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Kataloński nacjonalizm 

 

Fakt, że istnieje jeszcze nadal realna możliwość oddania Rządu z powrotem w ręce 

niepodległościowców nie mieści się w głowach wielu rozumnych obywateli i obywatelek. 

Nacjonalizm jest ideologią postępową, ale tylko w sposób krótkotrwały. Pojawia się wtedy, 

kiedy kolonialne potęgi eksploatują i dyskryminują rdzennych mieszkańców podbitych przez siebie 

państw. Następnie kolonizatorzy zachęcają do obrony różnych elementów zdominowanej kultury, 

nasycając ich przy tym pewnego rodzaju „świadomością narodową”. Ten typ nacjonalizmu powoli 

znikał wraz z dekolonizacją i zmienił się w ultrareakcjonizm, doktrynę nawołującą do przywrócenia 

starego porządku politycznego, wraz z krwiożerczymi despotami takimi jak Mobutu w byłym 

Kongo Belgijskim czy Mugabe w byłej kolonii brytyjskiej Zimbabwe. To właśnie oni, dzięki 

pełnionej przez siebie władzy, zdołali zapisać się na kartach historii – zrabowali swoje kraje i 

zbroczyli je krwią. 

Wszystkie dyktatury, które przeżywała i nadal przeżywa Ameryka Łacińska, od lewicy z 

Fidelem Castro i Hugo Chavezem na czele aż po prawicę z Pinochetem, Aramburu i Fujimorim, 

próbowano tłumaczyć właśnie argumentami nacjonalistycznymi. A to co najgorsze, to fakt, że udało 

się im wiele razy omamić najważniejsze sektory społeczeństwa sentymentalnym i cyrkowym 

szowinizmem chorągiewki, hymnem i manifestacjami, które są przez nich całkowicie marnowane.  

Zagadka, dlaczego tylu marnych sobiepanków z lepkimi rękami dotarło do „popularności”, jest już 

rozwiązana. Nacjonalizm jest bardzo rozpowszechnionym ideologicznym zwodzeniem, ponieważ 

odwołuje się do instynktów zakorzenionych dość głęboko w człowieku. Jest to skłonność do 

nienawidzenia tego, co inne i nieznane. Stąd też strach przed tym, który wyznaje innych bogów, 

mówi innym językiem czy ma inne zwyczaje. Nie trzeba chyba mówić, iż te instynkty są całkowicie 

sprzeczne z cywilizacją. Dlatego też nacjonalizm naszych czasów jest już tylko ideologią reakcyjną, 

antyhistoryczną i rasistowską. Jest problemem dla rozwoju, demokracji i wolności. 

Na całe szczęście, zostało już mało kolonii na świecie, ale jest jeszcze jedno takie miejsce, które 

kolonią nigdy nie było, w którym prężnie rozwija się rozłamowy wirus i jest to, rzecz jasna, 

Katalonia. Nacjonalizm jest ideologiczną fikcją i może jako taki pozwolić sobie na wszystkie 

błędne interpretacje historii, jakie tylko są jej potrzebne. Mimo, że Katalonia jest najbardziej 

wykształconym regionem w kraju, istnieje spory odsetek jej mieszkańców przekonanych o tym, że 

została zdobyta, okupowana i eksploatowana przez Hiszpanię tak samo jak Ameryka Południowa, a 

kolejne przykłady można oczywiście mnożyć. Jest to po prostu groteskowa obłuda, albowiem 

prawda jest zupełnie inna. Ale kogo by to obchodziło skoro trzeba wygrać wybory? Jeśli ktoś spyta 

obojętnie jakiego katalońskiego separatysty jak to możliwe, że ta „kolonia” była w stanie stać się 



wiele razy we współczesnej historii przemysłową i kulturową stolicą Hiszpanii, swojego rodzaju 

lokomotywą modernizacji, odpowiedziałby dość pewnie, że to zasługa zapału do pracy oraz 

lepszego przygotowania niż to, które reprezentowali sobą Hiszpanie. Lepsza społeczność? W takim 

razie to również znaczyłoby, że jeśli tylko Katalończycy ogłosiliby niepodległość, dogoniliby i 

przewyższyli dość szybko Niemcy. 

Nacjonalizm rozwija się w Katalonii, ponieważ jest już wdrażany nawet i w szkole przez lokalne 

samorządy, które mają dobrze przygotowany systematyczny plan. Kolejną sprawą jest to, że 

hiszpańskie instytucje i mieszkańcy reszty półwyspu przestali interesować się tym problemem. W 

ostatecznym rozrachunku, udzielono wsparcia większości Katalończykom, którzy nadal chcieli 

czuć się Hiszpanami. Była to większość zmniejszająca się przez wyraźnie odczuwalne porzucenie i 

odizolowanie. Zostali po prostu lekceważeni przez resztę kraju. Cayetana Álvarez de Toledo 

podczas odbierania El Premio Sociedad Civil przyznaną przez Think tank Civismo wyjaśniła to 

bardzo dokładnie parę dni temu. Jej przemowa była wstrząsającą refleksją na temat 

odpowiedzialności, którą ponosi grupa Hiszpanów przez brak zainteresowania i apatię na 

katalońską tragedię. 

 

W jaki sposób jest możliwe, że „kolonia” była w stanie stać się swojego rodzaju lokomotywą 

modernizacji w Hiszpanii? 

 

Tragedia to dobre słowo opisujące region, który stracił więcej niż trzy tysiące przedsiębiorstw 

niepewnych swego losu od czasu nielegalnego referendum zwołanego przez kataloński rząd – 

Generalitat. Ponadto, pierwszy raz od czasów transformacji ustrojowej w Hiszpanii jesteśmy 

świadkami przemocy politycznej. Choć wydawałoby się, że została już ona wykorzeniona z 

nowoczesnego państwa. Ta sytuacja odzwierciedla się w niektórych ankietach, ponieważ widać, iż 

fakt istnienia realnej możliwości oddania Rządu z powrotem tej samej grupie, która ucieka z kraju 

albo jest teraz w więzieniu, nie mieści się w głowach wielu rozumnych obywateli i obywatelek. 

Niektórzy zadają sobie pytanie, czy to aby przypadkiem nie występuje jakaś epidemia masochizmu 

wśród katalońskiego elektoratu. 

Problem jest taki, że próbują oni spojrzeć trzeźwo na komplikacje związane z nacjonalizmem w 

Katalonii. Podstawy logiki i racjonalnego sposobu myślenia nie służą temu, by go zrozumieć, tak 

jak nie sprawdziły się, by wyjaśnić religijne wierzenia czy mistycyzm. Chodzi tutaj o akt wiary, 

przy którym wszystkie argumenty równają się z ziemią. Kiedy instynkty zastępują idee, całość staje 

się dość chaotyczna i nawet najlepsze pomysły kończą się niepowodzeniem. 

W związku z tym, chciałbym wspomnieć książeczkę, którą właśnie co wydał Eduardo Mendoza i 

nosi tytuł Qué está pasando en Cataluña. Jest to inteligentny, tak jak zresztą wszystko co pisze, esej 



z wnikliwą i świeżą analizą, jednakże gorzki smak pesymizmu jego ostatnich słów kontrastuje ze 

wspaniałymi pomysłami, które rozpoczynają to dzieło. Wydaje się, że Mendoza nie widzi wyjścia z 

sytuacji, która prowadzi do, jak się mawia, remisu technicznego, między separatyzmem i jego 

przeciwnikami. Autor wyraźnie podkreśla, że nie jest nacjonalistą i uważa, że „nie ma żadnego 

praktycznego powodu na odłączenie się od Hiszpanii”. Niemniej jednak, zakłada pewną 

równoznaczność między wrogami, ponieważ tak naprawdę pisarzowi żadna opcja nie wydaje się 

interesująca. W takim razie, po co w ogóle napisał tę książkę? Jak sam powiedział, „po to, żeby 

zrozumieć to, co się teraz dzieje”. Sama idea wydaje się być ważna, ale czy udaje mu się ją 

przekazać? Obawiam się, że jednak nie. Jego spostrzeżenia są pomysłowe, ale nie zawsze 

przekonujące, zatem dla przykładu Mendoza definiuje Katalończyków w sposób sugestywny, 

jednakże uważam, że jest to niewystarczające z bardzo prostego powodu. Psychologia narodu po 

prostu nie istnieje albo ma tyle wyjątków, że wydaje się być mało realistyczna. Ja z kolei znam 

wielu Katalończyków i myślę, że jest to niemożliwe, by znaleźć dwóch takich, którzy byliby do 

siebie podobni. 

 

Tragedia to odpowiednie słowo, by opisać region, który stracił trzy tysiące przedsiębiorstw 

 

Takim aktom wiary trzeba przeciwdziałać i nacjonalizm nie jest tutaj odstępstwem. Jeśli 

wierzysz w wolność, demokrację czy cywilizację, nie możesz być nacjonalistą, ponieważ to kłóci 

się ze wszystkimi instytucjami i kategoriami, które wyprowadziły nas z ciemnogrodu. Przecież 

wpoiły nam one takie wartości jak wzajemny szacunek, pokazując przy tym, że można współistnieć 

z tymi, którzy się od nas różnią rasą, językiem czy wyznaniem. To z kolei pomogło nam zrozumieć, 

iż życie w wolności i prawowitości jest lepsze niż anarchia czy barbarzyństwo. Nie stanowimy 

żadnej części plemienia, jesteśmy ludźmi z obowiązkami i prawami, ponieważ tworzenie takiej 

społeczności jest równoznaczne z utratą niezależności. Jest to najlepsze odkrycie, które w ogóle 

przydarzyło się ludzkości. Dlatego też bez kompleksu niższości, ale za to z pomysłami i 

przekonaniem, musimy sprzeciwić się tym, którzy chcieliby wrócić do tego szczęśliwego 

plemiennego życia wymyślonego przez nas, bowiem tak naprawdę nigdy nie istniało. 
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