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PROCESÓW UNARADAWIANIA. STUDIA POLESKIE 
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1. Józefa Obrębskiego antropologia nacjonalizmu

Od śmierci Józefa Obrębskiego minęło już ponad pół wieku, mimo to naukowa 
twórczość tego badacza pozostaje wciąż źródłem inspiracji. Pisano już o 
przedstawionej przez Obrębskiego oryginalnej koncepcji zróżnicowań i 

grup etnicznych, wskazując na jej nowatorstwo metodologiczne i teoretyczne 
[10; 12; 13]. Podnoszono kwestię wkładu Obrębskiego w badania nad rodziną, 
pokrewieństwem, rodzajami, religią [11; 9]. Zwracano uwagę na to, że Obrębski 
sformułował idee, które pokolenie później niezależnie i w innym miejscu Europy 
wysunął Fredrik Barth [20; 22; 27].

Poniżej chciałbym pokazać, że równie prekursorskie okazało się podejście 
Obrębskiego w badaniach nad procesami narodotwórczymi, a dokładniej proce-
sami unarodowienia społeczności chłopskich. Przenikliwe analizy Obrębskiego 
ukazywały znaczenie klasowych i państwowych struktur dominacji i wykluczenia 
w wytwarzaniu poczucia przynależności/odrębności narodowych. 

Bez trudu można w tym względzie dostrzec podobieństwa między koncepcjami 
Obrębskiego a ideami bardziej współczesnych badaczy ideologii nacjonalistycz-
nych [6; 7; 8; 21; 29; 30]. Tym samym analizy tego autora dostarczają bardzo 
cennych wskazań współczesnej refleksji nad procesami unaradawiania i ich 
konsekwencjami. Stanowią one również jeden z pierwszych przykładów obszaru 
badawczego, którą można określić mianem antropologii/etnografii ideologii na-
rodowych, ukazują bowiem nacjonalizm nie tylko jako zbiór idei, symbolicznych 
wyobrażeń czy wartościowań podzielanych w określonej zbiorowości, lecz jako 
szczególnego rodzaju czynności lub praktykę uwidaczniającą się w stylu życia, w 
emocjonalności, etykiecie, nawykach językowych, obrzędach i uroczystościach, i 
co nie najmniej ważne publicznych i prywatnych formach socjalności. 

Przydatność i aktualność perspektywy teoretycznej przyjętej przez Obrębskiego 
postaram się pokazać w końcowej części tego artykułu na przykładzie własnych 
badań terenowych w zachodniej Macedonii prowadzonych wśród mówiących po 
macedońsku muzułmanów i chrześcijan. 
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2. Grupy etniczne i procesy unaradawiania
Po uzyskaniu doktoratu w Anglii, Józef Obrębski osiedlił się na stałe w 

Warszawie podejmując współpracę z dwoma instytucjami: Komisją Naukowych 
Badań Ziem Wschodnich oraz Instytutem Badań Spraw Narodowościowych [12, 
s. 13; 24, s. 449]. Znawczyni dzieła Obrębskiego Anna Engelking wskazuje, że 
młody badacz pozostawał w owym czasie pod dwojakim wpływem teoretycznym: 
z jednej strony były to monografie terenowe i podejście funkcjonalne Bronisława 
Malinowskiego, jego londyńskiego mistrza, z drugiej socjologia humanistyczna 
Floriana Znanieckiego i jego zwolenników, w szczególności zaś teoria zmiany 
społecznej opracowana przez tego pierwszego wraz z Williamem I. Thomasem w 
wielotomowym dziele The Polish Peasant in Europe and America [12, s. 19–21]. 
Obrębski podzielał wyraźnie zainteresowanie autorów [28] procesami zmiany 
społecznej, w szczególności dezorganizacją i reorganizacją społeczności chłopskich 
i ludowych w warunkach głębokich przeobrażeń społecznych (migracji, przemian 
cywilizacyjnych, formowania państw narodowych). Jego uwaga skupiła się zatem 
na zagadnieniu «dynamiki życia narodu» obejmującego zmiany demograficzne w 
obrębie grup narodowych, procesy integracji i dezintegracji tych grup, wrastanie 
w naród i separowanie się wobec niego narodowo wcześniej nieokreślonych grup 
ludowych [23, s. 179]. Szczególnie fascynował Obrębskiego proces unaradawiania 
w społecznościach ludowych żyjących w granicach ówczesnego państwa polskie-
go. Terenem swoich badań uczynił Obrębski Polesie, region uznawany w owym 
czasie (błędnie, jak twierdzi on sam) za względnie izolowane geograficznie miejsce 
występowania reliktowych, archaicznych form kultury ludowej [24, ss. 279, 448]. 

Wyprawy badawcze Obrębskiego zaowocowały stworzeniem koncepcji grup 
etnicznych oraz procesów unaradawiania w społecznościach ludowych dość do-
kładnie zarysowanej w czterech artykułach opublikowanych po raz pierwszy w 
roku 1936 [23; 24] oraz maszynopisach wydanych drukiem wiele lat po śmierci 
autora w redakcji Anny Engelking [24].

Obrębski przyjmuje, że grupy etniczne należy ujmować jako byty wyobraże-
niowe wyrażające się poprzez uświadamiane poczucie przynależności/odrębności 
członków społeczności ludowych, czyli jak powiedziano by w dzisiejszych czasach 
poprzez pewną tożsamość etniczną czy narodową [por.: 23, s. 157; 24, s. 260]. 
Pogląd ten w czasach, w których został sformułowany był nie tylko teoretycznie 
oryginalny, ale również niepoprawny ideologicznie. Większość badaczy zarówno 
w Polsce jak też za granicą opowiadała się za podejściem, w myśl którego istnieją 
obiektywne kryteria przynależności do grup narodowych i etnicznych.

Podążając za Znanieckim Obrębski utrzymywał, że to kontakt między członka-
mi grup stwarza warunki do wykształcenia się owego poczucia odrębności/przyna-
leżności, bowiem dopiero wejście w relacje z osobami należącymi do innych niż 
rodzima społeczności uświadamia ludziom swoistość kulturową, cechy kulturowe 
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różniące ich od innych sąsiednich społeczności, poczucie obcości i dziwaczności 
języka, obyczajów, przekonań [23, s. 161; 24, s. 188–189; 31]. 

Wyraz odrębności grupowej są, zdaniem Obrębskiego określone konstrukcje 
pojęciowe, w szczególności wizerunki grup [24, s. 189]. Przy czym obraz grupy 
obcej stanowi inwersję wizerunku grupy rodzimej. Co więcej tym co konstytuuje, 
wedle Obrębskiego grupę etniczną jest właśnie jej obraz innych grup a nie obraz 
grupy własnej czy całokształt zasobów kulturowych tej grupy (190). Pogląd ten 
przywodzi na myśl późniejsze sformułowane niezależnie tezy Fredrika Bartha o 
roli dychotomizacji etnicznych w podtrzymywaniu istnienia grup [3, s. 353]. 

Wizerunek grup obcych i własnej nie jest niezmienny i jednopostaciowy. 
Przyjmuje różne oblicza i podciąga się podeń różne treści w zależności od miejsca 
kontaktu między grupami etnicznymi społeczności ludowych. Poleszucy, dowodził 
operując licznymi przykładami Obrębski nie podzielali jednego wizerunku własnej 
grupy, wykorzystywali też negatywny wizerunek swojej grupy wytwarzany przez 
sąsiednie grupy na użytek stosunków wewnętrznych [24, s. 209–210]. W efekcie 
struktura etniczna Polesia miała charakter polimorficzny i niestały (270–1). 

Obrębski był zarazem jak najdalszy od twierdzenia, że proces unaradawiania, 
(który na Polesiu dopiero się wówczas zaczynał) należy ujmować jako uaktywnie-
nie czy pobudzenie w świadomości ludzi jakiejś istniejącej już u nich predylekcji 
czy pierwotnego nastawienia. Wprost przeciwnie, Obrębski uważa bowiem, że 
unarodowienie jest procesem wytworzenia określonego poczucia przynależno-
ści/odrębności narodowej w pewnych grupach społecznych w efekcie podjętego 
przez aparaty władzy i grupy narodowe określonych działań asymilacyjnych i 
integracyjnych. Unarodowienie traktuje się tu jako ważny aspekt procesu naro-
dotwórczego. Asymilacja społeczności ludowych przez grupy narodowe nie jest 
ani nieuchronna, ani zależna tylko od aparatu władzy państwowej. Społeczności 
ludowe posiadają bowiem sprawczość. Mogą zarówno przyswajać określone idee 
narodowe i asymilować się narodowo, jak również są w stanie opierać się temu 
procesowi i separować względem dążącej do unarodowienia grupy.

Analizy Obrębskiego wyróżnia to, że dyskusja o unarodowieniu zostaje osadzo-
na w kontekście lokalnym. Uwagę zwraca się na specyficzne instytucje, praktyki i 
działania mające na celu nacjonalizowanie ludności. Prace Obrębskiego pokazują 
przy tym fiasko akcji polonizacyjnej na Polesiu oraz głębsze uwarunkowania tych 
politycznych niepowodzeń polskiego aparatu władzy państwowej. Analizy te 
można z powodzeniem określić jako przykład etnografii ideologii narodowych, 
badacz pokazuje konkretne działania i praktyki poprzez które ideologia narodowa 
jest praktykowana, przyswajana i kontestowana w wiejskim środowisku Polesia.

Państwowa polityka unaradawiania doprowadziła nie do integracji i asymilacji 
Poleszuków lecz separowania miejscowej ludności. Dawny antagonizm stanowy 
między polską szlachtą a poleskimi chłopami ustępuje w czasach II Rzeczpospolitej 
konfliktowi między polską administracją państwową a poleskimi społecznościami 
lokalnymi. Konflikt ów miał zdaniem Obrębskiego podłoże klasowe. Miejscowa 
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administracja i personel innych instytucji publicznych rekrutowały się wyłącznie 
spośród Polaków, którzy jako grupa “<…> panów, podpanków i rządzących» 
[24, s. 295] silnie podkreślali swą odrębność względem wsi i jej mieszkańców. 
Obrębski niejednokrotnie na kartach swych dzieł opisuje ów fenomen «pańskiego» 
sposobu zachowania Polaków w obecności i w stosunku do mieszkańców Polesia. 
Przejawiał się w pogardzie wobec kultury ludowej (języka, obyczaju, stroju) i 
zasad organizacji wiejskich wspólnot, poczuciu klasowej i etnicznej wyższości, 
podkreślaniu odrębności polskiego stylu życia, przy jednoczesnym przekonaniu o 
«polskiej misji cywilizacyjnej na prymitywnym dzikim Polesiu» (op. cit. 535–536) 

Wymownych ilustracji obrazujących relacje polsko-poleskie dostarcza napisana 
z pasją rozprawa Obrębskiego dotycząca szkoły powszechnej we wsi Olmany. 
Badacz ujawnia nie tylko postawy konkretnych nauczycielek i nauczycieli (część 
z nich odnosiła się do ludności wsi z szacunkiem, inni demonstrowali swą pogar-
dę i wyższość uciekając się do przemocy i gwałtu). Analiza uwidacznia również 
nieprzystawalność programu szkolnego do doświadczenia życiowego młodego 
pokolenia wsi, a także swego rodzaju obojętność miejscowych wobec pewnych 
działań i praktyk związanych z polonizacją. Ciekawy jest tu przykład zorganizo-
wanej przez szkołę procesji okolicznościowej błądzącej “<…> z chorągiewkami 
po pustych ulicach wsi w rocznicę 3 maja <…>« (op. cit. 421) skontrastowany 
z radośnie obchodzonymi przez dzieci wiejskie wiosennym świętem krasnej, o 
którym z kolei nic nie wiedzą władze polskiej szkoły (423).

Faktycznie społeczne wykluczenie Poleszuków współistniało jednak z wi-
docznym w tej grupie dążeniem do naśladowania tzw. pańskiego stylu życia i 
pragnieniem awansu społecznego. W tej sprzeczności dostrzegał Obrębski źródła 
niepowodzenia polityki unaradawiania, czyli tzw. «akcji polskiej» na Polesiu. 
Miejscowa ludność uznawała za właściwe i naśladowała wzory pańskiego stylu 
życia podtrzymywane i kultywowane przez polsko-pańską klasę dominującą a 
jednocześnie nie była przez Polaków dopuszczaną do przynależności do owej 
klasy na równych prawach, co wywoływało u Poleszuków poczucie krzywdy i 
upokorzenia (296). 

Studia poleskie Obrębskiego dają nam istotny wgląd w mechanizmy proce-
sów unaradawiania. Uznani teoretycy nacjonalizmu dowodzili później, że upo-
wszechnienie ideologii czy kultur narodowych na całe populacje zamieszkujące 
w państwach narodowych jest nieuchronną konsekwencją procesów modernizacji 
[2; 15; 17]. A zatem nacjonalizm jest ostatecznie siłą integrującą i ujednolicającą 
pod względem kulturowym zbiorowości żyjące w granicach zarządzanych przez 
nowoczesne aparaty władzy. Czy rzeczywiście? Obrębski zwraca uwagę na drugą 
stronę procesu unarodowienia, czyli to, że efektem nacjonalizacji mas ludowych 
może być również społeczne wykluczenie i kulturowa dysymilacja lokalnych 
populacji, a innymi słowy «zamykanie się» grup narodowych - używając terminu 
Maxa Webera — na określone grupy i zbiorowości, co prowadzi w efekcie do 
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wytwarzania zjawiska narodowej większości i mniejszości narodowych a także 
specyficznej relacji większość — mniejszość [por.: 16]. 

Obrębski ukazuje co więcej, że proces ten nie jest wcale funkcją obiektywnych 
odmienności kulturowych między grupą narodową a określoną populacją ludową. 
Różnice kulturowe same w sobie nie tłumaczą jeszcze, jego zdaniem skali konfliktu 
między polską administracją a mieszkańcami Polesia. Trzeba zwrócić uwagę na 
sposób działania i organizacji aparatu polityki nacjonalizacji oparty, jak powiada 
badacz na kultywowaniu «wyłączności klasowej» hamującej skutecznie proces 
asymilacji odmiennych klasowo grup [24, s. 287]. 

Studia Obrębskiego pokazują także, że nacjonalizm jest nie tylko wyobraże-
niem, ideą, wartością czy ideałem, ale pewnym rodzajem społecznej praktyki, 
kompleksem modalności działania społecznego. Poczucie odrębności/przynależ-
ności narodowej, czyli tożsamość narodową można zatem, podążając tym tropem 
uznać nie za świadomą identyfikację z całokształtem treści składających się na tzw. 
kulturę narodową [26, s. 14] lecz uświadomiony skutek zaangażowania lub jego 
braku w określone praktyki i specyficzne struktury organizacyjne. 

3. Muzułmanie mówiący po macedońsku
W dalszej części artykułu chciałbym wykazać przydatność sformułowanej przez 

Obrębskiego koncepcji procesów unarodowienia dla moich własnych rozważań 
na temat tożsamości narodowych w zróżnicowanym religijnie i etnicznie regionie 
Dolna Reka w zachodniej części Republiki Macedonii. 

Republika Macedonii to nieduże pod względem liczby ludności i powierzchni 
państwo, które trapią problemy typowe dla obszarów peryferyjnych światowego 
systemu kapitalistycznego: gwałtowna postsocjalistyczna deindustrializacja, 
ucieczka wykształconych kadr, wysokie bezrobocie, duże różnice dochodów, poli-
tyczna niestabilność i głębokie wewnętrzne podziały ideologiczne. Mimo istnienia 
realnych konfliktów wewnętrznych Macedonia zachowała terytorialną integralność 
od momentu wyłonienia się w 1991r. z ruin dawnej Jugosławii. Również ograni-
czony konflikt militarny w 2001r między stanowiącymi większość prawosławnymi 
Macedończykami a wyznającymi islam Albańczykami nie doprowadził do rozpadu 
państwa lecz jego reorganizacji i przekształcenia w swego rodzaju nieformalną 
macedońsko-albańską federację. Póki co przedstawicielom obu dominujących 
liczbowo grup udaje się utrzymywać polityczny kompromis będący warunkiem 
spoistości i ciągłości państwa.

Od wielu lat prowadzę w Macedonii etnograficzne badania terenowe. Miejscem 
moich badań jest górski region Dolna Reka, usytuowany w dolinie rzeki Radika w 
środkowo-zachodniej części kraju, niedaleko granicy z Albanią. Dolna Reka jest 
zamieszkana głównie przez mówiących po macedońsku muzułmanów i chrześcijan. 
Najnowsza historia Macedonii odcisnęła swoje piętno na egzystencji żyjących z 
rolnictwa, pasterstwa i pracy w budownictwie mieszkańców wsi położonych w 
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dolinie rzeki Radika. Konsekwencje głębokiego postsocjalistycznego kryzysu 
ekonomicznego, jaki wstrząsnął Macedonią, odczuto bardzo boleśnie w Dolnej 
Rece w postaci upadku powstałego w czasach socjalizmu przemysłu, masowe-
go bezrobocia i emigracji dużej części ludności do krajów Europy Zachodniej, 
przede wszystkim do północnych Włoch i Niemiec. Jeden z ważnych efektów tej 
gwałtownej przemiany to wyłonienie i uformowanie się nowej, transnarodowej 
społeczności macedońskojęzycznych muzułmanów [4]. 

Chociaż Dolna Reka nie była nigdy areną poważnych napięć i konfliktów 
narodowościowych, to region ten skupiał uwagę władz macedońskich jeszcze 
w okresie jugosłowiańskim ze względu zmienność samookreśleń narodowych 
zamieszkujących go wyznawców islamu. Kwestia ta nie była wiodącym przedmio-
tem mojego dociekania, skupiałem uwagę na zasadach współżycia muzułmanów 
i chrześcijan w religijnie zróżnicowanych społecznościach lokalnych, jednak 
pojawiała się podczas badań terenowych jako przewijający się i podnoszony w 
niektórych sytuacjach wątek. 

W latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, wielu 
macedońskojęzycznych muzułmanów z Reki i innych miejsc w Macedonii zde-
cydowało się na masową emigrację do Turcji, ludność ta ujawniała zróżnicowane 
i zmienne deklaracje narodowościowe w kolejnych spisach powszechnych [32, 
s. 126]. Na początku lat 70-tych XX wieku kierownictwo macedońskiej partii 
komunistycznej oficjalnie poparło tezę, że mówiący po macedońsku muzułmanie 
są Macedończykami. Uczyniono to w obawie przed wpływem jaki na samoświa-
domość narodową mówiących po macedońsku muzułmanów może mieć uznanie 
w owym czasie w innej republice związkowej Jugosławii Bośni i Hercegowinie 
tamtejszych muzułmanów za odrębny naród [25, s. 181–182]. 

Także współcześnie muzułmanie mówiący po macedońsku zamieszkujący 
region Dolna Reka deklarują różne tożsamości narodowe. We wsi Rostusze, w 
której prowadziłem intensywne badania terenowe dane spisu powszechnego z 
2002r. wskazywały np. że większość zamieszkujących ją muzułmanów deklaro-
wała narodowość turecką, część macedońską, mniejsza część albańską [19, s. 41]. 

Analiza sceny politycznej w regionie Dolna Reka wskazuje na istnienie kon-
kurujących ale zadziwiająco nietrwałych politycznych projektów «przynależności 
narodowej» lokalnych muzułmanów. 

Pod koniec lat 70 roku powstał ruch na rzecz upowszechnienia macedońskiej 
tożsamości narodowej wśród mówiących po macedońsku muzułmanów. Inicjatywie 
przewodził pochodzący z tego regionu muzułmanin Nijazi Limanoski. Działalność 
ruchu ciesząca się wsparciem ówczesnych władz państwowych miała na celu 
przyjęcie przez wśród macedońskojęzyczną ludność muzułmańską świeckiego 
macedońskiego nacjonalizmu. Limanoski i inni liderzy starali się zarazem ujmować 
różnice religijne między muzułmanami a prawosławnymi jako wyraz osobistych 
wyborów światopoglądowych. Jednocześnie wskazywano na przykład, że obyczaje, 
oraz język muzułmanów są typowo macedońskie. Ruch Macedończyków-muzuł-
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manów organizował lokalne manifestacje i imprezy. Takie spotkania odbywały się 
również w regionie Dolnej Reki. Sam lider prowadził również badania etnograficzne 
i historyczne mające na celu wykazanie macedońskiego pochodzenia etnicznego 
miejscowych muzułmanów. 

W okresie, w którym prowadziłem badania terenowe w Dolnej Rece, śladów 
struktur organizacyjnych powołanego przez Limanoskiego stowarzyszenia trudno 
było się dopatrzyć (on sam już nie żył). Pozostało kilku dawnych aktywistów 
wspominających czas ożywionej aktywności. Postać lidera organizacji wywoływała 
jednak wśród mieszkańców gorące spory. Jedni chwalili jego starania o szersze 
włączenie muzułmanów w struktury instytucjonalne państwowości macedońskiej, 
innych bulwersowało działania Limanoskiego na rzecz wykazania prawosławnego 
pochodzenia macedońskojęzycznych muzułmanów.

Realizując badania w pierwszej i drugiej dekadzie nowego stulecia, stykałem 
się jednak z lokalnymi muzułmańskimi aktywistami politycznymi i kulturowymi, 
którzy kwestionowali publicznie koncepcje Limanoskiego wedle której mają oni 
to samo pochodzenie etniczne co prawosławni Macedończycy. Aktywny wówczas 
stał się wśród mówiących po macedońsku muzułmanów nurt opowiadający się 
za prawnym uznaniem tej społeczności za osobną grupę etniczną posiadającą od-
rębne pochodzenie, dążący również do podniesienia prestiżu terminu «Torbesz» 
(l.p.), «Torbesze» (l. m.) będącymi potocznymi określeniami używanymi wobec 
muzułmanów mówiących po macedońsku w tym kraju. 

W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w Macedonii w 2006 wystar-
towało stronnictwo polityczne o nazwie Partia Przyszłości Europejskiej (w języku 
macedońskim skrót pełnej nazwy partii brzmi: PEI — [mac. Partija za Evropska 
Idnina]). Na czele ugrupowania stał Fijat Canoski, biznesmen, właściciel znanej 
prywatnej uczelni. Niemal całe kierownictwo i zdecydowana większość aktywistów 
partii to mówiący po macedońsku muzułmanie, część z nich pochodzi również z 
Dolnej Reki. Jednym z punktów programu politycznego partii stało się stworze-
nie prawnych podstaw do uznania mówiących po macedońsku muzułmanów za 
odrębną mniejszość etniczną zamieszkującą Republikę Macedonii. Aktywistom 
zależało na tym, by wiązało się to z dowartościowaniem i podniesieniem prestiżu 
samego określenia «Torbesz» (traktowanym niekiedy w mowie potocznej jako 
termin obraźliwy). 

Partia Przyszłości Europejskiej podjęła również debatę nad pochodzeniem 
etnicznym mówiących po macedońsku muzułmanów. Zakwestionowano oficjalną 
koncepcję macedońskich historyków mówiącą, że członkowie tej grupy są po-
tomkami prawosławnych chrześcijan, którzy w okresie panowania osmańskiego 
przeszli na islam. Aktywiści PEI skłaniają się ku przypuszczeniu, że «korzenie» 
grupy sięgają aż czasów aktywności wczesnośredniowiecznych Bogomiłów — 
ruchu uznanego przez Cerkiew Prawosławną za heretycki. Torbesze mieliby być 
potomkami wyznawców Bogomilizmu, osiadłych w Macedonii [por.: 1]. Canoski, 
a także jego najbliższe otoczenie w partii, w publicznych wypowiedziach dobitnie 
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podkreślał różnice kulturowe między mówiącymi po macedońsku muzułmanami 
a pozostałymi wspólnotami etnicznymi Macedonii. 

Mimo zdobycia przez PEI popularności wśród wielu muzułmanów mieszka-
jących w regionie Dolna Reka, partia nie odniosła sukcesów w wyborach lokal-
nych, kandydat stronnictwa startował też bez szans w wyborach na wójta gminy. 
Znacznie skuteczniejsza i bardziej wpływowa okazała się dominująca przez wiele 
lat w regionie, jak też w całej Republice Macedonii chrześcijańsko-demokratyczna 
WMRO. Kierownictwu tej dużej partii udało się przekonać do współpracy część 
miejscowych muzułmanów. Stworzyli oni w oparciu o program partii jeszcze inną 
polityczną interpretację przynależności narodowej miejscowych muzułmanów. W 
przeciwieństwie do świeckiego programu Limanoskiego muzułmańscy politycy 
WMRO podkreślają znaczenie religii w życiu publicznym i politycznym, nie chodzi 
przy tym — powiadali — o konkretną religię, ale o religię w ogóle. Jednocześnie 
opowiadali się za traktowaniem mówiących po macedońsku muzułmanów, jako 
Macedończyków [zob.: 19, s. 275–285]. 

Tożsamość i przynależność narodowa muzułmanów posługujących się na co 
dzień językiem macedońskim pozostają, jak widać z powyższego przedmiotem 
politycznego i genealogicznego sporu, w który zaangażowane są różne środowi-
ska i organizacje, w tym również w ten czy inny sposób macedońskie państwo. 
Należy odnotować, że jak dotąd żadna z politycznych akcji propagujących ten czy 
inny projekt przynależności narodowej miejscowych muzułmanów nie wywarły 
trwałego i decydującego wpływu na poczucie odrębności/przynależności tej części 
lokalnego społeczeństwa Dolnej Reki.

Innym jeszcze świadectwem zmienności samoidentyfikacji narodowych wśród 
mówiących po macedońsku muzułmanów są lojalności polityczne. Ogólnie rzecz 
ujmując, polityka macedońska podlega silnej etnicyzacji, wyrażającej się na różne 
sposoby, m.in. poprzez formowanie się bloków etnicznych, czyli podziału na partie 
etniczne (macedońskie, albańskie, tureckie, romskie, serbskie). Mimo głębokich 
podziałów ideowych między Macedończykami głosują oni przeważnie, na którąś 
z partii macedońskiego bloku etnicznego, podobnie wygląda to u Albańczyków. 
Znamienne, że mówiący po macedońsku muzułmanie w niewielkim stopniu re-
spektują ten podział.

Prawosławni mieszkańcy Dolnej Reki głosują głównie na dwie partie bloku 
macedońskiego — lewicowe socjaldemokratyczne SDSM oraz prawicowe chrze-
ścijańsko-demokratyczne WMRO1. Natomiast aktualne sympatie polityczne i 
przynależności partyjne muzułmanów są rozproszone po większej liczbie partii. 

1 WMRO-DPMNE — akronim pełnej nazwy prawicowo-konserwatywnej partii: 
Внатрешна македонска револуционерна организација — Демократска партија за 
македонско национално единство. Nazwą partia nawiązuje do ruchu rewolucyjnego 
działającego od końca dziewietnastego wieku na terenie obecnej Republiki Macedonii i 
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Miejscowych muzułmanów można znaleźć nie tylko w partiach bloku macedoń-
skiego, ale również w partiach albańskich, tureckich oraz wspomnianej wyżej Partii 
Przyszłości Europejskiej. To rozproszenie poparcia wśród muzułmanów kontrastuje 
z bardziej skupionym nastawieniem politycznym prawosławnych Macedończyków 
oraz wyznających islam Albańczyków, którzy koncentrują głosy na partach swoich 
własnych bloków etnicznych [19]. 

W związku z powyższym rodzi się pytanie o przyczyny przejawiającego się w 
różnych formach zróżnicowania samoidentyfikacji narodowych pośród macedoń-
skojęzycznych muzułmanów. Na pytanie to próbowano oczywiście odpowiadać 
odwołując się do rzekomych «wsobnych charakterystyk» tej społeczności. Pisma 
Obrębskiego wskazują wszakże inny trop. Pokazywał on aż nadto jasno, że to nie 
«etniczna natura» społeczności poleskich lecz specyfika relacji między polskim 
politycznym aparatem unaradawiania a mieszkańcami leży u podłoża oporu Pole-
szuków wobec zadekretowanej przez ówczesne państwo polonizacji. To «pański 
sposób» praktykowania polskości «na kresach wschodnich» stanowił główny 
czynnik hamujący asymilację i integrację miejscowej ludności z dominującą 
politycznie grupą narodową. 

Przypuszczam, że niestałość deklaracji narodowościowych i lojalności et-
nicznych macedońskojęzycznych muzułmanów ma swe źródło w sposobach 
praktykowania macedońskości w regionie Dolna Reka, a zatem w specyficznych 
praktykach i działaniach, jak powiedziałby Obrębski «czynnościach narodowych», 
poprzez które reprodukuje się poczucie przynależności/odrębności narodowej w 
określonej zbiorowości lokalnej. Nie jestem w stanie ze względu na ograniczenia 
objętościowe niniejszego tekstu w całości rozwinąć argumentacji uzasadniającej 
moją — inspirowaną również analizami Obrębskiego tezę. Ograniczę się do jej 
zarysowania.

Od razu muszę zaznaczyć, że nie uważam aby klasyczne a także pewne popu-
larne wciąż ujęcia analizy poczucia przynależności/odrębności narodowej były w 
stanie wyjaśnić zróżnicowania samoidentyfikacji narodowych wśród macedoń-
skojęzycznych muzułmanów. Podejście klasyczne - której przyjmuje się niekiedy 
również w antropologii - każe rozpatrywać tożsamości narodowe czy etniczne jako 
efekt długotrwałego wpajania określonych treści jednostkom przez zróżnicowany 
i kompleksowy aparat instytucjonalny i organizacyjny [8, s. 17]. 

Ujęcie takie nie do końca zdaje egzamin, jeśli rozpatrujemy przypadek miesz-
kańców Dolnej Reki, ponieważ podlegają oni niezależnie od religii tej samej 
socjalizacji biurokratycznej, uczęszczają do tych samych szkół (z tym samym 
językiem wykładowym), leczą się w tych samych placówkach ochrony zdrowia 
i załatwiają podobne sprawy w gminie, a jednak różnią się mimo to poczuciem 

Bułgarii. SDSM to z kolei akronim nazwy partii lewicowej: Социјалдемократскиот Cојуз 
на Македонија. 
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przynależności narodowej. Również przeciwne pierwszemu ujęcie stawiające 
w centrum uwagi indywidualne wybory jednostek kapituluje w konfrontacji z 
sytuacją, w której w jednym i tym samym miejscu dla pewnej grupy podmiotów 
(prawosławnych chrześcijan) tożsamości narodowe są czymś bezdyskusyjnym dla 
innej (muzułmanów) natomiast przedmiotem namysłu i wyboru.

Poszukując wyjaśnienia tej wariantywności tożsamościowej, można przyjąć, że 
to praktyczna — nabyta poprzez socjalizację pierwotną — biegłość w określonych 
działaniach oraz domyślne uznanie owej biegłości przez otoczenie społeczne w 
szczególności organa państwa stanowią warunek nabywania przez ludzi określo-
nego poczucia przynależności do określonej zbiorowości narodowej czy etnicznej. 
Młodzi prawosławni mieszkańcy regionu Dolna Reka nabywają poczucie macedoń-
skości podczas socjalizacji pierwotnej, ponieważ większość praktyk religijnych w 
jakich uczestniczą jest jednocześnie kategoryzowana w otoczeniu społecznym jako 
typowo macedońskie. Jeśli chodzi o prawosławnych zachodzi to, co Pierre Bourdieu 
nazywa «efektem homologii», czyli na tyle głębokie zestrojenie czy dopasowanie 
do siebie praktyk jednostek i ich otoczenia, że poczucie przynależności do grupy 
wydaje się czymś bezdyskusyjnym, nie wymagającym wyjaśnień [5, s. 96].

Znamienne, że ten efekt homologii nie zachodzi w przypadku mówiących po 
macedońsku muzułmanów. Ich socjalizacja obrzędowa i zwyczajowa — zarówno 
ta związana z islamem, jak również z obrzędowością ludową nie jest bowiem 
uznawana bezdyskusyjnie za typowo czy emblematycznie macedońską. Przyjęcie 
macedońskiej tożsamości narodowej w przypadku mówiących po macedońsku mu-
zułmanów nie odbywa się zatem «w oczywisty dla wszystkich sposób», jak to ma 
miejsce w przypadku miejscowych wyznawców i wyznawczyń prawosławia, lecz 
jest często skutkiem świadomych decyzji i długoterminowych strategii życiowych.

Przyczyn braku efektu homologii, jeśli idzie o narodową tożsamość macedoń-
skojęzycznych muzułmanów, należy upatrywać między innymi w dziedzictwie hi-
storycznym i polityce państwa macedońskiego względem członków tej zbiorowości. 
Dziedzictwem historycznym jest tu osmański system organizacji społeczeństwa w 
oparciu o przynależność religijną — tak zwany system Milet [18]. Państwo ma-
cedońskie od momentu swego powstania próbowało na różne sposoby i z różnym 
skutkiem uporać się z tą schedą. Z perspektywy lat najbardziej charakterystyczną 
cechą polityki macedońskiej w tej kwestii jest wszakże brak konsekwencji. Aparat 
władzy jednocześnie stara się unaradawiać mówiących po macedońsku muzułma-
nów przez zachęcanie ich do zaangażowania się w macedońskie struktury polityczne 
i organizacyjne, jednocześnie nie czyni nic aby unaradawiać zbiorowe praktyki 
obrzędowe miejscowych muzułmanów. Obrzędowość prawosławia i przynależność 
do Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej stanowią natomiast o bezdyskusyjnej 
przynależności do narodu macedońskiego. 
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4. Wnioski: większość i mniejszość narodowa
Studia poleskie Józefa Obrębskiego a także w skromnym stopniu podjęta wyżej 

przeze mnie analiza wskazują, że myśląc o tzw. większościach i mniejszościach 
narodowych nie powinniśmy ulegać skłonności do reifikowania poczucia przy-
należności narodowych czy etnicznych. Ani reifikacja kategorii wspólnot i więzi 
narodowych, ani sztywne typologie różnicujące stosunki większość - mniejszość 
przez pryzmat stopnia asymilacji (podział na asymilację, adaptację, segregację 
etniczną bądź narodową) nie zastąpią właściwej analizy procesualnej ujawniającej 
dynamikę relacji międzyludzkich, powstawanie grup narodowych i etnicznych a 
także ich zanik w procesie przeobrażeń. W centrum dociekań należy umieszczać 
nie więź, wspólnotę czy kulturę narodową ale dynamiczne poczucie przynależno-
ści, wyobrażenia (obrazy grup), konkretne działania i praktyki, zjawiska inkluzji 
i/bądź ekskluzji społecznej a co za tym idzie procesy formowania poczucia przy-
należności do większości lub mniejszości narodowych bądź etnicznych. Wkład 
Józefa Obrębskiego w analizę tych zjawisk jest doniosły i trwały, wzbogacając 
refleksję naukową nad mechanizmami unaradawiania i rozpowszechniania się 
ideologii narodowych.
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JÓZEF OBRĘBSKI WOBEC SPOŁECZNEGO 
I POLITYCZNEGO RADYKALIZMU POLESKIEJ WSI 
LAT 30. DIAGNOZY I RECEPTY.

Województwo poleskie było tym obszarem w obrębie II RP, gdzie proces 
identyfikacji dominującej części ludności z państwem polskim napotykał 
na liczne i różnorodne przeszkody. Przyczyny tego stanu rzeczy miały 

różnoraki charakter. Czynnikiem kluczowym, choć przecież teoretycznie 
nieprzesądzającym, był ten fakt, że wśród mieszkańców Polesia dominowała 
niepolska, wiejska ludność prawosławna. W realiach, jakie jednak stwarzała 
polityka narodowościowa władz państwowych, faktyczny status mniejszości 
narodowych czynił takie grupy upośledzonymi. Uwaga ta odnosi się do całego 
okresu międzywojennego. Zapóźnienie cywilizacyjne tego wiejskiego regionu 
mogło zostać pokonane jedynie poprzez olbrzymie inwestycje w infrastrukturę 
komunikacyjną, gospodarczą i kulturową. Okazało się ono wyzwaniem 
niepokonywalnym w perspektywie dwóch dekad niepodległości. Nie zmienia to 
jednak faktu, że owa niemożność nie tylko nie sprzyjała integracji z państwem, 
ale zwiększała dystans odczuwany w stosunku doń przez ludność. W II RP nie 
zlikwidowano również pierwotnego konfliktu klasowego pomiędzy «dworem i 
wsią», tradycyjnie istniejącego na polskiej wsi. Doświadczenie rewolucji rosyjskiej, 
w wypadku wiejskiej ludności Polesia często znane z uchodźczej autopsji, 


