzącej. Aragonię wsparła Walencja, 
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antypapież Benedykt XIII oraz, rzecz jasna, Kastylijczycy, gdy tymczasem 
popierany przez Katalończyków hrabia Urgell gromadził wojska – obie 
strony szykowały się do wojny domowej. Sytuacja taka trwała do 1412 r., 
gdy na mocy tzw. Kompromisu z Casp, dziewięciu reprezentantów trzech 
regionów tworzących królestwo, tj. Aragonii, Walencji i Katalonii przy-
znało Ferdynandowi prawo do tronu i uznało jego wybór za prawomocny. 
Chociaż sama decyzja zapadła dużo wcześniej niż dziewięciu w ogóle się 
zebrało i nie było to dla nikogo tajemnicą [Soldevila, 1962: 572 i nn.].

Nowy władca z niechęcią odnosił się do nieprzyjaznych mu podda-
nych w Katalonii, ci zaś nie pozostawali mu dłużni, oskarżając Ferdynan-
da, a potem jego następców, o nieprzestrzeganie umów uprawniających 
wszystkie stany do udziału w rządach (system zwany po katalońsku pac-
tisme) oraz doprowadzenie barcelońskiej potęgi morskiej do ruiny [Valls 
i Taberner i Soldevila, 2002: 266]. Poczucie zagrożenia katalońskiej ary-
stokracji wyrażało się, m.in., w zapotrzebowaniu na legendy fundacyjne, 
które miały wykazać jej polityczną siłę i prawo do współrządzenia króle-
stwem. I tak pojawił się Otger Cataló.

Pierwsza wersja mitu pochodzi, jak wspominałam, z 1418 r. i zachowała 
się w rękopisie przechowywanym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Walencji 
(ms. 92-6-12) w następującej postaci:

W roku pańskim 732 wiedzcie, że w prowincji Gaskonii znajdował się za-
mek, który zwał się Cathaló. I zamek ów należał do pewnego rycerza, wielce 
szlachetnego i mężnego w boju, i postanowił on zdobyć Barchinonę, bowiem 
była w mocy ludzi niewierzących w Boga. Ów rycerz, z wielką gromadą ludzi 
z onego zamku oraz okolic, przybył oblegać i bić się o rzeczone miasto Bar-
chinona, które należało do Gotów, i miały tam miejsce ciężkie walki, w któ-
rych zginęło wielu ludzi po każdej stronie. Aż Goci, którzy mieli w mocy 
rzeczone miasto, gdy ujrzeli, że nie mogą poradzić sobie z tymi z zewnątrz 
[oblegającymi], uradzili, że poddadzą się owemu rycerzowi i tak też uczynili. 
I zaraz ów rycerz ze swoimi ludźmi wszedł do miasta Barchinona, a że ludzi 
miał wielką gromadę, ci, którzy nie pomieścili się w rzeczonym mieście, mu-
sieli pomieścić się w okolicy Barchinony. Oni zaś, rycerze i piesi, wzięli tam 
sobie żony spomiędzy wdów i panien, ich córek, pochodzenia gockiego, po-
nieważ były to niewiasty bardzo piękne i dobrze wykształcone, i mieli z nich 
synów i córki, i nauczyli ich języka ojców. I z czasem mnożyli się i rozrastali, 
i zapomnieli wspólny język i stworzyli nowy, ze słów, które wzięli od swych 
ojców i innych, które wzięli od matek, którzy to ojcowie byli Gaskończykami, 
a matki Gotkami. I w ten sposób, od tego czasu, mieszkańcy inszych ziem 
nazywali owych ludzi z Barchinony cathalans [Katalończykami], ponieważ 
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ich ojcowie i ich przyjaciele, i ich przodkowie pochodzili z rzeczonego zam-
ku, co zwał się Cathaló. I od owej nazwy Cathaló nazwano jego mieszkańców 
cathalans, i potem nie stracili oni owej nazwy [Coll i Alentorn, 1947-8: 13]8.

Wczesna wersja legendy ma jeszcze charakter etymologiczny, wskazu-
jąc na pochodzenie toponimu Katalonia i etnonimu Katalończycy od na-
zwy gaskońskiego zamku Cathaló. Co ciekawe, autor opowieści przesuwa 
okres formowania się katalońskiej tożsamości etnicznej do czasów sprzed 
wypraw Karola Wielkiego, tj. do 732 r., nawiązując, z jednej strony, do XII
-wiecznej tradycji zrywającej z frankońskim pochodzeniem, a z drugiej, do 
panującej w całej Hiszpanii w XV wieku mody na korzenie gockie, które 
miały mieć szczególnie nobilitujący charakter [Caja López, 2011: 14]. Dla 
rodzimej, katalońskiej arystokracji legenda miała również znaczenie poli-
tyczne, ponieważ potwierdzała historyczność katalońskiej wspólnoty, jej 
suwerenność i niezależność od innych formacji państwowych, a tym sa-
mym świadczyła na rzecz legitymizacji praw Katalończyków do udziałów 
w rządach kastylijskiego króla.

Kolejna wersja legendy, z 1431 r., idzie jeszcze dalej, ponieważ prócz tego, 
że bohater otrzymuje w niej imię Otger, stając się postacią bardziej nama-
calną i autentyczną, to wymienia dziewięć przydomków rodowych szla-
checkich rodzin katalońskich, nadając im tym samym szczególny status. 
Tekst legendy pochodzi z rękopisu przechowywanego w Bibliotece Narodo-
wej w Paryżu (ms. esp.13) i brzmi, jak następuje:

W czasach, kiedy Maurowie władali pryncypatem Katalonii, lub większą jego 
częścią, i większą częścią Hiszpanii, wkroczył na owe ziemie wielki dowódca 
pochodzący z Francji, który zwał się Otger Cathaló. A przybyło z nim w dru-
żynie dziewięciu baronów, którzy podzielili się na trzy drużyny po trzech, 
a są to, jak następuje: Muntcades, Pinós i Mataplanes; Cerveres, Servellons 
i Alamanys; Anglasoles, Ribelles i Arills. A z nimi przybyło wielu rycerzy 
i szlachciców, by zdobyć ową ziemię dla chrześcijańskiej wiary. I w trakcie 
walk zmarł z choroby rzeczony dowódca, zwany Otger Cathaló, w czasie ob-
lężenia Empúries, i od jego imienia nadali owej ziemi jej nazwę, to jest Ca-
thalunya [Katalonia]. A z przyczyny wielkiej gromady Maurów, chrześcijanie 
wycofali się w góry, do kamiennych zamków, i tak się bronili przed Maurami, 
aż cesarz Karol Wielki nie przybył i nie podbił całej Hiszpanii, a zwłaszcza 
pryncypatu Katalonii, gdzie naszedł owych dziewięciu baronów. I podzilił 

8 Wszystkie cytowane w niniejszym artykule fragmenty tekstów podaję w przekładzie własnym 
z języka katalońskiego.
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rzeczony pryncypat na dziewięć części na cześć dziewięciu chórów anielskich 
w następujący sposób: dziewięć hrabstw, dziewięć wicehrabstw, dziewięć 
rodów możnowładczych, dziewięć varvessors9 i dziewięć setek rodów szla-
checkich. W każdym hrabstwie było jedn wicehrabstwo, jeden możnowład-
ca i jeden varvessor. [Tu następuje lista przedstawiająca szczegółowy podział 
administracyjny Katalonii, z której warto wymienić utworzone przez Karola 
Wielkiego hrabstwa: Rosselló, Empúries, Barcelona (Barchinona), Tarragona, 
Urgell, Pallars, Cerdanya, Osona i Besalú – dop. R. S.]
I dziewięć setek rodów rycerskich i szlacheckich.
Było tak, aż nastał hrabia Barcelony zwany Borell, który zobaczył, że na jego 
ziemiach jest coraz mniej ludzi szlachetnie urodzonych, ponieważ w walkach 
ginęli każdego dnia. Dlatego powołał on kolejne dziewięć setek rodów i dał 
im przywileje wojskowe, a z poddanych, którymi byli, uczynił ich ludźmi 
wolnymi [Coll i Alentorn, 1947-8: 14-5].

Chociaż czas powstania obydwu wersji legendy nie jest aż tak odległy, 
wersja nowsza wyraźnie czerpie z innych źródeł: przesuwa datę wkroczenia 
francuskiego rycerza do Katalonii do czasów Karola Wielkiego, wprowadza 
jego imię – Otger, zmienia wroga – z Gotów na Maurów, podaje odmienną 
etymologię toponimu oraz, co najważniejsze, dołącza nowych bohaterów, tj. 
dziewięciu baronów, i opisuje podział regionu na dziewięć hrabstw. Wspól-
nych elementów jest dużo mniej: w obydwu wersjach dowódca o przydom-
ku Cataló przybywa zza Pirenejów i walczy z przeciwnikiem odmiennego 
wyznania, aby odzyskać Katalonię „dla chrześcijańskiej wiary”. Francuskie 
pochodzenia Otgera jest niewątpliwie reminiscencją okresu, w którym 
dominowało przekonanie o frankońskiej tożsamości etnicznej przyszłych 
Katalończyków, przy czym każda z wersji rozwiązują ten motyw na swój 
sposób. Pierwsza odżegnuje się od jakiejkolwiek zależności od francuskich 
królów, natomiast druga ją podkreśla, wprowadzając postać Karola Wiel-
kiego, któremu przysługuje prawo reorganizacji administracyjnej regionu, 
co jest równoznaczne z posiadaniem nad nim pełnej władzy. W pierwszej 
połowie XV w., krótko po intronizacji Ferdynanda de Antequera, pojawiła 
się potrzeba zaznaczenia nie tylko odrębności, ale przede wszystkim pra-
wa do władzy katalońskiej arystokracji rywalizującej ze szlachtą aragońską 
i kastylijską, potrzeba, którą zrealizowano przez przypomnienie dawnego 
mitu uzupełnionego o aspekt genealogiczny, a także elementy wzmacnia-
jące jego znaczenie, takie jak: walka o ziemię, czy to z Gotami czy Sara-

9 Stopień dawnej hierarchii feudalnej, chociaż uważa się, że varvessor nie był rzeczywistym tytu-
łem, a oznaczał po prostu wasala [Aguiló, 1934: 218].
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cenami, oraz przyłączenie jej do chrześcijańskiej wspólnoty, czyli, pośred-
nio, uzyskanie boskiej aprobaty dla podboju i ustanowienia nowej władzy. 
W momencie politycznej destabilizacji państwa uwypuklenie dawno-
ści praw jednej z współtworzących je wspólnot stanowiło dla niej warunek 
sine qua non dalszego istnienia.

Analiza materiału historycznego odsłania proces adaptacji źródeł pisa-
nych na potrzeby osiągnięcia satysfakcjonującego polityczne ambicje ka-
talońskiej arystokracji rozwiązania i prowadzi do tekstu, na którym naj-
prawdopodobniej bazował twórca drugiej wersji katalońskiej legendy 
fundacyjnej, tj. do apokryficznej kroniki łacińskiej Gesta Karoli Magni ad 
Carcassonam et Narbonam przypisywanej niejakiemu Philomenie, który 
miał być sekretarzem Karola Wielkiego. Kronika, znana w Katalonii przy-
najmniej od połowy XIV w., rozpowszechniana była także w przekładzie 
na język oksytański, blisko spokrewniony z katalońskim. Gesta opowia-
da o czynach Karola Wielkiego i obejmuje także opis walk z Saracenami 
w Katalonii, prowadzonych przez Rolanda, Ogiera Duńczyka i księcia Nor-
mandii, którzy „po drugiej stronie gór” zdobywali dla swojego króla bo-
gate łupy w zwierzętach (byki, krowy, konie, muły), ludziach (ponad 2700 
niemowląt natychmiast ochrzczonych z rozkazu Karola) i dobrach mate-
rialnych (złoto, jedwabie, złotogłowy). Podczas jednego z rajdów rycerze 
owi zajęli całą Cerdanyę, część regionu Girony, Lleridę, Balaguer i dopiero 
w drodze na Barcelonę zwycięską drużynę zatrzymały połączone wojska 
dwudziestu saraceńskich władców. Ustępując pod naporem Saracenów, Ka-
rolowi rycerze schronili się w górach, w Urgell, gdzie wywiązała się bitwa 
z trzema królami, w czasie której chrześcijanie zabili, prócz samych kró-
lów, 134  tys. Saracenów, tracąc zaledwie czterystu ludzi, spośród których 
kronika wymienia imię tylko jednego – Ogiera z Normandii (Augerius de 
Normandia, w wersji łacińskiej i Augier de Normandia w prowansalskiej). 
W powiązaniu ze śmiercią Ogiera pojawia się w Gesta znana z katalońskiej 
legendy miejscowość Empúries, gdzie Roland zatrzymał się po bitwie i skąd 
został wyparty przez Marciliusa, saraceńskiego władcę, który zajął cały re-
gion Empúries i Rosselló. Opowieść kończy wezwanie o pomoc przesłane 
do Karola przez Rolanda [Philomena, 1898: 30-3, 46-9, 88-9].

Zbieżność apokryficznej historii z udziałem Ogiera z Normandii z fun-
dacyjnym mitem o Ogierze Cataló nie może być przypadkowa. Poza tym 
imię Otger, będące katalońską wersją polskiego Ogiera, nie było w Kata-
lonii nieznane. Postać Ogiera Duńczyka, jednego z najważniejszych bo-
haterów epickiego cyklu karolińskiego, pojawia się w Pieśni o Rolandzie 
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oraz rozpowszechnionych w Katalonii pieśniach poświęconych tylko temu 
bohaterowi. Najwcześniejszy ślad przyswojenia przez kulturę katalońską 
postaci Ogiera Duńczyka znajdziemy w dydaktyczno-satyrycznym po-
emacie Ensenhament (Nauka o sztuce żonglerskiej) spisanym ok. 1170 r. po 
oksytańsku przez wicehrabiego Girony i Cabrery, Gueraua III de Cabrera, 
katalońskiego szlachcica i trubadura. Poemat zadedykowany żonglerowi 
Gueraua, noszącemu przydomek Cabra, oddaje panoramę literacką epoki, 
koncentrując się na radach dla żonglerów dotyczących sposobu wykony-
wania pieśni oraz ich tematów, wśród których pojawia się aż dwukrotnie 
imię duńskiego rycerza: duc Augier oraz Danes [Riquer, 1980: 66]. Augiers 
gości również w satyrycznej piosence kolejnego katalońskiego trubadura, 
Guillema de Berguedà, o incipicie Mal o fe lo bisbe d’Urgel, gdzie autor 
w niewyszukanych słowach wyraża swoją niechęć do biskupa, który obło-
żył go ekskomuniką10. W XIII w. Duńczyk pojawia się na kartach Kroni-
ki Bernata Desclota, a inwentarze biblioteczne z kolejnego stulecia, jak na 
przykład inwentarz księgozbioru Marcina Ludzkiego (†1410) albo księcia 
de Viana (†1461), w których znaleziono teksty zatytułowane wsprost Ogier 
de Danois, wskazują na wielką poczytność francuskiej literatury wśród ka-
talońskiej arystokracji. Wreszcie ostatnim źródłem popularności Duńczy-
ka może być Kronika Pseudo-Turpina znana w Katalonii od 1173 r. [Coll 
i Alentorn, 1947-8: 20]. Nic zatem dziwnego, że w chwili rosnącego zapo-
trzebowania na bohaterów narodowych autor mitu odwołał się do popular-
nego i podziwianego herosa, wykorzystując jego imię – Otger Danès – jako 
matrycę dla skonstruowanej przez siebie postaci – Otgera Cataló. Zwłasz-
cza, że nasuwające się automatycznie ówczesnemu czytelnikowi skojarzenie 
z bohatrem będącym symbolicznym nośnikiem etosu rycerskiego przyda-
wało „recyklingowanej” legendzie patosu i odpowiedniej powagi.

Na osobną wzmiankę zasługuje także Dziewięciu Baronów wprowadzo-
nych przez drugą wersję legendy o Otgerze. Podział terytorium Katalonii 
na hrabstwa, wicehrabstwa oraz wymienienie przydomków rodowych naj-
ważniejszych domów szlacheckich świadczą o jej genealogicznym charak-
terze, który – jak już zostało powiedziane – wynikał z potrzeby politycznej. 
Wzmocnienie prestiżu dziewięciu towarzyszy Otgera zostało w tym przypad-

10 Trubadur nazywa biskupa odszczepieńcem (renegat), porównuje go do zakłamanego Maura 
(fals Sarazin) oraz pozwala sobie na wulgarne uwagi dotyczące kompletności biskupich narzą-
dów płciowych (q’el non a coillos en la pel), [Riquer, 1971: 87]. Szczera nienawiść Guillema de 
Berguedà do hierarchy wyrażała się również w innych utworach, jak np. Ben fo ver q’en Bergu-
edan, w którym oskarża biskupa o praktyki homoseksualne [Riquer, 1952].
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ku zrealizowane przez analogię do postaci tzw. Dziewięciu Bohaterów Świa-
ta, znanych także pod nazwą Dziewięciu Książąt lub Dziewięciu Odważnych. 
Motyw Dziewięciu pojawił się na początku XIV w. we Francji (Les Neuf Preux) 
i natychmiast zyskał ogromną popularność w całej Europie Zachodniej, jako-
że jego bohaterowie reprezentowali rycerski ideał oraz przymioty stanu bella-
tores. Motyw zorganizowany jest wokół dziewięciu „władców” historycznych 
i fikcyjnych pogrupowanych w trzy triady. Na pierwszą składają się postaci bi-
blijne, reprezentujące judaizm: Jozue, Dawid i Juda Machabeusz; drugą stano-
wią bohaterowie pogańscy: Hektor, Aleksander Wielki i Juliusz Cezar; ostat-
nia natomiast to postaci współczesne, oczywiście w wyobrażeniu człowieka 
średniowiecza, należące do kręgu kultury chrześcijańskiej: król Artur, Karol 
Wielki i Gotfryd z Bouillon. Nietrudno zauważyć, że identyczny układ trzech 
triad zawiera legenda katalońska i chociaż autor odwołuje się do porównania 
z dziewięcioma chórami anielskimi, baronom niewątpliwie bliżej do Dzie-
więciu Bohaterów niż archaniołów. Można by się zastanowić, dlaczego zatem 
legenda nie opiera się na prostszej i dużo bardziej naturalnej analogii? Bezpo-
średnie wskazanie na Les Neuf Preux miałoby dla reprezentantów stanu rycer-
skiego, a w owym czasie rycerstwo było domeną wyłącznie szlachecką, o wiele 
bardziej nobilitujący, bo namacalny charakter. Prawdopodobnym wyjaśnie-
niem jest rzetelność historyczna autora, nawet jeśli w naszym współczesnym 
przekonaniu działalność mitotwórcza nie mieści się w kategoriach naukowej 
rzetelności, ponieważ ten, wprowadzając postać Karola Wielkiego, nie chciał 
odwoływać się do symbolu, którego francuski władca był częścią.

Kanoniczną formę motywowi Dziewięciu Odważnych nadał słynny, 
francuski poemat należący do epiki dworskiej, Voeux du paon [Śluby na 
pawia] Jacques’a de Longuyon, napisany między rokiem 1310 a 1313, ponie-
waż to w nim Dziewięciu pojawia się po raz pierwszy. Natomiast niezwy-
kła popularność tekstu, który doczekał się aż dwóch kontynuacji: Restor 
du paon Brisebarre’a (1338) i Parfait du paon Jeana de la Mote, a (1340), 
przyczyniła się do rozpowszechnienia motywu w Europie. Wersy Voeux 
du paon poświęcone bohaterom podają skróconą biografię każdego z nich, 
pozwalającą na umocowanie chronologiczne i geograficzne postaci, a na-
stępnie wymieniają ich najchwalebniejsze sukcesy militarne, budując w ten 
sposób wzór rycerza-wojownika. Nacisk na aspekt bojowy pojawił się nie 
bez przyczyny, XIV w. to początek schyłku rycerstwa jako formacji wojsko-
wej, a także moment, w którym wizja literacka staje się narzędziem formo-
wania etosu całego stanu. Stąd też niebagatelna waga motywu Dziewięciu 
dla kultury rycerskiej, bez wątpienia oczywista dla autora opowieści o Ot-
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gerze, ponieważ już samą aluzją do niego sprawia, że noszący katalońskie 
przydomki rodowe towarzysze Otgera stają się wzorem do naśladowania 
dla innych rycerzy i całej arystokracji.

Opowieść o Dziewięciu Odważnych znana była w Katalonii już w XIV w., 
o czym świadczą takie zabytki, jak: poemat króla Piotra Ceremonialnego 
Cobles de l’entremès del pagó (Strofy o scenach z pawiem; 1381) stworzo-
ny pod wyraźnym wpływem francuskiego Paon; zakupiony w 1351 r. przez 
tego samego władcę arras cum istoria novem militum (z czynami dziewię-
ciu rycerzy) czy należące do Piotra Portugalskiego arrasy przedstawiające 
wizerunki dziewięciu rycerzy. Ciekawym śladem niegdysiejszej popularno-
ści motywu Les Neuf Preux w Katalonii jest spisany w 1480 roku przez Ber-
nata de Llupià herbarz, Nobiliari, w którym umieszczono godła Dziewię-
ciu Odważnych oraz rodowy herb hrabiów Barcelony przypisany samemu  
Otgerowi Cataló (o czym szerzej, później), [Coll i Alentorn, 1947-8: 21-2].

Trudno dziś powiedzieć, czy podział Katalonii na dziewięć hrabstw 
miał w zamyśle autora legendy nieść jakieś dodatkowe znaczenia. Powstał, 
być może, przez analogię do postaci Dziewięciu Baronów albo, jak suge-
ruje wybitny XVII-wieczny historyk aragoński, Jerónimo Zurita, jako po-
dział paralelny do dziewięciu hrabstw Akwitanii, zwanej też Novempopu-
lania, regionu, z którego pochodził Otger Cataló [Zurita, 1669: 6b].

Ustalenie najpopularniejszej wersji legendy fundacyjnej i jej dalsze 
losy

Niedługo po spisaniu wersji genealogicznej legendy, bo już w 1438 r., 
powstaje jej kolejny wariant, którego kompilatorem jest Pere Tomic, autor 
kroniki Històries e conquestes dels reis d’Aragó, zawierającej opis dziejów 
świata od stworzenia po czasy panowania Alfonsa Wspaniałomyślnego. 
Kronika Tomica budzi szczególne zainteresowanie historyków, ponieważ 
zawiera obszerne spisy szlachty katalońsko-aragońskiej, bogatą genealogię 
rodów szlacheckich oraz legendy związane z historią Katalonii, jak opo-
wieść o Galceranie de Pinós i uratowaniu stu panien albo omawiana tu-
taj legenda o Otgerze Cataló. Wersja Tomica stanowi połączenie obydwu 
wcześniejszych, tj. legendy etymologicznej oraz genealogicznej, wprowadza 
jednak do obydwu pewne zmiany oraz niespójności, wynikające z pewnej 
niedbałości w korzystaniu z różnych źródeł. Dla przykładu w rozdziale 
XVI etnonim Katalończycy wywodzony jest z nazwy zamku:
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Trzeba wam wiedzieć, że w roku 733 od wcielenia Jezusa Chrystusa, w prowin-
cji Gujennie znajdował się zamek, który zwany był Cathaló przez wszystkich 
i zwał się także ów książę Otger Cathaló, ponieważ owa prowincja miała swego 
księcia, który rządził ową ziemią z nadania Pepina, króla Francji, a ów książę 
i zarządca nosił imię własne Otger Golant, lecz ponieważ ów książę zamieszkał 
w zamku Cathaló, przez wszystkich zwani byli [jego ludzie] Cathalons. A po-
nieważ ów książę był Niemcem i pochodził z wysokiego rodu, i serce pełne 
miał odwagi i cnót, miał przy sobie dziewięciu Baronów, swoich towarzyszy, 
a każdy z Baronów pochodził ze znakomitego i szlachetnego rodu; postano-
wił ów książę z dziewięcioma Baronami, swoimi towarzyszami, podbić ziemię 
i prowincję zwaną ziemią Gotów, i przeprawić się przez Pireneje, i ową ziemię 
i prowincję przywrócić wierze chrześcijańskiej [Tomich, 1970: 11].

A dalej, w rodziale XXII, powstałym pod widocznym wpływem kro-
niki Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam, Katalończycy zy-
skują swoje miano na pamiątkę Otgera:

[…] Cesarz [Karol Wielki] ślubował za papieskim przyzwoleniem i po dłu-
gim namyśle przeprawić się przez Góry Pireneje i przywrócić ową ziemię 
[Katalonię] wierze Chrześcijańskiej. A owo ślubowanie złożył ów Cesarz ku 
czci i z szacunku dla Jezusa Chrystusa i pani naszej matki jego, i ku czci IX 
chórów świętych Aniołów, […] a ponieważ dobry Książę wyżej wspomniany 
zwał się Otger Cathaló, który jako pierwszy ze swymi towarzyszami wszedł na 
ową ziemię po tym, jak zaraza Hrabiego Juliana11 ją zajęła, postanowił, że bę-
dzie się zwać Principat [Pryncypat], a ponieważ książę nosił nazwisko Cathaló, 

11 Nawiązanie do legendy o ostatnim wizygockim królu Roderyku (hiszp. Rodrigo), który pohań-
bił córkę hrabiego Juliana, sprowadzając w konsekwencji zgubę na całe królestwo, ponieważ 
hrabia Julian w akcie zemsty doprowadził do inwazji afrykańskich Maurów na hiszpańskie pań-
stwo Wizygotów. Liczne wersje legendy obecne w hiszpańskiej literaturze od czasów średnio-
wiecza do dziś wskazują na jej germańskie źródło, np.: poemat z gatunku mester de clerecía pt. 
Poema de Fernán González, powstały w drugiej połowie XIII w. opowiada, jak to hrabia Julian 
namówił króla Roderyka, by ten nakazał przekuć całą broń na narzędzia rolnicze, a gdy króle-
stwo pozostało bez obrony, otworzył do niego drogę arabskim wojskom. Motyw złego doradcy, 
działającego z żądzy osobistej zemsty należy do repertuaru germańskiego folkloru i znany jest 
np. z norweskiego zbioru opowieści Thidrekssaga (XIII w.), gdzie pojawia się postać króla Er-
manaryka (IV w.), który pragnąc zdobyć Odylię, żonę swego doradcy Sifki, wysyła go z niebez-
pieczną misją, a pod jego nieobecność gwałci Odylię. Sifka, po powrocie, mszcząc się za znie-
wagę, doprowadza swojego pana i jego ród do zguby [Krappe, 1923]. O możliwych wpływach 
zbioru Thidrekssaga na hiszpański epos cf. [Montgomery, 2010]. Podobnie jak w przypadku 
legendy o Otgerze, również historia króla Roderyka ma na celu nobilitację arystokracji sprawu-
jącej władzę, wskazując na jej pochodzenie w prostej linii od królów wizygockich.



84 Rozalya Sasor

ziemię nazwał Cathalunya [Katalonią], a wszyscy jej mieszkańcy, takoż Pryn-
cypatu, zwać się będą Cathalans [Katalończykami], [Tomich, 1970: 16-7].

Tomic uzupełnia skompilowaną przez siebie relację o nowe szczegóły, np. 
dodaje, że Otgerowi w wyprawie na Katalonię towarzyszył oddział liczący 
25 tys. zbrojnych, podaje szczegółową trasę przemarszu wojsk od przełęczy 
w Vall d’Aran po Empúries, gdzie, jak pamiętamy, umiera Otger, według To-
mica w kalendy październikowe 735 r. Wykorzystując symbolikę dziewiątki, 
historyk informuje o utworzeniu, prócz hrabstw i wicehrabstwa, ośmiu bi-
skupstw i jednego arcybiskupstwa, a także podaje ich nazwy. Zaznacza przy 
tym, że podziału dokonał Ludwik Pobożny na życzenie rycerzy z drużyny Ot-
gera i zgodnie z wolą swojego ojca, Karola Wielkiego. Podaje imiona Dziewię-
ciu Baronów oraz, odzwierciedlając faktyczną sytuację polityczną swoich cza-
sów, ustanawia hierarchię katalońskich hrabstw, z których dominująca rola 
przypada Barcelonie. Wersja Tomica, chociaż dość wiernie powtarza treść ist-
niejących już legend, zyskała ogromną popularność, do tego stopnia, że nawet 
dzisiaj uważana jest przez amatorów historii za pierwszą i oryginalną wersję 
legendy o Otgerze Cataló. Być może wynika to ze stosunkowo łatwej dostęp-
ności tekstu lub z atrakcyjności opowieści, łączącej elementy funkcjonujące do 
tej pory osobno. Niewątpliwą zasługą Tomica jest utrwalenie wiary w auten-
tyczność Otgera – Ojca Założyciela konfederacji hrabstw zwanej Katalonią, 
która mogła aspirować do supremacji nad innymi regionami.

W 1448 r. Jaume Marquilles przedstawia Radzie miasta Barcelony zbiór 
komentarzy do obowiązujących powszechnie praw – Usatges – pod tytułem 
Commentaria super Usaticis Barchinone. Znajdziemy w nich kolejną wersję 
legendy o Otgerze, lecz co ciekawe nie jest ona powiązana z historią skompi-
lowaną przez Tomica, chociaż zawiera wiele podobnych motywów. Pojawia-
jąca się u obydwu autorów hierarchizacja hrabstw wiąże się z wprowadze-
niem nowego bohatera, a mianowicie Wilfreda d’Arrià, mianowanego przez 
Ludwika Pobożnego zarządcą Barcelony, jedynego hrabstwa pozostającego 
własnością francuskiego króla. Postać Wilfreda d’Arrià wpisuje Otgeriańską 
legendę w cykl opowieści o wspomnianym wyżej hrabim Wilfredzie Kudła-
tym, który msząc skrytobójczy mord dokonany na swym ojcu, odbija hrab-
stwo Barcelony z rąk uzurpatora Salomona, a pod koniec walecznego życia 
otrzymuje od króla Francji herb w uznaniu zasług na polu bitwy. Łączenie 
się i zazębianie opowieści fundacyjnych ma bardzo konkretny cel, ponie-
waż przesuwa w czasie ku przeszłości moment „narodzin” danej wspólnoty, 
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uzasadniając jej szeroko pojęte prawa do istnienia przez niepodważalne „tak 
było od zawsze”, będące fundamentem kształtującej się tożsamości.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dobór imion, jakimi obydwaj 
autorzy, Tomic i Marquilles, obdarzyli Dziewięciu Baronów. Większość 
z nich to imiona charakterystyczne dla danego rodu, jak np. Galceran dla 
rodziny Pinós, Hugo – dla Mataplana, czy Guillem dla rodu Cervera. Do-
datkowo, w przypadku potężnego domu Montacada, jego mityczny zało-
życiel otrzymuje, prócz dowództwa po zmarłym Otgerze, imię Naphiferus, 
które jest niczym innym, jak błędną grafią tytułu dapifer, czyli seneszal, 
należącego tradycyjnie do rodziny Montcada [Coll i Alentorn, 1947-8: 25].

W XV w. legenda o Otgerze pojawia się w jeszcze jednym dziele, 
w ukończonej w 1476 r. kronice Gabriela Turella zatytułowanej Recort. Tu-
rell kopiuje niemal dosłownie wersję Tomica, lecz dodaje przy tym ciekawe 
komentarze odautorskie na temat początków katalońskiej autonomii. Mia-
nowicie w rozdziale 39, podsumowując pozdział Katalonii na dziewięć czę-
ści i powołowanie dziewięciu hrabstw, wicehrabstw, pisze:

Rozdał każdemu z nich ziemie i miasta rozdzielone na hrabstwa, z owymi 
przywilejami oraz swobodami, o których wcześniej wspomniałem, a uczynił 
tak Karol Wielki, bowiem uważał, że majątek jego jest już dość duży i potęż-
ny, i że nie powinienen zostawać w Katalonii, ani się w niej osiedlać. I w ten 
sposób rozdzielił ów pryncypat pomiędzy sobie podległych, bacząc, skąd po-
chodzili i jacy byli owi, których obdarowywał, i zwolnił ich chętnie [z za-
leżności wasalnej], bowiem widział, że są godni takiego władztwa. I oto jest 
początek swobód Katalonii, bowiem początek jej był nie w ludziach prostych 
i przypadkowych, a szlachetnych i odważnych [Turell, 1894: 53].

Wypowiedź Turella pełną dumy narodowej można odczytać jako reak-
cję na zakończenie wojny domowej z lat 1462-72, kiedy to Katalonia zbun-
towała się przeciwko władzy Jana II Aragońskiego, zwanego Janem bez 
Wiary, syna pierwszego kastylijskiego króla na aragońskim tronie. Nie jest 
to miejsce na anlizę wewnętrznego konfliktu o kontrolę polityczną nad 
Pryncypatem Katalonii, warto jednak zwrócić uwagę, że po raz kolejny 
przypomnienie legendy fundacyjnej Otgera miało na celu uwypuklenie ka-
talońskiej niezależności opierającej się na prawach i swobodach o wielowie-
kowej tradycji, nawet jeśli była to tradycja mityczna.

W 1495 r. Pere Miquel Carbonell, historyk i archiwista Królewskie-
go Archiwum w Barcelonie, rozpoczął pracę nad dziełem swojego życia 
– Chròniques de Espanya – kroniką, która obejmowała okres od czasów 
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najdawniejszych po śmierć Jana II. Dla Otgeriańskiej legendy kronika Car-
bonella ma szczególne znaczenie, ponieważ jest pierwszym dziełem podda-
jącym w wątpliwość autentyczność opowieści o francuskim (lub niemiec-
kim wg niektórych wersji) bohaterze. Co ciekawe, Carbonell wydaje się nie 
znać żadnej z wersji legendy sprzed 1438 r., ponieważ za jej autora uważa 
Pere Tomica, błąd, jak się w przyszłości okaże, brzemienny w skutkach. 
Barceloński kronikarz, nie znajdując dokumentów potwierdzających histo-
ryczność postaci Otgera, umieszcza ją, jakże słusznie, w sferze mitu, sta-
jąc jednocześnie na czele tych badaczy, początkowo niewielu, którzy dążą 
do uściślenia narracji historycznej i oczyszczenia jej z legendarno-folklo-
rystycznych wtrętów. Mimo wysiłków Carbonella i zwolenników jego wi-
zji historii, większość autorów, aż do XVII w., nie wątpi w autentyczność 
Otgeriańskiej legendy, o czym świadczą chociażby próby wykorzystania 
postaci bohatera w katalońsko-aragońskim sporze o herb12. Cztery czer-
wone pasy na złotym tle są znakiem heraldycznym, którym posługiwały 
się, i posługują do dziś, wszystkie ziemie należące niegdyś do Królestwa 
Aragonii: sama Aragonia, ale też Katalonia, Walencja, Baleary czy Sycylia. 
W czasach, kiedy sfragistyka jeszcze się nie rozwinęła, a heraldyka ograni-
czała się do tworzenia tzw. roli herbowych, ustalenie, kto pierwszy zaczął 
się posługiwać czerwono-złotym znakiem było niemożliwe. Jednocześnie 
zarówno Aragończycy, jak i Katalończycy rościli sobie prawo własności do 
herbu, którego potwierdzeniem miało być, w przypadku Katalonii, przypi-
sanie go Otgerowi. I tak, w herbarzu wspominanego już Bernata de Llupià 
znajdziemy zwięzły, acz z punktu widzenia heraldyki jednoznaczny opis: 
Otger Cathaló: porta or quatre pals de gules (Otger Cataló: w polu złotym 
cztery czerwone pola w słup), podobnie Luici Marineo Sícul, autor kroniki 
De primis Aragoniae regibus (Saragossa, 1509), w przekładzie kastylijskim 
Crónica de Aragón (Walencja, 1524), twierdzi, że znakiem rodowym Otge-
ra były: quatro bastones colorados en campo dorado (cztery czerwone słupy 
w złotym polu), co oczywiście nie mogło być prawdą, ponieważ pierwsze 
znaki herbowe pojawiły się dopiero w połowie XII w. W czasach obecnych, 
kiedy aspiracje niepodległościowe Katalonii zaczynają przekuwać się kon-
kretne działania polityczne, konflikt wokół herbu powrócił, nawet pomi-
mo rozwiązania spornej kwestii przez historyków. Zgodnie z wynikami 
współczesnych badań heraldycznych, które przytaczam za Riquerem, go-

12 Szczegółowe opracowanie na temat herbu Katalonii oraz legend z nim związanych podaje Martí de 
Riquer w swojej pracy poświęconej katalońskim legendom historycznym [Riquer, 2000: 13-48].
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dło będące przedmiotem kontrowersji miało do XIII w. charakter rodowy, 
nie terytorialny i należało do hrabiów Barcelony. Wraz z przejęciem przez 
nich korony aragońskiej, stało się z czasem również znakiem królewskim, 
stąd też jego obecność w herbach Królestwa oraz podległych jej terytoriów. 
Jednakże wiedza ta autorom takim, jak Llupià czy Sícul nie była dostępna, 
odwoływali się oni zatem do narodowych emocji i posługiwali bardzo wy-
godnym argumentem – legendą historyczną [Riquer, 2000: 13-9].

W XVI w. Otger i Dziewięciu Baronów pojawia się obowiązkowo we 
wszystkich pracach na temat historii Katalonii, przy czym wszystkie wer-
sje legendy bazują na pracy Tomica i wprowadzają jedynie drobne zmiany 
do utrwalonej już i rozpowszechnionej opowieści. Dopiero w następnym 
stuleciu legenda zyskuje jedno, za to bardzo istotne rozszerzenie: Gaspar 
Escolano w kronice Década primera de la Historia de la insigne y coro-
nada Ciudad y Reyno de Valencia wydanej w 1610 roku, po raz pierwszy 
w historii ewolucji Otgeriańskiej opowieści, nazywa Dziewięciu Baronów 
Sławnymi (Nou Barons de la Fama). Przydomek ten wpisał się w patrio-
tyczną interpretację legendy tak silnie, że dziś jest znakiem rozpoznaw-
czym dziewięciu towarzyszy Ojca katalońskiej Ojczyzny i symbolem pra-
wości i szlachetności „pierwszych Katalończyków”. 

Prace Escolana oraz Jeroniego Pujadesa, autora Crònica universal del 
principat de Cathalunya (1614), i Estabana de Corbera (Cataluña ilustrada, 
1624) należały do ostatnich, kończących okres apogeum zainteresowania 
legendą Otgera. Pujades zbiera i systematyzuje wszystkie wersje opowie-
ści, próbując je uzgodnić i, tym samym, podsumować i zakończyć niemal 
dwustuletni okres ewolucji mitu. Podobnie Corbera, który sporządza li-
stę wszystkich autorów zajmujących się postacią bohatera oraz cytuje ob-
szerne fragmenty z ich dzieł. Od tej chwili Otger funkcjonuje na margine-
sie historii, bardziej jako ciekawostka niż uczestnik faktycznych wydarzeń, 
ponieważ jego autentyczność nie została ani potwierdzona ani obalona. Od 
1716 r., kiedy w Katalonii wprowadzono absolutystyczny reżim Filipa V 
(tzw. Dekrety Nowego Porządku – Decrets de Nova Planta), region zaczął 
ulegać stopniowej kastylizacji i dopiero okres Renaixença (katalońskie od-
rodzenie narodowe) w drugiej połowie XIX w. przywrócił zainteresowanie 
przeszłością Katalonii, w tym legendarną postacią Otgera.

Za sprawą, jak pisze Coll i Alentorn, „nieokiełznanej fantazji” pisarza 
i polityka Víctora Balaguera [Coll i Alentorn, 1947-8: 42] czyny Otgera 
i Dziewięciu Słynnych Baronów powracają na karty historii w nowej odsło-
nie. W dziele Bellezas de la historia de Cataluña (1853) Balaguer przytacza 
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raz jeszcze legendę fundacyjną, z całym bogactwem szczegółów uzupełnio-
nych o nowe, sugestywne elementy: Herkulesową maczugę w rękach boha-
tera oraz lwią skórę na jego ramionach:

Mówi się, że przywódca chrześcijan był człowiekiem gigantycznej postury, 
o wyglądzie szlachetnym, acz dzikim, i spojrzeniu pełnym ognia. Nosił za-
wsze na odzieży wierzchniej skórę z lwa, którego sam w górach ubił, a wal-
czył maczugą, z łatwością jakby machał trzcinka, choć trzech ludzi zwykłej 
siły było mało, aby ją unieść [Balaguer, 1853: 95]. 

W podniosłym, patriotycznym zapale Balaguer widzi w Otgerze męża 
opatrznościowego Katalonii, prawdziwego Ojca Ojczyzny i, o dziwo, histo-
rycznego bohatera:

Był mężem, który chciał dla Katalonii być tym, kim w odległej przyszło-
ści był Herkules dla Grecji, w bliżyszch mu czasach Pelayo dla Asturii, i tym, 
kim w przyszłości miał się stać Roland dla Francji, a później Cyd dla Kastylii.
Zwał się Otger Cataló, a to znaczy Herkules, Pelayo, Roland i Cyd Katalonii 
[Balaguer, 1853: 93].

Chociaż w swojej wierze w autentyczność postaci Otgera Balaguer po-
zostaje odosobniony, to nie jest jedynym, który przywraca z martwych bo-
hatera. W 1885 r. wystawiono sztukę teatralną Antoniego Ferrer i Codiny, 
pod znaczącym tytułem Otger. Jej akcja rozgrywa się w trakcie oblężenia 
Empúries, jednak główną osią wydarzeń nie są wątki patriotyczne, a ro-
mansowe, główny bohater nie jest ani Frankiem ani Niemcem, a synem 
Gota i Saracenki, i, co warto podkreślić, staje się bohaterem romantycznej 
popkultury. Natomiast w symbolicznej roli opiekuna katalońskiej wspól-
noty Otger pojawia się dziewiątej pieśni poematu Jacinta Verdaguera Cani-
gó, gdzie ratuje pięciu mnichów z klasztoru w Eixalada:

Al monestir
nos acabàvem d’adormir,
quan l’espetec
nos desvetllava a tots en sec.
Del llit saltam
i a mig vestir al cor baixam.
És la capella,
com ull al cloure sa parpella,
niu de foscor.
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Per fer-nos créixer més l’horror,
a la llum vaga
de la humil llàntia que s’apaga,
l’ombra d’Otger
veiem sortir de son carner
signant la porta,
que obre amb un colp de maça forta.
Cinc solament,
cinc la seguim fora el convent
a corre-cuita,
esfereïts prenent la fuita
muntanya amunt.

[W klasztorze posnęliśmy właśnie, gdy hałas głuchy ze snu nas wszystkich 
wyrwał. Z łóżek wyskoczyliśmy i zbiegliśmy do chóru, jeszcze wpół odziani. 
Kaplica była niczym gniazdo ciemności, kiedy powieka zakryje oko. Większe 
jeszcze przerażenie ogarnęło nas, gdyśmy ujrzeli w słabym świetle nędznej, 
przygasłej latarni, widmo Otgera wychodzące z urny, które wskazawszy na 
drzwi, otwarło je jednym, silnym ciosem maczugi. Ledwo w pięciu ruszyli-
śmy za nim, biegnąc w przerażeniu górskim zboczem.]

Podsumowanie

Dziś nie ma już najmniejszych wątpliwości co do apokryficznego cha-
raktery legendy o Otgerze i Dziewięciu Baronach, jednak po okresie za-
pomnienia powoli wraca ona do łask, już nie ze względów historycznych, 
a emocjonalnych. W Katalonii 9 listopada 2014 r. odbyło się w symboliczne 
referendum, w którym uprawnieni do głosowania Katalończycy mieli odpo-
wiedzieć na dwa pytania: „Czy chcesz, żeby Katalonia stała się państwem?” 
i jeśli tak, „Czy chcesz, by państwo to było niepodległe?”. Pomimo dwóch 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w Madrycie (pierwsze z 29 września 
2014 i drugie z 4 listopada tego samego roku), który, powołując się na zapi-
sy hiszpańskiej konstytucji dotyczące integralności terytorialnej państwa, 
uznał planowane referendum za niekonstytucyjne i nielegalne oraz zakazał 
organizowania go również w formie nieprawomocnej konsultacji społecz-
nej, w głosowaniu wzięło udział 33% uprawnionych, z których blisko 81% 
opowiedziało się za niepodległością regionu. Wynikające z konstytucjo-
nalnego zakazu formalne ograniczenia przełożyły się na niską reprezen-
tatywność wyników referendum w stosunku do całości katalońskiej opi-
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nii publicznej. Dla porównania, w sondażach przeprowadzonych przez 
Generalitat de Catalunya (Kataloński Rząd Autonomiczny) w marcu 
i czerwcu 2015 r. poparcie dla idei niepodległościowej wynosiło, odpo-
wiednio, 44,1% i 42,9% [„El País”: 03.07.2015]. Jednak wyników listopa-
dowego głosowania nie można tak po prostu zignorować, nawet pomimo 
wyraźnie tendencyjnej postawy jego uczestników, wskazują one bowiem 
na bardzo istotną zmianę w świadomości wspólnotowej mieszkańców 
Katalonii, jaka nastąpiła w ostatnich latach. 

Katalończycy, po raz pierwszy tak licznie (swój głos oddało ponad 2 mln 
obywateli na niemal 7 mln uprawnionych), odmówili podporządkowania 
się prawu stanowionemu w Madrycie i odwołując się do poczucia spra-
wiedliwości społecznej oraz wartości uznawanych za ważne i powszechnie 
szanowane, jak wolność wypowiedzi czy prawo człowieka do decydowa-
nia o sobie, postanowili wyrazić swoją opinię na drodze nieposłuszeństwa 
obywatelskiego, to jest głosując. Zakrojona na tak szeroką skalę kontesta-
cja porządku prawnego – a trzeba pamiętać, że głosowanie wspierane było 
przez autonomiczny rząd i katalońską policję (Mossos d’Esquadra), co tyl-
ko podkreśla rewolucyjność postawy przyjętej przez lokalną administra-
cję publiczną – wynikała z rozbudzonej przez ruch niepodległościowy pa-
mięci historycznej i przekonania o przynależności do odrębnej kulturowo, 
językowo oraz politycznie wspólnoty o charakterze narodowym. Lata fran-
kistowskiej dyktatury, której przyświecała idea jedności religijnej, społecz-
nej i politycznej, a potem rządy centralne nastawione na utrzymanie tejże 
jedności, doprowadziły w Katalonii na początku XXI w. do prawdziwego 
wybuchu emocji o charakterze patriotycznym, w które wpisana została 
również Otgeriańska legenda.

Obecnie obowiązującą wersję podał znakomity kataloński folklorysta i et-
nolog Joan Amades [Amades, 1996]. Można ją znaleźć na stronie katalońskiej 
Wikipedii13, wśród trzystu miniopowieści filmowych nagranych przez inter-
netową telewizję VilaWeb z okazji 300 rocznicy oblężenia i upadku Barcelo-

13 Potraktowanie tematów patriotycznych, zarówno tych historycznych, jak i literackich, przez re-
daktorów katalońskiej Wikipedii zasługuje na szczegółową analizę, ponieważ wpływa na kształ-
towanie opinii publicznej. Wikipedia jest najczęściej konsultowaną encyklopedią internetową, 
a dla wielu użytkowników sieci jedynym źródłem informacji encyklopedycznej. Wyraźnie 
niepodległościowy charakter artykułów na tematy historyczne pisanych w języku katalońskim 
i opierających się na wyselekcjonowanym, a jednocześnie wartościowym materiale źródłowym 
(w większości przypadków), musi przekładać się na postrzeganie rzeczywistości przez młode, 
internetowe pokolenie, a w rezultacie na kształtowanie własnej świadomości narodowej i kon-
kretne decyzje, np. wyborcze.
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ny oraz w dziesiątkach publikacji, zarówno tradycyjnych, papierowych, jak 
i internetowych, o charakterze historycznym, edukacyjnym, rozrywkowym 
czy politycznym. Otger nie jest zresztą jedynym bohaterem, do którego odwo-
łują się dzisiaj zwolennicy państwotwórczych aspiracji katalońskich. Wznawia 
się średniowieczne kroniki, we współczesnych adaptacjach, przypominające 
o świetności Katalonii w czasach istnienia Korony Aragonii, hucznie obcho-
dzone są rocznice śmierci lub urodzin wielkich postaci, jak Ramon Muntaner, 
którego 750 rocznicę urodzin obchodzono w 2015 r., czy Ramon Llull, bohater 
roku 2016, poświęconego wspomnieniu 700 rocznicy śmierci filozofa. Wygra-
na w przeprowadzonych we wrześniu 2015 r. lokalnych wyborach parlamen-
tarnych niepodległościowego ugrupowania Junts pel Sí pozwala przypusz-
czać, że dojdzie do przełożenia nastrojów społecznych na konkretne działania 
polityczne. Postać Otgera nie jest oczywiście najistotniejszą spośród uznanych 
bohaterów katalońskiej historii, jednak jej trwała obecność we wspólnotowej 
świadomości ukazuje, jak głęboko zakorzeniona jest wśród Katalończyków 
idea narodowa oraz przekonanie o słuszności państwotwórczych aspiracji.
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Strzeszczenie

W artykule omawiano kwestię kształtowania się katalońskiej tożsamości naro-
dowej od IX do XV w., koncentrując się na fundacyjnej legendzie Otgera Cata-
ló – fikcyjnej postaci „Ojca ojczyzny” (Pare de la Pàtria). Początkowo kataloń-
ska wspólnota określała się przez samoporzpisanie do wspólnoty politycznej 
Franków (IX – XII w.), a endoetnonim Katalończycy podkreślający jej odrębno-
ści względem sąsiadów pojawił się dopiero w XII w. Fundacyjna legenda Otgera 
pojawiła się w XV stuleciu kontekście politycznym, jako odpowiedź katalońskiej 
szlachty na próby odsunięcia jej od władzy przez pierwszego władcę z kastylij-
skiej dynastii Trastamara zasiadającego na aragońskim tronie. Pierwsza wersja le-
gendy, spisana w 1418 r., ma charakter etymologiczny i umieszczając mityczne 
początki Katalonii w 732 r., legitymizuje przez dawność nacji jej prawo do sa-
mostanowienia. Kolejna wersja, powstała w 1431r., ma charakter genealogiczny 
i podkreśla, podobnie jak późniejsze warianty, znaczenie katalońskiej arystokra-
cji. W XIX w., w okresie katalońskiego odrodzenia narodowego, legenda Otgera 
Cataló była wykorzystywana do rozbudzenia świadomości narodowej. Podobnie 
dziś, stanowiąc jeden z wielu elementów narodowej mitologii, służy umacnianiu 
katalońskiej odrębności, a w konsekwencji państwotwórczych aspiracji.

Słowa kluczowe: 
Katalonia, katalońska tożsamość narodowa, Otger Cataló, katalońskie legendy 
fundacyjne.

Summary

The article describes formation of the Catalan national identity in the period from 
the 9th to the 15th century, focusing on the foundational legend of Otger Cataló – 
a fictional character called “Father of the Nation” (Pare de la Pàtria). Initially, 
the Catalan community defined itself by self-assignation to the Franks’ political 
community (9th – 12th century), And the endonym Catalans, emphasizing its di-
stinctiveness in relation to the neighbours, came only in the 12th century. The fo-
undational legend of Otger appeared in the 15th century in a political context, as 
a response of the Catalan nobility to an attempt to offset it from power, which was 
made by the first ruler of the Castilian dynasty of Trastámara on the throne of 
Aragon. The first version of the legend, written in 1418, has etymological charac-
ter and places the mythical origins of Catalonia in the year 732. Another version, 
founded in 1431, is a genealogical one and highlights, likewise its later variants, 
the importance of the Catalan aristocracy. In the 19th century, during the Catalan 
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national revival, the Otger Cataló legend was used for the awakening of national 
consciousness. Similarly today, being one of the many elements of national my-
thology, strengthens the idea of the Catalan autonomy and, in consequence, of 
the state-building aspirations.

Keywords: 
Catalonia, Catalan national identity, Otger Cataló, Catalan foundational legends.
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POLITYKA MEDIALNA W KATALONII  
I KRAJU BASKÓW JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU 

TOŻSAMOŚCI REGIONALNYCH

Wprowadzenie

Procesy demokratyzacji w Hiszpanii po 1975 r. doprowadziły do uzna-
nia odrębności kulturowej i językowej mieszkańców poszczególnych regio-
nów. Zmiany polityczne stały się katalizatorem do uzewnętrzniania swo-
istych cech wielu grup narodowych zamieszkujących Hiszpanię. Proces ten 
dotyczył zarówno spraw politycznych, społecznych, jak i ekonomicznych czy 
kulturowych. Przemiany demokratyczne wpływały na oczekiwania dotyczą-
ce zmiany statusu wspomnianych grup, dotychczas dyskryminowanych lub 
marginalizowanych w społeczeństwie hiszpańskim ze względu na różnice 
kulturowo-językowe. W szczególności kwestia ta odnosiła się do trzech tzw. 
regionów historycznych, tj. Katalonii, Kraju Basków i Galicji.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dwóch regionalnych 
systemów medialnych oraz polityki medialnej w Katalonii i Kraju Basków1. 
Specyfika analizowanych przypadków wynika z odmienności kulturowych 

1 Do regionów historycznych zalicza się pierwotnie Katalonię, Kraj Basków i Galicję, ale ten 
trzeci region od czasu uzyskania autonomii ma problem z prowadzeniem samodzielnej polityki 
regionalnej, która wzmacniałaby status języka galicyjskiego czy sprzyjała tworzeniu się odręb-
nego systemu medialnego. W Galicji można wręcz obserwować proces degalicyzacji, polegający 
na wypieraniu języka z przestrzeni publicznej regionu [Por. Lorenzo Suárez, Ramallo, Casares 
Berg 2008].

Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XXVIII (2017)
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i językowych wymienionych wspólnot autonomicznych. Można tutaj po-
stawić tezę, że w debacie na temat separatyzmów regionalnych w Hiszpanii 
istotny głos należy do regionalnych mediów, zarówno prywatnych, jak i pu-
blicznych. Wynika to bowiem z założenia, że media wywierają potencjalny 
wpływ na odbiorców przez własną politykę redakcyjną [Pisarek 2007: 62] lub 
naciski polityczne ze strony partii rządzących w regionie, które decydują o fi-
nansowaniu mediów publicznych, ale także prywatnych przez system sub-
wencji. Polityka medialna rządów regionalnych Katalonii i Kraju Basków 
skoncentrowała się więc na stworzeniu odrębnego systemu medialnego dla 
własnego regionu, by dzięki mediom kształtować opinię publiczną sprzyjają-
cą tendencjom separatystycznym. Pytania, jakie należy postawić na wstępie 
analizy, dotyczą tego, jak działają współczesne systemy mediów na poziomie 
regionalnym w Katalonii i Kraju Basków, na ile działania rządów mają od-
zwierciedlenie w sytuacji mediów regionalnych, czy rozwój mediów zależy 
od wsparcia instytucjonalnego, czy też jest wyłącznie wynikiem inicjatywy 
oddolnej oraz czy polityka medialna wymienionych wspólnot autonomicz-
nych odgrywa rolę w kształtowaniu regionalnych systemów medialnych, 
które będą służyły określonej sprawie? 

Kontekst historyczny polityki medialnej regionów

Polityka medialna we wspólnotach autonomicznych, których ludność 
w największym stopniu odróżniała się językowo i kulturowo od pozostałych 
mieszkańców Hiszpanii, rozpoczęła się na początku lat osiemdziesiątych XX 
w. Oczywiście nie była ona jedynym czynnikiem, który miał wzmacniać toż-
samość regionalną na danym terytorium. Była raczej narzędziem wspoma-
gającym system edukacji, propagując wartości związane z regionalną tożsa-
mością, a także język i kulturę w mediach. Działania rządów regionalnych 
były ukierunkowane na podkreślanie różnorodności grup zamieszkujących 
poszczególne wspólnoty autonomiczne. Polityka ta wynikała z podziałów hi-
storycznych i tradycji mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego.

Społeczeństwo Hiszpanii można określić mianem społeczeństwa zróż-
nicowanego kulturowo, ze względu na fakt, że występują w nim zinsty-
tucjonalizowane zbiorowości, które posiadają odmienne kultury, pod-
trzymywane i rozwijane w sposób instytucjonalny [Sadowski 2011: 22]. 
W Konstytucji Hiszpanii z 1978 r. ustanawia się tę różnorodność w art. 3, 
uznając bogactwo języków jako dziedzictwo kulturowe, które winno być 
szanowane. W art. 2 gwarantuje się prawo do autonomii narodowości i re-
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gionów wchodzących w skład państwa hiszpańskiego, z zachowaniem zasa-
dy solidarności i jedności narodu hiszpańskiego. W myśl koncepcji społe-
czeństwa zróżnicowanego kulturowo, dyskusyjny może być status kultury 
dominującej. Wydaje się, że taką rolę w Hiszpanii odgrywa kultura kasty-
lijska2, charakteryzująca głównie region Kastylii-La Manchy czy Kastylii
-Leonu. Wpływowi tej kultury częściowo uległy także regiony Aragonii, 
Estremadury, Wspólnoty Walencji i Murcji (tzw. regiony skastylizowane)3. 
Natomiast kultura baskijska, katalońska, galicyjska, andaluzyjska, nawar-
ska, kanaryjska czy balearska stanowiłyby raczej kultury mniejszościowe 
ze specjalnym statusem, choć Konstytucja stanowi, że żaden ze statutów 
autonomicznych nie może prowadzić do uprzywilejowania gospodarczego 
czy społecznego którejkolwiek ze wspólnot (art. 138 pkt. 2), [Por. Wojcie-
szak, Głuszek-Szafraniec 2011: 109]. 

Omawiając kwestię tożsamości regionalnych Hiszpanii należy odwołać 
się do pojęcia nacjonalizmu, które w przypadku tego kraju nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Określenie to, we współczesnym rozumieniu wyso-
ce pejoratywne, najczęściej używane jest w odniesieniu do przeciwników 
jedności narodowej, czy też jedni hiszpańskiej. Jak pisze Maja Biernacka: 
[…] nacjonalista nigdy nie jest autodefinicją, jest natomiast epitetem wobec 
innych, przeciwstawnych ideowo w swych narodowych roszczeniach tożsa-
mościowych [Biernacka 2010: 10].

Dlatego też w przypadku Hiszpanii wszelkie procesy konstruowania 
tożsamości narodowej mogą być rozpatrywane albo w kontekście españo-
lismo, czyli nacjonalizmu hiszpańskiego i zwolenników jedności państwa, 
albo w kontekście nacjonalizmów peryferyjnych [Biernacka 2010: 10] lub 
mikronacjonalizmów, odnoszących się do dążeń separatystycznych takich 
regionów jak Katalonia czy Kraj Basków [por. Nguyen 1998]. Roszczenia 
emancypacyjne powodują, że społeczeństwo hiszpańskie nie powinno być 
postrzegane jako pewna kulturowa jedność, ale właśnie jako społeczeństwo 
zróżnicowane kulturowo.

2 Oficjalnym językiem Hiszpanii jest właśnie język kastylijski. Istnieją także inne języki o tym sta-
tusie, jak baskijski, kataloński czy galicyjski, ale ich używanie regulują poszczególne statuty au-
tonomiczne regionów, których ludność posługuje się również innym niż kastylijski językiem.

3 Dyskusyjny w tym kontekście może być status Wspólnoty Walencji, gdzie część społeczeństwa 
podkreśla swoją odmienność językową w stosunku do Katalonii, uznając tym samym, że ist-
nieje odrębny język walencki, a część uważa, że walencki jest tylko pewną odmianą katalońskie-
go.
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Kwestia tożsamości narodowej, etnicznej czy lokalnej w Hiszpanii jest 
kluczową sprawą do zrozumienia różnorodności tamtejszego społeczeń-
stwa. Biorąc pod uwagę warunki historyczne, jest państwem, które od 
początku swojego zinstytucjonalizowania, musiało godzić wielość w ra-
mach jedności. Niekiedy próby takiego jednoczenia przybierały formy, 
które uderzały w różnorodność kulturowo-językową społeczeństwa tego 
kraju, a także identyfikacji mieszkańców regionów z państwem. Najtrud-
niejszy okres przypadł na czas dyktatury frankistowskiej, gdy polityka 
unifikacji4 prowadziła do represji wobec ludności posługującej się języka-
mi regionalnymi, kontestującej hiszpański system państwowy oraz ideę 
unitaryzmu. Polityka okresu frankizmu miała prowadzić do jednolito-
ści całego narodu hiszpańskiego, bez względu na różnice etniczne, kultu-
rowe czy językowe [Biernacka 2016: 51 i nast.].

Po 1975 r. Hiszpania przeszła proces liberalizacji życia politycznego 
i zmian w kierunku demokracji. Król Juan Carlos w momencie obejmowa-
nia władzy po śmierci generała Francisco Franco dostrzegał już, że nowa 
formuła państwa jest konieczna. Debata na temat przyszłości kraju ukazała, 
jak głęboko społeczeństwo hiszpańskie jest podzielone pod względem nie 
tylko poglądów politycznych, ale również pod względem kulturowo-języko-
wym. Kwestia tożsamości regionalnych stała się wkrótce problemem, który 
mógł zaburzyć dotychczasowe struktury państwa. Dlatego król wraz z rzą-
dem Adolfo Suareza zdecydował się na reformę terytorialną, która miała 
dokonać nie tylko nowego podziału kraju na jednostki terytorialne, ale tak-
że scedować dużą część kompetencji na rzecz społeczności zamieszkujących 
określone regiony. Taki ustrój miał zapewnić partycypację wszystkich oby-
wateli w życiu publicznym Hiszpanii z poszanowaniem różnorodności kul-
tur i języków, a jednocześnie nie doprowadzać do eskalacji żądań przed-
stawicieli regionów separatyzujących, którzy w trakcie debaty nad reformą 
państwa, dali wyraz swoim poglądom [Patek, Rydel, Węc 2005: 196-197]. 

Reforma terytorialna państwa spowodowała, że regiony uzyskały kom-
petencje w dziedzinie polityki wewnętrznej oraz medialnej. Od 1979 r. do 
1983 r. ukonstytuowało się 17 wspólnot autonomicznych (w 1995 r. jeszcze 
dwa miasta autonomiczne – Ceuta i Melilla), które pod względem praw-
nym zostały wyposażone w szereg kluczowych procesów decyzyjnych, 
dotyczących funkcjonowania regionu. Poza kompetencjami wspólnot po-

4 Gen. Francisco Franco za czasów swoich rządów lansował hasło España una, grande y libre! 
(tłum. Hiszpania jedna, wielka i wolna!) i mimo, że był z pochodzenia Galicyjczykiem, nie 
podkreślał różnorodności kulturowej społeczeństwa hiszpańskiego.
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została polityka monetarna, zagraniczna i obronna, ale już odpowiednie 
zapisy w statutach autonomicznych, dotyczące polityki fiskalnej, pozwalały 
na pozostawienie dużej części podatków w regionie. Rządy poszczególnych 
wspólnot mogły więc zacząć samodzielnie zarządzać wieloma sferami życia 
społecznego i gospodarczego, ze sferą komunikacji włącznie.

Z punktu widzenia odradzających się tożsamości regionalnych sfera 
komunikacji wydawała się być kluczowa, ze względu na kilkadziesiąt lat 
dyktatury frankistowskiej, która uniemożliwiała rozwój lokalnych języ-
ków, kultur i w ogóle identyfikacji innej aniżeli hiszpańskiej. Rządy re-
gionów historycznych, z wyróżniającą się potrzebą samodefiniowania, 
jako pierwsze zaczęły w sposób systemowy prowadzić działania mające 
zapewnić rozwój rodzimej kultury oraz tożsamości regionalnej. Polityka 
medialna wspólnot autonomicznych została zapoczątkowana w latach 80. 
XX w. przez utworzenie publicznych nadawców radiowo-telewizyjnych 
w celu propagowania przede wszystkim języka i kultury regionalnej. Jed-
nak dopiero z końcem lat dziewięćdziesiątych rządy autonomiczne zaczę-
ły regulować te kwestie w sposób bardziej szczegółowy, kładąc szczególny 
nacisk na misję szerzenia języka i dziedzictwa kulturalnego. 

Różnorodność kulturowa wspólnot autonomicznych 

Różnorodność regionalna Hiszpanii wynika z uwarunkowań historyczno- 
-politycznych, które są konsekwencją podziałów politycznych na Półwyspie 
Iberyjskim. Politykę zjednoczeniową na szeroką skalę zaczęli prowadzić 
Ferdynand Aragoński oraz Izabela Kastylijska. Właściwie od ich panowania 
datuje się powstanie instytucji państwa hiszpańskiego. Wcześniej na Pół-
wyspie panowało ogromne rozdrobnienie i brakowało wspólnej koncepcji 
dla mniejszych jednostek geopolitycznych. Niektórzy historycy zajmujący 
się dziejami regionów, jak Pedro Esarte Muniain, Tomas Urzainki czy Juan 
María Olaizaola, uznają jednak politykę konkwisty królów katolickich za 
okupację rdzennie baskijskich ziem, która doprowadziła do upadku Króle-
stwa Nawarry jako samodzielnego organizmu państwowego, a uznawanego 
przez baskijskie środowiska nacjonalistyczne za kolebkę państwowości ba-
skijskiej [Esarte Muniain 2001: 53-60; por. Urzainki, Olaizaola: 2000]. 

Należy więc zauważyć, że koncepcja narodu w przypadku Hiszpanii 
nie jest jasna, jak przyjmuje się w klasycznych definicjach, uzasadniają-
cych, że naród to wspólnota doświadczeń historycznych, kulturowych, 
o podłożu językowym, terytorialnym, ekonomicznym oraz etnicznym 
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[Pietraś 1992: 43]. Przede wszystkim doświadczenia regionów wcho-
dzących w skład współczesnej Hiszpanii są odmienne. Niejednokrotnie 
znajdowały się one pod panowaniem innych organizacji państwowych 
(wpływy celtyckie i rzymskie w zachodniej części; mauretańskie na po-
łudniu Półwyspu Iberyjskiego oraz francuskie na wschodzie). Ponadto, 
różnice kulturowo-językowe powodowały, że należało wprowadzić jedną 
wspólną odmianę języka hiszpańskiego, opartą na dialekcie kastylijskim, 
ponieważ funkcjonowanie takich języków, jak kataloński (catalá), baskij-
ski (euskera) czy galicyjski (galego) nie pozwalało na stworzenie wspól-
nej przestrzeni komunikacyjnej. W tym przypadku ścierają się odmienne 
koncepcje, mit „dwu Hiszpanii”. Z jednej strony jest to wspólnota wielu 
narodów, które w dawnych czasach funkcjonowały jako odrębne króle-
stwa i wspólnym mianownikiem będą wspólne doświadczenia historycz-
ne (najazdy); z drugiej strony jest to wspólnota hispanidad, oparta na 
centralizmie i chrześcijaństwie, eliminującym pluralizm kulturowy [Kie-
niewicz 2001: 31-32]. Pojęcie tożsamości narodowej w kontekście społe-
czeństwa hiszpańskiego również kształtuje się na dwu płaszczyznach. 
Pierwsza to identyfikacja z regionem, najbliższym otoczeniem, tzw. pa-
tria chica (mała ojczyzna), w opozycji do innych regionów, posługujących 
się własną symboliką czy językiem. Dopiero drugi poziom dotyczy iden-
tyfikacji z Królestwem Hiszpanii [Kieniewicz 2001: 280]. Przypadek hisz-
pański należy więc rozpatrywać głównie w kontekście instytucjonalnym, 
ponieważ to właśnie państwo zapewniało podstawy do tworzenia narodu 
i wspólnoty w ramach wielości: 

Art. 2: Konstytucja opiera się na nierozerwalnej jedności Narodu hiszpań-
skiego, wspólnej i niepodzielnej ojczyzny wszystkich Hiszpanów, a także 
uznaje i zapewnia prawo do autonomii stanowiących go narodowości i re-
gionów oraz solidarność między wszystkimi [Konstytucja Królestwa Hisz-
panii z 1978 r.].

Nowa formuła państwa, przyjęta w 1978 r., zakładała więc, że różnorod-
ne świadomości narodowe są wobec siebie kompatybilne, a ich związek ma 
przede wszystkim charakter polityczny. Jednak, jak zauważył Marek Wal-
denberg, definicje narodu bywają traktowane przez polityków w sposób in-
strumentalny, potwierdzając status narodowy niektórych grup lub pozba-
wiając go innych [Waldenberg 2000: 20].
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Powiązania mediów i polityki w Katalonii i Kraju Basków

Relacje pomiędzy mediami a światem polityki w Hiszpanii mają bo-
gatą tradycję i odnoszą się nie tylko do okresu dyktatur. Dziennikarstwo 
w tym rejonie świata rozwijało się jako zawód służebny wobec określo-
nych idei i zadań społeczno-politycznych. Analizując systemy medialne 
regionów Hiszpanii nie sposób więc pominąć klasyczną typologię Daniela 
C. Hallina i Paolo Manciniego, którzy uznali cały system mediów Hiszpa-
nii za przykład spolaryzowanego pluralizmu (inaczej śródziemnomorski), 
[Hallin, Mancini 2007: 89]. Sama koncepcja jest efektem analizy historycz-
nej, zgodnie z którą autorzy ci proponują podział na model demokratycz-
nego korporacjonizmu, który jest charakterystyczny dla Europy Północnej 
i Środkowej (kraje skandynawskie oraz niemieckojęzyczne), model libe-
ralny, do którego zalicza się kraje obszaru północnoatlantyckiego (USA, 
Kanada, Wielka Brytania oraz Irlandia) oraz model spolaryzowanego plu-
ralizmu, do którego należą kraje leżące w basenie Morza Śródziemnego 
(Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Francja). Pierwszy spośród wy-
mienionych tutaj modeli opiera się na polaryzacji ideologicznej mediów, 
ale sprzężonej z komercjalizacją rynku, w drugim natomiast kładzie się 
nacisk na urynkowienie mediów [por. Hallin, Mancini 2007]. W modelu 
trzecim, odnoszącym się do Hiszpanii, media wykazują wysoką polaryza-
cję ideologiczną, a pluralizm opinii przybiera postać pluralizmu zewnętrz-
nego, wobec czego media różnicują się na podstawie perspektyw świato-
poglądowych, często sprzyjając określonym siłom politycznym. 

Współcześnie paralelizm polityczny w większości krajów demokracji libe-
ralnej nie ma już tak zasadniczego znaczenia jak kiedyś. Media nie są finan-
sowane przez określone partie polityczne, choć ich linia programowa może 
reprezentować poglądy lewicowe, prawicowe lub centrowe. Model europejski 
w tej kwestii znacząco odbiega od modelu amerykańskiego, gdzie pluralizm 
opinii ma być realizowany w ramach jednego medium. Odbiorcy mediów 
w Hiszpanii są wobec tego przyzwyczajeni do faktu, że media odzwiercie-
dlają opinie jedynie pewnych grup i środowisk, stając się często ich orężem 
w walce o określoną sprawę. Odbiorcy poszczególnych mediów dzielą się więc 
według podziałów społeczno-politycznych. Choć historia gazet stricte partyj-
nych w hiszpańskim systemie medialnym została przerwana w czasie dykta-
tur, dominuje tutaj ciągle dziennikarstwo zaangażowane.

Kolejną cechą modelu spolaryzowanego pluralizmu jest przenikanie 
się elit medialnych z elitami politycznymi, dotyczy to w szczególności me-
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diów publicznych. Model zarządzania publiczną radiofonią i telewizją czę-
sto przybiera charakter partyjny. W przypadku Hiszpanii już od czasów 
przemiany systemowej praktykowano zasadę, że partia rządząca miała pra-
wo obsadzać najważniejsze stanowiska w telewizji swoimi ludźmi i realizo-
wać własną politykę medialną. Rola publicznych mediów w Hiszpanii nie 
zmieniła się właściwie od dyktatury frankistowskiej, jedynie zmienił się kon-
tekst działania na prodemokratyczny. Podobny model zarządzania mediami 
publicznymi przeniesiono także na poziom regionu, gdzie regionalne partie 
od czasów przyznania autonomii miały zazwyczaj największy wpływ na 
funkcjonowanie mediów i wyznaczanie im odpowiedniej misji społecznej. 
W Katalonii największą siłą polityczną od wprowadzenia autonomii stała 
się Konwergencja i Związek (Convergencia i Unió), a w Kraju Basków – Ba-
skijska Partia Nacjonalistyczna (Partido Nacionalista Vasco).

Media regionalne w kontekście hiszpańskim można wyróżnić na podsta-
wie zasięgu (ograniczony do określonego terytorium, choć istnieją dzienni-
ki ponadregionalne, jak katalońska „La Vanguardia” czy „El Periódico de 
Catalunya”), treści (tematyka związana z problemami regionu, ale porusza-
jąca również kwestie krajowe i zagraniczne, a w swoich mutacjach – sprawy 
lokalne) oraz użytkowników (odbiorców o określonej orientacji politycznej, 
do których są adresowane). Połączenie tych trzech kryteriów pozwala wy-
różnić regiony periodycznej komunikacji, które charakteryzują się wystę-
powaniem pewnych układów przestrzennych o jednorodnych cechach me-
dialnych [Jachimowski 2006: 61].

System medialny Hiszpanii należy zatem analizować na dwóch pozio-
mach ze względu na specyficzną strukturę terytorialną państwa. Na po-
ziomie ogólnokrajowym występuje prywatna prasa, radiofonia i telewizja, 
a także ogólnoinformacyjne i tematyczne portale internetowe oraz media pu-
bliczne w sektorze mediów audiowizualnych. Podobnego podziału ze wzglę-
du na kryterium własności można dokonać na poziomie większości z sie-
demnastu regionów, gdzie wykształciły się specyficzne media regionalne, 
zarówno wśród mediów prywatnych, jak i publicznych. Wspólnoty autono-
miczne posiadają więc własną prasę, radio i telewizję o zasięgu regionalnym, 
prezentującą problemy z perspektywy mieszkańców regionu, a nie całego 
kraju. W latach 1982-2005 powstało dwunastu publicznych nadawców radio-
wo-telewizyjnych, finansowanych z budżetów wspólnot [Głuszek-Szafraniec 
2014b: 287]. Każdy z nich przystąpił do Federacji Autonomicznych Rozgłośni 
Radiowych i Telewizyjnych (FORTA), która jest platformą współpracy po-
między nadawcami. Obecnie należą do tej organizacji nadawcy z Andaluzji, 
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Katalonii, Wspólnoty Madrytu, Galicji, Kraju Basków, Wysp Kanaryjskich, 
Kastylii-La Manchy, Murcji, Aragonii, Asturii i Balearów5. Oprócz wymie-
nionych, funkcjonują również nadawcy niezrzeszeni w FORTA w regionie 
Estremadury oraz miastach autonomicznych Ceucie i Melilli.

W procesie tworzenia własnego systemu medialnego przodowały Kraj Ba-
sków i Katalonia, które także jako pierwsze uzyskały statuty autonomiczne, 
gwarantujące im swobodę rozwoju regionu w ramach państwa regionalnego. 
Należy zaznaczyć, że prasa baskijska i katalońska funkcjonowały od końca 
XIX w. Najstarszy dziennik kataloński, „La Vanguardia” powstał w 1881 r. 
W Kraju Basków, ale i w pozostałych regionach, prasa ta miała mniej stabilny 
charakter i większość współcześnie funkcjonujących tytułów prasy codzien-
nej rozpoczęło swoją działalność po 1975 r., kiedy w Hiszpanii zapoczątko-
wano dynamiczny okres przemian demokratycznych. Jednak cechą charak-
terystyczną współczesnych regionalnych systemów medialnych w Hiszpanii 
jest fakt, że prasa regionalna jest chętniej czytana w porównaniu z dużymi 
dziennikami ogólnokrajowymi, jak „El País”, „El Mundo”, „ABC” czy „La 
Razón”. [Głuszek-Szafraniec 2014 a: 278-279]. Tytuły regionalne i lokalne 
zaspokajają zapotrzebowanie na informacje o aktualnych wydarzeniach, na 
temat kultury i historii regionu, problemów określonych społeczności czy też 
praktycznych wiadomości z najbliższego otoczenia na temat funkcjonowania 
instytucji, urzędów, kin, teatrów.

Dla rozwoju mediów na poziomie regionalnym kluczowym momen-
tem była decentralizacja państwa, która potwierdziła podziały występujące 
w społeczeństwie hiszpańskim, ale także zagwarantowała, aby te podziały 
kształtowały się w kierunku różnorodności, aniżeli antagonizowały miesz-
kańców Półwyspu Iberyjskiego. Taki przynajmniej był pierwotny zamysł 
króla Juana Carlosa, który wprowadzając reformę terytorialną kraju, miał 
swoją osobą scalać Hiszpanię. Jednak jak pisze Monika Kornacka: „Ce-
chą charakterystyczną dla tego typu środków masowego przekazu jest to, 
iż mają one de facto narzuconą rolę promowania i umacniania regionali-
zmu” [Kornacka 2014: 240].

Idąca za reformą terytorialną państwa decentralizacja systemu telewi-
zyjnego, sprawiła, że został złamany monopol ogólnokrajowego nadawcy 
publicznego, Radiotelevisión Española (RTVE). Dzięki inicjatywom w Kra-
ju Basków, a niedługo później w Katalonii powstały regionalne rozgłośnie 

5 Od 2013 r. nie ma wśród członków publicznego nadawcy regionalnego ze Wspólnoty Walencji, 
ponieważ tamtejsze media publiczne zostały zamknięte ze względu na kryzys i aferę korupcyjną 
z udziałem prominentnych polityków regionalnej filii Partii Ludowej.
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radiowo-telewizyjne, wyprzedzając uregulowania prawne na poziomie cen-
tralnym. Statut telewizji TVE otwierał wprawdzie drogę do utworzenia tzw. 
kanału trzeciego, ale brakowało konkretnych rozporządzeń i ustaw, które 
uprawomocniłyby tego rodzaju posunięcia [Kuś: 2013, 39]. Rządy regionów 
separatyzujących nie czekały jednak na działania państwa. Luka prawna 
w systemie została szybko wykorzystana, tym bardziej, że działalność me-
diów masowych miała spełnić zasadniczą misję w upowszechnianiu jedno-
litej formy języka regionalnego i kultury regionu. 

Z perspektywy rozwoju mediów masowych i tworzenia się społeczeń-
stwa obywatelskiego to telewizja miała więc najważniejsze znaczenie. Wy-
nikało to z dwóch istotnych kwestii. Po pierwsze, prasa masowa w Hisz-
panii pozostała w stadium elitarnym ze względu na wysokie wskaźniki 
analfabetyzmu na przełomie XIX i XX w.; a po drugie, różnorodność ję-
zyków i dialektów sprzyjała raczej rozwojowi mediów regionalnych, a nie 
ogólnokrajowych [Hallin, Mancini: 2007]. 

Po okresie przemiany systemowej również rządy autonomiczne postawiły 
na rozwój telewizji regionalnych ze względu na szeroki zasięg oddziaływa-
nia i możliwość kształtowania za ich pomocą opinii publicznej w regionach. 
W 1982 r. w Kraju Basków powołano Baskijską Publiczną Rozgłośnię Radio-
wo-Telewizyjną (Euskal Irrati Telebista), a w Katalonii utworzono rok później 
Katalońską Korporację Mediów Audiowizualnych (La Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals). Obaj nadawcy zostali zobowiązani do pełnienia 
publicznej misji wobec społeczności regionalnych, tj. promocji kultury i ję-
zyka regionu, jego niezależności i odmienności, wsparcia dla praw i wolno-
ści obywatelskich, a także popierania budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Cechą specyficzną regionalnych systemów medialnych jest, podobnie jak 
w systemie mediów ogólnokrajowych w Hiszpanii, występowanie wysokie-
go stopnia paralelizmu politycznego, zarówno w mediach prywatnych, jak 
i publicznych. Ponieważ media publiczne regionalne są również zarządzane 
w modelu parlamentarnym, sprzyja to polityzacji publicznych nadawców. 
Partie rządzące w regionach mają największy wpływ na działanie mediów, 
przez obsadzanie stanowisk w ciałach zarządzających, ale również wywie-
rają nacisk na nadawców pod względem oferty programowej. Znamiennym 
przykładem będzie tutaj sytuacja w Kraju Basków, gdzie w publicznej te-
lewizji ETB przez cały okres rządów baskijskich nacjonalistów z PNV (od 
końca lat siedemdziesiątych XX w. do 2009 r.) przedstawiano prognozę 
pogody dotyczącą wszystkich ziem historycznie uznawanych za baskijskie 
(także tych leżących we Francji). Po krótkotrwałym przejęciu władzy przez 
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socjalistów (2009-2012), związanych z centralną partią PSOE, natychmiast 
dotychczasową mapę ziem baskijskich zastąpiono rzeczywistą mapą teryto-
rium wspólnoty autonomicznej Kraju Basków. Po kolejnej zmianie władzy 
powrócono do wcześniejszej formuły prognozy pogody, podkreślając tym 
samym, że Baskowie żyją nie tylko na terytorium Kraju Basków w Hiszpa-
nii, ale i poza nią, we Francji [Głuszek-Szafraniec 2014 a: 285].

Zjawisko paralelizmu politycznego odnosi się również do prasy, przede 
wszystkim codziennej. W regionach separatyzujących, do których zali-
czyć można omawianą tutaj Katalonię i Kraj Basków, dzienniki mają wy-
raźną opcję polityczną. Stopień tych powiązań ze sferą partyjną jest różny, 
w zależności od regionu. W Katalonii redakcje prowadzą własną politykę 
programową i wspierają część inicjatyw partii regionalnych o charakterze 
narodowo-separatystycznym. Dziennik „La Vanguardia” 6, należący do 
koncernu rodziny Godo, zaliczyć można do kategorii prasy opiniotwórczej 
prestiżowej o zasięgu ponadregionalnym, który generalnie sprzyja głów-
nej partii regionu CiU. Jego profil można uznać za umiarkowanie liberal-
ny, choć z wyraźną tendencją prokatalońską. Niejednokrotnie dziennik ten 
wspierał akcje promowania kultury katalońskiej i niepodległości regionu, 
a od maja 2011 r. rozpoczął wydawanie edycji całkowicie w języku regional-
nym (choć o mniejszej poczytności niż wersja hiszpańskojęzyczna, głównie 
ze względu na zasięg, ponieważ hiszpańskojęzyczną „La Vanguardię” moż-
na kupić w praktycznie każdym większym mieście w Hiszpanii). 

Drugi tytuł, „El Periódico de Catalunya”7, konkurencyjnego wydawcy 
grupy Zeta, ma profil wyraźnie lewicowy, ale także sprzyja sprawie kata-
lońskiej, choć nie określa się jako nacjonalistyczny. Od 1997 r. ukazuje się 
także w dwóch wersjach językowych, identycznych pod względem układu 
szpalt. Trzecim istotnym tytułem na rynku katalońskim jest „El Punt Avui” 
(nakład 34 393 egz., sprzedaż 23 659 egz.), dziennik wydawany w języku 
regionalnym. Na rynku funkcjonuje od 2011 r., ale powstał z dwóch wcze-
śniej ukazujących się periodyków „El Punt” i „Avui”. Jego linia programo-
wa również wspiera niepodległościowe dążenia Katalonii. Wszystkie trzy 
gazety są inicjatywami prywatnymi, choć oczywiście nie wyczerpują bo-
gactwa różnorodności tytułów ukazujących się na rynku katalońskim. Na-

6 Według Oficina de Justificación de la Difusión średni nakład między lipcem 2014 a czerwcem 
2015 wynosił 78 647 egz. w wersji hiszpańskiej i 56 743 egz. w wersji katalońskiej, a wydanie 
niedzielne miało 75 236 egz. po hiszpańsku i 62 706 egz. po katalońsku.

7 Średni nakład w tygodniu to 51 393 egz. wersji hiszpańskiej i 34 103 egz. wersji katalońskiej, 
a wydanie niedzielne 49 334 egz. po hiszpańsku i 33 146 egz. po katalońsku.
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leżą jednak do czołówki dzienników o zasięgu regionalnym, tj. obejmują-
cych całą Katalonię.

W Kraju Basków można wskazać tytuły, które określa się mianem prohisz-
pańskich, choć są dziennikami regionalnymi, jak „El Diario Vasco” (63 259 
egz. nakładu wg OJD) czy „El Correo – El Pueblo Vasco” (91 745 egz. na-
kładu, z czego w prowincjach baskijskich nakład wynosi 74 115 egz.). Ten 
drugi tytuł ma wyraźnie konserwatywny profil i choć pojawiają się tek-
sty w języku baskijskim, to zdecydowanie opowiada się za jednością państwa 
hiszpańskiego. Oba tytuły należą do grupy Vocento, wydawcy ogólnokrajo-
wego dziennika „ABC” o prorojalistycznym nastawieniu, od początku swego 
istnienia. Na baskijskim rynku funkcjonują również periodyki zdecydowanie 
wspierające opcję separatystyczną. Dziennikiem o stosunkowo umiarkowa-
nej polityce redakcyjnej wśród tej grupy pism jest „Deia” (wg OJD 17 582 egz. 
nakładu), który został założony w 1977 r., czyli w okresie przemian społecz-
no-politycznych w Hiszpanii. Impuls do jego powstania wyszedł z szeregów 
Baskijskiej Partii Nacjonalistycznej (PNV), która od początku autonomii była 
główną siłą polityczną w Kraju Basków. „Deia” ma wyraźny profil probaskij-
ski, choć w przypadku sceny baskijskiej jest jednym z bardziej umiarkowa-
nych mediów tej opcji. Jego polityka redakcyjna jest dostosowana do aktualnej 
sytuacji partii PNV, która miewała w swojej historii zarówno centrowe pro-
gramy, jak i radykalizowała się w okresach, gdy obóz separatystów rósł w siłę8. 

Opcję wyraźnie separatystyczną przyjmowały dzienniki, które obecnie 
nie funkcjonują na baskijskim rynku prasowym. Pierwszym dziennikiem, 
związanym z lewicą radykalną abertzale był „Egin”, który istniał w latach 
1977-1998 [por. Caminos-Marcet, Armentia-Vizuete, Marín-Murillo 2013: 
1-26]. „Egin” przedstawiał poglądy tak radykalne, że zostały uznane za 
niemieszczące się w ramach demokratycznego porządku i wolności słowa. 
W 1998 r. sędzia Baltasar Garzón zdecydował o zamknięciu redakcji i me-
diów z nią powiązanych [Głuszek 2004: 98]. Czytelników „Egin” przejęła 
założona w 1990 r. gazeta „Euskaldunak Egunkaria”, która była wydawana 
całkowicie w języku baskijskim i równie radykalna jak „Egin”. W 2003 r. po-
dzieliła los dziennika „Egin” ze względu na oskarżenia o powiązania z or-
ganizacją terrorystyczną ETA. Po licznych protestach społecznych w Kra-
ju Basków w obronie wolności słowa i mediów, założono kolejny dziennik 

8 Na przykład z końcem lat dziewięćdziesiątych XX w., jak i w latach 2002-2005, kiedy PNV wy-
stępowała z planem „swobodnego stowarzyszenia” z Hiszpanią, znanego jako plan Ibarretxe.
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„Berria”9. Jest on redagowany również w języku baskijskim i kontynuuje li-
nię programową „Egin” oraz „Euskaldunak Egunkaria”. W nurcie radykal-
nego nacjonalizmu mieści się także dziennik „Gara” (25 tys. egz.10), który 
uznawany jest za bezpośredniego spadkobiercę dziennika „Egin”. „Gara” 
powstał tuż po zamknięciu gazety „Egin”, a ufundowano go ze środków 
zebranych od obywateli baskijskich w ramach Stowarzyszenia Mediów 
Baskijskich (Euskal Komunikabideen Hedapenerako Elkartea), które do 
dziś jest właścicielem dziennika i kilku innych mediów, m.in. „Zazpika” 
(magazyn niedzielny do dziennika „Gara”), „Gaur8” (tygodnik baskijsko-
języczny), Info 7 (radio w języku baskijskim) oraz „Mediabask” (francu-
skojęzyczny regionalny portal ogólnoinformacyjny). Codzienna prasa ba-
skijskojęzyczna jest reprezentowana w mniejszym stopniu na poziomie 
regionu aniżeli dzienniki w Katalonii, a jej odbiór w porównaniu z regio-
nalną prasą hiszpańskojęzyczną jest słabszy. 

Polityka medialna władz Wspólnoty Autonomicznej Katalonii

Jako wzorzec polityki tożsamościowej posłużyć może polityka medial-
na Katalonii, która jest najbardziej zaawansowana pod względem auto-
nomizacji systemu medialnego regionu w stosunku do mediów hiszpań-
skojęzycznych. Zaznaczyć należy, że działania te wzmacniają używanie 
języka katalońskiego w sferze publicznej w celu rozpowszechnienia go 
wśród mieszkańców Katalonii. Pierwsze przepisy prawne dotyczące dzia-
łalności środków masowego komunikowania zostały uchwalone w Kata-
lonii w 1983 r., ale współcześnie podstawą działalności mediów kataloń-
skojęzycznych jest ustawa o polityce językowej z 1998 r. (La Ley 1/1998 de 
política lingüística), a konkretnie rozdział IV ustawy zatytułowany „Media 
masowe i przemysły kulturalne”. Przepisy regulują tutaj przede wszystkim 
działalność publicznego radia i telewizji, które powinny promować wyda-
rzenia związane z kulturą katalońską oraz język regionalny, w tym język 

9 Nakłady dzienników „Berria” i „Gara” oraz tygodników nie są kontrolowane przez OJD. Dane 
z 2014 roku na temat czytelnictwa prasy w Kraju Basków wskazywały, że średnio jeden numer 
„El Correo” ma 447 tys. czytelników, „El Diario Vasco” 249 tys., „Deia” 94 tys., „Gara” 81 tys., 
a „Berria” 48 tys. czytelników. Oznaczałoby to, że z jednym wydaniem gazety zapoznaje się 
potencjalnie 3-4 czytelników. Dane za CIES Estudios de Mercado y Opinión, http://www.ciessl.
com/imagenes/13.pdf (02.03.2016).

10 Informacja otrzymana przez autorkę z redakcji dziennika „Gara”. Dane te dotyczą średniego 
dziennego nakładu w pierwszym kwartale 2016 r.
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arański dla mieszkańców Doliny Aran. Ponadto, rząd Katalonii ma uła-
twiać mieszkańcom dostęp do innych telewizji, które emitują programy 
w języku katalońskim (art. 25). 

Kolejna kwestia dotyczy produkcji katalońskojęzycznych. Nadawcy kon-
cesjonowani powinni na antenie emitować minimum 50% tego typu progra-
mów. Podobna sytuacja dotyczy rozgłośni radiowych, ale tutaj udział audycji 
w języku regionalnym może być regulowany w zależności od konkretnego 
przypadku. Uzależnia się także przyznanie koncesji nadawcom naziemnym, 
czy kablowym, jak również radiowym w zależności od oferty programo-
wej w języku regionalnym. Ponadto, rozgłośnie radiowe powinny emitować 
utwory artystów katalońskich w języku regionalnym (także arańskim), (art. 
26; minimum 25%). W przypadku mediów drukowanych, wydawanych przez 
jednostki administracji publicznej na terenie Katalonii, również wymaga 
się używania języka regionalnego. Wymóg ten dotyczy także innych lokal-
nych przedsięwzięć. Według ustawy, rząd kataloński może udzielać subwen-
cji zarówno prasie codziennej, jak i periodycznej, drukowanej w całości lub 
w większości w języku regionalnym [por. Głuszek-Szafraniec 2014 c : 87]. 
Kryterium przyznawania subwencji jest zasięg, komercjalizacja oraz używa-
nie języka katalońskiego. Rozdział środków finansowych jest kontrolowany 
przez lokalny parlament (art. 27). Rząd kataloński zobowiązał się również do 
wspierania i promowania kultury i sztuki katalońskiej w różnych formach, 
tj. literatury, teatru, publikacji, wydarzeń kulturalnych oraz kinematografii, 
do której odnosi się również osobna ustawa o kinie z 2010 r., zobowiązująca 
dystrybutorów filmów do dostarczania kopii filmu również z tłumaczeniem 
katalońskim. Wprowadzenie tej ustawy było związane z faktem, że Kata-
lończycy, choć używali języka regionalnego na co dzień, nie mieli możliwo-
ści zapoznawania się z kulturą popularną w tym języku [por. Głuszek-Sza-
franiec 2014 a, 240]. Wiele nowości kinowych ma być więc, według ustawy, 
dubbingowanych na kataloński lub wyświetlanych z napisami. W 2015 r. 
subwencje w wysokości 97 tys. euro zostały przyznane na dubbing do filmu 
Star Wars: Przebudzenie mocy. Film w wersji katalońskojęzycznej trafił do 
30 kin, ale okazało się, że zabrakło odpowiedniej promocji, by oferta ta stała 
się popularna. Sagę wyświetlano w mniejszych salach, bez wersji 3D, nie do 
wszystkich kin dostarczono także trailer filmu w języku katalońskim. Jak 
się więc okazuje, środki przeznaczane na dofinansowanie oferty medialnej 
w języku regionalnym nie zawsze są wykorzystywane w sposób adekwatny 
do przyjętego założenia. W tym przypadku pojawiło się wiele głosów kry-
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tycznych na temat braku odpowiedniej promocji filmu, by widzowie zain-
teresowani wersją katalońską mogli ten film obejrzeć [Alós 2015].

Przypadek kataloński mimo to można uznać za wzorcowy, ponieważ 
ustawowo wspiera się także nowe technologie (art. 29 ustawy o polityce języ-
kowej z 1998 r.), które swoim użytkownikom umożliwiają korzystanie z róż-
nych aplikacji, gier komputerowych, oprogramowań w języku katalońskim. 
W ten sposób zapewnia się dynamiczny rozwój języka wraz z zapotrzebowa-
niami jego użytkowników i zmieniającą się rzeczywistością. W przeciwnym 
wypadku Katalończycy musieliby korzystać z terminologii funkcjonującej 
już w języku hiszpańskim. Ta sama ustawa o polityce językowej odniosła się 
także do kwestii języka regionalnego w biznesie, wymagając od producen-
tów używania w dokumentach handlowych na terenie Katalonii języka miej-
scowego, jak również umieszczania etykiet informacyjnych na produktach 
w tym języku (art. 34), [por. Głuszek-Szafraniec 2014 c: 88]. 

Warto zaznaczyć, że ważną rolę w kształtowaniu oferty mediów odgrywa 
wspomniany system subwencji. Media w Katalonii otrzymują od rządu auto-
nomicznego wsparcie finansowe na rozbudowę oferty w języku katalońskim. 
Dotyczy to zarówno segmentu prasy, zwłaszcza bezpłatnej, jak i prywatnych 
nadawców radiowych, którzy będą emitowali muzykę katalońską i utwory 
współczesnych artystów katalońskich, jak i mediów internetowych oraz in-
nych przedsięwzięć promujących język i kulturę regionalną [por. Głuszek-
Szafraniec 2014 a: 237]. System ten zaczął działać na większą skalę w 2008 r. 
Do 2014 r. rząd kataloński wydał na ten cel 82 mln euro, wpierając w ten 
sposób bezpośrednio ok. 600 różnych mediów, które publikowały materia-
ły w języku regionalnym, a często także lansowały ideę niepodległości Ka-
talonii. Dodatkowo, formą pośrednią subwencji są ogłoszenia administracji 
publicznej, publikowane w mediach. Na ten cel w latach 2008-2014 wydano 
aż 99 mln euro, dając w ten sposób możliwość finansowania swojej działal-
ności mediom katalońskim. Uważa się jednak, że system podziału ogłoszeń 
rządowych miał charakter uznaniowy [Rubió 2014]. 

Polityka budowania tożsamości katalońskiej przez popularyzację języka 
jako głównego wyznacznika oraz symbolu kultury i społeczeństwa kata-
lońskiego11 była monitorowana w szerokich badaniach ankietowych doty-
czących praktyk językowych i kulturalnych w Katalonii. Seria tych badań 

11 Należy zaznaczyć, że język kataloński jest używany nie tylko we wspólnocie autonomicznej Ka-
talonii, ale również w Walencji i na Balearach. Na początku 2016 r. parlament wysp na Morzu 
Śródziemnym wprowadził modyfikację do polityki językowej w przestrzeni publicznej. Nowe-
lizacja wprowadza zmianę w kierunku popierania języka katalońskiego, ponieważ jest to prawo 
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została przeprowadzona przez Instytut Statystyki Katalonii (1985, 1991, 
1996, 2001 i 2006). W dwóch obszernych publikacjach z 2001 i 2006 r. moż-
na zapoznać się z wynikami badań nad społeczeństwem katalońskim. 

W 2001 r. 76,7% ludności Katalonii (3 985,5 mln z 5 197,6 mln miesz-
kańców w tamtym czasie) czytało prasę codzienną. Największą popular-
nością cieszyły się dzienniki ogólnoinformacyjne (69,4% czytelników prasy 
codziennej)12, a następnie prasa lokalna (14,7%) oraz sportowa (12,5%). Te-
matem, który najbardziej interesował badanych czytelników, była polityka 
wewnętrzna (24%)13 i polityka zagraniczna (13,8%). Czasopisma czytywa-
ło ok. 51% ludności (2 197,6 mln spośród 5 197,6 mln mieszkańców), a do 
kina chodziło 63% ogółu ludności. Jednak tylko 4,3% uczęszczających do 
kina (spośród 3 274,3 mln widzów) oglądało filmy po katalońsku, a 90,8% po 
hiszpańsku (a także w niewielkim odsetku w innych językach). W 2001 roku 
oglądano średnio telewizję 2,5 godziny dziennie, a radia słuchano 2,7 godzi-
ny (w weekendy mniej, bo 1,3 godziny). Najczęściej oglądaną telewizją była 
publiczna katalońska TV3 (31,1%)14, a następnie kanały komercyjne ogólno-
krajowe Tele 5 (18,8%) oraz Antena 3 (15%). Publiczną telewizję hiszpańską 
TVE oglądało w Katalonii 12,2% widzów. 24,7% badanych oglądało telewizję 
głównie po katalońsku15, a 36,5% badanych osób wybierało ofertę w języku 
regionalnym w połowie czasu przeznaczanego na tego rodzaju rozrywkę. 
Najpopularniejszym nadawcą radiowym w 2001 r. była publiczna regional-
na rozgłośnia Catalunya Radio, finansowana z budżetu autonomii. Słuchało 
jej 18,8%16 odbiorców. Na kolejnych pozycjach znaleźli się nadawcy prywatni 
i lokalni, natomiast publiczne radio hiszpańskie RNE1 dopiero na szóstej po-
zycji (5,2%). Radia słuchano głównie po katalońsku (40,2% badanych)17, [por. 
Enquesta de consum… 2001, 2003: 164-165].

mieszkańców Balearów, którzy należą do tej samej grupy językowej, a wiele toponimów nazw 
miejscowych pochodzi z katalońskiego.

12 W przypadku wyboru rodzajów prasy możliwe były dwie odpowiedzi. 

13 W przypadku tematyki możliwe było wybranie trzech odpowiedzi.

14 Możliwy był wybór trzech odpowiedzi spośród podanej oferty.

15 Ponad 90% oglądanej oferty programowej była po katalońsku. Badaniom poddano 3 573,4 mln 
osób w Katalonii.

16 Można było wybrać trzy odpowiedzi.

17 Ponad 90% słuchanej oferty programowej była po katalońsku. Przebadano wówczas 2 635,7 
mln słuchaczy.
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Rok 2006 pokazał w społeczeństwie katalońskim dość niespotykane 
tendencje na rynku czytelniczym. Wzrosła liczba ludności czytającej prasę 
codzienną (89,7% populacji powyżej 15 roku życia, co stanowiło w tamtym 
czasie 5 385,4 mln osób spośród 6 003,5 mln mieszkańców). Zyskała przede 
wszystkim prasa lokalna (26,6%) i sportowa (17,2%) kosztem dzienników 
ogólnoinformacyjnych (56%). Należy pamiętać, że rok 2006 był szczegól-
ny z perspektywy rozwoju autonomii katalońskiej, ponieważ 18 czerwca 
2006 r. przyjęto nowy statut autonomiczny, który wprowadził pojęcie na-
rodowości katalońskiej oraz wiele dodatkowych przywilejów, np. wzmac-
niających status języka katalońskiego, dyskryminując przy tym hiszpański 
w przestrzeni publicznej oraz w systemie edukacji [por. Głuszek-Szafra-
niec 2011: 180-183]. Jednak oferta największego dziennika katalońskiego 
„La Vanguardia” tylko częściowo była dostępna w języku regionalnym. 
Swoją wersję w pełni katalońskojęzyczną uruchomił dopiero w 2011 roku. 
Dzienniki „Avui” (później „El Punt Avui”) oraz „El Periódico de Catalu-
nya” były dostępne w badanym okresie po katalońsku, jak również liczne 
tytuły prasy lokalnej, o mniejszym zasięgu. Nastąpił także wzrost liczby 
czytelników czasopism (74,2%). Spadł natomiast odsetek widzów w kinach 
(55,6%)18. Wzrósł jednak odsetek osób oglądających filmy w języku kata-
lońskim (do 10,6%) w porównaniu z ofertą hiszpańskojęzyczną (83,5%)19, 
[por. Enquesta de consum i pràctiques culturals 2006, 2008].

W 2008 r. rynkiem mediów w Hiszpanii (i nie tylko) wstrząsnął kryzys. 
System subwencji miał wspomóc prasę regionalną, która nie zawsze była 
w stanie przetrwać trudny czas na rynku komercyjnym, spełniając jeszcze 
określone zadania wobec społeczeństwa. W Katalonii system subsydiów 
dla mediów istnieje już od lat osiemdziesiątych XX w., co plasuje ten region 
w czołówce autonomicznych systemów medialnych [Por. Fernández Alonso, 
Blasco Gil, 2014]. Katalonia jest także najbardziej wyemancypowaną wspól-
notą, której dążenia do separacji przybierają coraz bardziej realny kształt. 
Zaangażowanie rządu katalońskiego w budowę systemu mediów katalońsko-
języcznych oraz wprowadzenie różnego rodzaju programów pomocowych 
dla tytułów i przedsięwzięć (obecnie głównie w Internecie), mających na celu 
popularyzację języka regionalnego i propagowanie dziedzictwa kulturalne-
go Katalonii może być cechą wskazującą na przynależność modelu systemu 
medialnego do kategorii demokratycznego korporacjonizmu, gdzie według 

18 Wszystkie dane procentowe w 2006 r. dotyczą całkowitej populacji 6.003,5 mln Katalonii.

19 Dane te dotyczą 4 109 mln badanych widzów.
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Hallina i Manciniego media mają do spełnienia określoną rolę wobec spo-
łeczeństwa, a państwo winne jest wspierać różnego rodzaju inicjatywy, aby 
oddać pełen pluralizm opinii. Rynek medialny nie opiera się jedynie na zasa-
dach komercjalizacji, ponieważ media pojmowane są jako swego rodzaju do-
bro publiczne. Wydaje się więc, że system mediów regionalnych w Katalonii 
ma charakter hybrydalny, tj. obok stricte komercyjnych działają media, które 
mają przede wszystkim jakiś cel i reprezentują poglądy określonych grup lub 
części społeczeństwa, nie kierując się jedynie zasadą zysku.

Polityka medialna we Wspólnocie Autonomicznej Kraju Basków

Pierwsze regulacje dotyczące normalizacji językowej w Kraju Basków po-
jawiły się w 1982 roku (Ley 10/1982, Básica de normalización del uso del Eu-
skera, ustawa o normalizacji używania języka baskijskiego). Dotyczyły one 
zbudowania tożsamości baskijskiej, który to proces należałoby w polskiej 
wersji nazywać pojęciem baskonizacji (reeuskaldunización od słowa w języku 
euskera ‘euskaldun’ – Bask) mieszkańców Wspólnoty Autonomicznej Euska-
di (Comunidad Autónoma de Euskadi, CAE – czyli Kraju Basków), którzy na 
nowo mieli uczyć się języka baskijskiego i używać go na co dzień. Już wtedy 
poświęcono mediom w języku baskijskim cały rozdział III ustawy, w któ-
rej rząd baskijski zobowiązał się do promocji i ochrony języka regionalne-
go w prasie, radiu, teatrze, kinie i innych przedsięwzięciach kulturalnych, 
a także zastrzegł, że będzie motywował nadawcę publicznego RTVE do za-
mieszczania oferty w języku euskera (art. 24). Ustawa ta nie mówiła jeszcze 
o własnej telewizji, która stała się później sztandarowym medium (od końca 
1982 r.), wspierającym rząd autonomiczny w odbudowywaniu tożsamości re-
gionalnej mieszkańców Kraju Basków. Podobnie jak w Katalonii, również 
w Kraju Basków kontynuowano regularną politykę językową, która miała 
na celu promocję języka regionalnego. W 1998 r. uchwalono Plan Generalny 
Promocji Używania Języka Baskijskiego, który zakładał podjęcie współpracy 
także pomiędzy podmiotami prywatnymi. Natomiast w 2013 r. uchwalono 
Plan Działań dla Promocji Języka Baskijskiego. Główny ciężar promocji ję-
zyka nadal spoczywa, według niniejszego planu, na regionalnym nadawcy 
publicznym EITB. Plan zakłada również współpracę między mediami sek-
tora publicznego i prywatnego oraz podtrzymuje system subwencji dla tych 
mediów, które będą w swojej ofercie zamieszczały materiały w języku regio-
nalnym. Rząd baskijski założył, że wsparcie finansowe ma służyć skonstru-
owaniu baskijskiego systemu medialnego, z reprezentacją mediów w każdym 
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segmencie, adresowanych do różnorodnych kategorii społeczeństwa. W pla-
nie zapisano, że należy wspierać rozwój mediów baskijskojęzycznych w celu 
zwiększenia liczby obywateli, którzy tym językiem potrafią się posługiwać 
[Plan de Acción para… 2013: 77-79].

W Kraju Basków, podobnie jak w Katalonii, uruchomiono system subwen-
cji dla mediów, które zdecydują się promować język regionalny w przestrzeni 
publicznej. Skala tych subwencji jest jednak znacznie mniejsza aniżeli w przy-
padku Katalonii. W latach 2008-2014 wydano na ten cel 21 mln euro [Rubió 
2014]. Działa on jednak w podobny sposób jak w Katalonii. Ogłasza się więc 
różnorodne konkursy i granty, które mogłyby wspomóc media w tej działal-
ności. Ponieważ prasa regionalna w Kraju Basków jest w większości przypad-
ków dwujęzyczna (jedynym dziennikiem całkowicie w języku euskera jest 
powstały w 2003 r. „Berria”; baskijskojęzyczne tygodniki oraz prasa lokalna 
o mniejszym zasięgu jednak funkcjonują), kładzie się nacisk na promocję ję-
zyka w Internecie. Jeden z ostatnich konkursów na 2016 r. został skierowany 
do prasy codziennej, która w wersji papierowej w Kraju Basków ukazuje się 
przede wszystkim w języku hiszpańskim, oraz do agencji informacyjnych. 
Proponuje się, aby wydawcy gazet oraz agencje na swoich portalach zaczęły 
częściej publikować informacje w języku regionalnym. Na program ten prze-
znaczono w sumie w 2016 r. 400 tys. euro, z czego 350 tys. euro skierowano 
do internetowych wydań prasy codziennej, a 50 tys. euro do agencji informa-
cyjnych [Boletín Oficial del País Vasco, 2015]. Rząd baskijski chciałby w ten 
sposób zapewnić stałą obecność języka w mediach, a przez to spopularyzo-
wać jego używanie w sytuacjach codziennych. Założenia strategii dla rozwo-
ju języka baskijskiego na lata 2013-2016 przewidują także promocję domeny 
.eus w Internecie oraz rozwój baskijskojęzycznej Wikipedii czy tworzenie 
różnych wersji aplikacji w języku regionalnym [por. Agenda Estratégica del 
Euskera 2013-2016].

Działania rządu baskijskiego mają uzasadnienie w danych statystycznych 
dotyczących odbioru mediów baskijskojęzycznych. Najnowsze wyniki badań 
pochodzą z 2011 r. [por. Medios de comunicación 2012]. Okazuje się, że najczę-
ściej oglądanym kanałem w Kraju Basków jest ciągle TVE1 (19%), na drugim 
miejscu znajduje się prywatny Tele 5 (14%), a dopiero na trzecim ETB2 (12%), 
kanał publicznej telewizji autonomicznej, ale po hiszpańsku. Kanał ETB1, 
który emituje programy wyłącznie po baskijsku jest na ósmej pozycji (6%). 
Wyprzedzają go kanały komercyjne i drugi program publiczny TVE. Kanał 
ETB1 zebrał jednak sporo negatywnych opinii dotyczących jakości emitowa-
nych programów (13%; na drugim miejscu po Tele 5, które uzyskało aż 38% 



114 Dagmara Głuszek-Szafraniec

negatywnych opinii, ale kanał ten należy do koncernu Silvio Berlusconiego 
i jego jakość jest porównywalna z włoską ofertą magnata medialnego). 

Dane dotyczące prasy wskazują, że w dziennikach najczęściej czytaną 
rubryką jest ta dotycząca Kraju Basków (aż 43%), później informacji lokal-
nych (40%), sportu (27%) i dopiero Hiszpanii jako całości (14%). Spośród 
dzienników, najczęściej czytanymi tytułami są hiszpańskojęzyczne „El 
Correo – El Pueblo Vasco” i „El Diario Vasco” (w sumie 77%), następnie 
„Diario Noticias” (11%) i „Deia” (11%) oraz „Gara” (9%). Dziennik „Berria”, 
całkowicie w języku baskijskim zyskuje 5% czytelników. Dwutygodnik 
„Hitza”, także periodyk w języku regionalnym, ma 2% czytelników. Radio 
autonomiczne w języku regionalnym jest natomiast najczęściej słuchanym 
nadawcą (31%) (Radio Euskadi/Euskadi Irratia/Radio Vitoria). Na drugim 
miejscu znalazła się komercyjna sieć SER, należąca do koncernu PRISA. 
Także w czołówce znalazło się publiczne radio dla młodzieży Gaztea (12%), 
które ma charakter muzyczny, ale emituje programy w języku baskijskim. 

System medialny Kraju Basków jest w porównaniu z systemem kata-
lońskim znacznie mniej rozbudowany. Oferta mediów regionalnych w ję-
zyku rodzimym jest uboższa. Częściej podejmuje się inicjatywy lokalne, 
ale mają one często efemeryczny charakter. Wydaje się więc, że konsolida-
cja rynku medialnego może być tutaj istotna w konstruowaniu poczucia 
odrębności wśród mieszkańców regionu. Mimo iż oferta lokalna (choć nie 
omówiona w niniejszym tekście) jest w Kraju Basków różnorodna, to nie 
pełni na tyle integracyjnej funkcji, by odgrywać ważną rolę w polityce ba-
skonizacji społeczeństwa na poziomie całego regionu.

Status języków regionalnych we wspólnotach autonomicznych  
w XXI wieku

Język regionalny oraz jego znajomość wśród mieszkańców Wspólnot 
Autonomicznych jest kluczową kwestią w prowadzeniu polityki tożsamo-
ściowej rządów Katalonii i Kraju Basków. W obu Wspólnotach prowadzone 
są więc cykliczne badania na temat używania języków regionalnych. Sta-
tystyki te mają służyć sprawdzeniu efektywności podjętych działań i pro-
gramów. W kontekście rozwoju mediów regionalnych język jest nie tylko 
przedmiotem polityki tożsamościowej, ale i jej instrumentem.

W Kraju Basków ostatnie szerokie badania na temat języka baskijskie-
go przeprowadzono w 2011 r. Ankieta dotyczyła sytuacji socjolingwistycz-
nej w różnych częściach Baskonii, rozumianej jako wszystkie ziemie hi-
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storycznie związane z kulturą baskijską, tj. we francuskim Kraju Basków, 
Wspólnocie Autonomicznej Kraju Basków oraz w części Nawarry. Ponieważ 
formalna polityka rządu regionalnego obejmuje terytorium Wspólnoty Au-
tonomicznej Kraju Basków, należy się skupić na statystykach dotyczących 
właśnie tej części. Szacuje się, że na wszystkich ziemiach baskijskojęzycz-
nych w euskera mówi 27% mieszkańców, a 14,7% rozumie ten język; 58,3% 
nie mówi w ogóle po baskijsku. W Kraju Basków, który składa się z trzech 
prowincji: Gipuzkoi, Bizkai oraz Alavy, dwujęzyczna ludność stanowi 32% 
ogółu, natomiast dwujęzycznych pasywnych osób (rozumiejących baskijski, 
ale mówiących głównie po hiszpańsku) jest 17,4%. Ci, którzy w ogóle nie 
porozumiewają się po baskijsku, stanowią 50,6% mieszkańców Kraju Basków. 
Najwyższe wskaźniki euskaldunizacji ma prowincja Gipuzkoa, bo aż 33,7% 
zamieszkałej tam ludności porozumiewa się w obu językach. Najniższe – 
prowincja Alava, gdzie tylko 16,8% ludności posiada kompetencje językowe 
pozwalające na używanie języka hiszpańskiego i baskijskiego w tym samym 
stopniu [V Encuesta Sociolingüística 2013].

Aby sprawdzić, czy polityka rządu regionalnego Kraju Basków przynosi 
zamierzone efekty, warto porównać wskaźniki osób mówiących w języku 
regionalnym sprzed lat. W 1991 r. odsetek osób mówiących w euskera i hisz-
pańskim jednocześnie na terytorium wspólnoty autonomicznej Kraju Ba-
sków wynosił 24,07%. Pasywnych użytkowników w tym czasie było 8,54%, 
a osób w ogóle nie rozumiejących baskijskiego aż 67,39%. Na wszystkich 
historycznych ziemiach baskijskich (czyli w Kraju Basków, Baskonii fran-
cuskiej i w północnej Nawarze) z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX 
w. w dwu językach20 porozumiewało się 22,29% osób, a pasywnych użyt-
kowników było 7,71%, jednojęzycznych natomiast aż 70% [por. eustat.eus]. 
W 2001 r. odsetek osób dwujęzycznych zwiększył się o 5% (do 29,39%) we 
Wspólnocie Autonomicznej, a w całej Baskonii o 3% (do 25,39%). Przybył 
również odsetek mieszkańców, którzy rozumieli już język baskijski, choć 
nie mówili nim biegle: w Kraju Basków do 11,41%, a w całej historycznej 
Baskonii do 10,55%. Wskaźniki te pokazują więc, że nowe pokolenie Ba-
sków dzięki polityce rządu regionalnego, sprzyjającej obecności języka re-
gionalnego w różnych sferach życia publicznego, zaczyna mówić i rozumieć 
euskera. Co ważne, w 2011 r. odsetek młodych Basków (między 16 a 24 ro-
kiem życia) władających biegle zarówno hiszpańskim, jak i rodzimym języ-

20 Dotyczy to sytuacji, gdy ludność porozumiewa się zarówno w języku hiszpańskim i baskijskim, 
jak i francuskim i baskijskim.
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kiem wynosił już 59,73%. Jednak mimo, iż znajomość języka baskijskiego 
wśród młodzieży jest coraz powszechniejsza, okazuje się, że ciągle niewie-
lu Basków posługuje się nim jako głównym językiem w swoich domach 
(13,4%). Aż 77,1% mówi w domu wciąż po hiszpańsku, a mieszaniną hisz-
pańskiego i baskijskiego 7,4% [Más vascos saben euskara… 2014].

Badania na temat języka katalońskiego również były przeprowadzane cy-
klicznie co kilka lat [Informe de política lingüística 2013], ale ponieważ do 
Katalonii przybywa wysoki odsetek imigrantów z innych części świata hispa-
nojęzycznego, jak również z Afryki Północnej, wyodrębniono więcej szczegó-
łowych kategorii aniżeli w badaniach socjolingwistycznych w Kraju Basków. 
W 2013 r. dla 31% Katalończyków powyżej 15 roku życia językiem początko-
wym był kataloński, a dla 55,1% był to hiszpański. 36,4% mieszkańców Kata-
lonii identyfikuje się z językiem katalońskim, a dla 36,3% jest to język zwykle 
używany w sytuacjach życia codziennego. Mieszkańcy hiszpańskojęzyczni 
stanowią ok. 50% społeczeństwa Katalonii. W latach 2008 i 2013, kiedy prze-
prowadzano najnowsze badania, zauważono tendencję, że wzrasta odsetek 
użytkowników katalońskiego na co dzień w porównaniu z odsetkiem osób, 
dla których hiszpański był pierwszym językiem (tj. w którym zaczynano 
w ogóle mówić w wieku dziecięcym). 

Sytuacja socjolingwistyczna w Katalonii wydaje się więc być stabilna, 
pomimo napływu ludności z zagranicy, głównie krajów arabskich, Rumu-
nii, Francji, Włoch, Portugalii, Wielkiej Brytanii, ale również hiszpańskiej 
Galicji. Na 7,5 mln mieszkańców Katalonii w 2013 r. 63,7% urodziło się 
w Katalonii, 18,8% pochodziło z innych części Hiszpanii, a 17,5% z zagrani-
cy. Z początkiem lat osiemdziesiątych XX w. Katalonię zamieszkiwało tyl-
ko 1,5% cudzoziemców oraz 34,4% Hiszpanów z innych regionów. Wskaź-
niki te zaczęły się zmieniać na początku XXI w., kiedy odnotowano duży 
napływ imigrantów (w 2003 r. w Katalonii mieszkało 9,3% cudzoziemców). 
Rząd kataloński zdecydował się więc wprowadzić politykę katalonizacji 
również ludności napływowej.

Szacuje się, że w drugiej dekadzie XXI wieku nieco ponad 94% dorosłej 
części mieszkańców Katalonii (tj. powyżej 15 roku życia) w jakimś stop-
niu rozumie język regionalny, a 80,4% potrafi porozmawiać po katalońsku; 
82,4% czyta, a 60,4% potrafi pisać. Oczywiście sytuacja Katalonii jest o tyle 
odmienna od Kraju Basków, że w momencie uzyskania autonomii duża 
część mieszkańców nowo utworzonej wspólnoty autonomicznej rozumiała 
już język kataloński (w 1981 r. 79,8%; w 1991 już 93,8%; w 2001 ten odsetek 
wynosił 94,5%, a w 2011 – 95,2%), choć niekoniecznie swobodnie się nim 
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porozumiewała [Informe de política lingüística 2013: 6]. Na specyficzną sy-
tuację socjolingwistyczną Katalonii wpływa na pewno imigracja z krajów 
Ameryki Łacińskiej, która może nieco podwyższać wskaźnik ludności hisz-
pańskojęzycznej oraz z krajów arabskich. Wskaźniki ludności katalońsko-
języcznej są jednak ciągle ustabilizowane, pomimo zmian demograficznych 
w ostatnich latach, co oznacza, że zwiększa się de facto odsetek osób posłu-
gujących się językiem regionalnym w życiu codziennym.

Wnioski

Współczesna Hiszpania jest krajem wielu kultur i języków, które funk-
cjonują obok siebie na zasadach pokojowego współistnienia. Od końca lat 
siedemdziesiątych XX w., kiedy kraj przeszedł transformację demokratycz-
ną, regiony zaczęły podkreślać swoją podmiotowość dzięki wyposażeniu 
ich przez władzę centralną w odpowiednie kompetencje prawnopolityczne. 
Takie regiony jak Kraj Basków i Katalonia skorzystały z przyznanych im 
narzędzi w celu kształtowania własnej polityki tożsamościowej, polegają-
cej na odbudowaniu lub czasem wręcz skonstruowaniu od podstaw społe-
czeństwa identyfikującego się z regionem. Poczucie tożsamości regionalnej 
odgrywa wśród mieszkańców Hiszpanii pierwszoplanową rolę. Umiejętne 
pokierowanie dostępnymi środkami przez rządy regionalne pozwoliło więc 
wzmocnić w niektórych wspólnotach ten efekt. Dotyczy to głównie regio-
nów separatyzujących, których społeczeństwa odczuwają wysoki stopień 
odrębności od pozostałych części państwa regionalnego. 

Przypadek Kraju Basków i Katalonii od samego początku nadania sta-
tutów autonomicznych tym terytoriom pokazuje, że płaszczyzna komuni-
kacji masowej jest jedną z kluczowych w budowaniu społeczeństw regio-
nalnych. Proces ten nie odbywa się we wszystkich regionach w ten sam 
sposób, ale oba analizowane w niniejszym artykule kazusy wskazują na 
pewne wspólne rozwiązania, które prowadzą do sukcesu w tej dziedzinie. 
Po pierwsze, rządy regionalne postawiły na stworzenie odrębnych od sys-
temu medialnego Hiszpanii publicznych środków komunikacji masowej. 
Były w tej dziedzinie prekursorami spośród wszystkich 17 wspólnot autono-
micznych. Uznały, że publiczne radio i telewizja będą tymi mediami, dzięki 
którym będzie można prowadzić odpowiednią politykę tożsamościową. Po 
drugie, system edukacji językowej został sprzężony z systemem medialnym 
w celu budowania przestrzeni publicznej dla dyskursu prowadzonego w ję-
zyku regionalnym. Po trzecie, budowa systemu komunikacji masowej otrzy-
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mała wsparcie finansowe ze strony budżetu wspólnoty, aby zwiększyć udział 
użytkowników języka regionalnego wśród mieszkańców wspólnoty, ale tak-
że by zapobiec kryzysom związanym z koniunkturą rynkową, która media 
niekomercyjne, ale z misją społeczną, może doprowadzić do bankructwa.

Zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa Hiszpanii powoduje, że reali-
zowane są odrębne polityki kształtowania tożsamości regionalnych. Takie 
działania są naturalną konsekwencją występujących różnic. Współczesna 
koncepcja państwa hiszpańskiego zakłada pielęgnowanie świadomości re-
gionalnej społeczności zamieszkujących jego terytorium, ale w ramach jed-
ności państwa i narodu hiszpańskiego. Pytanie, które wymaga dalszej ana-
lizy, dotyczy tego, czy działania rządów regionalnych mieszczą się nadal 
w tej koncepcji, czy też wychodzą poza nią. 
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Streszczenie

Hiszpania jest państwem składającym się z 17 wspólnot autonomicznych, które 
posiadają własne kompetencje w dziedzinie polityki wewnętrznej. Niektóre rządy 
regionalne wykorzystują więc przyznane im narzędzia i środki w celu kształtowa-
nia własnych koncepcji budowania społeczeństwa. Od czasu przyznania autono-
mii władze Katalonii i Kraju Basków rozpoczęły budowę niezależnych systemów 
komunikacji masowej. Celem artykułu jest przedstawienie, jak media regionalne 
przez modele zarządzania i system subwencji stały się częścią polityki tożsamo-
ściowej regionalnych rządów. 

Słowa kluczowe:
tożsamość regionalna, media regionalne, polityka medialna, Kraj Basków, 
Katalonia.

Summary

Media policy in Catalonia and the Basque Country as an 
instrument for the development of regional identities

Spain is a state consisting of 17 autonomous communities; each of them has its 
own competences in the area of internal policy. Thus, some of the regional gover-
nments use the tools and the means, granted as a part of their autonomy, to cre-
ate their own concept of building a society. Since the autonomy is granted to Ca-
talonia and the Basque Country, their local governments started to build their 
separate systems of mass communication. The aim of the article is to present, how 
the regional media became a part of a broader identity policy, by applying mana-
gement models and subvention systems.

Keywords:
regional identity, regional media, media policy, Basque Country, Catalonia.
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NOWI KATALOŃCZYCY. TOŻSAMOŚĆ  
I INTEGRACJA SPOŁECZNO-KULTUROWA DZIECI 

IMIGRANTÓW W BARCELONIE

Przez ponad stulecie Hiszpania była krajem emigracji oraz migracji we-
wnętrznych, z biedniejszych obszarów do regionów bardziej rozwiniętych, 
jak Katalonia, czy Kraj Basków [Pérez-Díaz, Alvarez-Miranda, González-En-
ríquez, 2011: 11-12]. W latach osiemdziesiątych XX w. rozpoczął się napływ 
imigrantów zagranicznych, który utrzymał się, z mniejszym lub większym 
natężeniem, do czasów współczesnych. Problematyka przemian tożsamo-
ści i integracji kolejnych pokoleń imigrantów jest w Hiszpanii, podobnie jak 
w wielu innych krajach Europy, sprawą ciągle aktualną i priorytetową.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie poglądów i doświad-
czeń przedstawicieli „Nowych Katalończyków”1 – dzieci imigrantów po-
chodzących spoza terytorium Hiszpanii, które urodziły się i (lub) wycho-
wały się w Katalonii. Odwołuję się do materiału zebranego w czasie badań 
terenowych w Barcelonie, przeprowadzonych w dwóch fazach: w styczniu 
2012 oraz na przełomie czerwca i lipca 2013 r.2. Nie było moim zamiarem 
koncentrowanie się na ilościowym wymiarze zjawiska, ale zasygnalizo-

1 Sformułowanie „Nowi Katalończycy” stanowi analogię do określenia „Nowi Hiszpanie”, zasto-
sowanego przez Alejandra Portesa i współpracowników w ich studium nad dziećmi imigrantów 
w Madrycie, które stało się istotnym punktem odniesienia dla późniejszych analiz poświęco-
nych temu zagadnieniu [Portes, Aparicio, Heller, 2009: passim]. 

2 Realizacja projektu była możliwa dzięki częściowemu finansowaniu ze środków Wydziału Stu-
diów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego. Dziękuję Izabeli Sufie 
oraz Rubenowi del Caño za pomoc przy organizacji moich pobytów w Barcelonie. 
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wanie istnienia pewnych problemów wyłaniających się przy przyjęciu per-
spektywy jakościowej. Badania obejmowały wywiady swobodne z przed-
stawicielami potomków imigrantów oraz ze specjalistami: pracownikami 
stowarzyszeń i organizacji imigranckich w Barcelonie3, badaczami zajmują-
cymi się problematyką imigracji i wielokulturowości w Hiszpanii (i w Ka-
talonii), działaczami partii politycznych, dziennikarzami, przedstawicielami 
instytucji państwowych. Okres ten przypadł na czas kryzysu społeczno-eko-
nomicznego w Europie, którego skutki Hiszpania odczuła w sposób szcze-
gólnie dotkliwy. Ofiarami recesji gospodarczej stali się w znaczącej mierze 
imigranci i – w konsekwencji – ich dzieci [Golemo, 2014].

Zarys sytuacji migracyjnej w Hiszpanii, Katalonii i Barcelonie 

Imigranci w Hiszpanii 

Hiszpania, która od XIX w. była przede wszystkim krajem emigracji oraz 
migracji wewnętrznych, zaczęła przyjmować spore grupy imigrantów zza 
granicy po wstąpieniu do struktur Unii Europejskiej w 1986 r., co wiązało 
się z ówczesnym wzrostem gospodarczym. Szybko stała się głównym kie-
runkiem migracji dla przybywających do Europy cudzoziemców [González 
Enríquez, 2009: 3214]. Początkowo obcokrajowcy traktowali Królestwo 
Hiszpanii raczej jako obszar tranzytowy, z czasem jednak terytorium hisz-
pańskie stawało się dla nich miejscem docelowym i tam się osiedlali [Bier-
nacka, 2011 a: 163]. Warto wspomnieć, że jeszcze w czasie dyktatury gene-
rała Francisco Franco, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w., 
podejmowano inicjatywy zmierzające do zacieśnienia kontaktów z nowo po-
wstającymi państwami arabskimi, co było wyrazem deklarowanej wówczas 
woli otwarcia na inne części świata [Biernacka, 2011 a: 163]. W latach osiem-
dziesiątych XX w. większość cudzoziemców w Hiszpanii stanowili Euro-
pejczycy z Niemiec, Zjednoczonego Królestwa i innych krajów Środkowej 
i Północnej Europy, którzy osiedlali się na wybrzeżu oraz na hiszpańskich 
wyspach. Byli to głównie emeryci. Poza tą grupą, Hiszpanię zamieszkiwała 

3 Fede Latina, Casa Eslava, Ibn Batuta, Nous Catalans. Podczas pobytu w Barcelonie miałam 
okazję odwiedzić i przyjrzeć się działalności stowarzyszeń skupiających młodych pochodzenia 
imigranckiego (Stowarzyszenia Młodych Ekwadorczyków w Barcelonie JOVECU, Casal Juvenil 
Ecuatoriano, A lo Bicien). 

4 W 2005 r. imigranci stanowili 10% populacji w Hiszpanii, a trzy czwarte z nich pochodziło 
spoza Europy [González-Enríquez: 321].
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też niewielkich rozmiarów społeczność latynoska, zwłaszcza osoby ucie-
kające przed dyktatorskimi reżimami w Ameryce Południowej. Ten obraz 
imigracji zmienił się znacząco po 1985 r., zaczęli bowiem przybywać do 
Hiszpanii imigranci z nowych krajów: Marokańczycy, Chińczycy, Ekwa-
dorczycy, Kolumbijczycy, Dominikańczycy, ludzie z regionu Afryki Subsa-
haryjskiej, Europy Wschodniej [González Enríquez, 2009: 325]5. 

Według danych Państwowego Instytutu Statystycznego (Instituto Nacio-
nal de Estadística, INE) z 2015 r., liczba cudzoziemców w Hiszpanii wynosi 
4 426 811 (ok. 9,5% całej populacji) i jest o 0,6% niższa niż w 2014 r.6. Przy-
jezdni pochodzą głównie z Rumunii, Maroka, Wielkiej Brytanii, Włoch, 
Chin, Ekwadoru, Niemiec, Kolumbii, Bułgarii, Portugalii. Od 2012 r. odno-
towuje się stały spadek liczby cudzoziemców [Cifras de Población…, 2015: 1], 
spowodowany przez dwa główne czynniki: uzyskiwanie przez pewną grupę 
obcokrajowców obywatelstwa hiszpańskiego oraz wyjazdy części imigran-
tów z Hiszpanii w okresie recesji gospodarczej. Kryzys ekonomiczny, najbar-
dziej dotkliwie odczuwalny w latach 2008-2012, spowodował, że pewna gru-
pa imigrantów zdecydowała się na powrót to kraju pochodzenia. Dotyczyło 
to w szczególności przybyszów z krajów Ameryki Południowej (Ekwador, 
Boliwia, Kolumbia), [Cifras de Población…, 2015: 3]. 

Imigranci w Katalonii

Katalonia od początków XIX w. rozkwitała gospodarczo w sposób bar-
dziej widoczny niż pozostałe regiony Hiszpanii, szczególnie w dziedzinie 
przemysłu włókienniczego i stoczniowego. Szybko stała się jednym z naj-
prężniej rozwijających się obszarów w Europie, pionierem industrializacji. 
Budowa linii kolejowych przyspieszyła ten proces. Rozwój ekonomiczny 
dotyczył przede wszystkim Barcelony i okolic, ale także innych miast, jak 

5 Poszczególne etapy imigracji do Hiszpanii (proces przekształcania się Hiszpanii z kraju emi-
granckiego w kraj imigrancki), jak również kształtowanie się polityki migracyjnej od czasów 
pierwszych rozwiązań legislacyjnych (La Ley de Extrangería z 1985 r.) analizuje Maja Biernacka 
[2011a]. Autorka pisze także m. in. o stanowisku Kościoła katolickiego względem przybyszów, 
o pojawiających się w społeczeństwie hiszpańskim (za czasów rządów socjalistów z partii 
PSOE) nowych kategoriach moralnych (wolność indywidualna, pluralizm normatywny, tole-
rancja, prawa człowieka), zastępujących dyskurs nacjonalistyczny, o wyzwaniach edukacji mię-
dzykulturowej i inicjatywach antydyskryminacyjnych, jak również o postrzeganiu problemu 
imigracji przez Hiszpanów [Biernacka, 2011a]. 

6 Populacja w Hiszpanii wynosi współcześnie prawie 46,5 mln obywateli [Cifras de Población…, 
2015: 1]. 
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Sabadell czy Terrassa. Ponieważ funkcjonowanie południowych regio-
nów kraju, jak Andaluzja i Estremadura, opierało się wówczas głównie na 
rolnictwie, rzesze imigrantów z tamtych obszarów (a także z innych czę-
ści Hiszpanii, np. z Aragonii czy Kastylii), napływały do Katalonii w poszu-
kiwaniu lepszego źródła utrzymania. Te wewnętrzne migracje spowolniły 
swoje tempo w okresie II Republiki (1931-1936) a także później, w czasie 
hiszpańskiej wojny domowej i pierwszych lat dyktatury generała Francisco 
Franco. W latach pięćdziesiątych XX w. ruchy migracyjne z biedniejszych 
regionów ponownie przybrały na sile, skupiając się w Barcelonie oraz jej 
przedmieściach. Boom przemysłowy, który stał się katalizatorem zmiany 
miejsca zamieszkania dla tysięcy przybyszów osiedlających się w Katalonii, 
określano terminem desarrollismo7 [Garzón, 2012: 2499]. Nacjonalizm ka-
taloński, umacniający się od XIX w. przy wsparciu kształtującej się w Bar-
celonie klasy średniej, był w dużej mierze „produktem” tego rozwoju prze-
mysłowego i gospodarczego [Inman Fox, 2000: 22].

Przybywający do Katalonii mieszkańcy innych regionów Hiszpanii na-
potykali bariery komunikacyjne, co spowalniało proces ich integracji w no-
wym środowisku. W Katalonii na co dzień porozumiewano się w języku 
katalońskim, mimo że w okresie dyktatury władze dążyły do eliminowania 
go z życia publicznego (jedynym oficjalnym i postrzeganym jako właściwy 
był kastylijski, to w tamtym czasie ukuto slogan „habla cristiano” – mów po 
chrześcijańsku, czyli po kastylijsku)8. Rządzący chcieli w ten sposób wyru-
gować lokalne nacjonalizmy, utrzymujące się mimo sankcji na terenie regio-
nów o dążeniach autonomicznych (Katalonii, Kraju Basków, Galicji). Stąd też 
imigranci zarobkowi, w kontaktach z miejscowymi pracownikami fabryk 
mówiącymi po katalońsku, doświadczali wyizolowania i ostracyzmu. Przy-
jezdnych z innych regionów nazywano pejoratywnie „charnegos” [ani stąd, 
ani stamtąd], co utrudniało wzajemną akceptację. Ponieważ władze uznawa-
ły kataloński za nielegalny i zabroniły jego nauczania, nie istniały oficjalne 
kursy tego języka dla imigrantów. Poznawali go więc w sposób nieformalny, 

7 Od hiszpańskiego słowa desarrollo ‘rozwój’.

8 Czasy sprawowania władzy przez frankistów to okres dominacji nurtu nacionalcatolicismo, 
silnego zespolenia idei nacjonalistycznych ( koncepcji „hiszpańskości”, jedności narodu hisz-
pańskiego) z dogmatami chrześcijaństwa. Na temat ewolucji idei hispanidad oraz jej związków 
z wyznaniem i instytucją Kościoła rzymskokatolickiego pisze Maja Biernacka [2009].
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w sytuacjach dnia codziennego, nie było to jednak wystarczające, aby zinte-
grować się z lokalną społecznością [Garzón, 2012: 2499-2500]9.

Masowa imigracja do Barcelony w pierwszym trzydziestoleciu XX w. po-
wodowała także problemy natury logistycznej: miasto musiało pomieścić 
masy nowo przybyłych pracowników, co wiązało się z koniecznością zorga-
nizowania dla nich zakwaterowania. Rozwinął się wówczas system schronisk
-sypialni miejskich (casas de dormir), w których wynajmowano imigrantom 
łóżka w wieloosobowych pomieszczeniach. Korzystali z nich najczęściej pra-
cownicy nieposiadający stałego zatrudnienia. Inną formą zakwaterowania 
były prowizoryczne baraki (wykonane z trzciny, drewna i blachy), w których 
zamieszkiwały całe rodziny. Powstawały osiedla złożone z takich prowizo-
rycznych domów, m.in. w rejonie Pueblo Nuevo, w którym skupiali się imi-
granci zajmujący się pracami związanymi z morzem. W 1927 r. w Barcelonie 
istniało ok. 6 500 tego typu baraków [Busquets, 1994: 210-212 i n.].

Mieszana populacja dzisiejszej Katalonii to rezultat przemieszczeń mię-
dzyregionalnych, po których nastąpił napływ migrantów z zagranicy. Jak 
mówi dyrektor Wydziału ds. Wielokulturowości i Imigracji w Ajuntament 
de Barcelona10: RSV: „Katalonia to twór powstały z tych co tutaj żyli i tych, 
którzy przyjechali, wymieszali się z autochtonami, mieli dzieci, etc. Okre-
ślanie jej jako «międzykulturowej» to może nieco za dużo, ale imigracja jest 
wpisana w historię tego miejsca, jest czymś naturalnym. To jest mieszanka.” 

Wielu współczesnych Katalończyków pochodzi z rodzin przybyłych do 
Katalonii z innych regionów, jedno czy więcej pokoleń wstecz. Znają ka-
taloński, ale w rodzinie posługują się kastylijskim. Proces osiedlania się 
na terytorium katalońskim imigrantów (wewnętrznych i zagranicznych) 
jest głównym tematem ekspozycji Muzeum Historii Imigracji w Katalonii, 
usytuowanego w Barcelonie. Pomysłodawcy wystawy w sugestywny spo-
sób ukazali etapy kształtowania się współczesnej populacji katalońskiej. 
W zrekonstruowanym pociągu z epoki masowych migracji, który w latach 
1950-1960 przewoził Andaluzyjczyków do Katalonii – El Sevillano, moż-
na obejrzeć dokumenty związane z podróżą, przedmioty podróżujących, 
posłuchać wspomnień osób, które doświadczyły emigracji, a także zoba-
czyć na ekranach w jaki sposób przebiegała trajektoria podróży nie tylko 

9 Wobec braku programów rządowych zmierzających do upowszechnienia znajomości kataloń-
skiego, rolę tę odgrywały częściowo zrzeszenia wspólnotowe i związki zawodowe w Barcelonie, 
w których podejmowano inicjatywy zmierzające do polepszenia warunków pracy robotników 
łącznie z organizacją warsztatów językowych dla nowo przybyłych [Garzón, 2012: 2500].

10 Urząd Miasta Barcelony. Wywiad przeprowadzony 19.01.2012 r. 



128 Karolina Golemo

z Andaluzji, ale także z Galicji, do Katalonii. Ekspozycja umieszczona we 
wnętrzu pociągu El Sevillano, pozwala zwiedzającemu na „podróż z uru-
chomieniem wszystkich zmysłów” i odczucie klimatu epoki masowych mi-
gracji, pełniejsze doświadczenie tego, co przeżywali podróżujący wówczas 
ludzie [Navarro, 2011]. Na ekspozycję składają się też dokumenty i infor-
macje dotyczące nowszej fali imigrantów – już nie w obrębie Hiszpanii, ale 
pochodzącej z zewnątrz, z innych krajów Europy i świata. 

W części ekspozycji zatytułowanej „Migrowanie” (kat. Migrar), po-
święconej najnowszym falom migracyjnym do Katalonii w XXI w., można 
zobaczyć fotografie przedstawiające migrantów w różnych sytuacjach ży-
ciowych, a obrazy te dopełniają cytaty z literatury. Ten fragment wystawy 
podzielony jest na cztery części tematyczne: Decyzja, Granica, Przyjazd, 
Osiedlenie (kat. La decisió, La frontera, L’arribada, L’assentament), odpo-
wiadające etapom procesu migracyjnego widzianego z perspektywy indy-
widualnej, czyli osoby-migranta. Pierwszy z nich dotyczy wątpliwości, nie-
pokojów, nadziei i złudzeń towarzyszących planowaniu emigracji. Drugi 
wiąże się z różnymi rodzajami granic, które migrujący musi przekroczyć: 
od tych natury administracyjnej, biurokratycznej, po granice społeczno
-kulturowe, psychologiczne. Obrazy i słowa ilustrujące kolejne etapy mi-
gracji koncetrują się na subiektywnych przeżyciach i odczuciach związa-
nych z pierwszym kontaktem ze społeczeństwem przyjmującym. Ostatni 
fragment ekspozycji to zobrazowanie poszczególnych wymiarów integracji 
imigrantów w nowej przetrzeni, w obszarach takich jak: praca, dom, nauka 
języka, szkoła, kultura, sport, czas wolny. Ekspozycja „podkreśla wartość 
osobistego doświadczenia migranta i ukazuje nieustający dialog pomiędzy 
różnymi etapami i momentami historii”11.

Z nastaniem nowego stulecia przybyło w Katalonii imigrantów, szcze-
gólnie z obszarów Ameryki Południowej, Europy Wschodniej i Maghrebu. 
Według danych Instytutu Statystycznego Katalonii w 2014 r. Wspólnotę Au-
tonomiczną Katalonii zamieszkiwało oficjalnie 1 085 523 cudzoziemców. 
Najwięcej z nich odnotowano w Prowincji Barcelony (714 924)12. Najliczniej 

11 Strona Internetowa Muzeum Historii Imigracji w Katalonii (Museu d’Història de la Immigració 
de Catalunya), http://www.mhic.net/?page_id=197 (30.03.2016).

12 Liczba cudzoziemców w pozostałych trzech prowincjach była w 2014 r. znaczenie niższa: 148 408 
w Prowincji Girony, 82 421 w Prowincji Lleidy oraz 139 770 w Prowincji Tarragony, źródło: Insti-
tut d’Estadística de Catalunya (Instytut Statystyczny Katalonii), http://www.idescat.cat/pub/?id=a-
ec&n=272&lang=es (01.04.2016).
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reprezentowaną grupą byli w Katalonii Europejczycy z krajów UE (382 512), 
następnie z obszaru Afryki (302 523), Ameryki (209 877), Azji (145 869).

Imigranci w Barcelonie

Spośród wszystkich miast Katalonii, Barcelona charakteryzuje się naj-
większym zróżnicowaniem kulturowym i najbarwniejszym krajobrazem 
migracyjnym. Jest skupiskiem wielu enklaw etnicznych, w których miesz-
kają przede wszystkim przybysze z Azji (Pakistańczycy, Bengalczycy, Chiń-
czycy), podczas gdy imigranci z innych obszarów są bardziej rozproszeni 
w różnych częściach katalońskiej stolicy13. Dwa najliczniejsze skupiska 
imigrantów w Obszarze Metropolitalnym Barcelony (AMB) to Santa Colo-
ma de Gramenet (siedziba fundacji Nous Catalans – Nowych Katalończy-
ków) i L’Hospitalet de Llobregat [Galeano, Sabater, Domingo, 2015: 67-69]. 
Po ok. 20-letnim okresie spadku populacji Barcelony (mającym miejsce od 
lat osiemdziesiątych XX w.), wraz z początkiem XXI w., imigracja zagra-
niczna (zewnętrzna) stała się „detonatorem zmiany” i motorem ponownej 
ewolucji demograficznej, szczególnie od 2006 r. [Pujadas Rúbies, 2009: 177-
179]. Dwoma najchętniej wybieranymi przez cudzoziemców obszarami 
do zamieszkania są współcześnie centrum Barcelony (przede wszystkim 
Ciutat Vella – Stare Miasto z dzielnicą El Raval, oraz l’Eixample), a także 
miasta peryferyjne, przyległe do Barcelony, które nabywają coraz większej 
autonomii pod względem ofert pracy i dostępności usług14. W samej tylko 
barcelońskiej dzielnicy El Raval wyodrębniono 15 różnych enklaw etnicz-
nych. Najbardziej widocznymi w sensie ilościowym wspólnotami (oprócz 

13 W 2011 r., 4,6% wszystkich urodzonych za granicą mieszkańców Katalonii mieszkało w etnicz-
nych enklawach. Spośród najliczniejszej grupy, pochodzącej z Ameryki Południowej, (523 844 
osób) jedynie 2,4% zamieszkiwało w takich etnicznych skupiskach, reszta była rozproszona; 
z kolei najmniej liczna wspólnota, pochodząca z Azji, (136 070), aż w 13% osiedlała się w enkla-
wach [Galeano, Sabater, Domingo, 2015: 78].

14 Miasta usytuowane na peryferiach Barcelony, wchodzące w skład obszaru AMB i tradycyjnie 
zamieszkiwane przez imigrantów, to: Badalona, L’Hospitalet de LLobregat, Sabadell, Santa Co-
loma de Gramenet, Terrassa, Mataró. Tendencja do osiedlania się imigrantów na peryferiach 
Barcelony to rezultat działania różnych czynników przyciągających, takich jak: relokacja na 
tamte tereny działalności gospodarczej (przemysłowej, usługowej), rozwój transportu publicz-
nego, istnienie oferty mieszkaniowej w bardziej przystępnych cenach. Zmienia się też wize-
runek tych miast: nie postrzega się ich już jako „nie-centrów”, przez pryzmat marginalizacji 
i miejskich patologii, ale raczej w odniesieniu do potencjału jaki posiadają dzięki spokojnej, 
dogodnej lokalizacji, bliskości środowiska naturalnego [Pujadas Rúbies, 2009: 181].
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Katalończyków), są tam Filipińczycy, Pakistańczycy i Bengalczycy [Galea- 
no, Sabater, Domingo, 2015: 78]. 

Warto nakreślić obraz sytuacji migracyjnej w Barcelonie w okre-
sie 2012-2013, czyli w czasie kiedy prowadziłam badania terenowe. We-
dle oficjalnych danych statystycznych Ajuntament de Barcelona, 1 stycz-
nia 2013 r. populacja cudzoziemska w stolicy Katalonii wynosiła 280 047 
i było to o 0,8% mniej w porównaniu z poprzednim rokiem [Disminueixen 
les noves…, 2013: 1]. Odsetek cudzoziemców w latach 2012 i 2013 utrzy-
mywał się na poziomie 17,4%. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że liczby 
te dotyczą wszystkich cudzoziemców zarejestrowanych jako mieszkańcy 
w urzędzie miasta w Barcelonie, a więc również obywateli UE. Od kil-
ku lat Barcelonę jako miejsce osiedlenia chętnie wybierają Włosi, Anglicy, 
Francuzi czy Niemcy. Sytuacja przedstawicieli tych krajów (rozwiniętych 
gospodarczo państw Europy Zachodniej) jest zgoła inna od tej, w której 
znajdują się imigranci przybywający spoza Europy; przede wszystkim pod 
względem administracyjnym: legalizacji pobytu, możliwości znalezienia 
pracy czy podjęcia studiów15. Zmniejszenie liczby cudzoziemców, które 
zanotowano w latach 2012 i 2013, wynikało głównie z redukcji napływu 
imigrantów z terenów Ameryki Południowej, Afryki Subsaharyjskiej i Azji 
Centralnej. Jeśli chodzi o zestawienie procentowe, w 2013 r. większość (po-
nad 37%) wszystkich zagranicznych mieszkańców Barcelony pochodziła 
z obszarów Ameryki Łacińskiej i Południowej, nieco ponad 27% z obszaru 
UE, 22% z Azji i 7% z Afryki. Pozostałe około 5% – z Europy niebędącej 
częścią UE. Najliczniejszą grupą narodową byli Włosi (24 256), następnie 
Pakistańczycy (21 637), i kolejno Chińczycy 16 128 [Disminueixen les no-
ves…, 2013: 2]. Dzielnicami o największym odsetku populacji cudzoziem-
skiej były w 2013  r.: l’Eixample (17,5%), Ciutat Vella (15,7%), Sant Martí 
(13,1%) i Sants-Montjuïc (12,9%). Odsetek małżeństw mieszanych w Barce-
lonie (między Katalończykami i cudzoziemcami) wynosił 30%, natomiast 
odsetek związków, w których obydwoje partnerzy byli cudzoziemcami 
– 8% [Disminueixen les noves…, 2013: 4]. Barcelona była więc w 2013 r. 
z jednej strony wciąż atrakcyjną metą dla cudzoziemców, głównie z innych 
krajów Europy Zachodniej16, ale z drugiej – wzrosła liczba osób, które ze 

15 Projekt realizowany w Barcelonie dotyczył dzieci cudzoziemców przynależnych do tej drugiej 
grupy, czyli przybyszów spoza terenu Unii Europejskiej.

16 Wypowiadający się w raporcie ekspert Miquel Esteve jako przyczynę tej niesłabnącej popular-
ności uznał fakt, że jest to miasto „przytulne i przyjemne” (amable i acollidora), choć stwierdze-
nie to pozostaje tyle enigmatyczne co niedookreślone [Sabater, Domingo, 2015: 4].
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względu na kryzys ekonomiczny wybrały powrót do kraju pochodzenia17. 
Z danych zaprezentowanych w raporcie wynika również, że w 2013 r., 
w przedziale wiekowym 0-17 lat prawie 16% w Barcelonie stanowili cudzo-
ziemcy. Zagraniczni uczniowie najczęściej pochodzili z Ekwadoru (12,6%), 
Pakistanu (8,3%), Chin (7,5%), Peru (7,4%), Maroka (7,2%) oraz Boliwii 
(7,0%). W 2013  r. odsetek dzieci urodzonych ze związków mieszanych 
(w których matka lub ojciec jest pochodzenia cudzoziemskiego) wynosił 
15,7% wszystkich urodzeń w Barcelonie (dla porównania, w 2009 r. było 
to 13,6%) [Disminueixen les noves…, 2013: 4]. W tabeli 1 zestawiono naj-
liczniej reprezentowane narodowości w Barcelonie według danych Ajunta-
ment de Barcelona, w okresie, w którym prowadziłam badania jakościowe. 

Tabela 1. Zestawienie najliczniej reprezentowanych narodowości w Barcelonie w latach 
2012 i 2013

2012 2013
Kraj pochodzenia Liczba Kraj pochodzenia Liczba

1. Pakistan 23 281 1. Włochy 24 256
2. Włochy 22 909 2. Pakistan 21 637
3. Chiny 15 875 3. Chiny 16 128
4. Ekwador 15 511 4. Ekwador 13 688
5. Boliwia 14 145 5. Boliwia 13 463
6. Maroko 13 674 6. Maroko 13 214
7. Peru 13 464 7. Francja 12 708 
8. Kolumbia 12 328 8. Peru 12 506
9. Francja 11 922 9. Kolumbia 11 550

10. Filipiny 8 482 10. Filipiny 8 724 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Statystycznego Urzędu Mi-
asta Barcelona (Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona), [Disminueixen les 
noves… 2013: 9, tabela nr 7].

Z raportu opracowanego przez Wydział Statystyczny Urzędu Miasta Bar-
celona (Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona) [La po-

17 W 2013 r. zanotowano też zmniejszenie liczby przypadków migracji w ramach procesu łączenia 
rodzin, a także wzrost (z 32,5% do 34,5%) odsetka cudzoziemców z wyższym wykształceniem 
[Disminueixen les noves… 2013: 3-4].
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blació estrangera…, 2015] wynika, że ciągle maleje liczba cudzoziemców 
zameldowanych w Barcelonie. W ciągu ostatniej dekady swój szczyt osią-
gnęła w 2009 r., kiedy to obcokrajowcy stanowili 18% populacji Barcelony; 
w 2015 r. odsetek ten wynosił 16,3%18. Powody utrzymywania się tej ten-
dencji to, podobnie jak w latach poprzednich, nabywanie przez cudzoziem-
ców obywatelstwa hiszpańskiego (co w naturalny sposób powoduje, że nie 
są już ujmowania w statystykach dotyczących imigrantów i cudzoziemców, 
mimo że posiadają cudzoziemskie pochodzenie; do statystyk nie wlicza się 
też dzieci par mieszanych) oraz powroty do kraju pochodzenia. Część cu-
dzoziemców opuszcza też Katalonię udając się do innych państw o lepszej 
sytuacji gospodarczej pozwalającej na szybsze znalezienie pracy i osiągnięcie 
wyższej stopy życiowej. Na migrację powrotną, w okresie 2014-2015 zdecydo-
wali się przede wszystkim imigranci z Boliwii, Ekwadoru i Hondurasu [Con-
tinua la davallada…, 2015: 1]. 

Najwięcej osób (nieco ponad 37%) przyjeżdża do Katalonii z innych 
części Europy, następnie z Ameryki (prawie 32%), Azji (nieco ponad 23%) 
i Afryki (prawie 7,5%). Najliczniej reprezentowaną narodowością pozo-
stają Włosi, na drugim miejscu plasują się Pakistańczycy, a kolejno Chiń-
czycy, Francuzi i Marokańczycy. W sposób znaczący spadła w Barcelonie 
liczba osób pochodzących z Ameryki Południowej i Łacińskiej19. W nieco 
mniejszym stopniu, ale zauważalnie, obniżyła się w tym okresie liczba cu-
dzoziemców z krajów Maghrebu20. Rozmieszczenie obcokrajowców w po-
szczególnych obszarach Barcelony pozostaje niezmienne względem roz-
kładu zaobserwowanego w poprzednich latach, terytoriami o najwyższym 
ich odsetku są ciągle: l’Eixample, Ciutat Vella, Sant Martí i Sants-Montjuïc. 
Populacja cudzoziemska zmniejszyła się w 50 z 73 dzielnic miasta, szcze-
gólnie w dzielnicy El Raval: w ciągu roku ubyło tam 543 osób obcego po-
chodzenia, nadal jednak obcokrajowcy stanowią na tym obszarze prawie 
49% [La població…, 2015: 58]. Mimo tych zmian Barcelona utrzymuje cią-
gle charakter miasta bardzo zróżnicowanego, wielokulturowego. Według 
danych Wydziału Statystycznego Urzędu Miasta Barcelona, jej mieszkańcy 

18 Według spisu z 1 stycznia 2015, Barcelonę zamieszkiwało łącznie 262 233 cudzoziemców. Od-
setek mieszkańców zagranicznego pochodzenia w ciągu ostatnich 15 lat wynosił: 3,5% w 2000, 
14,6% w 2005, 17,4% w 2012 i 2013 (czyli w okresie prowadzenia badań terenowych), 16,7% 
w 2014, a w 2015 obniżył się jeszcze bardziej do 16,3% [La població…, 2015: 11].

19 W ciągu ostatnich lat było to odpowiednio: 2012 – 85 501; 2013 – 79 254; 2014 – 66 937; 2015 
– 59 046 [La població…, 2015: 16].

20 Odpowiednio: 2012 – 16 031; 2013 – 15 533; 2014 – 15 188; 2015 – 15 012 [La població…, 2015: 15].
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pochodzą łącznie z 166 krajów [Continua la davallada…, 2015: 3]. Spadek 
liczebności populacji latynoskiej w ostatniej dekadzie ilustruje tabela 2. 
Największą różnicę zanotowano w przypadku społeczności ekwadorskiej, 
argentyńskiej i peruwiańskiej. 

Tabela 2. Liczba imigrantów z Ameryki Południowej w Barcelonie, w latach 2006-2015, 
według krajów. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A
rg

en
ty

na
 

13 265 10 074 9 922 9 763 8 855 8 107 7 469 6 869 6 137 5 602

Bo
liw

ia
 

11 495 16 352 18 759 17 672 15 541 14 867 14 154 13 463 11 607 9 946

Br
az

yl
ia

6 313 6 985 9 006 9 662 8 070 7 178 6 802 6 271 5 631 5 455

K
ol

um
bi

a 

14 616 12 436 13 032 13 521 12 962 12 612 12 328 11 550 9 215 8 011

Ek
w

ad
or

31 423 25 351 22 943 22 210 20 459 17 966 15 511 13 688 10 849 8 647

Pe
ru

 

16 115 14 439 15 240 15 613 14 717 13 847 13 464 12 506 10 258 8 486

źródło: opracowanie własne wg danych Wydziału Statystycznego Urzędu Miasta Barcelona 
(Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona), [La població estrangera..., 2015: 
16, tabela 1.6].
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Potomkowie imigrantów. Życie na pograniczu kultur 

Kwestii potomków imigrantów – nie tylko w Hiszpanii, ale także w in-
nych krajach europejskich – poświęca się współcześnie coraz więcej uwagi, 
zarówno w obszarze badań naukowych czy działań różnego typu organi-
zacji pozarządowych, jak i w sferze szeroko pojmowanej polityki państwa. 
Najmłodsze pokolenie – które właściwie trudno już nazywać imigrantami, 
ale którego losy zostały niewątpliwie naznaczone przez zjawisko migracji 
–pozostaje pod wpływem wspólnot (rodzinnej, narodowej, religijnej) kraju 
pochodzenia swoich rodziców i krewnych. Jednocześnie jednak poddaje się 
różnym uwarunkowaniom wynikającym z życia w społeczeństwie przyj-
mującym. Biorąc pod uwagę nieustającą mobilność ludności, nasilenie pro-
cesów migracyjnych oraz postępujące zróżnicowanie kulturowe, etniczne, 
wyznaniowe, krajów europejskich – można uznać, że to od tego właśnie 
pokolenia będzie zależał w niedalekiej przyszłości kształt wielu społe-
czeństw Europy, w tym Hiszpanii.

Kształtowanie się międzykulturowych, granicznych tożsamości nowych 
członków europejskich społeczeństw jest problemem złożonym. Dotyczy 
zagadnień, które można analizować zarówno w ramach analiz socjologicz-
no-kulturoznawczych, psychologicznych, antropologicznych, jak i admini-
stracyjno-prawnych, jak np. kwestia nabywania przez dzieci imigrantów 
hiszpańskiego obywatelstwa i konsekwencje płynące z jego nieposiadania. 

Barcelona, w której przenikają się wpływy hiszpańskie, katalońskie oraz 
elementy kultur imigranckich, stanowi ciekawy obszar formowania się 
różnych typów poliwalentnej tożsamości. Analiza zjawiska tożsamości po-
granicza na terytorium urzędowo dwujęzycznej Katalonii nadaje temu pro-
blemowi dodatkowy wymiar. Potomkowie imigrantów spotykają się tam 
nie tylko z ogólnie pojętą „hiszpańskością” (często kontestowaną przez 
katalońskich nacjonalistów) ale także z jej regionalną odmianą. Tożsamo-
ści imigranta uzyskuje zatem specyficzny rys, kolejną warstwę kulturową. 

Część przedstawicieli tego pokolenia odczuwa działanie mechanizmu in-
tegracji społecznej na poziomie subiektywnego, indywidualnego doświad-
czenia. Dążenie do samookreślenia to dla nich proces dialektyczny, w któ-
rym wyłania się wiele sprzeczności. Dzieci imigrantów, bardziej lub mniej 
świadomie wybierają którą drogą chcą podążać, „podstawową kwestią po-
zostaje to w jaki sposób utożsamiać się z nową rzeczywistością społeczno
-kulturową, jednocześnie nie odrzucając identyfikacji z kulturą rodziców” 
[Kaczyński, 2010: 153]. Dualizm tożsamościowy i rozmyta, niedookreślona 



135Nowi Katalończycy. Tożsamość i integracja społeczno-kulturowa dzieci.…

identyfikacja narodowa bywają źródłem kryzysów, poczucia deprywacji, 
frustracji, zagubienia. Złożona tożsamość może być jednak również czyn-
nikiem mobilizującym do twórczego rozwoju i przekraczania tradycyj-
nych granic wyznaczonych przez kulturę narodową. Przykładem takiego 
podejścia jest twórczość artystyczna młodych pochodzenia imigranckiego 
czy też ich zaangażowanie w działalność społeczną, edukacyjną, dzienni-
karską. Interesującą kwestią jest też włączanie się przedstawicieli pokolenia 
dzieci imigrantów w sferę aktywności obywatelskiej oraz ich orientacje po-
lityczne. Biorąc pod uwagę specyfikę regionu Katalonii, z jego dążeniami 
niepodległościowymi, zdecydowanie wartą zgłębienia kwestią jest identyfi-
kacja potomków imigrantów z ruchami autonomicznymi w Katalonii, sto-
pień ich zainteresowania życiem obywatelskim, politycznym tego regionu. 

Analiza sytuacji dzieci imigrantów może obejmować zarówno wymiar 
obiektywny – ich przedziały wiekowe, rozmieszczenie przestrzenne, przy-
należność etniczną, sytuację społeczno-ekonomiczną w rodzinie, przebieg 
edukacji, osiągane wymierne wyniki w nauce, profil studiów, a potem miej-
sce w strukturze zawodowej, jak i subiektywny – dotyczący ich samoświa-
domości, określania własnej tożsamości, poziomu oczekiwań i frustra-
cji, sposobu percepcji dystansów społecznych i trudności napotykanych 
w codziennym życiu, odczucia samospełnienia, a także akceptacji lub 
odrzucenia przez środowisko rówieśników – autochtonów. Dopiero przez 
zestawienie ze sobą tych różnych płaszczyzn może się wyłonić względ-
nie miarodajny i kompletny obraz ich funkcjonowania w społeczeństwie 
przyjmującym, w kraju emigracji, który ich rodzice wybrali chcąc zmiany 
w swoim życiu, a który dla ich potomków często jest jedynym miejscem 
naprawdę znajomym i bliskim, uważanym za „własne”.

Alejandro Portes i jego współpracownicy używają pojęcia „drugie po-
kolenie imigrantów” [Portes, 2009: 1], które dzisiaj należałoby raczej uznać 
za zbyt arbitralne i dyskusyjne (potomkowie imigrantów doświadczają we 
własnym życiu problemów wynikających pośrednio z decyzji o emigracji 
podjętej przez ich rodziców, czy opiekunów, ale to nie oni byli inicjatorami, 
autorami takiego planu życiowego, zostali w ten proces włączeni mimo-
wolnie). Określenie to wydaje się tym bardziej nieprecyzyjne w odniesie-
niu do dzieci imigrantów urodzonych już w kraju przyjmującym, a tak są 
one definiowane przez autorów studium. Potomkowie imigrantów, którzy 
przybyli wraz z rodzicami do Hiszpanii w pierwszych latach życia (badacze 
stawiają granicę wiekową 12 lat), są natomiast przez autorów przyporząd-
kowani do osobnej kategorii – „pokolenie 1,5” [Portes, 2009: 1]. 
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Pokolenie dzieci imigrantów trudno jest opisać za pomocą używanych 
tradycyjnie kategorii (imigrant versus autochton, Hiszpan versus cudzo-
ziemiec) i jest to problem, z którym borykają się badacze tego zjawiska 
również w innych krajach. Analizująca tę problematykę we Włoszech 
antropolożka Anna Granata, zestawia sformułowania występujące w pra-
cach włoskich i zagranicznych badaczy poszukujących alternatywy dla 
pojęcia „drugie pokolenie imigrantów”. Są to określenia takie, jak: „dru-
gie pokolenie imigracji”, „dzieci imigrantów”, „dzieci imigracji”, „młodzi 
obcego pochodzenia”, „uczniowie arabskojęzyczni”, „widoczne/widzialne 
mniejszości” (wł. minoranze visibili), „drugie pokolenie etniczne”, „nowi 
obywatele”, „nowe pokolenia”, „cross generation”21 [Granata, 2011: 30-35].

Pokolenie dzieci imigrantów można opisać odwołując się m.in. do kla-
sycznego modelu akulturacji, stworzonego przez Johna W. Berry’ego. Ana-
lizując sytuację zarówno z perspektywy imigrantów (grupy niedominują-
cej), jak i przyjmującego ich społeczeństwa (grupy dominującej), badacz 
wyznaczył cztery główne strategie akulturacyjne biorąc pod uwagę dwie 
podstawowe kwestie: utrzymanie kultury [cultural maintenance], (do ja-
kiego stopnia istotne jest dla przedstawicieli danej grupy zachowanie wła-
snej tożsamości kulturowej) oraz kontakt i uczestnictwo (do jakiego stop-
nia członkowie danej grupy są otwarci na relacje z innymi grupami, a na ile 
ograniczają się do kontaktów z własną). Przedstawiciele grupy mniejszościo-
wej, w tym kontekście dzieci imigrantów, mogą więc przyjmować strategie 
asymilacji, separacji, integracji lub marginalizacji22 [Berry, 1997: 9]. Intere-
sującej syntezy różnych typologii tożsamościowych w kontekście włoskim 
dokonała Luisa Leonini, stwarzając cztery typy idealne imigrantów dru-
giego pokolenia: kosmopolitów, odizolowanych, nostalgików i mimetyków 

21 Ciekawym określeniem jest sformułowanie „Włosi z kreseczką” (italiani con trattino), odno-
szące się do wyrażeń typu marocchino-italiani, cino-italiani. Wskazuje ono na przynależność 
jednocześnie do dwóch kontekstów kulturowych. Zjawiskiem tym zajmował się m.in. Maurizio 
Ambrosini [zob. Ambrosini, Molina, 2004: passim]. 

22 Pierwsza z nich oznacza chęć uczestnictwa w kulturze grupy dominującej i rezygnację z zacho-
wania własnej tożsamości kulturowej; druga – dążenie do zachowania kultury pochodzenia 
i unikanie kontaktu z kulturą grupy dominującej; trzecia strategia łączy utrzymanie własnej 
kultury i jednocześnie dążenie do codziennych kontaktów z przedstawicielami społeczeństwa 
przyjmującego; wreszcie, ostatnia ze strategii, marginalizacja, oznacza występowanie bardzo 
słabej więzi z kulturą pochodzenia (co może wynikać z niewystarczającej jej znajomości , braku 
zainteresowania, czy niechęci) przy jednoczesnym unikaniu relacji z członkami grupy dominu-
jącej (często z powodu poczucia wykluczenia czy dyskryminacji), [Berry, 1997, 9-10]. 
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[Bosisio, Colombo, Leonini, Rebughini, 2005: 3-14]23. Przydatną do analizy 
sytuacji dzieci imigrantów może być także typologia identyfikacji narodo-
wej i walencji kulturowej, opracowana przez Antoninę Kłoskowską [Kło-
skowska, 1996: 103-111]. Zastosowała ona ten model do badania społecz-
ności żyjących na terenach pogranicza terytorialnego (Śląsk, pogranicze 
polsko-litewskie i polsko-ukraińskie). Jednakże, problematyka złożonych, 
„granicznych” tożsamości może dotyczyć również sytuacji pogranicza 
międzykulturowego i międzypokoleniowego w kontekście migracji.

Jakiegokolwiek określenia by nie użyć w odniesieniu do pokolenia 
dzieci imigrantów, będzie ono zawsze funkcjonowało jako arbitralne 
i mocno upraszczające, spajające tę grupę osób jedynie w sensie liczbo-
wym. W obrębie tej niejednorodnej kategorii występują przecież znaczne 
różnice związane z: krajem pochodzenia rodziców, ich bagażem kulturo-
wym, religią (inaczej będzie przebiegała integracja w Katalonii dzieci z ro-
dzin rumuńskich, marokańskich, chińskich, czy latynoskich) momen-
tem przyjazdu do Hiszpanii (zmiana miejsca zamieszkania nastolatków 
w okresie dojrzewania niesie ze sobą inne wyzwania niż integracja w no-
wym środowisku kilkuletnich dzieci, ilustracją tego problemu może być 
powstawanie w Barcelonie „band latynoskich” skupiających młodzież 
pochodzącą z Ameryki Łacińskiej i Południowej). Młodzi, którzy dołą-
czają do migracyjnego projektu rodziców, najpierw musieli nauczyć się 
jak to jest być dzieckiem na odległość, czasem kilku tysięcy kilometrów 
(kiedy rodzice pracowali w Hiszpanii, a oni pozostawali pod opieką 
dziadków), a potem przywyknąć do nowego kraju, który znali wcześniej 
tylko z opowiadań i prezentów przesyłanych przez rodziców na święta. 
Istotną zmienną jest także sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny, licz-
ba rodzeństwa i poziom wykształcenia rodziców, gdyż to właśnie te czyn-
niki będą w dużym stopniu wpływać na szanse edukacyjne dziecka imi-
granckiego, a później jego start w dorosłym życiu. 

23 Kosmopolici – postrzegają siebie jako turystów będących w ciągłej podróży pomiędzy różny-
mi światami, korzystają z narzędzi wirtualnej komunikacji, posiadają zróżnicowaną kulturowo 
grupę przyjaciół; odizolowani – nie utożsamiają się ani z tradycją rodziny pochodzenia, ani 
z nowym kontekstem kulturowym, w którym dorastają, czują się wykorzenieni; nostalgicy – 
odrzucają całkowicie społeczeństwo, w którym żyją, porozumiewają się w języku dominującym 
tylko kiedy muszą, zamykają się w getcie kulturowym i etnicznym wraz z osobami tego samego 
pochodzenia; mimetycy – chcą, by uznawano ich za Włochów w pełnym znaczeniu tego słowa, 
starają się unikać wszystkich trudnych sytuacji, w których ich odmienność mogłaby zostać za-
uważona [Bosisio, 2005: 3-14]. Kategorie te, powstałe w kontekście włoskim, można wykorzy-
stać także w odniesieniu do potomków imigrantów w innych krajach.
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Można przyjąć za Ulfem Hannerzem, że naturalnym środowiskiem 
dla potomków imigrantów jest świat skreolizowany24, świat „ruchu i mie-
szania się” [Hannerz, 2006: 291]. Alessandra El Hariri pisze, że przed-
stawiciele potomków imigrantów muszą w każdej sytuacji, z którą się 
stykają, negocjować, odtwarzać, modelować swoją tożsamość [El Hariri, 
2010: 756]. Anna Granata nazywa ich „ekwilibrystami” balansującymi na 
krawędzi między kilkoma światami [Granata, 2011: 143]. Ta dwukulturo-
wość, czy wielokulturowość jest przy tym zawsze asymetryczna, a granice 
między przynależnością „tu” i „tam” niestałe. Istota bycia „Nowym Kata-
lończykiem” w przypadku dzieci imigrantów nie polega na dychotomicz-
nym wyborze między „tutaj” i „tam”, między utożsamianiem się z nową 
katalońską (i hiszpańską) rzeczywistością, a tęsknotą za światem rodzi-
ców i dziadków, za tradycją kraju pochodzenia [por. Ricucci, 2012: 163]. 
To raczej pozostawanie w ciągłym, refleksyjnym procesie przemiany.

Definicje katalońskości 

Jak twierdzi Ciriaco Morón Arroyo, Katalonia zawsze miała inną 
niż reszta Hiszpanii świadomość kulturową. Odrębność „katalońskiej rze-
czywistości”, której zdaniem autora nie sposób zanegować, była uznawa-
na przez bardziej uświadomione mniejszości z innych regionów hiszpań-
skich, ale ignorowana przez większość [Morón Arroyo, 1996: 136]. W dobie 
nasilonych procesów migracyjnych, mobilności i mieszania się ludności, 
warto się zastanowić jak problem autonomii Katalonii postrzegają przyby-
sze z zewnątrz i ich potomkowie. Istnieją różne sposoby definiowania kata-
lońskości: od tych najbardziej radykalnych odzwierciedlających hermetycz-
ność kulturową i dominującą rolę języka, do inkluzywnych, prezentujących 
bardziej otwarte, elastyczne rozumienie bycia Katalończykiem. „Biorąc pod 
uwagę prowizoryczną i chwiejną sytuację katalońskiej kultury w czasie reżi-
mu Franco, jej obecną żywotność (vibrancy) można uznać za niewiarygodną”, 
twierdzi Teresa M. Vilarós, opisując odrodzenie języka i kultury katalońskiej 
w ciągu dwóch ostatnich dekad XX w. [Vilarós, 2000: 45]. Na to przebudze-
nie katalońskiej kultury zwracał uwagę już w latach dziewięćdziesiątych 
XX w. Michael Keating, traktując ożywienie języków i kultur mniejszo-
ściowych jako mechanizm umacniania społecznej integracji i solidar-

24 Hannerz [2006 :291] opisuje kultury kreolskie, jako te, które sięgają do różnych źródeł, „pier-
wotnie nierzadko bardzo różnych od siebie”.
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ności w obliczu utowarowienia (commodification) i dominacji globalnego 
rynku [Keating, 1996: 221]. Definicja bycia Katalończykiem sprowadza 
się dla Keatinga [1996 :126] do stwierdzenia, że jest to ten, „kto mieszka 
i pracuje w Katalonii” i wiąże się ściśle z użyciem języka katalońskiego. Ję-
zyk ten postrzega jako narodotwórczy instrument polityczny „wykuwają-
cy” (forging) wspólną tożsamość, integrujący różne zbiorowości etniczne 
i ułatwiający komunikację, podtrzymujący solidarność społeczną ponad 
barierami klasowymi, rasowymi, religijnymi [Keating, 1996: 135-136]. 
Teresa M. Vilarós dyskutuje z tą tezą, twierdząc, że we współczesnej Ka-
talonii, skoligaconej z bogatymi regionami Europy, wedle linii podziału 
na bogatą północ i biedne południe, trudno jest o solidarność z nowymi 
„nie-Hiszpanami” i „nie-Katalończykami”, którzy mieszkają i pracują dzi-
siaj w tym regionie25. Drogą do umocnienia rzeczywistej solidarności spo-
łecznej wśród Katalończyków (starych i nowych) mogłoby być „ponowne 
przemyślenie i zaakceptowanie historycznej hybrydyczności Katalonii”  
[Vilarós, 1999: 50], uznanie, że język i kultura muszą pozostać otwarte [has 
to keep open its collective body]. Autorka traktuje z podejrzliwością arbitral-
ne i górnolotne stwierdzenia o tym, iż „katalońskość to uczucie, wola bycia 
[Katalończykiem] a tym samym wola budowania kraju” [Mercadé, 1982: 
139], albo że „większość osób, które mieszkają i pracują w Katalonii będzie 
prędzej czy później chciała zostać Katalończykami” [Keating, 1996: 126]. 

Model oparty na postulowanych przez Teresę M. Vilarós wartościach za-
kładałby więc przyjmowanie przybyłych do Katalonii i ich integrację w no-
wym społeczeństwie zarówno poprzez propagowanie języka katalońskiego 
(unikając jednak jego fetyszyzacji jako jedynego właściwego klucza do zrozu-
mienia istoty katalońskości), jak i za pomocą innych środków. Coraz większy 
udział imigrantów i ich potomków w społeczeństwie katalońskim wiąże się 
więc z ciągłym przedefiniowywaniem koncepcji „katalońskości”, włączaniem 
do niej nowych elementów. Podobnie jak w przypadku pojęcia „hiszpańsko-
ści”, które ulega transformacji z uwagi na przemiany zachodzące w hiszpań-

25 Teresa M. Vilarós [2000: 49] konstatuje: „W epoce, w której Europa musi się mierzyć z napły-
wem nowych imigrantów ze wschodu i południa; gdzie technologie informacyjne i komunika-
cyjne powodują zacieranie się istniejących barier terytorialnych; i gdzie nowoczesne państwa 
narodowe, mające swe źródła w ubiegłym wieku, wydają się zanikać, debata dotycząca ‘bycia 
Katalończykiem’ może przybrać nieoczekiwany zwrot, ponieważ trudno powiedzieć jak ten sy-
mulakryczny burżuazyjny dziewiętnastowieczny model narodu, wpuszczony w sieć międzyna-
rodowych korporacji, połączony ze światowym rynkiem, będzie odbierany przez nowych imi-
grantów”. Jest to komentarz niejako antycypujący nadejście masowych migracji zagranicznych, 
które zintensyfikowały się w Katalonii w pierwszej dekadzie XXI w. 
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skim społeczeństwie (Hiszpania, wraz z nasileniem procesów migracyjnych, 
staje się coraz bardziej terytorium współistnienia wielu kultur), [Biernacka, 
2011a], także i na poziomie regionalnym, w Autonomicznej Wspólnocie Ka-
talonii, określenie „bycia Katalończykiem” nabiera nowego ładunku znacze-
niowego i może być interpretowane na wiele sposobów. 

Doświadczenia i poglądy Nowych Katalończyków. Analiza 
materiału empirycznego

W tej części artykułu odnoszę się do rezultatów badań własnych, przepro-
wadzonych w Barcelonie, na które składały się wywiady swobodne z przed-
stawicielami pokolenia potomków imigrantów, a także z ekspertami26; 

26 Odwołuję się do materiału zebranego w czasie badań terenowych w Barcelonie, przeprowadzo-
nych w dwóch fazach: w styczniu 2012 oraz na przełomie czerwca i lipca 2013 r. W badaniach 
wzięły udział dwie grupy respondentów. Pierwszą stanowiło dziesięcioro młodych ludzi obcego 
pochodzenia, określanych jako potomkowie/dzieci imigrantów (w tym jedna osoba bardzo wcze-
śnie adoptowana przez katalońską parę), z dwóch najbardziej widocznych wspólnot imigranckich 
w Barcelonie: marokańskiej i latynoskiej. Kryteria doboru próby to: obce pochodzenie etniczne, 
wiek (15-35) oraz zaangażowanie w działalność stowarzyszeń skupiających młodych imigranc-
kiego pochodzenia w Barcelonie (Nous Catalans, Fede Latina, A lo Bicien, JOVECU, Casal Juvenil 
Ecuatoriano). Każdy z wywiadów swobodnych (o czasie trwania od 45 do 60 min.), obejmował 
serię pytań otwartych (od 10 do 15, w zależności od rozwoju rozmowy), dotyczących następują-
cych kwestii: identyfikacja z językiem (katalońskim/kastylijskim/językiem rodziców) i jego prak-
tyczne zastosowanie; przynależność religijna i praktyka wyznaniowa; problemy tożsamościowe, 
konflikty ról wynikające z imigranckiego pochodzenia (wspólnota rodzinna a społeczność przyj-
mująca), relacje z grupą rówieśniczą, identyfikacja narodowa (z Hiszpanią, z Katalonią i z kra-
jem pochodzenia rodziców), identyfikacja potomków imigrantów z ruchami autonomicznymi 
w Katalonii, ich zaangażowanie w życie obywatelskie, polityczne tego regionu, a także możliwo-
ści odnalezienia się na katalońskim rynku pracy oraz perspektywy. Drugą grupę badanych stano-
wili eksperci, wśród których znaleźli się przedstawiciele kilku środowisk: badacze zajmujący się 
problematyką imigracji i wielokulturowości w Katalonii, działacze partii i ugrupowań politycz-
nych (PSC, ERC, l’Assemblea Nacional Catalana, Ciutadans de Catalunya), zainteresowani proble-
matyką uczestnictwa imigrantów w życiu obywatelskim regionu, dziennikarze specjalizujący się 
w tematyce wielokulturowości, przedstawiciele instytucji państwowych (Ajuntament de Barcelo-
na – Urzędu Miasta Barcelona, Muzeum Historii Imigracji w Katalonii), pracownicy organizacji 
i stowarzyszeń zajmujących się integracją imigrantów w Barcelonie (w niektórych przypadkach 
respondenci przynależeli do więcej niż jednego z tych środowisk, np. dziennikarze prowadzący 
także działalność polityczną). Wywiadu udzieliło w sumie 15 ekspertów, na potrzeby tego arty-
kułu odwołuję się jednak tylko do wypowiedzi 7 z nich. Grupa ekspertów została wyłoniona na 
pierwszym etapie na podstawie sugestii otrzymanych od pracowników Wydziału do spraw Wie-
lokulturowości i Imigracji Urzędu Miasta Barcelona (wskazania dotyczyły przedstawicieli czo-
łowych organizacji imigranckich w Barcelonie). Następnie próba ta została poszerzona, metodą 
kuli śnieżnej, o reprezentantów także innych środowisk. Wywiady swobodne (o czasie trwania 
od 45 do 90 min.) w tej grupie obejmowały szereg zagadnień związanych z integracją imigrantów 
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uzupełnieniem była obserwacja działalności wybranych organizacji i stowa-
rzyszeń zajmujących się integracją imigrantów w Katalonii.27

Jak zauważa respondentka z drugiej grupy badanych (SPR, socjoloż-
ka), kategoria „potomków imigrantów” jest trudna do uchwycenia, gdyż 
jest bardzo heterogeniczna. Skupia zarówno pokolenie dzieci imigrantów 
urodzonych na terenie Katalonii (i innych regionów Hiszpanii), jak i tych 
przybyłych wraz rodzicami w wieku kilku lat, lub później – w wyniku 
programów łączenia rodzin. Części z nich udaje się uzyskać obywatelstwo 
hiszpańskie i wtedy nie są już ujmowani w statystykach dotyczących poko-
lenia potomków imigrantów, aczkolwiek pozostają młodymi obywatelami 
Hiszpanii z cudzoziemskim rodowodem28.

w Katalonii, a w szczególności z sytuacją młodego pokolenia o imigranckim pochodzeniu. Seria 
pytań (od 10 do 15, w zależności od rozwoju rozmowy i profilu respondenta), dotyczyła nastę-
pujących kwestii: programów i strategii integracji społeczności imigranckich w Barcelonie oraz 
wyzwań i barier z tym związanych, obecności imigrantów w życiu politycznym i obywatelskim re-
gionu, wizerunku medialnego imigrantów i stereotypów na ich temat, wyzwań związanych z edu-
kacją międzykulturową i nauczaniem języka katalońskiego, przejawów dyskryminacji imigrantów 
w różnych obszarach (szkoła, rynek pracy, życie codzienne we wspólnocie sąsiedzkiej), przemiany 
sytuacji imigrantów na rynku pracy w związku z kryzysem społeczno-gospodarczym.Ponieważ 
poruszenie wszystkich zagadnień, które pojawiły się w wywiadach, wymaga szczegółowego opra-
cowania w formie bardziej rozbudowanej niż artykuł, ograniczam się jedynie do zasygnalizowa-
nia pewnych zjawisk, pozostawiając większość kwestii do dalszych, pogłębionych analiz. Krótkie 
opisy sylwetek potomków imigrantów oraz lista ekspertów, których wypowiedzi wykorzystałam 
w niniejszym artykule, znajdują się na jego końcu. W tekście, odnosząc się do wypowiedzi kon-
kretnych osób, stosuję inicjały. 

27 Fede Latina (Federacja Latynosów), Casa Eslava (Dom Słowiański), Ibn Batuta, Nous Catalans 
(Nowi Katalończycy), Stowarzyszenia Młodych Ekwadorczyków w Barcelonie JOVECU, Casal 
Juvenil Ecuatoriano (Ekwadorski Dom Młodzieżowy), A lo Bicien. 

28 Jak dotąd, nie ma opracowań ujmujących to zjawisko w sposób wieloaspektowy, systematycz-
ny, ilościowy. Prowadzone są badania dotyczące specyficznych grup wchodzących w skład tej 
szerokiej kategorii; są one jednak ograniczone do pewnych tylko aspektów, wycinków rzeczy-
wistości (konkretna narodowość, niewielkie terytorium), (SPR).
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Językowa codzienność, doświadczanie wielojęzyczności i „katalońskości”

Urzędowa dwujęzyczność Katalonii, a także rola, jaką odgrywa kata-
loński dla umacniania poczucia kulturowej wspólnoty i odrębności od 
reszty terytorium Hiszpanii, to czynniki oddziałujące również na przyby-
wających tu cudzoziemców i ich potomków. Jedną z podstawowych kwestii 
poruszanych w wywiadach z dziećmi imigrantów była dwu –  lub wieloję-
zyczność doświadczana przez nich w praktyce. Wszyscy oni opanowali ofi-
cjalnie obowiązujące języki – kataloński i kastylijski – bez większych pro-
blemów i posługują się obydwoma w sposób płynny. W przypadku osób 
spoza kręgu latynoskiego29 dochodzą jeszcze języki używane w krajach po-
chodzenia, które także przyswoili sobie – w lepszym lub gorszym stopniu 
– potomkowie imigrantów (arabski/marokański, berberyjski, urdu, panja-
bi). Doświadczenia młodych pochodzenia latynoskiego są w tej kwestii od-
mienne z uwagi na znajomość języka hiszpańskiego. Co prawda, jego laty-
noskie wersje różnią się – zarówno pod względem słownictwa, gramatyki, 
jak i wymowy – od obowiązującego w Hiszpanii kastylijskiego, jednak po-
dobieństwo języków zdecydowanie ułatwia odnalezienie się w nowym śro-
dowisku30. Jakkolwiek, w przypadku Katalonii, ta wspólnota języka może 
czasami stanowić przeszkodę integracji ze społecznością lokalną. Kilkoro 
moich rozmówców (JGB, MID, ECS, LV) wyraziło opinię, że imigranci z te-
renów hiszpańskojęzycznej Ameryki (zwłaszcza pierwsze pokolenie) dość 
niechętnie uczą się katalońskiego.

ECS: Największy kłopot kataloński sprawia nam, wspólnocie latynoskiej. Ale 
nie młodym, tylko starszemu pokoleniu. Dorosły człowiek z Ameryki Połu-
dniowej, który może się porozumieć po hiszpańsku, czasami nie ma motywacji 
do nauki katalońskiego. Mówi sobie: nie mam w tym takiego samego interesu, 
jaki ma np. Pakistańczyk, ponieważ potrafię się porozumiewać po kastylijsku. 

29 Używam pojęć „Latynos”, „latynoski”, mając świadomość, że są one upraszczające, ogólnikowe 
i arbitralne. Zdecydowałam się na zastosowanie tych terminów odwzorowując niejako poja-
wiające się często w wywiadach określenia: latino, latinos, America Latina, których używali moi 
rozmówcy. Dotyczą one hiszpańskojęzycznych społeczności pochodzących z terenów geogra-
ficznie określanych jako Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa. 

30 Większości imigrantów z krajów Ameryki Łacińskiej i Południowej Hiszpania jawi się jako kraj 
względnie podobny pod względem kulturowym, głównie ze względu na wspólny język [Sven
-Reher & Requena, 2009: 14].
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Opór starszego pokolenia imigrantów latynoskich względem nauki ka-
talońskiego można porównać z sytuacją z czasów migracji wewnętrznych 
z innych regionów Hiszpanii, Andaluzji, Murcji, Estremadury. 

LD: [Imigranci ci] stykali się tutaj z realiami, których być może się nie spodzie-
wali, począwszy od języka, który nie był ich językiem. I nie byli w stanie zro-
zumieć dlaczego mieliby się go uczyć. Ponieważ dla nich, w ramach państwa 
hiszpańskiego, na pierwszym miejscu był język hiszpański. A więc nawet nie 
wysilali się zbytnio, aby się zintegrować się z kulturą katalońską. 

Doświadczanie dwujęzyczności Katalonii to dla każdego potomka imi-
grantów indywidualny proces. W przypadku jednej z rozmówczyń wiązało 
się ono nie tyle z wyzwaniem w postaci nauki katalońskiego (ten opanowa-
ła w ciągu sześciu miesięcy), ile z koniecznością dostosowania własnego ję-
zyka (hiszpańskiego) do kastylijskiego używanego w Hiszpanii (Katalonii):

VM: Większą trudność sprawiało mi dopasować niektóre słowa z Ekwadoru 
do tutejszego języka. Kastylijskiego. Na przykład tam zamiast „suelo” mówi się 
„piso” (podłoga). A tutaj „piso” to „apartament”. Więc czasami jak mówiłam, 
to mnie nie rozumieli i śmiali się ze mnie. Było sporo takich słów….

Większość opanowała kataloński w ciągu kilku pierwszych miesięcy po-
bytu, głównie podczas lekcji w szkole i rozmów z rówieśnikami. Jedynie 
dwoje z rozmówców (SM, MA), pochodzenia marokańskiego, uczestniczyło 
w dodatkowych zajęciach z języka dla cudzoziemców (kat. aulas d’acollida), 
organizowanych przez szkołę. Ponieważ w przeważającej większości szkół 
podstawowych językiem nauczania jest właśnie kataloński, dzieci imigran-
tów marokańskich uczyły się go w pierwszej kolejności, a dopiero potem 
kastylijskiego. Historia Cristiana przebiegła inaczej. Jego stały kontakt 
z katalońskim rozpoczął się dopiero po dwóch latach od przyjazdu31:

CS: Kiedy przyjechałem tutaj, to przez dwa pierwsze lata nie chodziłem do żad-
nej szkoły. Zaraz po przybyciu zamieszkaliśmy na kampingu, na granicy pro-
wincji Barcelona i Girona. I ci, którzy tam mieszkali, byli głównie albo z Almerii, 
albo z Granady, nikt nie znał katalońskiego. Wszyscy byli albo Hiszpanami albo 
cudzoziemcami (Anglikami). Nikt nie mówił po katalońsku. 

31 Przyjechał do Katalonii w wieku 5 lat, a płynnie po katalońsku zaczął mówić dopiero pomiędzy 
8 a 9 rokiem życia.



144 Karolina Golemo

Kiedy przeprowadził się wraz z rodziną do miejscowości Olot w prowin-
cji Girony, dostrzegł, że kataloński był tam zdecydowanie wiodącym języ-
kiem dnia codziennego, a imigranci z różnych części świata (Afrykańczycy, 
Chińczycy, Pakistańczycy) pracujący jako sprzedawcy, często w ogóle nie 
znali kastylijskiego i nikt od nich tego nie wymagał. Cristian zaczął po-
znawać kataloński w szkole, ale początkowo miał trudności z porozumie-
waniem się z mieszkańcami miasteczka, którzy mówili szybko i mieli „za-
mkniętą wymowę”. Chłopak odczuł wyraźną różnicę po przeprowadzce do 
Barcelony, gdzie częściej miał do czynienia z kastyliskim, a kataloński był 
bardziej zrozumiały. Na pytanie o to, czy znajomość hiszpańskiego poma-
gała mu w nauce katalońskiego, odpowiada:

CS: Kiedy już znasz hiszpański i kataloński to widzisz, że jest dużo podo-
bieństw między nimi. Ale jeżeli w ogóle nie znasz katalońskiego, to tak jak-
by do ciebie mówili po angielsku…Nie rozumiesz. Tylko niektóre słowa, nie 
więcej…

Troje z pięciorga badanych pochodzenia marokańskiego (SG, MA, SJ) 
ma do katalońskiego podejście bardzo entuzjastyczne, stosują go w sposób 
niewymuszony, naturalny. Jedynie Salma preferuje komunikację w języ-
ku kastylijskim i – jak przyznaje – jest to język, w którym najczęściej my-
śli (rzadziej po arabsku, po katalońsku – nigdy). Carme, której nie można 
włączyć do kategorii dzieci imigrantów (została adoptowana zaraz po uro-
dzeniu i wychowała się w katalońskiej rodzinie), ale która utrzymuje kon-
takty ze społecznością latynoską w Barcelonie, określa siebie jako w pełni 
dwujęzyczna. Nie sprawia jej problemu automatyczne przechodzenie z jed-
nego języka na drugi, nawet w połowie zdania. Dwoje młodych ekwadorskie-
go pochodzenia (CS, VM) zdecydowanie optuje za użyciem hiszpańskiego 
(katalońskiego używają, kiedy muszą, kiedy wymaga tego sytuacja). Podczas 
gdy Cristian ma do niego podejście neutralne („Nie żeby mi się podobał, ale 
zawsze to jeszcze jeden język. I wygodniej go znać”), Viviana raczej unika 
użycia katalońskiego, ponieważ boi się, że popełni błąd, że użyje jakiegoś 
złego wyrazu i że jej wymowa nie będzie zrozumiała dla miejscowych. Ale, 
jak twierdzi, bardzo dobrze pisze, a czasem nawet i myśli po katalońsku. 
Edoardo, peruwiańskiego pochodzenia, ma do katalońskiego podejście dość 
pragmatyczne. Wie, że musi go znać perfekcyjnie, ponieważ większość pro-
jektów, konkursów, w których uczestniczy, odbywa się po katalońsku. Musi 
też zdać egzamin w tym języku, aby dostać się na uniwersytet. 



145Nowi Katalończycy. Tożsamość i integracja społeczno-kulturowa dzieci.…

EA: Nauczyłem się w szkole. Dość szybko. Podczas pierwszego roku mój na-
uczyciel nalegał, żeby wszystko było po katalońsku… Poszło łatwo. Po dwóch 
tygodniach rozumiałem prawie wszystko, a po miesiącu mówiłem (…). To też 
kwestia osoby: są tacy, którym się podoba, innym mniej. Mnie się od razu 
spodobał. 

Użycie kastylijskiego (hiszpańskiego) lub katalońskiego w przypadku 
Edoarda, zależy od kontekstu sytuacyjnego. W domu, z rodziną, komuni-
kuje się zawsze po hiszpańsku, ale np. w drodze do szkoły z młodszym bra-
tem rozmawia, „z przyzwyczajenia”, po katalońsku. 

Salma tak opisuje swój pierwszy kontakt z katalońskim w jednej ze szkół 
podstawowych w Barcelonie:

SM: Kiedy zaczynałam chodzić do szkoły byłam jedyną Marokanką w kla-
sie. Było więcej cudzoziemców, ale nie w mojej klasie. Pamiętam, że pierw-
szego dnia, kiedy przyszłam do szkoły, zaraz po przyjeździe, zapytali mnie 
jak się nazywam, a ja napisałam na tablicy moje imię po arabsku. Naszym 
alfabetem i odwrotnie, tzn. tak jak my piszemy, od drugiej strony. I wszyscy 
osłupieli [śmiech]. Szybko nauczyłam się katalońskiego, dzięki pomocy na-
uczycieli i innych uczniów, kolegów i koleżanek, wszyscy mi pomagali. Tłuma-
czyli mi znaczenie różnych słów przy użyciu rąk.

Ciekawą kwestią, która także wyłoniła się w czasie rozmów, była rola ję-
zyka katalońskiego (czy znajomość katalońskiego jest warunkiem sine qua 
non bycia Katalończykiem?), problem odrębności kultury katalońskiej i jej 
przemiany w związku z intensyfikacją obecności imigrantów na tym tere-
nie. Oficjalna strategia władz miejskich Barcelony opiera się dzisiaj głównie 
na prezentowaniu profitów płynących ze znajomości katalońskiego, przy 
jednoczesnym uznaniu dla języka ojczystego imigrantów: 

RSV: W Ajuntament staramy się doceniać język i kulturę imigrantów, ponie-
waż uważamy, że w ten sposób, uznając ich osobowość, odrębność etc., sprawi-
my, że poczują się tutaj pewniej, będą szanować miejsce, w którym żyją; chęt-
niej zaczną się uczyć katalońskiego… Jeżeli powiesz im: zmuszam cię…, to na 
pewno nie będzie działało (…) Stosujemy metodę przekonywania. 

RSV wspomina inicjatywę przeprowadzoną w jednej ze szkół na peryfe-
riach Barcelony, w której wzięli udział rodzice uczniów obcego pochodze-
nia. Nie mogli zrozumieć, dlaczego mieliby mówić po katalońsku, a nie po 
kastylijsku, jak w innych częściach Hiszpanii.
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RSV: A więc wytłumaczyliśmy im, że kataloński otwiera drzwi do instytucji i lo-
kalnej administracji, że jeżeli się go nauczysz, będziesz mógł pomagać dziecku 
odrabiać zadania w szkole, bo to jest tutaj główny język w obszarze edukacji, etc. 
Ich percepcja całkowicie się zmieniła. Sami poprosili o zorganizowanie kursu, na 
którym mogliby się nauczyć katalońskiego. A więc znaleźliśmy środki, żeby zor-
ganizować nauczyciela, opłacić go. Ale to wyszło od nich (…) trzeba motywować, 
ale też uznawać ich odrębność, kulturę. 

Souleiman nie podziela opinii, z którymi niejednokrotnie spotykał się 
w Madrycie, o tym, że nieznajomość katalońskiego znacznie utrudnia od-
nalezienie się na rynku pracy w Katalonii. Twierdzi, że kastylijski jest wy-
starczający i że duża liczba ludzi posługuje się na co dzień tym językiem. 
Uważa, że demonizowanie roli katalońskiego („w Katalonii panuje języko-
wa dyktatura”, „kto go nie zna, jest w pewnym sensie wyłączony ze wspól-
noty”), jest dużym błędem. Dodaje jednak: 

SG: Jak już poczujesz, że jesteś Katalończykiem, ‘Katalończykiem +32’, poczu-
jesz tę kulturę, stopniowo będziesz także mówił w tym języku, będziesz się co-
raz bardziej utożsamiał z ludźmi stąd… Ale nie oddzielałbym tego… jeśli nie 
mówisz, to nie jesteś. Nie uważam, żeby kataloński był pierwszorzędny w tej 
kwestii (…). Ja mam w zwyczaju mówić po katalońsku, do tych, którzy się do 
mnie zwracają w tym języku. I tak samo w przypadku kastylijskiego.

Mieszane tożsamości i walencje kulturowe 

Okres dojrzewania i określania siebie bywa skomplikowany w przypad-
ku dzieci imigrantów, które – w wyniku decyzji rodziców o emigracji – 
muszą przywyknąć do nowego środowiska i nauczyć się w nim funkcjono-
wać. Carme, choć od pierwszych lat życia wychowywana w Katalonii, zna 
ten problem z doświadczeń swoich przyjaciół:

32 Catalan + (Katalończyk +) to termin używany przez pracowników i wolontariuszy fundacji 
Nous Catalans, określający osoby o imigracyjnym rodowodzie, które stają się Katalończykami, 
zachowując jednocześnie wzbogacający ich bagaż kulturowy z kraju pochodzenia. Są to, wedle 
zwolenników tej idei, Katalończycy posiadający dodatkowy walor. Z podobnymi koncepcjami 
można się spotkać także we Włoszech; od kilku lat działa tam stowarzyszenie „Italianipiù” pro-
mujące podobną pespektywę. Ma ono profil na Facebooku: https://www.facebook.com/Italia-
nipiu/?fref=ts (30.03.2016). 
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CCN: Przystosowanie się, życie w kraju, którego się nie zna, poczucie, że nie 
ma się własnego środowiska, przyjaciół, z którymi najczęściej zacieśnia się 
relacje właśnie w tym wieku, w tym czasie. Musisz to przeżyć. I przeżywasz 
to w sposób zbyt intensywny…

Wśród przedstawicieli pokolenia dzieci imigrantów przeważają ci, któ-
rych charakteryzuje biwalencja lub poliwalencja kulturowa (LV, SG, EA, 
SM, LK)33. Niektórzy (LK, MA) osiągają ten stan po przejściu przez etap 
ambiwalencji (niepewności, frustracji, dylematów tożsamościowych), 
„trudnej dwukulturowości”34; inni utrzymują, że nigdy nie musieli do-
konywać wyboru, ponieważ od zawsze czuli się kosmopolitami o „tran-
snarodowej” tożsamości. Jedną osobę można by uznać za uniwalentną, 
identyfikującą się z jedną tylko kulturą narodową (kraju pochodzenia), 
mimo że jest to kultura poznana w sposób zapośredniczony i fragmenta-
ryczny (VM). W grupie rozmówców są osoby, które można określić jako 
mimetyków, dążących do bycia uznanymi za Katalończyków par excel-
lence i unikających sytuacji, w których ich „odmienność” mogłaby zostać 
odnotowana (SG, EA,) oraz nostalgików, którzy odsuwają się od społecz-
ności lokalnej, porozumiewają się po katalońsku tylko kiedy muszą, dążą 
do kontaktów z osobami tego samego pochodzenia, podobnego kręgu 
kulturowego (VM, CS).35 Oto kilka przykładów samookreślania się mło-
dych pochodzenia imigranckiego:

SG: Mam tę szczególną możliwość powiedzenia, że jestem Katalończykiem, je-
stem z tego dumny. Że czuję się Katalończykiem pochodzenia marokańskiego. 
Nie zapominam o mojej tradycji, o moich korzeniach, ale równocześnie przyj-
muję tę kulturę, która stanowi część mnie, tak samo tak tamta (…) Miałem szczę-
ście, że prawie się tu urodziłem, traktowano mnie dobrze, tu się wychowywałem, 
kształciłem, tu mam przyjaciół (...) spędziłem więcej życia tutaj niż w Maroku 
(…) Masz chwilowe wątpliwości [co do przynależności] kiedy jesteś z rodziną, 

33 Bezkonfliktowe, harmonijne identyfikowanie się z dwiema lub więcej kulturami narodowymi 
[Kłoskowska, 1996: passim].

34 Odwołuję się do typologii „tożsamościowych strategii”, którą zastosowała Katarzyna Wójcikow-
ska opisując sytuację dzieci polskich migrantów powrotnych: „Obvious Polishness”, „Emigra-
tional Identity”, „Difficult Biculturalism” i „Transnational Identity” [Wójcikowska, 2013: pas-
sim].

35 Odnoszę się do typologii zaproponowanej przez Luisę Leonini [Granata, 2011: 3-14]. Katego-
rie mimetyków i nostalgików można też zestawić ze strategiami asymilacji i separacji ujętymi 
w modelu akulturacji Berry’ego [Berry, 1997: 9 i n.].
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praktykując twoją religię… ale większość czasu spędzasz zanurzony w kulturze 
katalońskiej, pracujesz, rozmawiasz z Katalończykami.

LK: Ja siebie zawsze postrzegałam jako Hiszpankę, bo się tu urodziłam… 
Hiszpankę – Katalonkę. Ale uznaję moje pochodzenie, jestem z niego dumna. 
Miałam wiele razy ochotę zrobić coś po arabsku, bo mam przyjaciół marokań-
skich… czy w językach mojego ojca [urdu, panjabi] w sensie muzyki, ale są 
to języki bardzo trudne do rapowania. I do mówienia też.
EA: Może nie powiedziałbym, że jestem stąd, ale identyfikuję się bardzo z Ka-
talonią. (…) Uważam Peru za moją ojczyznę, a Katalonię za drugi dom. Mó-
wiąc metaforycznie: mam peruwiańskie serce, ale mentalność katalońską. Tu-
taj dojrzewałem, tutaj kształtowała się i nadal kształtuje moja tożsamość.
MA: Czuje się Marokańczykiem, ponieważ tam się urodziłem, moi rodzice są 
stamtąd, moje obyczaje także. Ale jednocześnie jestem też trochę Katalończy-
kiem, bo tu żyłem większość czasu.
LV: Za każdym razem, kiedy jestem poza Barceloną, bardzo za nią tęsknię. 
Kocham to miasto.
 KG: Kiedy Cię pytają o ojczyznę, co odpowiadasz?
LV: Katalonia i Barcelona. A po nich Ekwador. Ktoś może pomyśleć, że zmie-
niłem ojczyznę... Ale to nie do końca tak jest. Po prostu uznaję, że tutaj się wy-
chowywałem, tu się uczyłem, tu poznawałem nowych ludzi, tu spędziłem czas 
młodości i dorastania… I to wszystko ma wpływ, że kochasz bardziej jedno 
miejsce niż inne…
CS: Uważam się za Ekwadorczyka, ale przyzwyczaiłem się też do tutejszych 
kultur.
VM: Jestem Ekwadorką, czuję się Ekwadorką. Nie czuję się ani trochę Katalon-
ką, czy Hiszpanką.

Relacje Viviany i Cristiana z krajem pochodzenia (Ekwadorem) róż-
nią się. Obydwoje czują się Ekwadorczykami, mimo że spędzili większość 
swojego życia w Katalonii (Cristian wręcz przyznaje, że prawie nic nie wie 
o kraju rodziców), ale podczas gdy chłopak nie wyobraża sobie powrotu do 
Ekwadoru na stałe, dla Viviany jest to pragnienie, które zamierza zreali-
zować. Cristian od momentu emigracji nigdy nie wrócił do Ekwadoru, ale 
utrzymuje stały kontakt telefoniczny z krewnymi. Viviana jeździ tam dość 
regularnie, na wakacje. Dziewczyna nie czuje się związana z katalońską kul-
turą, akceptuje ją i szanuje, ale utrzymuje względem niej stosunek obojętny. 
Jedyne, co jej się podoba, to kuchnia (szczególnie lubi kataloński pa amb 
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tomàquet36) i castellers37. Jednocześnie, nie istnieje też nic, co jej przeszka-
dza, co chciałaby zmienić. Nie przepada za lokalnymi tańcami sardanas, 
które w porównaniu z ofertą muzyki latynoskiej uważa za nudne. Podkre-
śla, że rodzima muzyka jest dla wielu Latynosów żyjących poza ojczyzną 
ważnym punktem odniesienia i łącznikiem z tradycją. W Barcelonie, jak 
twierdzi Viviana, wielu jej znajomych staje się „bardziej Latynosami”.

VM: jak idę na dyskotekę w Ekwadorze, nie ma salsy ani bachaty (...) Jest ho-
use, pop… taka muzyka, jak tutaj w dyskotekach w Hiszpanii. A tutaj to słu-
cha się salsy, bachaty, wszystkiego tego, co typowo latynoskie. 

Opowiadając o swoich wizytach w kraju pochodzenia, Viviana stwier-
dza, że „machismo” w kulturze Ekwadorze bierze się „bardziej z mental-
ności i zachowania babć niż ojców” (VM). Starsze pokolenie kobiet jest, 
zdaniem dziewczyny, tym utrzymującym patriarchalny porządek. Mimo 
braku poczucia wolności38, słabej pozycji kobiety w Ekwadorze i silnej 
kontroli ze strony mężczyzn (które zauważyła podczas pobytów), Vivia-
na chciałaby w przyszłości tam zamieszkać. Wizja ojczyzny ideologicznej, 
w dużej mierze wyobrażonej, mitycznej, którą zna jedynie ze wspomnień 
krewnych i relatywnie krótkich pobytów wakacyjnych, staje się głównym 
punktem odniesienia. Negatywne doświadczenia w sferze dotyczącej spo-
łecznych ról płciowych – wydawałoby się – bardzo istotnym dla młodej ko-
biety, wychowanej w atmosferze wolności i niezależności, ustępują miejsca 
wyidealizowanemu obrazowi kraju pochodzenia. 

Między rodziną a środowiskiem rówieśniczym: dylematy, konflikty ról, 
przejawy dyskryminacji

Jednym z wątków, który powracał w rozmowach z potomkami imi-
grantów, były kwestie związane z konfliktami na tle obyczajowym, niepo-

36 Tradycyjny kataloński sposób serwowania pieczywa: w kromkę chleba wciera się świeżego 
pomidora, doprawia oliwą z oliwek i solą. 

37 Katalońska tradycja, mająca swe korzenie w XVIII w., polegająca na budowaniu wież z ludzi, 
szczególnie popularna w niewielkim mieście Vilafranca del Penedès. 

38 VM: „W Ekwadorze jest całkowicie inaczej. Jeśli ktoś cię zobaczy w towarzystwie jakiegoś chło-
paka, od razu myśli, że to twój narzeczony. Ja na przykład mam wielu kolegów, dobrze się z nimi 
dogaduję. I tutaj to jest normalne, że spędzam z nimi czas. A w Ekwadorze, jak wychodzę z chło-
pakami, zaraz jest jakiś komentarz babci… (…) Albo jak cię zobaczą z papierosem na ulicy, od 
razu źle na ciebie patrzą. A tutaj nic się nie dzieje.”
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rozumieniami wynikającymi z odmiennych oczekiwań ze strony rodziny 
(wspólnoty kraju pochodzenia) i środowiska lokalnego. Pojawił się też, 
w przypadku dzieci Marokańczyków, problem przynależności religijnej, 
praktykowania Islamu i wpływu zasad wiary na ich życie codzienne. Na 
kwestię nieporozumień między rodzicami dziewczynek-muzułmanek a na-
uczycielami, czy dyrektorami szkół, zwróciła uwagę m.in. FM, pracująca 
w organizacji Ibn Batuta39. Bywa, że bardziej konserwatywni rodzice nie 
pozwalają np. swoim córkom chodzić na basen z klasą, albo wyjechać na 
kilkudniową wycieczkę organizowaną przez szkołę. Ale nie jest to normą. 
Środowisko rodzin marokańskich jest bardzo zróżnicowane, wiele zależy 
od długości pobytu w Barcelonie, warunków mieszkaniowych, stabilno-
ści finansowej rodziny, wykształcenia rodziców. FA sprzeciwia się generali-
zacjom dotyczącym wizerunku wspólnoty marokańskiej40:

FA: Każda rodzina ma swoje odmienne problemy. Pojawiają się także różne 
oczekiwania względem dzieci. To też jest bardzo istotny czynnik; nadzieje, któ-
re się pokłada w synu czy córce. Nie można generalizować. Ani nie możemy 
powiedzieć, że wszystkie rodziny marokańskie to analfabeci bojący się eman-
cypacji swoich dzieci, ani też nie wszystkie są cudowne… nie oczekują, że ich 
dzieci porobią tu doktoraty…

FA zauważa też tendencję miejscowych nauczycieli do wyolbrzymia-
nia konfliktów międzypokoleniowych w środowisku marokańskim i jed-
nocześnie do niezauważania ich czy bagatelizowania w przypadku rodzin 
autochtonów. 

W wywiadach z potomkami imigrantów przeważały opinie na temat li-
beralnego podejścia rodziców marokańskich do kwestii obyczajowych, np. 
dotyczących noszenia chust:

39 FA jest odpowiedzialna za mediację międzykulturową i kontakty instytucjonalne w Stowarzy-
szeniu Społeczno-Kulturalnym Ibn Batuta od 1992 r., czyli od momentu założenia stowarzysze-
nia (18 lat). Stowarzyszenie przeszło przez dwa etapy rozwoju. Pierwszy (1994-2000) cechowała 
praca ze zbiorowością marokańską w Barcelonie. Na drugim etapie (od momentu przeniesienia 
siedziby w 2000 r. do etnicznej dzielnicy Raval) nastąpiło poszerzenie działalności o kwestie 
dotyczące imigracji i wielokulturowości w ogóle (nie tylko w odniesieniu do Marokańczyków). 

40 Także w innych krajach Europy imigrantów z krajów muzułmańskich postrzega się jako ko-
lektyw hermetyczny, jednorodny, rządzący się niepodważalnymi regułami, odbiegającymi do 
zasad panujących w społeczeństwie przyjmującym, tworzący enklawy. Następuje polaryzacja: 
„obywatel europejski” (bez dookreślania: katolik, protestant, ateista) i „imigrant – muzułma-
nin”; czy też: „moja wspólnota” (bez przymiotników) i „wspólnota muzułmańska” – odmienna, 
zamknięta, podejrzewana o ograniczanie wolności słowa [Sebastiani, 2015: 47].
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CCN: Miałam koleżanki z Maroka, które nie miały z tym żadnego proble-
mu. Przeciwnie, poznałam ich rodziców, Marokańczyków, którzy mówili im 
wręcz, że jeżeli nie chcą nosić chust w szkole, żeby tego nie robiły. (…) Są wy-
jątki, jak wszędzie. Ale większość rodziców, którzy przystosowują się do życia 
i pracy tutaj, nie zmusza swoich córek do noszenia chust. Tylko jeżeli chcą. 
Szanują ich wybór.

Towarzystwo rówieśnicze Salmy to, jak sama mówi, „sałatka owocowa” 
(hiszp. macedonia): Marokańczycy, Hiszpanie, Argentyńczycy, Ameryka-
nie. Wspomina, że mama nakłania ją wręcz, aby szukała sobie więcej ko-
leżanek wśród Hiszpanek, a nie Marokanek. Nigdy nie doświadczyła kon-
fliktów z rodzicami, ani dyskryminacji ze względu na swoje pochodzenie. 
Jest zaręczona z Marokańczykiem, z którym od początku znajomości roz-
mawia po kastylijsku (bardzo rzadko po arabsku), pomaga mu też w nauce 
katalońskiego. Jedynie matka narzeczonego zwraca im uwagę, że powinni 
częściej rozmawiać między sobą po arabsku. 

Inaczej przebiegła historia Saidy (LK)41, dla której okres dorastania pod 
kontrolą ojca – Pakistańczyka (po odejściu matki, latami gnębionej przez 
ojca, zgodnie z nakazem sądowym musiała wraz z bratem zamieszkać 
u niego do czasu pełnoletniości) był bardzo trudnym doświadczeniem. 
Przemoc, ograniczanie wolności i ciągła presja powodowały, że trudno jej 
było nawiązywać swobodnie kontakty z rówieśnikami.

LK: (…) mój ojciec się dużo wtrącał w moje życie, mogłam mieć tylko muzuł-
mańskich przyjaciół, musiały to być tylko dziewczyny, nie mogłam za bardzo 
się zaprzyjaźniać z dziećmi z mojej klasy … zmuszał mnie do modlenia się.

Po ukończeniu 18 lat Saida ponownie zamieszkała z matką, z którą – jak 
twierdzi – ma świetny kontakt i która, z racji wychowania i wykształcenia 
zdobytego w Maroku i  Hiszpanii, jest osobą bardzo liberalną.

LK: Moja mama wszystko wie, nawet palimy wspólnie. Nie suszy mi głowy 
o to jak się ubieram. Nic mi nie mówi. Jedyne, czego nie wie, to tego, że jem 
wieprzowinę. Ale poza tym… nie każe mi się modlić, ani nic z tych rzeczy (…)
Od trzech lat jestem z chłopakiem, który jest Hiszpanem… (…) powiedzia-
łam jej: widzę, że ci to nie pasuje, ale to jest mój chłopak i będę z nim, czy 
ci się to podoba czy nie, bo to jest moje życie. (…) Będę robić po swojemu i wolę 
ci to powiedzieć, niż ukrywać to przed tobą. Oczywiście tego dnia kręciła no-

41 Inicjały odnoszą się do pseudonimu artystycznego raperki.
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sem na początku i jakiś czas była obrażona, ale potem mojemu chłopakowi 
udało się zdobyć jej serce, przekonać ją do siebie…

Saida wychowała się w domu, w którym dochodziło do przemocy 
ze strony agresywnego ojca, ale jednocześnie posiada wzór matki – ko-
biety odważnej, niezależnej, wykształconej. Dzisiaj określa siebie jako oso-
bę wolną, w pełni decydującą o sobie (to motyw powracający w tekstach 
jej autorstwa, które rapuje), jest ateistką. Uważa, że wszystkie dziewczyny, 
nawet te z bardzo konserwatywnych środowisk muzułmańskich, powinny 
podążać w kierunku autonomii i własnego rozwoju:

LK: Te dziewczyny muszą zrozumieć, że są odrębnymi osobami, że nie muszą 
od nikogo zależeć, nawet od rodziców, bo jutro ich już nie będzie…a więc muszą 
się nauczyć być niezależnymi. Zrozumieć, że z jakiegokolwiek pochodzą religii, 
cokolwiek wyznają ich rodzice, one pozostają osobnymi jednostkami. Mają serce 
aby odczuwać, głowę, aby samodzielnie myśleć. Ale muszę też mieć świadomość 
ile mogą powiedzieć w domu, przy rodzicach (…). 

Wypowiedź Saidy, wychowanej na styku kultur (katalońskiej, hiszpań-
skiej, marokańskiej i pakistańskiej) stanowi odzwierciedlenie specyficz-
nych postaw, które mieszczą się w kategoriach wielokulturowości liberal-
nej, wprowadzonych w analizie teoretycznej przez Maję Biernacką [2011b]. 

Inny z respondentów, Eduardo, dobrze odnajduje się w środowisku ró-
wieśniczym; jego przyjaciele to zarówno Latynosi, Katalończycy, jak i cudzo-
ziemcy innych narodowości. Przyszłość wiąże z Barceloną, przede wszystkim 
ze względu na lepsze możliwości kształcenia. Jednak w rodzinie chłopaka 
utrzymuje się nostalgia za krajem pochodzenia, rodzice ciągle myślą o po-
wrocie, gdyż nie do końca przystosowali się do nowych warunków.

EA: Kiedy stan zdrowia mojej babci się pogorszył, ojciec w ciągu trzech dni 
zdecydował o wyjeździe do Peru. Bilet kosztował go 4000 euro… Nie są to wy-
datki, na które może sobie pozwolić wielodzietna rodzina.

Ze wszystkich rozmówców, jedynie Mohamed wskazał na pewne trud-
ności z adaptacją do katalońskiego środowiska, tłumacząc, że Katalończycy 
traktowali go z rezerwą:

MA: Uważam, że są trochę zamknięci. Na początku kosztowało mnie sporo 
wysiłku zaaklimatyzowanie się. To ja musiałem wychodzić do nich [z inicjaty-
wą], do nich się dostosowywać. Bo oni nie szukali kontaktu. Kiedy ja się otwo-
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rzyłem, zbliżyłem się do nich, zaczęli się interesować, zadawać pytania etc., ale 
na początku tak nie było (…) Dużo jest u nich takiego nastawienia: jesteśmy 
z Katalonii, to jest nasze. Nie chcą się otwierać (…)Teraz mam przyjaciół Kata-
lończyków, ale na początku było trudno. 

Niektórzy eksperci wspomnieli o problemie uprzedzeń względem imi-
grantów i dyskryminacji42. W związku z kryzysem gospodarczym nasiliły się 
typowe postawy niechęci, obwinianie imigrantów za „zabieranie miejsc pra-
cy”, pierwszeństwo w dostępie do pomocy społecznej. W ramach działalno-
ści Wydziału do spraw Wielokulturowości i Imigracji w Urzędzie Miasta Bar-
celona powstał projekt „Antirumors” mający na celu zwalczanie negatywnych 
stereotypów dotyczących imigrantów w Katalonii43. RSV wskazał na pewne 
niepokojące tendencje dotyczące edukacji dzieci imigrantów w Barcelonie: 
względnie niski odsetek uczniów podejmujących kształcenie nieobowiązko-
we (po 16 roku życiu, na poziomie tzw. bachilerato, przygotowującym do stu-
diów uniwersyteckich); nierównomierny rozkład uczniów-obcokrajowców 
w szkołach, segregacja; nieprzygotowanie nauczycieli w dziedzinie edukacji 
międzykulturowej, brak szkoleń z zakresu pracy z uczniami o zagranicznym 
pochodzeniu i programów uwzględniających różnorodność kulturową (po-
jedyncze inicjatywy podejmowane przez niektórych prowadzących nie są 
wystarczające). Młodzież pochodzenia latynoskiego oskarża się o działalność 
przestępczą: przemoc, kradzieże, rozprowadzanie narkotyków w ramach 
zorganizowanych grup, „bandas latinas”44 (wzorowanych na Latin Kings 
ze Stanów Zjednoczonych). Jak wyjaśnia jednak JGB, dyrektor Fede Latina, 
obawy miejscowych są często wyolbrzymione, bywa że przynależność mło-
dych do band to jedynie pewien styl życia, moda: 

42 Na temat postaw Hiszpanów względem imigracji i wielokulturowości, nastawienia do grup 
wyznaniowych antysemityzmu i islamofobii pisze m.in. Maja Biernacka [Biernacka, 2012, 
rozdział 6 i 7]. 

43 Zob. stronę internetową projektu, http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/actu-
alitat-antirumors (30.03.2016). Chociaż, według sondażu Òmnibus z 2012 r. postrzeganie imi-
gracji jako problemu osiągnęło w Barcelonie rekordowo niski poziom, w ten sposób myślało tylko 
2,3 % populacji (dla porównania: w 2008 r. było to 15%), [Disminueixen les noves…, 2013:  4]. 

44 Zjawisko to zostało m.in. opisane w pracy C. Feixa (red.), Jóvenes ´latinos´ en Barcelona: Espa-
cio público y cultura urbana, Anthropos Editorial, Barcelona 2006, Zob. także Detenido el líder 
de la facción legal de los Latin Kings y otras 28 personas en Cataluña http://www.republica.
com/2015/06/10/una-veintena-de-detenidos-en-una-operacion-contra-las-bandas-latinas-en
-barcelona/ (01.04.2016). 
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JGB: Mają raperską estetykę, czapki z daszkiem, niebezpieczny look, ale 
w gruncie rzeczy jest to jedynie estetyka. To im daje poczucie przynależności do 
pewnej wspólnoty, łączą się ze sobą. Ciekawe, że Latin Kings, których nazwa 
oznacza, że są Latynosami (…) to teraz również Katalończycy, Europejczycy ze 
Wschodu. (…) Naśladują ich, przyłączają się do tej grupy.

Działalność społeczno-kulturalna i zaangażowanie polityczne 

Ośmioro z przedstawicieli pokolenia dzieci imigrantów, którzy udzie-
lili wywiadu, czynnie angażuje się w działalność – w dużej mierze 
wolontariacką – o charakterze artystycznym, naukowym, kulturalnym, czy 
społeczno-politycznym. Carme, działająca w sekcji młodzieżowej PSC45, 
zauważa rosnącą w ostatnich latach aktywność młodych o imigranckim 
rodowodzie, nie tylko w polityce, ale też w ramach różnych organizacji 
pozarządowych.

CCN: (…) bywa, że tutejsi nie biorą udziału w spotkaniach, zebraniach [w ob-
rębie partii PSC], a dzieci imigrantów – tak. Przejawiają spore zainteresowa-
nie, bywają o wiele bardziej aktywni, niż miejscowi.

Souleiman i Samir współpracują z fundacją Nous Catalans (Nowi Kata-
lończycy)46. Wizja integracji imigrantów i społeczności miejscowej, jaką pro-
mują pracownicy i wolontariusze fundacji Nous Catalans, opiera się w ich 
przekonaniu przede wszystkim na niwelowaniu różnicy. Odchodzą od sfor-
mułowania „imigranci” i używają terminu „Nowi Katalończycy”, aby poka-
zać pewną ciągłość przemian tożsamości cudzoziemców, którzy osiedlając się 
w Katalonii stają się jej nowymi obywatelami, dać im takie same szanse jak 
autochtonom, sprawić, by poczuli się równi, doceniani. Dotyczy to zarówno 
imigrantów pierwszego pokolenia, jak i ich potomków (SG). 

SG: Nous Catalans stwarza przestrzeń, możliwość połączenia między Kata-
lonią i ludźmi z zewnątrz, którzy jednak jednocześnie są tutejsi(…). Jesteśmy 
jedną rodziną.

45 Partit dels Socialistes de Catalunya – Partia Socjalistów Katalonii

46 Fundacja zajmująca się integracją imigrantów i ich potomków w Katalonii, prowadząca działal-
ność kulturalną, oświatową, a także polityczną (w czasie trwania badań identyfikowali się w wy-
raźny sposób z partią Convergència i Unió i promowali projekt niepodległej Katalonii), zob. 
http://www.nouscatalans.cat/index.php/fundacio/installacions/la-fundacio.html, (30.03.2016).
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Dość idealistyczną wizję propagowaną przez fundację można traktować 
jako przejaw strategii politycznej mającej na celu zdobycie w imigranckim 
środowisku zwolenników i przyszłych potencjalnych wyborców. MID, dyrek-
torka Domu Słowiańskiego, twierdzi, że niektóre partie polityczne (na czele 
z CiU47, ERC, czy PSC48) szczególnie kierują swoją uwagę na dzieci imigran-
tów, traktując je jako przyszłą podstawę elektoratu. Partie walczące o nie-
zależność Katalonii dbają o głosy imigrantów, ponieważ uważają, że są oni 
„czyści, (…) nie są ukształtowani przez mentalność hiszpańską”, a więc sta-
nowią dobry „materiał” na działaczy niepodległościowych (LD).

MID: Możesz spotkać czarnoskórego chłopaka, mówiącego perfekcyjnie po ka-
talońsku, który zajmuje ważne miejsce w Esquerra [ERC]… Jest ‘catalanistą’ 
[zwolennikiem niepodległej Katalonii].

Przedstawiciele pokolenia dzieci imigrantów przejawiają różne posta-
wy względem walki o niepodległość Katalonii: jedni są bardzo entuzja-
stycznie nastawieni do projektu ustanowienia autonomicznego państwa 
(SG, SJ, LV), inni pozostają umiarkowani w sowich opiniach (CS, CCN), 
czy niezdecydowani (SM). Są też osoby w ogóle nie zainteresowane poli-
tyką, którym temat ten jest obojętny (VM, LK). 

SG: Mieszkam tutaj i bronię tego co moje, czyli Katalonii.
SJ: Moje prywatne poglądy oscylują wokół podstawowego pytania: jaka będzie 
lepsza przyszłość dla moich dzieci? Mam córkę i myślę o jej przyszłości, a więc 
jeśli niepodległość Katalonii zagwarantuje jej lepsze życie… odpowiedź jest dla 
mnie oczywista.
EA: Nie poczuwam się do walki o niepodległość Katalonii, nie angażuję się. 
Ale popieram głos większości. Jeśli tak wybiorą, nie będzie to dla mnie problem 
(…) Podejrzewam, że jeśli Katalonia stałaby się osobnym państwem, dla mnie 
osobiście i tak nic by się nie zmieniło.
VM: Wszystko mi jedno… Jedyne co mnie martwi, to jakie bym miała wtedy 
obywatelstwo, hiszpańskie czy katalońskie… to podstawowy problem [śmiech] 
(…) Nie ma dla mnie różnicy. Uważam, że wszyscy jesteśmy tacy sami, równi.

47 Convergència i Unió (Zbieżność i Związek), partia od 2015 r. już nieistniejąca w takiej formie, 
ale – w wyniku nieporozumień ideologicznych i programowych – podzielona na dwie frakcje, 
które ją stworzyły: Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya. 

48 ERC – Esquerra Republicana de Catalunya (Republikańska Lewica Katalonii), PSC – Partit dels 
Socialistes de Catalunya (Partia Socjalistów Katalonii).
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CS: Jestem trochę poza tą kwestią…Ale obserwuję. Mówią, że Katalonia to eko-
nomiczne płuca Hiszpanii. Wychodzą z niej pieniądze do centrum, są dzielone 
i nie wracają już do Katalonii. Szczególnie to widać teraz, w czasie kryzysu. 
A więc ludzie się tym irytują.
LK: Nie poruszam się w tym środowisku, nie chce nawet słyszeć o polity-
kach…Jesteśmy wolni, pracujemy z różnymi stowarzyszeniami, w całej Bar-
celonie. Ale unikamy politykowania, separujemy się od tego. Nie chcemy się 
w to angażować.

Saida (pseudonim artystyczny raperki prowokacyjnie odwołuje się do sło-
wa „criminal” –przestępca) współpracuje z różnymi młodzieżowymi centra-
mi kultury w ramach grupy A lo Bicien49, założonej wspólnie z kilkorgiem 
znajomych. Organizuje warsztaty artystyczne, zawody sportowe50, spotkania 
dyskusyjne, po to aby poprzez sztukę i zabawę niwelować uprzedzenia. Ce-
lem jest przyzwyczajanie młodzieży do różnorodności i uczenie współpracy. 

LK: Młodzi, z którymi pracujemy, to mieszanka: pochodzą stąd, z zagranicy, 
mają różną narodowość. Dążymy do ich integracji. (…) Nieważne skąd jesteś, 
ale ważne gdzie jesteś teraz i kim jesteś. (…) wskutek stereotypów wizerunek 
pewnych grup młodzieży się splamił i my chcemy te stereotypy przełamywać.

Młodzi ludzie, z którymi Saida współpracuje przy projektach w ra-
mach grupy A lo Bicien, mają za sobą trudne doświadczenia (członkow-
stwo w bandach, życie na ulicy, niepowodzenia w szkole, etc.). Ponieważ 
udało im się porzucić ten schemat, chcą teraz nakłaniać do zmiany swoich 
rówieśników. Jednym z projektów jest przygotowanie wraz z potomkami 
imigrantów sztuki teatralnej51. 

49 Nazwa przywołuje angielską wymowę skrótu BCN (Barcelona) i ma oznaczać „barceloński 
styl życia”. O projekcie pisał m.in. dziennik „El Periódico de Catalunya”, Catalina Gayá, Rap 
´made in BCN´,http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/rap-made-bcn-995467 
(30.03.2016). Dziennikarze z „El Periódico de Catalunya” nakręcili też o nich krótki reportaż, 
dostępny na stronie internetowej https://www.youtube.com/watch?v=yT1nO_YfhGw (wywia-
dy: Catalina Gayá, zdjęcia: Jonathan Grevsen, Josep Rubio, wydawca: Jonathan Grevsen). 

50 Saida tak opisuje doświadczenia młodzieży ze sportem: zbierają się tutaj, np. przy okazji me-
czów, czekają na swoją kolej, rozmawiają, razem strzelają gole, śmieją się… a po zakończeniu 
mistrzostw często te przyjaźnie trwają… (…) Może w kolejnym tygodniu pójdą razem na dys-
kotekę, gdzieś się rozpoznają, przywitają ponownie etc. Jest to podwójna korzyść: przyjaźń i do 
tego przyjaźń nieco nietypowa, nie „między swoimi”, ale z kimś z zewnątrz, spoza znanego kręgu. 
Uczysz się o innej kulturze, wzbogacasz się jako osoba.

51 „Una nueva vida” (Nowe życie) opowiada o chłopaku z Ameryki Łacińskiej, który zna-
lazł się w Barcelonie wskutek emigracji zarobkowej rodziców. W przeciwieństwie do siostry 



157Nowi Katalończycy. Tożsamość i integracja społeczno-kulturowa dzieci.…

LK: Chcemy poprzez tę sztukę teatralną pokazać ludziom jaka jest rzeczywi-
stość, zwizualizować ją. Po to aby ją mogli lepiej zrozumieć. Innym celem jest 
to, aby w czasie procesu powstawania tej sztuki (bo scenariusz i wszystko inne 
stworzyliśmy sami), pojawili się młodzi z całej Barcelony, poznali się, razem 
pracowali, szli do przodu wspierając się wzajemnie (…) – i to jest nasz cel koń-
cowy, najważniejszy który sobie postawiliśmy.

Zamiast zakończenia. Międzykulturowa tożsamość jako źródło 
emancypacji, energii i kreatywności

Tematyka dotycząca dzieci imigrantów w Katalonii przyciąga coraz więk-
szą uwagę: przedstawicieli lokalnych władz, pracowników organizacji trze-
ciego sektora, badaczy, dziennikarzy. Stałą ekspozycję Muzeum Historii Ka-
talonii w Barcelonie wieńczy seria fotografii przedstawiających najmłodsze 
pokolenie Katalończyków, tych o cudzoziemskich korzeniach. Na kanale 
trzecim telewizji katalońskiej nadawany jest od kilku lat program Tot un món 
(„Cały świat”)52, autorstwa Carlesa Solà Serra, poświęcony różnym aspektom 
migracji w Katalonii. Do studia zapraszane są osoby o zagranicznym po-
chodzeniu, często także dzieci imigrantów, które przybliżają widzom histo-
rie swojego życia. Radio Kanal Barcelona emituje z kolei audycję Els Nous 
Catalans („Nowi Katalończycy”)53, w której Souleiman Ghazouan i Latifa El 
Hassani poruszają kwestię wielokulturowości, wraz z zaproszonymi gośćmi, 
często o cudzoziemskim rodowodzie. Na uniwersytetach powstają prace dy-
plomowe i projekty dotyczące integracji dzieci imigrantów; warto np. wspo-
mnieć projekt „Migropolis”, przygotowany w 2010 r. przez grupę studentów 
kierunku Animacja na Uniwersytecie Pompeu Fabra, który zdobył popular-
ność w sieci54. W filmie animowane postaci zwierząt, mówiące głosem kil-
kuletnich dzieci (pochodzących z Kolumbii, Ekwadoru, Iranu, Maroka) opo-
wiadają o swoich przeżyciach i wspomnieniach związanych z emigracją do 

– spokojnej dziewczyny, dobrej uczennicy – włącza się w uliczne życie miejskiej bandy, w końcu 
trafia do więzienia. Sztuka ma obnażać panujące w społeczeństwie katalońskim stereotypy na 
temat wspólnoty latynoskiej. 

52 Zob. stronę internetową programu http://www.ccma.cat/tv3/tot-un-mon/programa/ (27.04.2016).

53 Zob. stronę internetową programu http://radiokanalbarcelona.com/programes/nouscatalans/ 
(27.04.2016).

54 Autorzy filmu to Karolina Villarraga, Carlos Azcuaga i Anna Rovira; można go obejrzeć na 
stronie https://www.youtube.com/watch?v=_EOO-fuqCLw (30.03.2016). 
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Barcelony. Przyjęcie dziecięcej perspektywy umożliwia ukazanie doświad-
czenia migracji i życia „pomiędzy kulturami” w sposób delikatny, czasem 
przejmujący, a przy tym niezwykle prawdziwy i bardzo osobisty55. 

Jak pisze Milena Santerini, dzieci imigrantów muszą się zdobyć na poko-
nanie trudnej drogi, która często jest przejściem radykalnym, od „wielokul-
turowości, jako kondycji odziedziczonej (mają rodziców – obcokrajowców, 
często wyróżniający się wygląd, więcej niż jeden język obecny w życiu co-
dziennym, odmienne tradycje), do „tożsamości pluralistycznej będącej wy-
borem i projektem na życie” [Granata, 2011: 9]. Posiadanie tożsamości gra-
nicznej wiąże się z koniecznością uprawiania nieustającej „ekwilibrystyki” 
w życiu codziennym, w celu ciągłego dopasowywania się do aktualnej sytu-
acji. Między światem wykreowanym przez rodzinę i wspólnotę kraju pocho-
dzenia a środowiskiem związanym z codziennym funkcjonowaniem w kata-
lońskim społeczeństwie (szkoła, czas wolny, hobby, grupy przyjaciół) mogą 
pojawić się sprzeczności, rozbieżności, wymagające umiejętności wyboru 
i wypracowywania kompromisu. Przynależność do różnych kultur przekła-
da się na konieczność obcowania z wieloznacznością, z „powszednim kosmo-
polityzmem”56 (cosmopolitismo quotidiano), z codziennym „praktykowaniem 
różnicy”57, ale jednocześnie wymaga wysyłania otoczeniu względnie spójnych 
komunikatów na temat samego siebie. „Spojrzenia kierowane ku przestrze-
niom granicznym są pełne zakłopotania i zaskoczenia” [Cabero Diéguez, 
2004: 20], konteksty pogranicza często wyzwalają w obserwatorach potrzebę 
dookreślenia. Młodzi z pokolenia dzieci imigrantów, z racji odmiennego wy-
glądu czy nazwiska, są poddawani przez społeczność lokalną nieustającym 
procesom weryfikacji i katalogowania, ocenie stopnia podobieństwa, blisko-
ści, zespolenia ze środowiskiem, w którym żyją58. Konfrontują się z dążenia-

55 W pewnym momencie filmu Tatiana, 9-letnia dziewczynka, pochodząca z Ekwadoru (ukryta pod 
postacią wiewiórki), mówi np.: „Dzieci z innych krajów, chociaż by je wyzywali i mówili im róż-
ne rzeczy… niech na to nie zwracają uwagi…, to mija, i potem się przyzwyczajasz do rzeczy, 
które ci mówią... i już”. 

56 Terminem tym posłużył się włoski badacz Maurizio Ambrosini [zob. Ambrosini, Molina, 2004, 
passim]. 

57 Nawiązuję do tytułu pracy pod red. Enza Colombo i Giovanniego Semi (2007), Multiculturali-
smo quotidiano. Le pratiche della differenza, Mediolan, Franco Angeli. 

58 Tymczasem, bazując na liberalnych założeniach ideowych, należałoby każdorazowo traktować 
tę „inność”, „odmienność” jako przynależną wyłącznie do sfery prywatnej i znajdującą usank-
cjonowanie w wyborach każdego człowieka. Wedle perspektywy liberalnej, próba wnikania 
w ten osobisty wymiar, nawet samo pytanie o pochodzenie etniczne, mogą naruszać sferę pry-
watną jednostki [zob. Biernacka, 2011b: 278]. 
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mi innych (badaczy, dziennikarzy, pracowników socjalnych), którzy chcą 
nadać im określony status, jednoznacznie umiejscowić ich w społeczeństwie. 
Powtarzające się pytania o to kim są, kim się czują „bardziej”, skąd pochodzi 
ich rodzina, czy chcą wrócić do kraju rodziców, jakich języków używają na 
co dzień, etc. –stwarzają każdorazowo konieczność określenia siebie, znale-
zienia dla siebie jakiejś odpowiedniej definicji, co może wywoływać zakło-
potanie czy opór. Dała temu wyraz Saida w rozmowie z dziennikarką „El 
Periódico de Catalunya”, mówiąc: „Jestem z Carmelo [dzielnica Barcelony]. 
Dlaczego zawsze się pytają skąd jesteś?” [Gayá, 2011]. 

Dorastanie na styku kultur to ciągłe konfrontowanie się z granicami i nie-
ustanne ich przekraczanie. „Obszar graniczny, postrzegany w całej swojej 
rozciągłości czasowo-przestrzennej i społecznej, staje się środowiskiem in-
terakcji, wymiany, kontaktu, spotkania, symbiozy i kulturowej złożoności” 
[Cabero Diéguez, 2004: 21]. Jak pisze Fabrice Schurmans, „granica, choć 
przywołuje na myśl coś trwałego, wyraźnie oznaczonego (mur, bariera) pozo-
staje miejscem przepływu, przejścia, kontaktu, miejscem w którym paradok-
salnie istnieje możliwość pomostu-połączenia między osobami, praktykami 
społecznymi” [Schurmans, 2014: 95]. Pogranicze kulturowe, w odniesieniu 
do dzieci imigrantów, może być przestrzenią wyswobadzania się jednostki 
[Schurmans, 2014: 99]. Funkcjonowanie na granicy sprzyja bowiem wyłania-
niu się podmiotowości, co sprawia z kolei, że zagubienie i niepewność wzglę-
dem przyszłości przeobrażają się „emancypującą energię” [De Sousa Santos, 
2000: 321]. Dla Souleimana posiadanie granicznej tożsamości jest wartością 
dodaną, czymś, co wzbogaca, a nie dezorientuje. Jak twierdzi: „Dwie kultu-
ry płynące z różnych stron łączą się. Mogę je ze sobą zestawić, nie muszę 
wybierać” (SG). To z tych różnych źródeł czerpie inspirację do swojej pracy 
dziennikarskiej. Saida przekuwa swoje międzykulturowe, niejednokrotnie 
trudne doświadczenia w twórczość artystyczną i aktywność wolontariacką, 
to w nich upatruje swojej emancypacji. Jest to jednocześnie działalność świa-
doma i zaangażowana społecznie. Jak mówi w jednym ze swoich utworów:

Oddaje się w całości temu, czego pragnę. Myślę, jak chcę. Uwielbiam spędzać 
dni pisząc teksty… Mój rap nazywa się «wolny», nie ma granic. Mała krymi-
nalistka, demonstrująca obojętność – to obraz mnie, który mają ci wszyscy lu-
dzie… A tymczasem ja bezproblemowo rozbijam schematy w głowach, i łańcu-
chy, które opinają ten system…59.

59 Z utworu „Si no eres rap”, La Krimi/Big Torres/Kespar, https://www.youtube.com/
watch?v=vNEP_tZUr24&nohtml5=False (30.03.2016). 
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Aneks

Profile respondentów60 

CCN – 21 lat, Peruwianka z pochodzenia. Adoptowana przez parę Ka-
talończyków jako niemowlę. Od zawsze mieszka w Barcelonie, ukończyła 
kurs marketingu, pracuje w międzynarodowej korporacji. Jest zaangażo-
wana w sekcję młodzieżową Partit dels Socialistes de Catalunya (Partii So-
cjalistów Katalonii) zajmującą się tematyką migracji. Ma kuzynkę Nigeryj-
kę, również adoptowaną. Od kilku odkrywa swoje peruwiańskie korzenie, 
poznaje środowisko latynoskie w Barcelonie.

CS – 21 lat, Ekwadorczyk. Od 15 lat mieszka w Katalonii (najpierw 
w Olot i Blanes w prowincji Girony, a od 2 lat w Barcelonie), przyjechał 
w wieku 5 lat, z mamą, bratem i dwoma siostrami. Rodzice są rozwiedzieni, 
ojciec pozostał w Ekwadorze i nie ma z nim kontaktu. Uczył się w szkole 
zawodowej (poziom grado medio) o profilu: zarządzanie, ale chciałby się 
dalej kształcić w zawodzie elektryka. Współpracuje ze stowarzyszeniem 
Fede Latina w charakterze wolontariusza, organizując warsztaty i wydarze-
nia kulturalne skierowane głównie do młodych latynoskiego pochodzenia. 

EA – 17 lat, Peruwiańczyk. Od 9 lat w Barcelonie, przyjechał w wieku 8 
lat. Obecnie uczy się w drugiej klasie szkoły średniej (bachilerato), następ-
nie planuje podjąć studia z matematyki i fizyki na Uniwersytecie Barceloń-
skim. Ma troje rodzeństwa, z którego dwoje urodziło się już w Barcelonie. 
Pomysłodawca i założyciel szkolnego naukowego koła dyskusyjnego, sty-
pendysta fundacji La Caixa w dziedzinie nauk ścisłych. Swoją przyszłość 
wiąże z Katalonią. 

LK – 21 lat, córka Marokanki i Pakistańczyka. Urodziła się w Barcelo-
nie. Ma 32-letniego brata oraz trójkę młodszego przyrodniego rodzeństwa 
z drugiego małżeństwa ojca. Raperka, animatorka czasu wolnego, współ-
pracowała z kilkoma stowarzyszeniami domami kultury w Barcelonie, 
współorganizuje zajęcia sportowe oraz warsztaty muzyczne i teatralne dla 
dzieci i młodzieży, m.in. w Centre Cívic Carmel w barcelońskiej dzielnicy 
Horta-Guinardó. Marzy o studiowaniu aktorstwa w Akademii Sztuk Te-
atralnych i wykonywaniu tego zawodu w przyszłości. 

LV – 22 lata, Ekwadorczyk. Od 11 lat w Barcelonie, przyjechał w wieku 
11 lat. Część jego rodziny osiedliła się we Włoszech. Kieruje domem mło-

60 Dane odnoszą się do okresu, w którym prowadzone były badania, czyli 2012 i 2013 r. 
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dzieżowym Casal Juvenil Ecuatoriano, w którym organizuje spotkania dla 
młodych Ekwadorczyków oraz młodzieży cudzoziemskiego pochodzenia 
z innych rejonów świata. Działa w Stowarzyszeniu Młodych Ekwadorczy-
ków w Barcelonie (JOVECU). Zaangażowany politycznie w sekcji młodzie-
żowej Socjalistycznej Partii Katalonii. 

MA – 18 lat, Marokańczyk. Od dziesięciu lat mieszka w Katalonii, więk-
szość czasu w Barcelonie, przybył w wieku 8 lat. Zajmuje się lekkoatlety-
ką (bieganie) i z tą aktywnością wiąże swoją przyszłość zawodową. Ma 
troje młodszego rodzeństwa, rodzice są bezrobotni. Ojciec przebywa na 
rencie, matka zajmuje się domem i uczy się katalońskiego w fundacji Nous 
Catalans.

SM – 17 lat, Marokanka. Od 10 lat mieszka w Barcelonie, przyjechała 
w wieku 7 lat z mamą i siostrą, dołączając do ojca i pozostałego rodzeń-
stwa. Ojciec przebywa w Katalonii od 1987 roku, mama przyjechała po raz 
pierwszy w 1989 roku, ale potem wróciła do Maroka na kilka lat i wyjecha-
ła ponownie. Ma pięcioro rodzeństwa (2 siostry, 3 braci). Interesuje się es-
tetyką, w przyszłości chciałaby pracować jako masażystka lub pielęgniarka. 
Zaręczona z Marokańczykiem. 

SJ – 32 lata, Marokańczyk. Od 26 lat w Barcelonie, przyjechał w wieku 
6 lat. Od 1,5 roku współpracuje z fundacją Nous Catalans (NC), wcześniej 
działał w różnych stowarzyszeniach w Barcelonie. Pełni funkcję sekreta-
rza Espai Catalanomarroquí, sekcji NC zajmującej się integracją społecz-
ności marokańskiej w Katalonii. Pracuje w sektorze handlu zagranicznego, 
często odwiedza Maroko z powodów biznesowych. Żonaty z Marokanką, 
ma córkę.

SG – 26 lat, Marokańczyk. Od 17 lat przebywa w Barcelonie, wcześniej 
mieszkał 6 lat w Madrycie, przyjechał do Hiszpanii w wieku 3 lat. Ma sied-
mioro rodzeństwa, większość rodziny mieszka w Europie (Madryt, Barce-
lona, Paryż, Bruksela). Ukończył kilka kursów z dziedziny komunikacji, 
dziennikarstwa sportowego, produkcji i redakcji programów radiowych. 
Pracował jako redaktor, spiker radiowy, komentator sportowy w różnych 
lokalnych radiostacjach w Barcelonie. Obecnie dyrektor programu radio-
wego „Els Nous Catalans” (Nowi Katalończycy), nadawanego przez Ra-
dio Kanal Barcelona, w którym z zaproszonymi gośćmi rozmawia na te-
maty dotyczące imigracji i wielokulturowości w Katalonii.

VM – 20 lat, Ekwadorka. Mieszka w Barcelonie od 11 lat, przyjecha-
ła w wieku 9 lat, dołączając wraz z siostrą do mamy i brata. Ojciec, roz-
wiedziony z matką, pozostał w Ekwadorze. W średniej szkole zawodowej 
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(poziom grado medio) uczy się ekonomii i marketingu. Po jej ukończeniu 
chciałaby się rozwijać w tym kierunku i jednocześnie studiować anatomię 
patologiczną. Współpracuje jako wolontariuszka ze stowarzyszeniem Fede 
Latina w Barcelonie. W przyszłości chciałaby wrócić do Ekwadoru i tam 
zamieszać na stałe. 

Lista ekspertów 

1. ECS – Peruwiańczyk, działacz społeczny, pracownik Biura ds. Oby-
watelskich Partii Socjalistów Katalonii (Partit dels Socialistes de Catalunya)

2. RSV – Katalończyk, dyrektor Wydziału ds. Wielokulturowo-
ści i Imigracji w Urzędzie Miasta Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

3. MID – Serbka, dyrektorka Domu Słowiańskiego (Casa Eslava) 
w Barcelonie, poetka.

4. FA – Marokanka, mediatorka kulturowa w Stowarzyszeniu Ibn 
Batuta.

5. JGB – Argentyńczyk, Przewodniczący Fede Latina, Federacji Laty-
nosów w Barcelonie.

6. SPR – profesor socjologii na Uniwersytecie Barcelońskim (Universi-
tat Autónoma de Barcelona), ekspertka w dziedzinie migracji.

7. LD – Katalonka, antropolożka, pracowniczka Domu Słowiańskiego 
w Barcelonie, działaczka partii Republikańska Lewica Katalonii (Esquerra 
Republicana de Catalunya)
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza przemian tożsamości i procesu integracji dzieci imi-
grantów w Barcelonie, na podstawie materiału empirycznego uzyskanego w cza-
sie badań terenowych w 2012 i 2013 roku. Stolica regionu Katalonii, w której prze-
nikają się wpływy hiszpańskie, katalońskie oraz elementy kultur imigranckich, 
stanowi interesujący obszar kształtowania się rożnych typów poliwalentnej tożsa-
mości. Coraz większy udział potomków imigrantów w życiu społecznym powo-
duje przemiany definicji „katalońskości”. Nowi Katalończycy, którzy konsekwent-
nie zmieniają społeczno-kulturowy krajobraz regionu, pozostają jednocześnie 
pod wpływem wspólnot (rodzinnej, religijnej, narodowej) kraju pochodzenia 
swoich rodziców oraz społeczności kraju przyjmującego. Ten dualizm bywa źró-
dłem kryzysów, niepewności i poczucia deprywacji. Ale złożona tożsamość może 
też pobudzać kreatywność i inspirować do przekraczania granic wyznaczonych 
przez kulturę narodową, o czym świadczą przywołane w artykule przykłady za-
angażowania młodych imigranckiego pochodzenia w działalność społeczną, edu-
kacyjną, dziennikarską czy artystyczną. 

Słowa kluczowe:
Katalonia, dzieci imigrantów, tożsamość kulturowa.

Summary

New Catalans. Identity and socio-cultural integration of immi-
grants’ children in Barcelona

The article aims to analyze the identity transformations and the integration pro-
cesses of immigrant’s children in Barcelona. It is based on the empirical data col-
lected during the field research in 2012 and 2013. The capital of Catalonia is the 
place of coexistence of Catalonian and Spanish influences, mixed up with other 
cultural elements coming from foreign immigrants communities. Therefore, it is 
an interesting area of formation of different types of polyvalent identities. The 
growing presence of descendants of immigrants leads to transformations of the 
idea of “being Catalan”. New Catalans, consequently changing the socio-cultural 
environment of the region, are concurrently influenced both by the communities 
(familiar, religious, national ones) of their parents country of origin and by the 
receiving society. This dualism may cause crisis, insecurity and the feeling of de-
privation. Yet, the hybrid identity may also stimulate creativity and function as 
incentive to overcome the traditional boundaries set by national culture. It has 
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been shown in the article, through the examples of immigrants’ children involved 
in social, educational, journalistic or cultural activities. 

Keywords: 
Catalonia, children of immigrants, cultural identity.
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POWRÓT SEFARDYJCZYKÓW. O ŻYDACH WE 
WSPÓŁCZESNEJ HISZPANII

Wstęp

Celem artykułu jest próba rekonstrukcji losów hiszpańskich Żydów na 
hiszpańskich ziemiach i zobrazowanie, jak wraz z upływem czasu zmieniał 
się ich wpływ na życie społeczne, polityczne i kulturalne Hiszpanii. Od-
rębną kwestią, która została poruszona jest problem współczesnych postaw 
wobec Żydów. 

Na mocy ustawy 12/2015, która weszła w życie w październiku 2015 r., 
Żydzi sefardyjscy, będący potomkami Żydów wypędzonych z Hiszpanii 
w 1492 r., będą mogli, spełniwszy wymogi, które omawiam w dalszej czę-
ści tekstu, otrzymać hiszpańskie obywatelstwo1. De facto, dotyczyć to może 
4300 osób. Ta nowa ustawa stała się dla mnie przyczynkiem do poniż-
szych rozważań na temat losu Sefardyjczyków, sytuacji Żydów w Hiszpanii 
i obecnego tam antysemityzmu. 

Żydzi2 we współczesnej Hiszpanii stanowią niewielki procent społeczeń-
stwa. Według opracowania opublikowanego w 2014 r. przez hiszpańskie 

1 Ley 12/2015 de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los  sefar-
díes originarios de España, czyli Ustawa 12/2015 z dnia 24 czerwca, o przyznawaniu hiszpań-
skiego obywatelstwa wywodzącym się z Hiszpanii Sefardyjczykom. Dostępna na stronie BOE 
(hiszpańskiego odpowiednika Dziennika Ustaw). Artykuł Miquela Arberoli w dzienniku „El 
País” o powrocie Żydów Sefardyjskich do Hiszpanii po przyjęciu ustawy 12/2015. Adresy stron 
internetowych i daty dostępu umieszczono w bibliografii.

2 W tekście stosuję pisownię słowa Żyd wielką literą kiedy chodzi o przedstawiciela grupy etnicz-
nej, a małą kiedy mam na jej myśli wyznawcę judaizmu, zgodnie ze stanowiskiem Rady Języka 

Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XXVIII (2017)
DOI 10.15290/pss.2017.28.04
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz instytucji Centro Sefarad-Israel3 
stworzonego we współpracy z badaczami kultury żydowskiej, takimi jak, 
m.in. José Antonio Lisbona Martín4, Jacobo Israel Garzón5, Miguel de Lu-
cas6, Esther Berdahan Cohen7, Hiszpanię zamieszkuje aktualnie ok. 30 tys. 
Żydów [Lisbona Martín 2014: 16]. To niewiele w porównaniu z szacunkami 
z XIV w., kiedy to do 1370 r. hiszpańskie ziemie zamieszkiwało 180 tys. – 
250 tys. Żydów [Peréz, 2005: 55]. 

Żydzi sefardyjscy wczoraj i dziś

Diaspora Żydów sefardyjskich, a więc wywodzących się z Hiszpanii, jest 
zdecydowanie mniej liczna na świecie niż diaspora Żydów aszkenazyjskich, 
czyli tych związanych z terenami Niemiec, Francji i Europy Wschodniej. Se-
fardyjczycy, czyli Żydzi hiszpańscy, swoją nazwę zawdzięczają hebrajskiemu 
słowu, określającemu Półwysep Iberyjski (Sefarad), [Ayoun, Vidal, 2002: 13]. 
W 1492 r. ci, którzy nie wyrzekli się swojej wiary, na mocy edyktu z Granady, 
zostali wydaleni z Hiszpanii, której tożsamość od czasów Królów Katolickich 
była ściśle związana z katolicyzmem właśnie [Pérez, 2005: 15]. Dziś potom-
kowie sefardyjskich Żydów mają możliwość powrotu do korzeni i ponowne-
go zintegrowania się z hiszpańskim społeczeństwem. 

Polskiego, dostępnym na jej oficjalnej stronie.

3 Opracowanie Cuadernos de la Escuela Diplomática número 51. El judaísmo. Contribucciones 
y presencia en el mundo contemporáneo jest dostępne na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Hiszpanii.

4 Politolog i dziennikarz, specjalista, zajmujących się kwestią żydowską we współczesnej Hiszpa-
nii oraz relacjami hiszpańsko-izraelskimi. Autor książek o tematyce żydowskiej: Retorno a Se-
farad. La política de España hacia sus judíos en el siglo XX (1993), Samuel Hadas. Embajador de 
Israel al Servicio de la Paz (2011) y España-Israel. Historia de unas Relaciones Secretas (2002).

5 Pisarz, krzewiciel kultury żydowskiej w Hiszpanii, Sefardyjczyk, przewodniczący Wspólnoty Ży-
dowskiej w Madrycie w latach 2001-2008, a od 2003 r. przewodniczący Federacji Wspólnot Ży-
dów Hiszpańskich. Autor książek: El Exilio Español Republicano y los Judíos (2009), Escrito en 
Sefarad: aportación escrita de los judíos de España la literatura, la erudición, la ciencia y la tecno-
logía contemporáneas (2005). 

6 Dyrektor Generalny instytucji Centro Sefarad-Israel, będącej miejscem spotkań dla wspólnot 
żydowskich w Hiszpanii. Zajmuje się promocją sefardyjskiego dziedzictwa kulturowego. 

7 Hiszpańska pisarka, Sefardyjka urodzona w Maroko. Autorka książki Déjalo, ya volveremos, 
w której opisuje życie wspólnoty sefardyjskiej. Obecnie jest szefową sekcji programu kultural-
nego centrum Centro Sefarad-Israel. Współpracuje z dziennikiem „El País”. 
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Król Hiszpanii Filip VI 30 listopada 2015 r. podpisał wspomnianą wcze-
śniej ustawę 12/2015, która pozwala pochodzącym z Hiszpanii sefardyj-
skim Żydom uzyskać hiszpańskie obywatelstwo. W królewskim przemó-
wieniu padło zdanie, że Hiszpania tęskniła za Sefardyjczykami, a ustawa 
stanowi nowe otwarcie w historii kraju, który czeka na ich powrót, po-
nieważ przed niemal pięcioma wiekami byli oni ważnym elementem na 
kulturowej mapie Hiszpanii. Co więcej, ta zmiana w prawie powinna być 
odczytywana jako „akt historycznego zadośćuczynienia za tragiczny i po-
ważny błąd Hiszpanii”8, jak przekonywał Eduardo Cohen, prezes Centrum 
Badań i Rozpowszechniania Kultury Sefardyjskiej (Centro de Investigación 
y Difusión de la Cultura Sefardi) z siedzibą w Buenos Aires, podczas spo-
tkania w Madrycie z przedstawicielami społeczności sefardyjskich z całego 
świata. Zainteresowani hiszpańskim obywatelstwem wnioskodawcy muszą 
spełnić ustawowo określone wymogi, tj.: dowieść, iż są potomkami Żydów 
sefardyjskich, a więc przedstawić stosowne dokumenty poświadczające 
pochodzenie, wykazać się znajomością języka ladino oraz zobowiązani są 
zdać test z wiedzy o hiszpańskiej konstytucji, kulturze i bieżących wyda-
rzeniach. Co najistotniejsze, Sefardyjczycy, decydujący się na naturalizację 
nie będą musieli zrzekać się swojego dotychczasowego obywatelstwa9.

Nie ma zgody co do tego, jakie czynniki decydują o przynależności do 
Żydów sefardyjskich [Ayoun, Sephiha, 2002: 13], dlatego też istnieje kil-
ka definicji sefardyjskości. Jedna z bardziej znanych definicji powstała na 
I Sympozjum poświęconym studiom nad sefardyjskimi Żydami, któ-
re miało miejsce 1-6 czerwca 1964 r. i precyzuje, że Sefardyjczycy to po-
tomkowie Żydów wyrzuconych z Hiszpanii w 1492 r. [Hassán, 1970: XVII]. 
Ta definicja jest bardzo wąska i skupia się na aspektach geograficznych 
oraz ramach czasowych. W 1988 r. zostaje ona rozszerzona o aspekt kul-
turowy: „sefardyjskość to przede wszystkim język, historia i wytwory kul-
tury Żydów pochodzących z Hiszpanii bądź zasymilowanych począwszy od 
tych, którzy wyemigrowali, aż po kolejne pokolenia, nawiązujące do trady-
cji judeo-hiszpańskiej, przebywający poza hiszpańskimi ziemiami” [Lacave, 
1978:VII-IX]. Z kolei Encyclopedia Judaica10 proponuje definicję bardzo 

8 Wypowiedź E. Cohena, prezesa Centrum Badań i Rozpowszechniania Kultury Sefardyjskiej 
z siedzibą w Buenos Aires, dostępna w elektronicznej wersji dziennika „Diario”, artykuł Rapha-
ela Mindera (06.12.2015).

9 Z BOE (hiszpańskiego Dziennika Ustaw): ustawa 12/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. o przyzna-
niu Sefardyjczykom hiszpańskiego obywatelstw (Ley 12/2015 de 24 de junio de 2015).

10 Z elektronicznej wersji Encyclopedia Judaica. 
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zawężoną: „potomkowie Żydów, którzy zamieszkiwali Hiszpanię i Por-
tugalię przed 1492 rokiem”. Równie lakoniczna jest ta, która pochodzi ze 
spotkania Federacji Żydów sefardyjskich zorganizowanego w Amsterdamie 
w 1971 r. i została sformułowana przez Elie Éliyachar [1971: 60]: „nazywam 
sefardim [Sefardyjczykami] wszystkich [Żydów], którzy nie są aszkenazim 
[Aszkenazyjczykami]”. 

Jednakże Éliyachar w swojej definicji nie uwzględnia tych Żydów, któ-
rzy nie pasują do podziału sefardim-aszkenazim, tj. Żydów z Jemenu, 
czyli Mizrachijczyków oraz z Etiopii, czyli Falaszów. 

W niniejszej pracy centrum zainteresowania stanowić będą Sefardyjczy-
cy w szerokim rozumieniu, które obejmuje Żydów wygnanych z Hiszpa-
nii w 1492 r. oraz ich potomków, żyjących poza granicami kraju, a także 
judeo-españoles, tj. hiszpańskich Żydów, którzy pozostali w Hiszpanii po 
edykcie wygnańczym, przechodząc na katolicyzm i nierzadko wyznając ju-
daizm w ukryciu, będący sefardim w odróżnieniu od aszkenazim.

Przeszłość Sefardyjczyków w Hiszpanii

Historia Żydów w Hiszpanii przypomina sinusoidę, jako że ich sytua- 
cja zmieniała się w zależności od władców i nastrojów społecznych. Raz 
byli szanowani, a innym razem pogardzani. Właściwie za każdych rzą-
dów i w każdej epoce historycznej doświadczali zarówno względnego spo-
koju i harmonijnej koegzystencji z innymi mieszkańcami Półwyspu, jak 
i szykan oraz przemocy ze strony władzy i ludności. Aż w końcu edykt 
z 1492 r. przypieczętował ich los i zmusił do opuszczenia ziemi, którą uczy-
nili swoją ojczyzną. W tej części ukazane zostaną zmienne koleje losu Ży-
dów na hiszpańskich ziemiach. 

Względny rzymski spokój

Trudno ustalić, jakie były początki Żydów na Półwyspie Iberyjskim. Le-
genda głosi, że pojawili się tam za czasów króla Salomona. Przyjąć moż-
na, że przybyli po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej, ok. VI w. p.n.e., zaś 
początek okresu rzymskiego w historii Hiszpanii datuje się na 197 r.p.n.e., 
kiedy Rzymianie utworzyli dwie prowincje –Citerior  (czyli Hiszpanię 
Bliższą) oraz Ulterior – Hiszpanię Dalszą, odbierając te ziemie Kartaginie 
po wygranych wojnach punickich. Hiszpania stała się częścią Cesarstwa 
Rzymskiego i na jej terenach postępował proces romanizacji. 
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Czas Cesarstwa Rzymskiego to okres względnego spokoju i stabilnej sy-
tuacji Żydów na Półwyspie. Rzymianie byli stosunkowo tolerancyjni wobec 
judaizmu, nadając mu status religio licita, co można tłumaczyć dosłownie 
jako „religia legalna”. Oznaczało to, że Żydzi mieli prawo do swobodnego 
wyznawania swojej wiary. Co prawda, nie cieszyli się oni sympatią, ponie-
waż stanowili zamkniętą grupę i nie byli skłonni do integracji z Rzymia-
nami, którzy nie rozumieli ich tradycji, m.in. szabasu oraz idei koszerności. 
Poza tym ludność żydowska wyznawała, podobnie jak potem chrześcijanie, 
wiarę monoteistyczną, co nie podobało się wielu Rzymianom, jak można 
wyczytać w tekstach Horacego, Tacyta i Piliniusza [Peréz 2007: 17]. Duża 
część społeczeństwa traktowała ich wrogo. W latach 66-73 n.e. na terenie 
Cesarstwa miała miejsce eskalacja wrogości wobec Żydów z uwagi na bru-
talną wojnę żydowską, która była ich wyrazem buntu przeciwko panowa-
niu rzymskiego na terytorium Judei [Johnson 2006: 56]. Jednak oficjalnie 
Żydzi na Półwyspie mieli prawa obywatelskie i byli respektowaną mniej-
szością wyznaniową. Wśród nich najwyższą pozycję mieli rzymscy bankie-
rzy-handlowcy, czyli negotiatores. Niemniej jednak do momentu przyjęcia 
przez Rzym katolicyzmu, tj. w IV w., Żydzi żyli w Rzymie spokojnie. Do-
piero od IV w. pod wpływem Kościoła katolickiego zaczęli być marginali-
zowani i zmuszani do konwersji wyznaniowej. 

Plemiona germańskie a Żydzi – od tolerancji ku represjom 

W V w. panowanie Rzymian na Półwyspie Iberyjskim dobiegło końca. 
Władza została przejęta przez plemiona germańskie. Ludność żydowska 
w Hiszpanii była wtedy liczna i szanowana m.in. przez Swebów i Wandalów, 
którzy pojawili się jako pierwsi spośród Germanów. Żydzi zajmowali się 
wtedy handlem i mieli status podobny do rzymskich bankierów-handlow-
ców, czyli negotiatores. Posiadali swoje własne dzielnice m.in. w Granadzie, 
Toledo oraz Tortosie, które nie były marginalizowane, a wręcz przeciwnie 
cieszyły się uznaniem plemion germańskich [Sayas, Abad, 2013: 152]. 

Jak twierdzi Cordero [2000: 14] dopiero za czasów Wizygotów, którzy 
przyjęli wiarę katolicką w 586 r. zaczęły pojawiać się napięcia między spo-
łecznościami żydowskimi a katolickimi. Na początku ich rządów, czyli od 
409 r. sytuacja Żydów nie uległa znacznemu pogorszeniu. Zajmowali się 
oni dalej uprawą ziemi i dzierżawili ją na zasadach kolonatu; byli sądzeni 
według prawa rzymskiego. Dopiero potem zostali podporządkowani ko-
deksowi Teodozjusza z 506 r. i pozbawieni pełnego prawa obywatelskiego. 
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To właśnie od momentu wejścia w życie tego kodeksu zaczęto ich trakto-
wać inaczej. Warto jednak wspomnieć, że początkowo prawa te nie były 
stosowane bardzo restrykcyjnie. Kodeks stanowił raczej martwy zapis ani-
żeli faktyczne prawo, znajdujące zastosowanie w życiu. 

Położenie Żydów zmieniło się w 586 r., po objęciu władzy przez wizygoc-
kiego władcę Rekkareda, który przeszedł na katolicyzm i w porozumieniu 
z Kościołem katolickim sprawił, że zostali oni poddani wielu restrykcjom, 
które ograniczały ich działalność handlową, prawo do ziemi oraz zakładały 
wysokie podatki [Durham-Seminario, 1975: 37]. Nadszedł czas represji. Ci, 
którzy mogli uciekali, a inni zostali bez środków do życia i stali się niewolni-
kami. W tamtym okresie Żydzi nie byli w stanie zintegrować się ze społecz-
nością Wizygotów z powodu licznych prześladowań. Idea zjednoczenia króle-
stwa pod panowaniem władców Wizygotów zakładała bowiem wykorzenienie 
judaizmu i zjednoczenie terytoriów dzięki wspólnej religii, tj. katolicyzmowi. 
W 612 r. sytuacja zaostrzyła się jeszcze bardziej, ponieważ Sisebut, kolejny 
władca Wizygotów, zakazał Żydom posiadania chrześcijańskich służących 
oraz wchodzenia w związki małżeńskie z katolikami. Żydzi stracili wówczas 
status szanowanych handlowców, jakim cieszyli się za panowania Wandalów 
i Swebów. Nastał dla nich trudny czas, lecz sytuacja ta zmieniła się wraz z wej-
ściem na ziemie Półwyspu Iberyjskiego trzeciej wielkiej religii: islamu.

Pozycja Żydów w epoce dominacji islamu

Okres arabskiego panowania na Półwyspie Iberyjskim to czas pomyślny 
dla hiszpańskich Żydów. Od VIII w. żyli w harmonii z muzułmanami. Do-
piero w XII w. ich sytuacja zaczyna się komplikować ze względu na dojście 
do władzy fanatycznej dynastii Almohadów. Arabowie, którzy byli wybawie-
niem od Wizygotów, okazali się kolejnymi prześladowcami. 

Początki epoki muzułmańskiej na ziemiach hiszpańskich były bardzo po-
myślne dla Żydów. Pokonani w 711 r. przez Tarika katolicy za swoją porażkę 
obwinili wrogów wiary katolickiej, czyli Żydów, którzy oddawali miasta mu-
zułmanom. Ci zaś przyjęli najeźdźców jak wybawienie, ponieważ dzięki nim 
mogli z pełną swobodą wyznawać swoją religię. Niekiedy pomagali najeźdź-
com do tego stopnia, że dowódcy muzułmańscy powierzali im obronę miast 
zaraz po ich zdobyciu [Pérez, 2007: 8]. Społeczności żydowskie rozkwitały, 
zakładając tzw. aljamas, czyli autonomiczne grupy, m.in. w Meridzie i w Kor-
dobie [Galovská, 2007: 9]. Jak podkreśla Hinojosa Montalvo [1998: 26] Ży-
dzi za czasów Al-Andalus zostali objęci ochroną jako lud księgi, czyli lud, 
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któremu Słowo Boże zostało objawione, a następnie spisane w świętej księ-
dze. W związku z tym mogli wyznawać swoją religię; w zamian za to pła-
cili jedynie dodatkowe podatki. Swój złoty okres przeżywali w okresie kali-
fatu, czyli w X i XI w. W tym okresie sprawowali ważne funkcje w państwie 
i wywierali wpływ na tak zwaną kulturę mudéjar, czyli kulturę będącą po-
łączeniem elementów muzułmańskich i chrześcijańskich, która dominowała 
w architekturze i sztuce Półwyspu od XII do XII w. [Romón Juan, 2009: 534]. 
Dotyczyło to zarówno literatury jak i nauki oraz prawa. W dużych miastach 
Żydzi zajmowali się także działalnością finansową. 

To epoka, kiedy mieli oni faktycznie duży wpływ na kulturę i sztukę Pół-
wyspu. Wielcy mistrzowie z Babilonii i Maghrebu tworzyli na terytoriach 
Hiszpanii żydowską kulturę, która oddziaływała na kulturę całego Półwy-
spu. Kultywowali również duchowość hebrajską, która miała swoje odzwier-
ciedlenie w poezji, gramatyce, egzegezie biblijnej, komentarzach do Talmudu, 
myśli prawnej, literaturze a także nauce. Największymi ośrodkami kultury 
żydowskiej na Półwyspie w tym okresie były: Kordoba, Malaga, Granada, 
Lucena, Sewilla i Saragossa [Hinojosa Montalvo, 1998: 26].

Sytuacja Żydów zaczęła ulegać pogorszeniu począwszy od 1146 r. Wów-
czas to do władzy doszli fanatyczni religijnie Almohadzi, będący marokań-
ską dynastią, pochodzenia berberyjskiego. Ich surowa interpretacja praw 
islamu sprawiła, że Żydzi albo byli zmuszeni do porzucenia swojej religii, 
albo cierpieli męczeńsko za wiarę [Pérez, 2007: 12]. Okres ten nie trwał 
jednak długo, gdyż od północy Półwyspu postępowała rekonkwista. Żydzi 
prześladowani przez Almohadów zaczęli „przemieszczać się na północ Pół-
wyspu, wtedy już katolicką, oferowano im tam bowiem ziemię i przywileje, 
by skutecznie osłabić Almohadów” [Levine-Melammed, 2004: 4]. Rekon-
kwista zapowiadała się dla Żydów pomyślnie. Nie mogli przewidzieć, czym 
się dla nich skończy tak dobrze zapowiadający się okres. 

Żydzi w okresie rekonkwisty

Rekonkwista była zbrojną walką chrześcijan na Półwyspie Iberyjskim 
o wiarę chrześcijańską oraz odzyskanie ziem podbitych przez muzułma-
nów w VIII w. Przybrała ona na sile w XI w. Wtedy to północne ziemie wró-
ciły pod chrześcijańskie panowanie. W XII i XIII w. proces ten objął także 
dolinę rzeki Ebro oraz Andaluzję, a więc chrześcijanie zaczęli odzyskiwać 
także południową Hiszpanię. Tereny niegdyś rządzone przez muzułmanów 
były przejmowane przez katolików. Jeszcze na początku epoki władców 
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katolickich nic nie zapowiadało tak dramatycznego końca hiszpańskich 
Żydów. Byli oni traktowani jako servi regis, czyli byli na służbie hiszpań-
skich władców, którzy korzystali z ich wsparcia przy administrowaniu 
ziem. Żydzi żyjący na terenach objętych rekonkwistą dostawali przywileje, 
jako że, Królowie Katoliccy, zwłaszcza Alfons X, król Kastylii-Leon oraz 
Jaime I, król Aragonii, uważali ich za wyśmienitych zarządców terytorial-
nych, świetnie organizujących życie społeczne. To na ich panowanie, a więc 
kolejno na lata 1252-1284 oraz 1262-1276, przypada największy okres ak-
tywności społecznej Żydów. Wtedy pojawiają się wielkie postaci judaizmu 
iberyjskiego, jak rabin, filozof i lekarz Nahmánides de Gerona, oraz rabin 
Barcelony Salomó Ben Adret [Hinojosa Montalvo, 1998: 27]. 

Przed rządami Ferdynanda V oraz Izabeli I Kastylijskiej Żydzi byli obec-
ni na dworze, zwłaszcza od momentu rządów monarchy Kastylii-Leon, 
Alfonsa VI, czyli od 1072 i pełnili ważne funkcje, szczególnie w obszarze 
zarządzania finansami publicznymi. Również w następnych latach m.in. 
król Pedro I, sprawujący rządy w latach 1350-1369, mianował głównym za-
rządcą finansowym Żyda Youçafa Pichona [Alvarez, Izquierdo, 2007: 90]. 
W ogóle dwór Pedra I nazywany był z pogardą „dworem żydowskim”, co 
wskazuje na dużą liczbę urzędników pochodzenia żydowskiego na dworze. 
Jednakże miano to można także odczytywać jako sygnał rodzących się na-
strojów antyżydowskich wśród ludu. 

Na dworze władców, którzy wydali edykt z 1492 r., tj. Ferdynanda V 
i Izabeli I Kastylijskiej, Żydzi byli obecni. Jak twierdzi Luiz Suárez Fernán-
dez [1998], zajmujący się czasami Królów Katolickich, tych dwoje władców 
było obrońcami społeczności żydowskiej, choć jest to dyskusyjne zważyw-
szy na fakt, że przypieczętowali oni tragiczny los Żydów. Niemniej jednak 
na ich dworze pracowali m.in. Abraham Seneor, który był rabinem Kastylii 
i głównym skarbnikiem Hermandad [bractwa] oraz Youçef Abravanel, po-
borca podatkowy Korony Kastylii. 

Kwestią dyskusyjną jest to, co skłoniło ich do wydania edyktu. We-
dług Blasco Martineza [2005: 13] Królowie Katoliccy dążyli do zjedno-
czenia całej Hiszpanii, a pomóc w tym miał jeden język i jedna religia. 
Wśród innych czynników wymienia się także presję ze strony klas niższych 
i szlachty feudalnej lub patrycjatu miejskiego. Powodem mogły być również 
ogólne nastroje społeczne, które uniemożliwiały wspólną pokojową koeg-
zystencję katolików i Żydów. 

Zmiany na niekorzyść Żydów zaczęły się w XIII w. i zaostrzyły w XIV w., 
kiedy w społeczeństwie pojawił się negatywny obraz wyznawców judaizmu, 



177Powrót Sefardyjczyków. Żydzi we współczesnej Hiszpanii a ich los w czasie…

mający swój początek w nauce Kościoła. Niedługo więc było Żydom dane 
cieszyć się spokojem, po uwolnieniu spod okrutnych rządów Almohadów. 

Okres panowania Królów Katolickich to okres kluczowy w budowaniu 
negatywnych postaw względem Żydów w Hiszpanii. Jak wskazuje Hinojo-
sa Montalvo [1998: 27] byli oni obwiniani o wszelkie nieszczęścia i zarazy 
m.in. za epidemię czarnej śmierci, czyli dżumy, którą łączono z przedstawi-
cielami wyznania mojżeszowego; byli synonimem złodziejstwa, wyzysku, 
lichwy i nieuczciwych interesów; postrzegano ich jako mściwych i fałszy-
wych; byli deprecjonowani i marginalizowani przez katolików. Za główną 
przyczynę nienawiści do Żydów można uznać ich silną pozycję ekonomicz-
ną, która stała się pożywką dla antysemityzmu i paradoksalnie przyczyniła 
się do ich upadku w Hiszpanii, jako że 

(…) ludność żydowska zajmowała się handlem i parała zawodami bankierskimi, 
związanymi właśnie z lichwą i kredytem, a więc szybszym pieniądzem niż praca 
na roli i bardziej pewnym niż narażanie życia dla zamorskich planów koron-
nych, prowadząca ich społeczności do ponadprzeciętnie korzystnej pozycji mate-
rialnej bywała zazwyczaj obiektem zawiści [Biernacka, 2009: 21]. 

Za czasów Królów Katolickich poddano Żydów segregacji, tworząc dla 
nich specjalne dzielnice nazywane pojęciem juderías. Nie mogli oni także 
nosić broni ani żadnych wyróżniających ich strojów bądź znaków; mieli też 
zakaz uczestnictwa w katolickich uroczystościach.

Wyznawania judaizmu zabroniono po zdobyciu Granady, ostatniego 
muzułmańskiego bastionu na Półwyspie Iberyjskim. Edykt z 1492 r., który 
został wydany przez Ferdynanda V Katolickiego oraz Izabelę I Kastylijską, 
zobowiązywał Żydów do opuszczenia królestwa w ciągu trzech miesięcy. 
Żydzi mogli pozostać na Półwyspie pod warunkiem przyjęcia chrztu i wy-
rzeczenia się swojej wiary. Tylko nieliczni zdecydowali się na ten krok. 
Reszta musiała opuścić hiszpańskie ziemie. Całe przedsięwzięcie zostało 
przeprowadzone bardzo szybko. Żydzi byli pozbawiani mienia i z dnia na 
dzień tracili wszystkie prawa; ustanowiono specjalnych komisarzy, którzy 
sprawowali funkcje administracyjne i zarządzali zatrzymanymi majątkami 
żydowskimi [Blasco Martínez, 2005: 15]. 

Wygnani hiszpańscy Żydzi kierowali się do Prowansji, Włoch, Afryki Pół-
nocnej, Imperium Osmańskiego i na Bałkany. W sumie przed i po wydaniu 
edyktu około 100 tys. do 150 tys. Żydów opuściło Półwysep Iberyjski, a Hisz-
pania tolerowała ich obecność tylko w Oranie w Afryce Północnej [Walaszek, 
2007: 66]. Dla hiszpańskich Żydów nastał czas tułaczki po świecie. 



178 Joanna Wyszyńska

Próby żydowskich powrotów w XIX i XX wieku

Hiszpańscy Żydzi pojawili się ponownie w Hiszpanii dopiero w XIX 
w. kiedy w 1859 r. w Maroko, Ceucie i Melilli doszło do incydentów anty-
hiszpańskich. Gdy wojsko hiszpańskie wkroczyło na teren marokańskiego 
miasta Tetuan, mieszkający tam Sefardyjczycy powitali Hiszpanów niczym 
wybawicieli, ponieważ byli bardzo źle traktowani przez Maurów [Pérez, 
2005:297]. Było to kuriozalne wydarzenie. Oto Sefardyjczycy witali z rado-
ścią swoich dawnych oprawców; witali tych, którzy ich wygnali, i teraz wal-
czyli po ich stronie. Wtedy też nieliczni Żydzi zdecydowali się nawet na prze-
niesienie do hiszpańskiej Ceuty, gdzie zostali dobrze przyjęci, a niektórzy 
żydowscy kupcy wyruszyli do Madrytu, Barcelony i andaluzyjskich miast, 
korzystając z wolności wyznania zadekretowanej w 1869 r. Większość, mimo 
wszystko, zdecydowała się zostać w Maroko, z uwagi na wciąż żywy w Hisz-
panii antysemityzm, który trwać będzie jeszcze przez długi czas w konserwa-
tywnych kręgach katolickich. 

W czasie I wojny światowej, po kampanii filosefardyjskiej Angela Pulido 
Fernandeza, lekarza żydowskiego pochodzenia, zwanego „Apostołem Sefar-
dyjczyków”, który „zainteresował kwestią sefardyjską Hiszpanię i Amerykę” 
[Estrugo, 2010: 7], Sefardyjczycy zaczęli pojawiać się liczniej w Hiszpanii, 
ponieważ w wyniku działań wojennych tereny Imperium Osmańskiego, za-
mieszkiwane przez Sefardyjczyków przeszły we władanie Greków, którzy ich 
dyskryminowali. W związku z tym wysłali do Madrytu delegację na czele 
z Izaakiem Alcheh Saporta, która przyniosła oczekiwany skutek i w 1916 r. 
rządy Grecji i Hiszpanii podpisały porozumienie, na mocy którego Hiszpania 
otaczała opieką Sefardyjczyków, tak jakby byli oni obywatelami hiszpańskimi 
[Pérez, 2005: 305]. Jednak formalnie pozostawali obywatelami tureckimi i do-
piero za dyktatury Primo de Rivery 20 grudnia 1924 r. wydany zostaje dekret, 
który przyznaje obywatelstwo hiszpańskie Sefardyjczykom nazywanym anti-
guos protegidos españoles. Dekret ten objął jedynie Sefardyjczyków zamiesz-
kujących tereny Imperium Osmańskiego [González, 2014: 201]. 

Wkład Żydów w wielokulturowe dziedzictwo Hiszpanii

Hiszpańscy Żydzi oprócz tego, że zajmowali wysokie stanowiska na 
dworze, zwłaszcza w XI-XV w. i sprawowali ważne funkcje w społeczeń-
stwie, mieli także wpływ na hiszpańską kulturę. Najbardziej widoczne było 
to zwłaszcza w X-XII w., a za przykład wielokulturowej mieszanki, na któ-
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rą wpływ miała kultura hiszpańskich Żydów, mogą posłużyć dwa miasta: 
Toledo i Alcalá de Henares, gdzie trzy kultury: żydowska, katolicka i mu-
zułmańska współistniały ze sobą bez większych napięć. Również w innych 
miastach, m.in. w Barcelonie, Kordobie, Maladze, Palmie de Mallorca, 
widoczne było wzajemne przenikanie się kultur. Sąsiadowały ze sobą ko-
ścioły, meczety i synagogi, które obecnie stoją w Hiszpanii, przypominając 
o czasach kiedy, trzy kultury podawały sobie ręce. 

Żydzi wnieśli wielki wkład w działalność tzw. szkoły tłumaczy w Toledo, 
utworzonej z inicjatywy arcybiskupa Rajmunda de Sauvetât. Jej znaczenie 
jest nie do przecenienia z punktu widzenia rozwoju kultury Zachodu. Od 
trzeciej dekady XII w. aż do połowy XIII w. (1130-1283) dokonywano tutaj 
przekładów dzieł poświęconych nauce, filozofii, religii z arabskiego na łaci-
nę, a potem z łaciny na hiszpański. Praca ta była wykonywana przy wspól-
nym wysiłku ludności chrześcijańskiej, żydowskiej oraz muzułmańskiej11. 

Hiszpańscy Żydzi przyczynili się także do rozkwitu literatury postbiblij-
nej, m.in. do studiów nad Talmudem, czyniąc tym samym Półwysep Ibe-
ryjski ważnym miejscem dla tychże badań. To właśnie hiszpańscy Żydzi 
w epoce Al-Andalus rozwinęli gatunek zwany piyut, czyli poemat litur-
giczny. Poza tym tworzyli żydowsko-hiszpańską poezję religijną, zwłaszcza 
w X-XV w., pisząc psalmy. Twórcy tacy, jak Shmuel Ibn Nagrela, Moisés 
Ibn Ezrá oraz Majmonides zapisali się w historii złotego okresu literatu-
ry sefardyjskiej. Wspominając o literaturze nie sposób nie wymienić Don 
Issaca Abrabanela, który należy do najznakomitszych filozofów, uczonych 
i pisarzy okresu średniowiecza. Jego praca Dialogi miłosne, będąca kaba-
listyczno-filozoficzną historią traktującą o miłości platonicznej, była źró-
dłem inspiracji dla Szekspira i Cervantesa, który w swoim Don Kiszocie cy-
tuje Abrabanela [Netanyahu, 1998: ix].

Najbardziej chyba jednak znany twórca literacki żydowskiego pocho-
dzenia, który zapisał się złotymi zgłoskami w hiszpańskiej historii litera-
tury to Fernando de Rojas, tworzący na przełomie XV i XVI w., twórca 
słynnej po dziś dzień Celestyny. Tragikomedii o Kalikście i Malibei, która, 

11 Łacińskie i hiszpańskie wersje arabskich tekstów wraz z innymi zbiorami tworzonymi przez 
szkołę tłumaczy w Toledo miały niebagatelne znaczenie dla rozwoju filozofii, nauki oraz lite-
ratury zachodniego świata, jako że wniosły na Półwysep Iberyjski ogrom nowej wiedzy, która 
zmieniła kierunek myślenia i utorowała drogę dla wspaniałego ducha humanizmu, który histo-
ria określiła mianem epoki renesansu [Hernando, Fernández, 1997: 25]. O szkole toledańskiej 
pisze, m.in. Valentín García Yebra, Traducción: Historia y Teoría, Serafin Vegas González, La 
Escuela de Traductores de Toledo en la historia del pensamiento, Joaquín Lomba Fuentes, La raíz 
semítica de lo europeo. 
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zdaniem Menendeza Pelayo [1962: 15], jest największym dziełem w hisz-
pańskiej literaturze po Don Kiszocie.

Kultura hiszpańskich Żydów miała znaczący wpływ także na filozo-
fię; nie tylko na myśl z kręgu iberyjskiego, lecz również na myśl całego 
zachodniego świata. Na szczególną uwagę zasługuje Majmonides, medyk 
i filozof, urodzony w Kordobie, autor filozoficznego dzieła Przewodnik 
dla błądzących, w którym porusza kwestie astronomii, logiki, etyki, po-
lityki i teologii, przedstawia doktrynę judaistyczną oraz podstawy racjo-
nalistycznych poglądów neoplatońskich, które wywarły wpływ na filo-
zoficzną scholastykę [Kraemer, 2010:19]. Dzieło to zainspirowało potem 
Spinozę12, zafascynowanego panteizmem Majmonidesa i racjonalizmem 
Kartezjusza, i stanowiło podstawę m.in. Wyznania wiary filozofa i No-
wych rozważań dotyczących rozumu ludzkiego Leibniza13.

Obecność Żydów na Półwyspie Iberyjskim zostawiła ślady także w ję-
zyku. Słowa pochodzące ze Starego Testamentu i dotyczące religii, takie 
jak amén, aleluya, cábala, maná14 są pochodzenia hebrajskiego. Nie moż-
na również zapomnieć o języku ladino, będącym połączeniem języka he-
brajskiego, piętnastowiecznego hiszpańskiego oraz portugalskiego15, uży-
wanym tradycyjnie przez potomków wypędzonych Żydów hiszpańskich. 
Język ladino jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Nazywany jest także dia-
lektem judeo-hiszpańskim (judeo-español), sefardí lub español sefardí. 
Wszystkie te nazwy odnoszą się do tego samego języka. Z tym, że termin 
sefardí (español sefardí) używany jest głównie przez hiszpańskich naukow-
ców; dialekt judeo-hiszpański podkreśla związki ladino z językiem hisz-

12 Spinoza był zafascynowany mistycyzmem i panteizmem Majmonidesa Przejął od niego głęboką 
wiarę w jedność całego bytu (monizm). Bóg Spinozy, czyli Deus sive natura, Bóg tożsamy z na-
turą, odbierany jako res cogitans, czyli idea kognitywna jest nawiązaniem do Boga postrzegane-
go przez Majmonidesa jako aktywność intelektualna. Więcej na ten temat w artykule Carlosa 
Fraenkela [2006], Maimonides God and Spinoza’s Deus sive natura, “Journal of the History of 
Philosophy”, nr 44: 169-215. 

13 Leibniz był zainspirowany racjonalną myślą Majmonidesa oraz nawiązywał do jego teologii ne-
gatywnej, ukazującej niewspółmierność wszelkich wysiłków poczynionych do opisania Boga. 
Podzielał także jego pogląd co do prostoty Boga, a więc uważał, że jest pierwszą prostą substan-
cją. Więcej na temat wspólnych punktów w filozofii obu myślicieli w artykule Antonia Ríosa 
Rojasa [2002] w czasopiśmie „Revista Espanola de Filosofía Medieval”, nr 9: 287-295.

14 Informacje dostępne na stronie poświęconej zagadnieniom żydowskim. Z artykułu Maria Edu-
arda Cohena Las palabras hebreas en la lengua española o hebrajskiej etymologii słów w języku 
hiszpańskim.

15 Ze strony Żydowskiego Instytutu Historycznego.
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pańskim; a termin ladino został ukuty przez Sefardyjczyków, aby odróżnić 
ich własny język od języka hebrajskiego [Hernández González, 2001: 41]. 

Polityka generała Franco wobec Żydów w okresie II wojny 
światowej

Hiszpańscy Żydzi, którzy przybyli do Hiszpanii w 70 r. naszej ery, po 
zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej, traktowali Hiszpanię, czyli Sefarad, 
jak swoją Ziemię Obiecaną. I rzeczywiście były okresy, kiedy żyło im się 
tam dobrze. W XV w. Żydzi ostatecznie musieli przestać upatrywać swo-
jej Ziemi Obiecanej w Hiszpanii. Zaczął się czas wykluczenia, niesprawie-
dliwości i prześladowań, które pięć wieków później ponownie staną się 
udziałem społeczności żydowskiej. II wojna światowa, podobnie jak edykt 
z 1492 r. wykluczyła Żydów ze społeczeństwa i przyczyniła się do ogromu 
cierpień. Można doszukać się pewnej analogii między tymi dwoma wyda-
rzeniami. W obu przypadkach Żydzi byli zmuszeni do walki o przetrwa-
nie. Zostali zaszczuci, wygnani ze swoich domów i wyrwani z życia, jakie 
wiedli dotychczas. II wojna światowa przypomniała więc o kwestii sefar-
dyjskiej w hiszpańskiej historii. Sefardyjczycy niejako powrócili, a Franco 
wykorzystał ich do stworzenia swojego mitu: mitu wybawcy sefardyjskich 
Żydów. Okres wojny i rządy generała Franco w tym konkretnym czasie 
miały niebagatelne znaczenie dla hiszpańskich Żydów. 

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Żydzi z niepokojem spoglą-
dali na rosnącego w siłę generała Franco, któremu blisko było do faszyzmu 
i ideologii nazistowskiej. Zarówno ci w kraju, jak i poza jego granicami 
wspierali lojalnie Republikę. Po przejęciu władzy przez nacjonalistyczne-
go Franco w 1936 r. Hiszpania stała się wybitnie antysemicka zarówno ze 
względów religijnych, jak i politycznych. Caudillo słynął ze swojej religij-
ności i jego słowa, wypowiedziane do Henriego Massisa we francuskiej ga-
zecie „Candide”: „W Hiszpanii albo jest się katolikiem, albo jest się nikim” 
[Rueda, 2013: 255] dobitnie podkreślają jego światopogląd. Politycznie 
Franco sympatyzował z Mussolinim i Hitlerem, starając się jednak zacho-
wać względną neutralność. Jak sam mawiał polityka zagraniczna Hiszpanii 
to hábil prudencia (zmyślna roztropność). Państwo starało się nie anga-
żować bezpośrednio w wojnę, aczkolwiek korzystało ekonomicznie z siły 
Państw Osi, i pomocy Niemiec, jako że nielimitowany eksport wolframu 
był ogromną siłą napędową dla wyniszczonej wojną domową Hiszpanii 
[Rozenberg, 2010: 56]. Polityczne sympatie Franco nie sprzyjały zatem Ży-
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dom. Należy jednak wspomnieć, że zdawał się mieć do nich ambiwalentny 
stosunek. Jak stwierdza historyk Joseph Pérez [2005: 314] Franco zaprze-
czał sam sobie w kwestii Żydów. Z jednej strony zarzucał im konspirację 
i współpracę z komunizmem, i był zwolennikiem edyktu z 1492 r., z drugiej 
zaś nawiązywał do czasów wielokulturowej Hiszpanii. 

Niemniej jednak za czasów generała Franco, zwłaszcza w okresie pokry-
wającym się z II wojną światową, Hiszpania była antyżydowska. Antyse-
mityzm Franco wiązał się z łączeniem Żydów z masonerią i komunistami, 
czyli wrogami dyktatury, a więc różnił się od rasistowskiego antysemity-
zmu nazistowskiego [Baer, 2011: 503]. Stosunek do Żydów we frankistow-
skiej Hiszpanii wynikał z konserwatyzmu oraz katolicyzmu. Trzeba jednak 
wspomnieć, iż kościół katolicki w Hiszpanii potępiał nazistowskie zapędy 
i rasistowskie idee, próbując przekonać Franco o zgubnych skutkach jego 
germanofilii i zapatrzenia w ideologię faszyzmu i nazizmu [Trías, 2001: 197]. 
Postawa Kościoła w Hiszpanii za czasów reżimu generała Franco była nie-
jednoznaczna. Z jednej strony bowiem wspierał hiszpański centralizm i cie-
szył się uprzywilejowaną pozycją, z drugiej zaś podejmował lokalne działania 
sprzeczne z ideą unifikacji wyznaniowej i etnicznej kraju, wspierając odmien-
ność m.in. Basków [Biernacka 2016: 51 i nast.] a także podając w wątpliwość 
przekonania generała Franco w kwestii żydowskiej. 

Sefardyjska diaspora w czasie II wojny światowej była liczna w Grecji, 
Bułgarii oraz we Francji. W samej okupowanej Francji „Sefardyjczycy sta-
nowili ok. 175 tys. (…). Wśród nich ok. 4500 posiadało dokumenty po-
twierdzające hiszpańskie pochodzenie” [Rother, 2005: 100]. W 1940 r. po 
wkroczeniu Niemców na ziemie francuskie Żydzi zaczęli zgłaszać się po 
hiszpańskie wizy, chociażby w celu tranzytu do Stanów Zjednoczonych 
lub innych zachodnich krajów. Jednak polityka Madrytu była restrykcyjna 
– ubiegający się musieli mieć oficjalną zgodę na opuszczenie Francji oraz 
dokument, że mają zapewniony azyl w innym kraju [Sachar, 1995: 178]. 
Pomoc dla Żydów była znikoma. Co więcej, w 1941 r. Himmlerowi zosta-
ła przekazana lista 6 tys. Żydów znajdujących się na terenie Hiszpanii16. 
Władze lokalne miały pomóc w ustaleniu ukrywających się tam Sefardyj-
czyków, którym, dzięki ich hiszpańskim korzeniom i znajomości języka, 
łatwiej było wtopić się w społeczeństwo i ukryć swoją tożsamość. Restryk-
cyjność władz osłabła dopiero, kiedy Państwa Osi zaczęły tracić przewa-

16 Artykuł o liście żydowskiej przekazanej Himmlerowi przez rząd Franco opublikowany w „The 
Guardian” 2010, 20 czerwca.



183Powrót Sefardyjczyków. Żydzi we współczesnej Hiszpanii a ich los w czasie…

gę. Sytuacja zmieniła się w 1943 r., kiedy szala zwycięstwa przechyla się na 
stronę Aliantów. Wtedy Franco zdał sobie sprawę, że ze względu na opinię 
międzynarodową trzeba postępować z kwestią żydowską ostrożnie. Dlatego 
obsadził siebie w roli ratującego Żydów przed prześladowaniami i śmiercią. 
Tak naprawdę jednak rząd Franco nie zrobił praktycznie nic, aby uratować 
Żydów. Ocaleni zawdzięczali życie inicjatywom i determinacji konsuli oraz 
ambasadorów, którzy oferowali im swoją pomoc, jak również samemu 
rozwojowi wojny. W miarę jak Alianci zdobywali przewagę łatwiej było 
przekonać rząd hiszpański do repatriacji Żydów, udzielania im azylu i do 
umożliwienia im przejścia przez Pireneje [Baer, 2011: 504]. 

Ochroną zostali objęci przede wszystkim mieszkający poza Hiszpanią 
Sefardyjczycy, o których Franco przypomniał sobie w odpowiednim mo-
mencie, czyli kiedy Niemcy i ich sojusznicy zaczęli tracić przewagę. Ta-
kie specjalne traktowanie dotyczyło wyłącznie Sefardyjczyków z Grecji 
i Egiptu na mocy porozumień z tymi państwami. Żydzi sefardyjscy przeby-
wający na innych ziemiach nie dostali żadnego wsparcia. Poza tym, tak na-
prawdę, rząd hiszpański ograniczył się jedynie do podpisania powyższych 
porozumień oraz wydania prosefardyjskiej ulotki „España y los judíos se-
farditas” („Hiszpania i Żydzi sefardyjscy”), [Carrete, 2010: 137]. Nie pocią-
gnęło to za sobą żadnych realnych działań. 

To właśnie ta zręczna polityka tworzenia pozytywnego wizerun-
ku, prowadzona w ostatnich latach wojny, przyczyniła się do powstania 
mitu Franco jako wybawcy Żydów podczas II wojny światowej. Tym-
czasem sam Franco miał z tym niewiele wspólnego. Dane statystyczne 
mówią o 60 tys. uratowanych Żydów, ok. 35 tys. uciekło przez Hiszpanię 
z Europy. Wielu z nich uciekło nielegalnie – bez dokumentów i odpo-
wiednich pozwoleń, ponieważ dyplomaci hiszpańscy interpretowali prze-
pisy ustanowione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo ela-
stycznie, tak aby pomóc Żydom [Eiroa, 2001: 60]. Tak więc to hiszpańska 
dyplomacja przyczyniła się do uratowania wielu żydowskich istnień oraz 
umożliwienia Żydom ucieczki przez Hiszpanię na Zachód. 

To, że Hiszpania stała się dla Żydów jedną z niewielu dróg do wolno-
ści zawdzięcza się urzędnikom państwowym m.in.: Ángelowi Sanzowi 
Brizowi, „Aniołowi z Budapesztu”, który objął opieką Sefardyjczyków, 
żyjących na Węgrzech i ratował ich dzięki fałszowaniu dokumentów; 
Josému Ruizowi Santaelli, dyplomacie hiszpańskiej ambasady w Berlinie, 
który wraz z żoną, z narażeniem życia pomagał Żydom, za co w 1988  r. 
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zostali oboje wyróżnieni tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata [Paldiel, 2007: 17]. 

Początki rządów generała Franco, które zbiegły się z wydarzeniami  
II wojny światowej, naznaczone były antysemityzmem. Jednak w okresie 
kiedy Państwa Osi zaczęły przegrywać Franco zmienił front i w latach 
pięćdziesiątych  pragnął wykreować się na żydowskiego wybawcę, przy-
pisując sobie zasługi hiszpańskich dyplomatów, którzy faktycznie poma-
gali Żydom. Potem w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dyskurs 
antysemicki generała Franco nie był już tak silny. Widać to m.in. w dzia-
łaniach społeczno-kulturalnych: od początku lat sześćdziesiątych są zakła-
dane organizacje żydowskie, mające na celu promocję kultury żydowskiej 
w hiszpańskim społeczeństwie.

Żydzi hiszpańscy po II wojnie światowej i współcześnie

Dziś Sefardyjczycy zamieszkują głównie Afrykę Północną, Grecję, Tur-
cję, Stany Zjednoczone, Argentynę, Kanadę oraz Izrael. W Izraelu jest 
300 tys. Sefardyjczyków posługujących się językiem hiszpańskim i ladino; 
szacuje się, że ok. półtora miliona mówiących po hiszpańsku Sefardyjczy-
ków jest rozrzuconych po całym świecie [Caro, 1986: 261]. Nazywani są 
españoles sin patria, czyli Hiszpanami bez ojczyzny. Zachowują bowiem 
hiszpańskie zwyczaje, posługują się dialektem judeo-hiszpańskim i tworzą 
namiastkę Sefarad na obcych ziemiach zachowując liturgię według rytu se-
fardyjskiego oraz kultywując sefardyjską muzykę i literaturę we wspomnia-
nym wcześniej języku ladino. 

Żydzi w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

Po zawierusze II wojny światowej spuścizna żydowska zaczęła powoli wra-
cać do świadomości społecznej w Hiszpanii. Jeśli zaś chodzi o realny powrót 
Żydów sefardyjskich na hiszpańskie ziemie, to sprawa ta nie była prosta aż 
do 2015 r., czyli roku wejścia w życie uchwały 12/2015. Jednak w latach wcze-
śniejszych Sefardyjczycy w przeważającej większości nie wrócili do Hiszpanii. 
Chociaż warto wspomnieć, że Żydzi, nie tylko ci Sefardyjscy, zaczęli pojawiać 
się nieco liczniej w Hiszpanii podczas II wojny światowej. Szacuje się, że w tym 
okresie od 3 tys. do 3500 Żydów uciekło do Hiszpanii przed nazizmem. Znaj-
dowali oni schronienie głównie w Barcelonie i Madrycie [Israel Garzón, 2014: 
330]. Następny powrót nielicznych Żydów nastąpił w latach pięćdziesiątych. 
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Niektórzy, wraz z dekolonizacją Maroka w latach pięćdziesiątych, zaczęli po-
wracać do Hiszpanii z terenów północno-afrykańskich. Osiedlali się głównie 
w Madrycie, Barcelonie i na Majorce [Abellán, 2001: 475]. 

Powrót niektórych Sefardyjczyków i ujawnianie się Żydów, którzy ukry-
wali się w kraju podczas II wojny światowej, począwszy od lat sześćdzie-
siątych, zaowocował m.in. szeregiem inicjatyw mających na celu promocję 
kultury żydowskiej. W 1961 r. utworzone zostaje towarzystwo Przyjaźni Ży-
dowsko-Chrześcijańskiej, które zrzesza działaczy społeczności żydowskiej 
w Madrycie i społeczności chrześcijańskie, zarówno osoby duchowne, jak 
i świeckie. Jego głównym celem jest umożliwienie dialogu między wyznaw-
cami judaizmu i chrześcijanami. W przeszłości organizacja ta walczyła z an-
tysemicką prasą, publikującą kalumnie na temat wyznawców judaizmu oraz 
z wydawcami podręczników szkolnych, które przekłamywały rzeczywistość, 
przedstawiając ich w niekorzystnym świetle. Organizacja ta wpłynęła także 
na wykorzenienie z języka hiszpańskiego pejoratywnie nacechowanych słów 
i wyrażeń odnoszących się do Żydów: „w 1970 roku Hiszpańska Akademia 
Królewska wprowadziła poprawki do oficjalnego słownika w kwestii słow-
nictwa dotyczącego judaizmu [Rozenberg, 2010: 200]. 

W 1964 r. z inicjatywy hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury 
i Sportu utworzono Muzeum Żydów Sefardyjskich w synagodze El Trán-
sito w Toledo, które ma na celu promocję kultury hiszpańsko-żydowskiej17. 
Przypisać mu można wymiar symboliczny. Jest bowiem znakiem po-
wrotu do połączenia tych dwóch kultur. 

Żydzi we współczesnej Hiszpanii 

Niegdyś Hiszpania należała do społeczeństw narodowych, dzisiaj z uwa-
gi na napływ imigrantów i co za tym idzie zróżnicowanie kulturowe kraju 
nazywa się ją permanentnie niedokończoną (Biernacka 2011c). Potomkowie 
Sefardyjczyków są ważnym elementem w tej coraz barwniejszej mozaice 
społecznej, kształtowanej przez transformację polityczną i zmiany w podej-
ściu do tego, co obce, jako że dzisiaj maja oficjalną możliwość powrotu na 
ziemie hiszpańskie i formowania tego niedokończonego społeczeństwa. 

Mimo, że ustawa o wolności wyznaniowej została przyjęta w 1980 r., 
(wcześniej kwestia ta pozostawała nieuregulowana w prawie hiszpańskim) 
[Cavero, 2000: 131] i w ten sposób edykt z 1492 r. został ostatecznie anu-

17 Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej muzeum. 
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lowany, a społeczność sefardyjska mogła powrócić do Hiszpanii to Sefar-
dyjczykom daleko było do uzyskania hiszpańskiego obywatelstwa. Tak 
naprawdę, dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w. rząd powoli zaczął 
podejmować realne działania, służące hiszpańsko-żydowskiemu porozu-
mieniu i odpokutowaniu za winy względem Żydów. 

W 1990 r. Nagroda Księcia Asturii w kategorii Zgody między Narodami 
(Premio Príncipe de Asturias de la Concordia) została przyznana właśnie roz-
proszonej po całym świecie diasporze sefardyjskiej. Podczas odbierania na-
grody z rąk księcia Asturii, rabin sefardyjskich wspólnot w Wielkiej Brytanii, 
Solomon Gaon, stwierdził, że „Sefardyjczycy stanowią część Hiszpanii i jej 
kultury (…); wypędzeni wieki temu ze swoich domostw z Półwyspu Iberyj-
skiego, daleko od swego domu utworzyli namiastkę Hiszpanii, kultywując 
swoją kulturę i język” [Pérez, 2005: 348]. W 1992 r. w pięćsetną rocznicę 
edyktu wypędzenia Żydów utworzono program Sefarad, dzięki któremu or-
ganizowane były konferencje naukowe, kongresy i spotkanie międzykultu-
rowe, urządzano także projekcje filmów i przedstawienia związane z Sefar-
dyjczykami. Ponadto, 31 marca 1992 r. miał też miejsce znaczący gest: Król 
Jan Karol przybył do synagogi w Madrycie wraz z przedstawicielami rządu 
oraz prezydentem Izraela. Podkreślił wtedy „symboliczne połączenie korony 
hiszpańskiej z losem Sefardyjczyków oraz znaczenie dziedzictwa hiszpańsko
-żydowskiego w dziejach Hiszpanii” [Pérez, 2005: 341]. 

Niemniej jednak, mimo pewnych gestów ze strony hiszpańskiej, dopiero 
po 523 latach od pamiętnego edyktu rząd zdecydował się na wprowadzenie 
ustawy, dopuszczającej możliwość ubiegania się Żydów sefardyjskich o hisz-
pańskie obywatelstwo. Wprawdzie w latach osiemdziesiątych były podejmo-
wane próby zmiany prawa i zasad przyznawania hiszpańskiego obywatelstwa 
Sefardyjczykom i ich potomkom [Trías, 2011: 200] to jednak dopiero teraz, za 
sprawą ustawy 12/2015, ta kwestia została wreszcie formalnie uregulowana. 

Dzięki temu ponad 4300 Żydów sefardyjskich będzie mogło otrzy-
mać hiszpańskie obywatelstwo. Wypada więc postawić pytanie ile Żydów 
żyje obecnie w Hiszpanii? Dane na ten temat są nieprecyzyjne. Isaac Qu-
erub, przewodniczący Federacji Wspólnot Żydów Hiszpańskich, (Federa-
ción de Comunidades Judías de España) w wywiadzie dla BBC18 szacuje, 
że dziś w Hiszpanię zamieszkuje mniej niż 100  tys. Żydów, z czego 80% 
stanowią Sefardyjczycy. Zaś według badaczki zagadnienia sefardyjskości, 
Palomy Díaz-Mas [1997: 124] w Hiszpanii mieszka nie więcej niż 30 tys. 

18 Pełna wypowiedź dostępna online na portalu BBC.
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– 40 tys. Żydów Sefardyjskich. W bazie danych INE (Hiszpańskiego Insty-
tutu Statystyki) nie są dostępne dokładne dane dotyczące całkowitej licz-
by mniejszości etnicznych i religijnych w Hiszpanii. Dostępne wyliczenia 
populacji obrazują liczbę imigrantów, liczbę ludności pod względem płci, 
wieku i narodowości lub/i kraju urodzenia. Wśród wyszczególnionych kra-
jów i narodowości brak jest Izraela i narodowości żydowskiej19. Natomiast 
istnieją dane pochodzące z instytucji zajmującej się badaniem różnorod-
ności religijnej w kraju, tj. Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 
dotyczące liczby miejsc kultu w Hiszpanii dla poszczególnych wyznań. 
Miejsca kultu religii żydowskiej stanowią 0,53% wśród mniejszościowych 
wyznań obecnych w kraju, czyli jest ich 32, co obrazuje tabela 1. 

Tabela 1. Zestawienie liczby miejsc kultu według wyznań mniejszościowych w Hiszpanii

Miejsca kultu według wyznań mniejszościowych w Hiszpanii Liczba miejsc kultu [%]

Bahaizm 42 0,69
Buddyzm 134 2,21
Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki 6 0,10

Scjentologia 14 0,23

Ewangelicyzm 3446 56,91

Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy 718 11,86

Inne wyznania chrześcijańskie 49 0,81

Hinduizm 10 0,17

Judaizm 32 0,53
Mormoni 115 1,90
Islam 1274 21,04
Cerkiew prawosławna 176 2,91

Sikhizm 16 0,26
Inne religie 23 0.38

Dane z oficjalnej strony internetowej Observatorio del Pluralismo Religioso en España 
(rok 2013) na temat liczby miejsc kultu według wyznań mniejszościowych w Hiszpanii. 
Z publikacji z serii Explotación de datos dostępnej online “Directorio de lugares de culto. 
Diciembre 2013”. 

19 Ze statystyk INE na temat populacji Hiszpanii, gdzie analizuje się populację pod względem płci, 
wieku, narodowości, kraju urodzenia. Statystyki te dostępne są na oficjalnej stronie INE.
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Warto wspomnieć, że swobodne wyznawanie judaizmu stało się możli-
we właściwie dopiero od 1980 r., kiedy z inicjatywy ówczesnego premiera, 
Adolfo Suáreza, kluczowej postaci okresu demokratyzacji kraju, uchwalo-
na została ustawa o wolności wyznania (Ley Orgánica 7/1980, de 5 de Ju-
lio, de Libertad Religiosa)20, w której zakładano podpisanie porozumienia 
o współpracy między rządem hiszpańskim a wspólnotami żydowskimi: 

Mając na uwadze wierzenia religijne społeczeństwa hiszpańskiego, rząd 
hiszpański ustanowi porozumienia o współpracy z kościołami, wyznaniami 
i wspólnotami religijnymi wpisanymi do Rejestru, które z uwagi na liczbę 
wyznawców są powszechne w Hiszpanii. Niniejszym ustanawia się, że poro-
zumienia te będą w kompetencji Kortezów Generalnych. (Ustawa o wolno-
ści wyznania 7/1980 z 5 dnia lipca 1980 r., Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, 
de Libertad Religiosa, tłum. J. Wyszyńska).

I rzeczywiście, w listopadzie 1992 r. została uchwalona ustawa, która 
ustanawia Porozumienie o Współpracy pomiędzy rządem hiszpańskim 
a wspólnotami żydowskimi (Ley 25/1992 sobre Acuerdo de Cooperación del 
Estado con la Federación de Comunidades Israelitas en España)21 Porozu-
mienie to w imieniu całej wspólnoty żydowskiej przebywającej na terenie 
Hiszpanii podpisała FCJE, czyli Federacja Wspólnot Żydów Hiszpańskich. 
Uznaje ono oficjalnie judaizm i przyznaje mu uprzywilejowaną pozy-
cję prawną wraz z trzema innymi wyznaniami: katolicyzmem, islamem 
oraz ewangelicyzmem, za sprawą analogicznych umów między rządem 
a kolejno: Kościołem Katolickim, Islamską Komisją Hiszpanii (CIE) i Fe-
deracją Organizacji Ewangelicznych (FEREDE), uznając, iż wyznania te są 
powszechne i zakorzenione w Hiszpanii. Tak więc w latach dziewięćdzie-
siątych judaizm zyskał status pełnoprawnej religii [Berthelot, 2009: 69]. 

Większość badaczy zajmujących się mniejszością żydowską w Hiszpa-
nii uważa, że jest ona mniejszością religijną, a nie etniczną. Tak stwierdza 
m.in. historyk Luis Suárez Fernandez [1988: 14]. Stanowisko to wspiera 
Ladero Quesada, który uważa, że hiszpańscy Żydzi nie mieli swojej wła-
snej kultury, poza tą, która wywodziła się bezpośrednio z religii. Jednym 

20 Pełen tekst ustawy 7/1980 z dnia 5 lipca 1980 r. o wolności wyznania w Hiszpanii (Ley Orgánica 
7/1980, de 5 de Julio, de Libertad Religiosa) dostępny online na stronie BOE (hiszpańskiego 
Dziennika Ustaw).

21 Pełen tekst ustawy 25/1992 z dnia 10 listopada 1992 r. (Ley 25/1992 de 10 de noviembre de 1992) 
ustanawiającej Porozumienie o Współpracy dostępny online na stronie BOE (hiszpańskiego 
Dziennika Ustaw).
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z nielicznych badaczy, którzy postrzegają wspólnotę żydowską w Hiszpa-
nii jako grupę religijną oraz etniczną jest Caro Baroja. [Stallaert, 2004: 19]. 
Współcześnie Żydzi w Hiszpanii są postrzegani faktycznie bardziej jako 
grupa religijna. Głównym założeniem organizacji, będącej oficjalnym ży-
dowskim głosem na ziemiach hiszpańskich, a więc Federacji Wspólnot 
Żydów Hiszpańskich, jest reprezentowanie właśnie religii, czyli judaizmu, 
przed hiszpańskim rządem oraz przed wszelkimi organizacjami narodo-
wymi i międzynarodowymi22. 

Jak wygląda życie mniejszości żydowskiej w Hiszpanii? Mimo iż nie są 
liczną grupą, mają swoje synagogi, szkoły oraz instytucje kulturalne. Są 
zasymilowani z hiszpańskim społeczeństwem i mają takie same problemy 
jak reszta tego społeczeństwa. Młodzi zdają się uciekać od ortodoksyjnej 
tradycji; mieszane małżeństwa katolicko-żydowskie są na porządku dzien-
nym, nie przywiązuje się już wielkiej wagi do koszernego jedzenia, a trady-
cja i religia żydowska nie jest kultywowana z pietyzmem [Peréz, 2005: 349]. 

Wygląda zatem na to, że współcześnie mniejszość żydowska w hiszpań-
skim społeczeństwie nie ma już tak wyraźnie zakreślonych granic i nie 
jest tak widoczna jak przed wiekami. Jeśli zaś chodzi stricte o Sefardyjczy-
ków to ich sefardyjskość, jako taka, zanika. Mniejszość ta zasymilowała 
się w społeczeństwach, w których żyje, zarówno w Hiszpanii, jak i w in-
nych krajach [Pérez, 2005: 342]. Język ladino, bądź też dialekt judeo-hisz-
pański, który jest przynależny kulturze sefardyjskiej, został uznany przez 
UNESCO za język zagrożony wymarciem z uwagi na postępujące wpływy 
języków zachodnich (współczesnego hiszpańskiego, niemieckiego, francu-
skiego i włoskiego), stopniowy rozpad tradycyjnych sefardyjskich wspólnot 
spowodowany diasporą i Holocaustem. Język ten traktuje się dziś jak spu-
ściznę kulturową. W Hiszpanii jest on praktycznie nieobecny, natomiast 
wciąż żyje w Izraelu. W 1997 r. na mocy ustawy przyjętej przez izraelski 
parlament powstała  La Autoridad Nasionala del Ladino, czyli instytu-
cja mająca na celu propagowanie kultury judeo-hiszpańskiej, wspieranie 
instytucji sefardyjskich a przede wszystkim pielęgnowanie ladino, m.in. 
przez pomoc pięciu izraelskim uniwersytetom, na których naucza się tego 
języka (Uniwersytet Hebrajski, Uniwersytet Ben-Guriona, Uniwersytet Ban
-Ilan, Uniwersytet Tel-Awiwu, Uniwersytet Hajfy), fundowanie stypendiów 
uczącym się go, współfinansowanie książek do nauki oraz wszelkich publi-

22 O założeniach i celach Federacji Wspólnot Żydów Hiszpańskich można przeczytać online na 
oficjalnej stronie Federacji.
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kacji w tym języku, organizowanie kursów dla koordynatorów ośrodków 
kulturalnych23. Istnieją także książki pisane w języku ladino, którymi zaj-
muje się również wspomniana instytucja. Od 1998 r., w celu uratowania 
pamięci literackiej ladino, w Instytucie Ben-Zvi zbierana jest bibliografia 
w ladino; do tej pory zebrano 153 pozycje w tym języku24. 

Mimo trudności i postępującej asymilacji Żydzi wciąż w pewien sposób 
zaznaczają swoją odrębność, zakładając instytucje, które pielęgnują i pro-
mują ich kulturę, takie jak: Centrum Studiów Żydowsko-Chrześcijańskich 
w Madrycie (Centro de Estudios Judeo-Cristianos), które zostało utworzone, 
aby umożliwić dialog tych dwóch grup wyznaniowych; żydowska szkoła 
Estrella Toledano (Escuela Estrella Toledano), mogąca przyjąć co roku 300 
uczniów, w której uczniowie zajmują się m.in. studiami nad judaizmem25; 
Red de Juderías „Caminos de Sefarad”, organizacja, zrzeszająca ponad dwa-
dzieścia miejscowości, które zachowują ślady żydowskiej obecności w Hisz-
panii, aby kultura żydowska była wciąż żywą częścią kultury hiszpańskiej 
czy wspomniana już wcześniej Federacja Wspólnot Żydów Hiszpańskich 
(Federación de Comunidades Judías de España), zajmująca się m.in. wspie-
raniem kultury żydowskiej, kontaktami z Izraelem i diasporą żydowską 
oraz walką z antysemityzmem26. 

Co więcej, powstają także instytucje tworzone we współpracy z hisz-
pańskimi władzami. Należy do nich powstała w 2006 r. z inicjatywy Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych oraz władz Madrytu instytucja Centro Se-
farad-Israel, będąca miejscem spotkań wspólnot żydowskich w Hiszpanii 
i nie tylko. Ośrodek ten promuje sefardyjskie dziedzictwo kulturowe i po-
kazuje rzeczywistość polityczną, społeczną, gospodarczą oraz kulturową 
mniejszości żydowskiej w Hiszpanii27. Dzieli się na cztery instytuty: kultu-
ry żydowskiej, Holocaustu i antysemityzmu, studiów izraelickich i instytut 
sefardyjski. Kolejnym projektem tego typu jest Sefardiweb, stworzony przy 
współpracy Ministerstwa Gospodarki, Hiszpańskiej Naczelnej Rady Badań 
Naukowych, Centrum Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Insty-
tutu Języka, Literatury i Antropologii, który ma na celu m.in. promocję 

23 Z oficjalnej strony czasopisma kulturalnego Aki Yerushalayim, które skupia autorów piszących 
o zagadnieniach judeo-hiszpańskich.

24 Ze strony poświęconej językowi ladino.

25 Z oficjalnej strony szkoły, gdzie znajduje się jej statut, zasady, cele oraz lista przedmiotów.

26 Z oficjalnego statutu Federacji Wspólnot Żydów Hiszpańskich.

27 Założenia Centro Sefarad-Israel do przeczytania na oficjalnej stronie.
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kultury sefardyjskiej poprzez kongresy, publikacje oraz zasoby wirtualne, 
a także analizę relacji sefardyjsko-hiszpańskich i wizerunku Sefardyjczy-
ków budowanego w hiszpańskich mediach28. 

Antysemityzm we współczesnej Hiszpanii 

Dzisiaj Żydzi cieszą się pełną wolnością religijną w Hiszpanii. Jednak 
często słychać głosy mówiące, że żydowskie dziedzictwo nie jest należycie 
szanowane, a niektórzy Żydzi twierdzą, że antysemityzm jest wciąż mocno 
zakorzeniony w hiszpańskim społeczeństwie. Przedsiębiorca, pochodzenia 
żydowskiego, prowadzący opiniotwórczy blog, Martín Varsavsky, stwierdza 
wręcz, że postrzegani są jako pazerni i skąpi; zarzuca się im także sterowa-
nie polityką Stanów Zjednoczonych; kojarzeni są z silnym lobby, sprawu-
jącym władzę29. W hiszpańskich dziennikach często pojawiają się artykuły 
o antysemityzmie i jego przejawach w kraju30.

Jak twierdzi Robert Wistrich [2011: 58] antysemityzm w Hiszpanii za-
ostrzył się po dojściu do władzy José Luisa Zapatero w 2004 r., kiedy to 46% 
Hiszpanów wykazywało negatywny stosunek do mniejszości żydowskiej. 
Powodem eskalacji negatywnych nastrojów było prawdopodobnie propa-
lestyńskie stanowisko hiszpańskiego premiera i jego rządu, które pogor-
szyło relacje hiszpańsko-izraelskie. Dane uzyskane w 2014 r. wskazują na 
względne polepszenie postaw względem Żydów. A mianowicie z danych 
ADL, Anti-Defamation League, światowej organizacji zajmującej się wal-
ką z antysemityzmem poprzez programy i usługi nakierowane na przeciw-
działanie nienawiści uprzedzeniom i nietolerancji, z 2014 r. wynika, że 29% 
respondentów prezentuje postawę antysemicką, czyli jest to o 17% mniej 
niż w 2004 roku. Jednak aż 65% twierdzi, że Żydzi są bardziej lojalni wzglę-
dem Izraela niż Hiszpanii; 50% utrzymuje, że mają oni zbyt duże wpły-

28 Więcej informacji o tej inicjatywie na stronie projektu Sefardiweb.

29 Z bloga opiniotwórczego Martína Varsavsky’ego.

30 Przytaczam kilka z artykułów z popularnej prasy: García de Blas, Elsa (21.05.2014), España, en-
tre los países europeos con más prejuicios sobre los judíos „El País” o sytuacji Żydów we współcze-
snej Hiszpanii, która została uznana za jeden z krajów, gdzie jest najwięcej uprzedzeń względem 
nich; Ezkerra, Iñaki (04.08.2014), El nuevo antisemitismo, „ABC” o antysemityzmie wyrastają-
cym na bazie konfliktu izraelsko-palestyńskiego: Orello, Daniel J., (11.02.2016) , La comunidad 
judía denunciará a “El Jueves” por una viñeta antisemita, “El mUndo” o antysemickim komiksie 
zamieszczonym w satyrycznym piśmie „Jueves” i protestach Federacji Wspólnot Żydów Hisz-
pańskich.
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wy na międzynarodowych rynkach finansowych, a 48% uważa, że mówią 
za dużo o Zagładzie31. Biorąc pod uwagę, że Żydzi stanowią jedynie ok. 
0.05% hiszpańskiego społeczeństwa dane te wskazują na wciąż żywe na-
stroje antyżydowskie. Może być to skutkiem „stereotypów na temat Żydów, 
obecnych w katolickiej kulturze od ponad dwóch tysięcy lat: byli oskarża-
ni o śmierć Chrystusa, profanacje hostii, rytualne mordy dzieci w czasie 
Paschy, czary i pakt z Antychrystem” [Wistrich, 1994: 34-45]. Dzisiaj rów-
nież da się zaobserwować liczne stereotypy dotyczące tejże grupy. Wiążą 
się one głównie z postrzeganiem Żydów jako mających zbyt wielką władzę 
w świecie biznesu oraz kontrolujących międzynarodowe rynki finansowe. 

Wzrost antysemityzmu w Hiszpanii pokazuje także sondaż Pew Global 
Attitudes przeprowadzony przez Pew Research Center. W 2002 r. negatywny 
stosunek do Żydów deklarowało 21% respondentów a w 2008 r. aż 46% [Bier-
nacka, 2012: 174]32. W związku z tymi wynikami Casa Sefarad Israel zleciła 
instytutowi badawczemu DYM w 2010 r. wykonanie, za pomocą ankiety tele-
fonicznej, badań dotyczących antysemityzmu w Hiszpanii na tle innych grup 
wyznaniowych. Badania pokazały jednak, że niechęć do Żydów w społeczeń-
stwie hiszpańskim nie jest większa niż w stosunku do innych grup wyzna-
niowych, a jedynie bardziej widoczna33. 

Jeśli chodzi o stosunek hiszpańskiego społeczeństwa do mniejszości i wi-
doczną radykalizację postaw wobec nich to ciekawe są również ogólnokra-
jowe badania Calvo Buezasa przeprowadzone wśród respondentów w wieku 
13-19 lat w 1986, 1993, 2002, 2004 i 2008 r., które przytacza Maja Biernacka 
[2011a: 204] w swoim artykule Młode pokolenie Hiszpanów wobec odmien-
ności. Problemy społeczeństwa wielokulturowego. Sondaż Buezasa wskazuje, 
że odsetek młodzieży popierającej wyrzucenie Żydów z Hiszpanii wyniósł: 
w 1986 r. – 10,4%, w 1993 r. – 12,5%, w 2002 r. – 27,2%, w 2004 r. spadł do 
poziomu 17,9% respondentów, a w 2008 r. znów można zaobserwować wzrost 
antyżydowskich nastrojów, jako że wyżej wspomniany odsetek wyniósł 
18,8%. Warto też przytoczyć podobne badania, obrazujące wzrost postaw ra-

31 Pełne wyniki sondażu ADL na temat antysemityzmu w Hiszpanii udostępnione są na stronie 
ADL. Badania przeprowadzono na losowej grupie ludzi powyżej 18 roku życia; sondaże były 
przeprowadzane telefonicznie oraz w bezpośrednich rozmowach. 31% respondentów stano-
wili mężczyźni, 28% – kobiety. 

32 Badaniu telefonicznemu poddano nieprobabilistycznie dobraną próbę 752 respondentów 
w różnym wieku (powyżej 18 roku życia) i o różnym wykształceniu. 

33 Szczegółowe dane ze wspomnianych badań instytutu badawczego DYM poddaje analizie 
Maja Biernacka w swojej książce Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmiennością [2012].
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sistowskich wobec mniejszości, które zostały przeprowadzone w 2010 r. pod 
kierownictwem Maríi Jose Díaz-Aguado Jalón w hiszpańskich szkołach śred-
nich. Badaniu poddani zostali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, a sondaż 
zrealizowany był na mocy porozumienia zawartego między Zakładem Psy-
chologii Prewencyjnej Uniwersytetu Complutense w Madrycie oraz hiszpań-
skiego Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach badania, sprawdzano m.in. 
dyspozycje hiszpańskiej młodzieży do podejmowania współpracy dotyczącej 
zadań szkolnych z osobami o innym pochodzeniu etnicznym. Uczniowie zo-
stali zapytani o chęć współpracy m.in. z przedstawicielami diaspory żydow-
skiej. 43,5% uczniów nie wyraziło chęci na taką współpracę, a 56,5% uczniów 
było w ogóle niechętnych kontaktom z nimi [Biernacka 2011 a: 143]. 

Przytoczone badania wskazują na istnienie wysokiego poziomu nie-
chęci w społeczeństwie hiszpańskim do osób tego wyznania. Szczególnie 
niepokoją wyniki badań wśród młodzieży, jako że to właśnie młodzi ludzie 
będą w przyszłości budować kraj i zmagać się z kwestią wielokulturowo-
ści, która w dzisiejszym, zglobalizowanym świecie, zdaje się już nieunik-
niona34. Wyniki tychże badań są też szczególnie ważne w świetle przyjętej 
przez hiszpański rząd ustawy o przyznawaniu obywatelstwa Żydom Se-
fardyjskim, ponieważ wskazują na to, jakie przyjęcie może im „zgotować” 
hiszpańskie społeczeństwo. 

Z jednej strony można więc zaobserwować szereg inicjatyw prożydow-
skich, z drugiej zaś Hiszpania wciąż zmaga się z antysemityzmem. Z ini-
cjatywy Federacji Wspólnot Żydów Hiszpańskich oraz Ruchu przeciwko 
Nietolerancji (Movimiento contra la Intolerancia) powstało Obserwatorium 
Antysemityzmu (Observatorio del antisemitismo), które ma na celu zwra-
cać uwagę na antysemickie akty i przeciwdziałać im35. Instytucja ta pu-
blikuje raporty dotyczące przejawów antysemityzmu w kraju. Najnowszy 
raport obejmuje 2012 r. Wyszczególnione są w nim różne akty przemocy 
wobec Żydów, począwszy od napaści przez niszczenie żydowskiego mienia, 
a kończąc na wypisywaniu antysemickich haseł na murach36. 

Ustawa o przyznawaniu hiszpańskiego obywatelstwa Sefardyjczykom 
stała się bodźcem do tego, aby temat Żydów pojawił się w debacie publicznej. 
Hiszpanie dopiero od niedawna zaczęli zauważać ten rozdział swojej histo-

34 O idei wielokulturowości, jej wadach i wyzwaniach obszernie pisze Maja Biernacka w artykule 
Utopia wielokulturowości, czyli jak się mają prawa mniejszości do praw człowieka. 

35 Informacje z oficjalnej strony Obserwatorium. 

36 Dane z opublikowanego online raportu Obserwatorium Antysemityzmu (Observatorio del An-
tisemitismo) dotyczącego antyżydowskich aktów w Hiszpanii 2012 r.



194 Joanna Wyszyńska

rii i rozliczać się z przeszłością. Fakt ten wiąże się ze zjednoczoną Europą 
i poszukiwaniem wspólnego dziedzictwa kulturowego: „Holocaust zdoby-
wa centralną pozycję jako element odzyskiwania współczesnej historycznej 
pamięci europejskiej (...). Celebrowane są uroczystości upamiętniające, po-
jawiają się muzea i pomniki” [Hristova-Dijkstra, 2001: 8]. Hiszpania, jako 
członek zjednoczonej Europy, także bierze udział we wspólnej europejskiej 
pamięci tych wydarzeń. Dlatego też zwiększyło się zainteresowanie wypę-
dzonymi Sefardyjczykami i wreszcie, po latach zaniedbań w kwestii ich 
hiszpańskiego obywatelstwa, rząd oddał sprawiedliwość potomkom wypę-
dzonych, czyniąc ich pełnoprawnymi hiszpańskimi obywatelami. 

Zakończenie

Historia Żydów w Hiszpanii jest burzliwa i przypomina sinusoidę. Przez 
wieki, jak pokazuje historia, stosunek hiszpańskiego społeczeństwa wzglę-
dem Żydów ewoluował. W XV w. splot wydarzeń historyczno-politycznych 
i rosnąca niechęć do tej społeczności przypieczętowały jej los wydaniem 
edyktu wypędzającego ją z hiszpańskich ziem w 1492 r. Kiedyś ta mniej-
szość etniczna i religijna cieszyła się szacunkiem, oddziaływała na kulturę 
i sztukę, a przedstawiciele judaizmu zajmowali ważne stanowiska. Następ-
nie została zmarginalizowana i wyrzucona z kraju, co dało początek dia-
sporze Żydów sefardyjskich poza granicami Hiszpanii. 

Obecnie sytuacja Żydów w Hiszpanii jest stabilna z uwagi na konstytu-
cyjną neutralność wyznania i wielokulturowy wymiar współczesnej Euro-
py. Ich mniejszość straciła jednak na znaczeniu i wtopiła się w hiszpańskie 
społeczeństwo, zaznaczając swoją obecność głównie inicjatywami kultural-
nymi i edukacyjnymi, które mają na celu promować tradycje sefardyjskie. 
Współcześnie bowiem patrzy się na nich przez pryzmat dokonań i oddzia-
ływania z przeszłych wieków i kultywuje się raczej pamięć o tym, co prze-
minęło. Warto zauważyć, że Hiszpania zmaga się z wciąż żywym antysemi-
tyzmem, który kładzie się cieniem na relacjach hiszpańsko-żydowskich, co 
dodatkowo nie sprzyja działalności mniejszości żydowskiej w hiszpańskim 
społeczeństwie, a rząd podjął się spłacania historycznego długu względem 
„Hiszpanów bez ojczyzny, tak naprawdę dopiero w XXI w., przyjmując 
uchwałę, która weszła w życie 1 października 2015 r., o przyznawaniu hisz-
pańskiego obywatelstwa potomkom wypędzonych Sefardyjczyków. 
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Streszczenie

W artykule została podjęta próba przedstawienia historii hiszpańskich Żydów, 
a następnie losów Żydów sefardyjskich oraz ich statusu we współczesnej Hisz-
panii, a także ukazania ich miejsca w dzisiejszym społeczeństwie hiszpańskim 
z nawiązaniem do czasów II wojny światowej, która miała znaczący wpływ na 
tę grupę mniejszościową. Opisana została kwestia wpływu, jaki miała kultura ży-
dowska na hiszpański krąg kulturowy oraz zobrazowane zostało jak ten wpływ 
malał wraz z upływem czasu. Artykuł traktuje również o problemie antysemity-
zmu, który w dużej mierze wpłynął na malejącą rolę Żydów w Hiszpanii. 
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Summary

Return of the Sephardi Jews. Jews in contemporary Spain

In the article the author presents the history of Spanish Jews and their status in 
contemporary Spain. The article focuses on their position in the modern Spanish 
society with reference to the World War II; a period which was of substantial in-
fluence for this minority group. The article shows the impact that Jews had on 
Spanish culture and how it has been decreasing over the years. There is also an 
analysis of the anti-Semitism issue which has had a substantial influence on the 
decreasing role of Jews in contemporary Spain.
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