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Kiedy wypowiadamy słowo „prowincjonalizm” myś limy przeważnie 

automatycznie o tych, którzy pędzą życie z dala od głównych dróg, autostrad, lotnisk 

czy portów morskich, o tych, których historia w jakiś  sposób ominęła lub którzy sami 

się przed nią schowali, aby znaleźć  się niemal na innej planecie, w innym – to znaczy 

przeszłym – czasie, którzy prowadzą zupełnie inne – to znaczy mniej ciekawe czy wręcz 

nieciekawe – życie, z dala od głównych prądów cywilizacyjnych czy kulturalnych. 

 Ale przecież  równie dobrze może być  całkiem inaczej. Historia z najróżniejszych 

powodów zawsze szuka nowych dróg, które przecinają się na nowych skrzyżowaniach i 

dążą do innych celów. Prowincjonalizm staje się wówczas losem nie geograficznym czy 

cywilizacyjnym, lecz historycznym, konsekwencją tego, w czym jedni widzą koło 

historii, inni palec Boży, jeszcze inni proces historycznego rozwoju czy nawet postępu 

itp. 

Wydaje się wręcz, że ta druga wersja stanowi prawidłowość , a pierwsza – raczej 

wyjątek. Jest znacznie mniej takich, którzy nigdy nie mieli okazji zaznać  wielkości, 

znaleźć  się w centrum i którzy zawsze skazani byli na prowincjonalizm, a znacznie 

więcej takich, którzy mieli i przeżyli swoją szansę, a potem historia zepchnęła ich na 

boczne tory i z metropolii stali się prowincją. Czyja to wina: – Ich własna? – Kogoś  

obcego? Twierdząca odpowiedź  na jedno z tych pytań to już  kapitulacja pod naporem 

prowincjonalnej mentalności. Rachunek sumienia prowadzący do zbiorowego 

masochizmu, podobnie jak wylewanie łez nad straconą szansą czy grzechami geografii i 

demografii, bezsilne przeklinanie tych, którzy ponoszą za wszystko winę czy 

nostalgiczne pienia, mitologizacja wspaniałej przeszłości, wszystko jedno czy dawnej, 

czy też  całkiem niedawnej – to wszystko, razem bądź  z osobna oznacza 

zabarykadowanie się na swych peryferiach, we własnej wiosce, powiecie czy 

województwie, skąd już  z reguły nie ma ucieczki. Okoliczności, w jakich wspomniane 

pytanie zostało postawione i okoliczności odpowiedzi na to pytanie są tak związane z 

lokalnym kontekstem, położeniem i odczuwaniem, że praktycznie taką ucieczkę 

uniemoż liwiają. 

Czy można jednak uniknąć  owych pytań? Czy można na nie odpowiedzieć  albo 

przynajmniej nie starać  się na nie odpowiedzieć? Chyba nie, a nawet na pewnie nie, lecz 
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nie oznacza to jeszcze uczynienia z nich kryterium własnej egzystencji intelektualnej, 

miary i sensu rzeczy; nie oznacza to przeciwstawiania człowieka stąd człowiekowi 

stamtąd czy skądinąd i dziwienie się potem, że interesują się nim przede wszystkim tu, 

choć  jego los jest przecież  tak wspaniały, tak wyjątkowy i tragiczny, tak godny 

powszechnej uwagi, podziwu, zachwytu czy litości. Od takiego podejścia już  tylko mały 

krok do nienawiści, pogardy, wymówek czy obojętności wobec tamtych, którzy nas nie 

rozumieją, do utraty zainteresowania nimi lub przeciwnie, do bezkrytycznego 

uwielbienia dla nich tylko dlatego, że nie są tutaj, lecz tam, gdzie indziej, już  tylko mały 

krok do tego, by pragnąć  znaleźć  się tam. Jest to bowiem taki sam znak 

prowincjonalizmu, jak owa niezachwiana duma z tego, że jestem tutaj, jakby na przekór, 

a kto tego nie rozumie, kto mnie nie rozumie, ten jest głupcem. 

Jeś li bez gniewu czy irytacji doczytaliście aż  do tego miejsca, powiecie zapewne: 

„Jednak małym jest zawsze trudniej. Hydra prowincjonalizmu jest tutaj większa, ma 

więcej głów i walka z nią przeważnie przekracza ich moż liwości”.  

Ale czy tak jest naprawdę? Czy nie jest raczej tak, że małe narody, zamknięte w 

małych języka, przenikliwiej odczuwają niebezpieczeństwo izolacji, mocniej pragną 

wydostać  się ze swych ograniczeń i lepiej niż  te wielkie rozumieją, że bycie sobą – nie z 

konieczności, lecz z wyboru – tylko wtedy będzie moż liwe, gdy bez uprzedzeń otworzą 

się dla świata, wpuszczą go do środka, przyswoją go sobie, a potem nadadzą mu swój 

własny wymiar, który wcale nie musi być  czymś  absolutnie nowym i rewolucyjnym, lecz 

jest po prostu kolejnym wymiarem czegoś , co już  znane. Świat w ten sposób odrobinę 

się rozszerzy, powiększy i może nawet wcale nie zauważy, że stało się to za naszą 

przyczyną. Właśnie w taki sposób rozszerzyli świat Irlandczyk Joyce, Norweg Ibsen, 

Duńczyk Kierkegaard, Czech Hašek czy Polak Miłosz. 

Obok nacjonalizmu z jego prowincjonalizmem jako koniecznym składnikiem, 

przywilejem małych narodów, małych kultur i ich najlepszych reprezentantów bywa 

większy krytycyzm wobec siebie samych, ostrzejsza ocena własnych osiągnięć . Jest to 

konsekwencja świadomości, że tylko w ten sposób można pokonać  własne 

ograniczenia i dołączyć  swój wkład do dzieła innych narodów. Oczywiście słyszy się, że 

to, co małe, słabe, poniżone i okaleczone trzeba oceniać  łagodniej, z pobłaż liwością, 

biorąc pod uwagę sytuację, izolację, historię i co tam jeszcze. I oczywiście mali częściej 

niż  wielcy obrzucają wyzwiskami właśnie tych, którzy pochodzą z ich wioski, lecz 

zdołali choć  trochę nadać  światu własny wymiar – Irlandczycy Joyce’a, Norwegowie 

Ibsena czy Muncha, Czesi Kunderę, ale też  Dvoř áka czy Haška – aby potem stawiać  im 

pomniki, budować  muzea i ogrzewać  własny prowincjonalizm na słońcu ich 

światowości. Lecz jest także prawdą, że wśród małych znajdą się i tacy, którzy dzięki 

bezlitosnej krytyce własnych cech (a więc również  swoich osobistych), dzięki 

wytrwałemu dopominaniu się tego, aby stosować  wobec nich najsurowsze kryteria, bez 

żadnych ulg i bez względu na sytuację, przyczynią się tym samym do przełamania 



	 	 	
prowincjonalizmu i prowincjonalnego nacjonalizmu, które stanowią najlepsze 

schronienie dla ludzi przeciętnych i miernot. Zawsze i wszędzie. 

Istnieje jednak jeszcze inny rodzaj prowincjonalizmu, często niezauważany, choć  

rzucający się w oczy, bardziej niebezpieczny i nie mniej tragikomiczny. To 

prowincjonalizm wielkich czy ściś lej – prowincjonalizm wielkich kultur. Wielkie kultury 

– to znaczy wielkie narody mówiące wielkimi językami – zbyt często ulegają 

zbiorowemu złudzeniu, że są samowystarczalne, że zostały stworzone, aby wzbogacać  

świat, aby oświecać  innych. Sądzą, że sama natura powierzyła im taką misję, więc o ile 

w ogóle są skłonne przyjąć  coś  od innych, to tylko po troszeczku, jako szczególną 

przyprawę do własnego jadła, jako coś , co właściwie nie jest potrzebne, bez czego 

łatwo można się obejść , ale skoro mówi się o tym w towarzystwie, serwuje się w 

dobrych restauracjach, to w końcu można tego spróbować . 

Nie jest przypadkiem, że w normalnych, cywilizowanych okolicznościach, jakie 

od czasu do czasu panowały kiedyś  w Europie, Norwegowie, Duńczycy i Czesi 

zajmowali zdecydowanie czołowe pozycje pod względem ilości tytułów tłumaczonych z 

obcych języków, że wielcy myś liciele czy sławni pisarze znacznie szybciej tłumaczeni 

byli na języki małych kultur niż  tych wielkich, które podzieliły świat między siebie. 

Porozmawiajcie z reprezentantem wielkiej kultury, a szybko zorientujecie się, że z 

reguły wie on mniej o kulturze innych narodów niż  przedstawiciele małych kultur. A 

nierzadko zdarza się, że ci mali z sąsiedztwa wiedzą więcej także na temat jego własnej 

kultury. 

Tkwiące w zamkniętym kręgu, który rzekomo ma tyle zalet, wielkie kultury 

często popadają w przerażający prowincjonalizm. Nie chodzi tu tylko o ich skalę 

nieświadomości czy nieznajomości otaczającego świata, co tak fatalnie odbija się na 

jakości i oryginalności ich własnych osiągnięć . O dziwo, chodzi tu także – podobnie jak 

w przypadku prowincjonalizmu małych kultur – o bezkrytyczny podziw dla innych 

wielkich kultur – tam, gdzie indziej, wystarczy popatrzeć , jak Francuzi zachwycają się 

dziś  kulturą amerykańską (zwłaszcza masową), Amerykanie zaś  – francuską, czy 

szerzej, europejską, nie mówiąc już  o Rosji, w której oba podstawowe wyznaczniki 

absolutnego prowincjonalizmu: izolacjonistyczny nacjonalizm kulturalny i 

bezkrytyczny podziw dla innych, zwłaszcza dla Ameryki stapiają się w okropny 

amalgamat, zdolny do całkowitego przesłonięcia rzeczywistej wielkości kultury 

rosyjskiej. 

A przy tym prowincjonalizm wielkich kultur jest bez wątpienia niebezpieczny. 

Jeś li bowiem Norwegowie czy Czesi postanowią, że w imię własnej wielkości czy 

wielkości swej cywilizacji zbawią świat, to mimo to ludzkość  może spać  spokojnie, ale 

jeś li do tego samego wniosku dojdą Amerykanie czy Rosjanie, staje się to groźne. Tym 

bardziej, że kulturalny organizm wielkich zwykle produkuje mniej antyciał broniących 

przed prowincjonalizmem niż  organizm małych. 



	 	 	
W wielkich dyskusjach kulturalnych współczesności temat prowincjonalizmu 

zasługuje na szczególną uwagę. Nie tylko jako pretekst do rozważań historycznych o 

tym, co było najpierw: kura nacjonalizmu czy jajko prowincjonalizmu (jedno zawsze 

jako powód czy usprawiedliwienie drugiego), lecz także jako niezwykle aktualna 

przyczyna kryzysu kultury, w znaczeniu zarówno powszechnym jak i indywidualnym. 
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