
Remi Brague, Europa. Eine exzentrische
Identität, Campus Verlag, Franfurt/Main,
1993.

W naszych czasach nie jest ∏atwo pisaç o Eu-

ropie i europejskiej tradycji. Wobec zalewu

specyficznej nowomowy i kiczowatej, rado-

snej ideologii, których pe∏no jest w niezliczo-

nej liczbie eksperckich i propagandowych tek-

stów na temat integracji europejskiej i Unii

Europejskiej, bardziej Êwie˝a i niezale˝na

myÊl o to˝samoÊci Europy ma niewielkie szan-

se na to, aby przebiç si´ do ÊwiadomoÊci szer-

szego odbiorcy. Ksià˝ka Remi Brague’a, efekt

francusko–niemieckiego projektu wydawni-

czego zawartego mi´dzy fundacjà naukowà

Maison des Sciences l’Homme oraz wydaw-

nictwem Campus, jest rzadkim (niestety)

przyk∏adem inspirujàcej refleksji nad dzie-

dzictwem europejskiej kultury, która nie stro-

ni od stawiania odwa˝nych tez i czerpania 

z najró˝niejszych wàtków europejskiej i poza-

europejskiej tradycji. Jej walorem podstawo-

wym jest jednak bez wàtpienia przede wszyst-

kim to, ˝e faktycznie pozwala ona lepiej zro-

zumieç, na czym polega fenomen Europy.

Jak przyznaje sam Remi Brague, do napisania

ksià˝ki, której celem mia∏o byç uchwycenie

samej istoty Europy jako zjawiska kultury, za-

inspirowa∏a go integracja europejska. Brague

chcia∏ wyjaÊniç sens kultury europejskiej, do-

trzeç do jej sedna. W przyj´tej konwencji eseju

Brague przypomina troch´ Denisa de Rouge-

monta i List otwarty do Europejczyków, chocia˝

jego rozwa˝ania majà charakter g∏´bszy i za-

razem szerszy. Ten doskona∏y znawca filozofii

antycznej, profesor wyk∏adajàcy na paryskiej

Sorbonie Êredniowiecznà myÊl arabskà i ˝ydow-

skà, Francuz, katolik i filozof – jak sam defi-

niuje siebie – nie tylko potrafi∏ w zwi´z∏y i prze-

konujàcy sposób przedstawiç ró˝nice i wza-

jemne zwiàzki mi´dzy Êwiatem helleƒskim,

judaizmem, islamem i chrzeÊcijaƒstwem, ale

równie˝ zaproponowa∏ w∏asnà, inspirujàcà do

dyskusji teori´ na temat istoty europejskoÊci.
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Wed∏ug Brague’a to, co najsilniej wyró˝nia

tradycj´ Europy, to jej „rzymskoÊç”. Ta teza

stanowi g∏ówny wàtek i g∏ówne przes∏anie jego

ksià˝ki. Brague zdaje sobie spraw´ z tego, jak

kontrowersyjny jest jego punkt widzenia. 

W filozoficznych i intelektualnych dyskusjach

na temat êróde∏ europejskiej kultury wiele uwa-

gi poÊwi´ca si´ spuÊciênie Greków i ˚ydów. To

helleƒska i ˝ydowska kultura, Ateny i Jerozo-

lima, wydajà si´ byç fundamentem europejskiej

to˝samoÊci, nawet jeÊli by∏y one sobie radykal-

nie przeciwstawiane, jak to na przyk∏ad uczyni∏

Tertulian w swoich pismach polemicznych. 

W tych wszystkich trwajàcych do dzisiaj rozwa-

˝aniach i sporach o wzajemnym przenikaniu si´

kultury helleƒskiej i ˝ydowskiej oraz napi´ciach

mi´dzy nimi, inspirujàcych dla to˝samoÊci eu-

ropejskiej, Rzym pojawia si´ bardzo rzadko.

Rzymianie nie cieszà si´ zbyt wielkim szacun-

kiem. „Staro˝ytni Rzymianie uwa˝ani sà za ludzi

o krótkich w∏osach i krótkim rozumie, naród

rolników i ˝o∏nierzy, by nie powiedzieç prymi-

tywnych ch∏opów i brutalnych siepaczy. Nawet

jeÊli przyznaje si´ im pewnà politycznà zr´cz-

noÊç, to zarzuca si´ im jednoczeÊnie centrali-

styczny imperializm.” (s. 29) Ten niepochleb-

ny obraz Rzymian bierze si´ zdaniem Brague’a

z powszechnego do dzisiaj przekonania, i˝ oni

sami w sferze kultury niczego istotnego nie

stworzyli – czerpali jedynie od podbitych

przez siebie kultur, greckiej i ˝ydowskiej. We

Francji i w niemieckich krajach protestanckich

te negatywne konotacje zwiàzane z Rzymem

by∏y póêniej, szczególnie w dobie reformacji,

oÊwiecenia i rewolucji francuskiej, wzmacniane

przez zjawisko, które Carl Schmitt nazwa∏ la-

pidarnie „antyrzymskim afektem”, a wi´c wro-

gim nastawieniem wobec katolicyzmu i papie-

stwa, z którymi Rzym si´ kojarzy∏. We Francji

ta niech´ç sta∏a si´ bardzo popularna, pomimo

˝e republikanizm francuskiej rewolucji ch´tnie

pos∏ugiwa∏ si´ odwo∏aniami do rzymskiej sym-

boliki. We wspó∏czesnej, masowej wersji nie-

ch´ç do Rzymu utrzymuje si´ choçby w wersji

popularnych filmów rysunkowych o Asterixie.

A jednak mimo tej niech´tnej postawy wobec

Rzymu zdaniem Brague’a „mo˝emy byç »greccy«

lub »˝ydowscy« dlatego w∏aÊnie, ˝e jesteÊmy

przede wszystkim »rzymscy«”. (s. 29) Co ozna-

cza rzymskoÊç Europejczyków? Jak sam zauwa-

˝a Brague, „w mniejszym stopniu chodzi tutaj

o Rzym republikaƒski czy cesarski, co raczej 

o pewien aspekt historii, to znaczy o mit kultu-

ry, który staram si´ ujàç teoretycznie i uogól-

niç”. RzymskoÊç staje si´ wi´c w uj´ciu Bra-

gue’a „modelem dla stosunku Europy wobec

tego, co stanowi o jej istocie”. (s. 157) Mo˝na

bowiem rzymskiej kulturze zarzuciç wiele.

Mo˝na równie˝ sprowadziç jej znaczenie dla

tradycji europejskiej wy∏àcznie do spuÊcizny

rzymskiego prawa. Wszystko to jednak nie od-

daje w pe∏ni znaczenia rzymskiej kultury dla

Europy, które przede wszystkim polega∏o na

przyj´tej przez Rzymian roli poÊrednika mi´dzy

kulturami. Rzymianie faktycznie mogli uchodziç

za ludzi z nikàd, co doskonale oddawa∏a opisana

przez Wergiliusza historia Eneasza. „Eneasz

opuszcza splàdrowanà przez Greków Troj´,

zabiera ojca i swych domowych bogów i udaje

si´ do Latium. Byç Rzymianinem oznacza∏o wi´c

umiej´tnoÊç przekszta∏cenia starego doÊwiad-

czenia w nowe, które jako odnowiona forma,

jako przeniesienie, odradza si´ w pe∏ni na no-

wej ziemi – przeniesienie, które pozwala ze

starego materia∏u uczyniç podstaw´ jego no-

wego rozwoju. RzymskoÊç jest wi´c doÊwiad-

czeniem poczàtku jako ponownych narodzin.”

(s. 35) Rzymianie byli osadnikami i za∏o˝ycie-

lami, Êwiadomi swej kulturalnej ni˝szoÊci

wobec star ych tradycji, przede wszystkim

greckiej i ˝ydowskiej. Swojà cywilizacj´ stwo-

rzyli sami, w∏asnà mocà charakterystycznà dla

ka˝dego za∏o˝ycielskiego etosu (któremu tak

trafnie odpowiada ∏aciƒskie auctoritas i augere),

jednak jej kulturalna treÊç by∏a nowatorskim

przekszta∏ceniem tradycji podbitych narodów.

Twórcza asymilacja jako efekt Êwiadomej siebie

si∏y zdolnej do ustanowienia nowego poczàtku,

zamiast odrzucenia, zniszczenia, zag∏ady tego,

co stare i co uleg∏o sile, stanowi∏o zdaniem Bra-

gue’a sekret historycznego sukcesu Rzymian.

To szczególne nastawienie mo˝liwe by∏o jedy-

nie dzi´ki fenomenowi, który Brague nazywa

poczuciem „drugorz´dnoÊci”. Pomimo bowiem
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swej technicznej i militarnej wy˝szoÊci Rzy-

mianie doskonale rozumieli, i˝ w znaczeniu

kultury sà o wiele ni˝ej ni˝ Grecy czy inne

stare tradycje obszaru Êródziemnomorskiego.

ÂwiadomoÊç drugorz´dnoÊci by∏a warunkiem

zachowania hierarchii wa˝noÊci otwierajàcej

dopiero mo˝liwoÊç twórczej asymilacji, ˝ywot-

noÊci rzymskiej cywilizacji i roli poÊrednika,

którà odegra∏a.

Ta szczególna postawa sta∏a si´ zdaniem Bra-

gue’a istotà tego, co moglibyÊmy nazwaç eu-

ropejskà to˝samoÊcià. W krótkim tekÊcie, 

dost´pnym równie˝ w polskim t∏umaczeniu,

Europa i barbarzyƒstwo (w: Nowa jednoÊç 

Europy? Wydawnictwo Fundacji Humaniora,

Poznaƒ 2001), Brague za-

uwa˝a, ˝e „Europa nie jest

»normalnà« kulturà. »Nor-

malna« kultura ma okre-

Êlone punkty odniesienia,

które le˝à w jej przesz∏o-

Êci. […] W przypadku

Europy jest inaczej. Punk-

tami odniesienia sà tu

teksty, które pochodzà

spoza Europy. Bardzo traf-

nie ujà∏ to pewien cz∏o-

wiek epoki Êredniowiecza.

W roku 1265 francisz-

kaƒski mnich i filozof 

Roger Bacon wys∏a∏ swoje

dzie∏a papie˝owi Kle-

mensowi IV. W dedykacji

opowiedzia∏ si´ za grun-

townà reformà ca∏ego

szkolnictwa w ∏aciƒskim

Êwiecie chrzeÊcijaƒskim.

[…] Jeden z jego argu-

mentów brzmia∏: MàdroÊç

∏acinników zosta∏a wy-

prowadzona z innych j´zyków. Bowiem ca∏e

Pismo Âwi´te i ca∏a filozofia swój poczàtek

biorà w j´zykach obcych.” (s. 18) Przyk∏ad

Êredniowiecznej scholastyki pojawia si´ tutaj

nieprzypadkowo. Kojarzona zwykle bardzo ne-

gatywnie, jako przyk∏ad skostnienia myÊli,

scholastyka równie˝ odegra∏a na poczàtku t´

samà rol´ „przekaênika” treÊci kultury mi´dzy

Êwiatem antycznym a poststaro˝ytnym Êwia-

tem chrzeÊcijaƒskim, jak sugestywnie opisa∏

w swej s∏ynnej ksià˝ce poÊwi´conej scholastyce

Josef Pieper.

Wed∏ug Brague’a si∏à europejskiej to˝samoÊci

by∏a wi´c przede wszystkim ÊwiadomoÊç dru-

gorz´dnoÊci. Europejczycy poczàwszy od Rzy-

mian byli zawsze barbarzyƒcami Êwiadomymi

swojego „barbarzyƒstwa”, rozumiejàcymi nie-

odzownoÊç czerpania z „obcych” êróde∏, przede

wszystkim greckich i ˝ydowskich. T́  postaw´

uÊwiadomionego barbarzyƒstwa najlepiej sym-

bolizowa∏ zdaniem Brague’a Karol Wielki, ini-

cjator karoliƒskiego renesansu, w∏adca pot´˝-

ny, de facto decydujàcy 

o losach papiestwa i ca∏ej

Europy, jednoczeÊnie anal-

fabeta, który – o ile wie-

rzyç przekazom – trzyma∏

pod poduszkà tabliczki 

z wosku, na których nie-

wprawnymi palcami uczy∏

si´ po nocach pisania ∏a-

ciƒskich i greckich liter.

Zdaniem Brague’a kryzys

europejskiej to˝samoÊci

zawsze pojawia∏ si´ 

z chwilà utraty poczucia

drugorz´dnoÊci, a wi´c 

w momentach, kiedy Euro-

pejczycy z barbarzyƒców

Êwiadomych swego bar-

barzyƒstwa zamieniali si´

w barbarzyƒców nieÊwia-

domych, zadowolonych

w pe∏ni z tego, czym byli

ze swej natury. Mówiàc

inaczej – to˝samoÊç eu-

ropejska za∏amywa∏a si´ zawsze wtedy, kiedy

nie chciano byç ju˝ zhellenizowanymi i zjude-

izowanymi Rzymianami, lecz po prostu chciano

byç wprost Grekami. Ten proces zwykle ∏àczy∏

si´ tak˝e z otwartym odrzuceniem chrzeÊci-

jaƒstwa, które (jak dobrze pokazuje choçby

w∏aÊnie przyk∏ad scholastyki) wszczepi∏o Eu-

Barbarzyńca w ogrodzie – o istocie europejskiej tożsamości
Marek A. Cichocki

Strona/253

Wed∏ug Brague’a to, co najsilniej
wyró˝nia tradycj´ Europy, to jej
„rzymskoÊç”. Brague zdaje sobie

spraw´ z tego, jak kontrowersyjny
jest jego punkt widzenia. W filozo-
ficznych i intelektualnych dysku-

sjach na temat êróde∏ europejskiej
kultury wiele uwagi poÊwi´ca si´
spuÊciênie Greków i ˚ydów. To

helleƒska i ˝ydowska kultura, Ateny
i Jerozolima, wydajà si´ byç funda-
mentem europejskiej to˝samoÊci,

nawet jeÊli by∏y one sobie radykalnie
przeciwstawiane, W tych wszystkich
trwajàcych do dzisiaj rozwa˝aniach

i sporach o wzajemnym przeni-
kaniu si´ kultury helleƒskiej i ˝y-
dowskiej oraz napi´ciach mi´dzy

nimi, inspirujàcych dla to˝samoÊci
europejskiej, Rzym pojawia si´ 

bardzo rzadko.



ropejczykom poczucie drugorz´dnoÊci i rzym-

skoÊci. Wed∏ug Brague’a êród∏a obecnego 

kryzysu europejskiej to˝samoÊci sà dok∏adnie

takie same. Definiuje je jako dwie formy odro-

dzonego wspó∏czeÊnie, antychrzeÊcijaƒskiego

marcjonizmu, historycznego i technicznego.

Typ historycznego marcjonizmu odcina nas od

naszych korzeni, od êróde∏ i ma swój pierwo-

wzór w decyzji podj´tej przez Marcjona w II

wieku, aby odrzuciç zdecydowanie Stary Testa-

ment jako punkt odniesienia dla wspó∏czesnych

mu czasów. Ta postawa sta∏a si´ pierwowzorem

wszelkiego progresywizmu i historyzmu, które

swojà si∏´ czerpià nie z przetworzenia spuÊci-

zny, lecz z jej radykalnego odrzucenia lub ca∏-

kowitej relatywizacji. Drugi typ marcjonizmu

nazwanego przez Brague’a technicznym odnosi

si´ do konsekwencji wynikajàcych z rozdziele-

nia przez Marcjona cielesnoÊci od sacrum za

sprawà jego krytyki wymierzonej przeciwko

nauce o Wcieleniu i Zmartwychwstaniu. Otwie-

ra to zdaniem Brague’a drog´ do rozpatrywa-

nia cielesnoÊci wy∏àcznie przez pryzmat jej 

fizycznych reakcji i zachowaƒ, w izolacji od sfe-

ry etyczno-duchowej oraz sakralnej. Bez tych

dwóch za∏o˝eƒ – drugorz´dnoÊci czasu teraê-

niejszego wobec czasu êród∏owego oraz dru-

gorz´dnoÊci cia∏a wobec ducha – to˝samoÊç

Europejczyków rozpada si´ wed∏ug Brague’a,

a Êwiadomi swego barbarzyƒstwa barbarzyƒcy

stajà si´ po prostu tylko barbarzyƒcami.

Teologia Polityczna 1/2003–2004
Recenzje

Strona/254


