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Wielokulturowość – szansa czy zagrożenie? Na 
podstawie teorii porównawczej cywilizacji Feliksa 

Konecznego 

Multiculturalism - a tempting prospect or a 
threat? Based on the comparative theory of 

civilizations by Feliks Koneczny 
 

 

Streszczenie 

W niniejszym artykule podejmujemy problem wielokulturowości, który jest jak najbardziej aktualny, w 
związku z natężeniem współczesnej migracji ludności, której podłożem są najczęściej wojny i sytuacja 
ekonomiczna. W artykule podejmujemy ten problem, wychodząc od teorii porównawczej polskiego 
historiozofa Feliksa Konecznego, który opracował indukcyjną metodę badania cywilizacji. Wnioski, do 
których doszedł Koneczny, nie straciły na aktualności i mogą stać się podstawą dla badań nad 
złożonością zjawiska migracji i problemem integracji migrantów w nowym środowisku. Polski 
historiozof podkreśla znaczenie  personalizmu cywilizacji łacińskiej, który stanowił podstawę dla 
właściwego odnoszenia do migrantów w historii Polski, nie rezygnując jednocześnie z własnej kultury i 
tożsamości. Szacunek do własnego dziedzictwa stanowi w wykładni Feliksa Konecznego podstawę 
właściwego odnoszenia się do kulturowo obcych migrantów i uchodźców.   

Summary 

In the article we discuss  the issue of multiculturalism, a current problem related to the present-day 
migration caused by war and difficult economic conditions. We begin with a comparative  theory of 
civilizations by Feliks Konieczny, a polish philosopher of history and creator of an inductive approach 
to examine civilizations. According to Feliks Konieczny's theory, we have to reject the multicultural 
ideology, so prevailing in some circles.  Rejecting the false ideology, however, does not equal rejecting 
the human. Poland has supported humanitarian aid operations and delivered aid directly to high-risk 
areas numerous times already. The aim of the article is a concern over a healthy reasonable migration 
policy seeking to sustain the Latin civilization, a non-agressive culture respecting the dignity of each 
individual. 
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Wprowadzenie 

Nowym zagrożeniem, przed którym stoi dzisiejsza Polska, jest wielokulturowość Jest to ideologia, która 
przyjęła się już na zachodzie Europy i wywiera duży wpływ na politykę migracyjną innych państw. Rodzi 
to nowe problemy społeczne, gdyż migranci to najczęściej przedstawiciele innych kultur, religii, 
reprezentują inną wrażliwość moralną, inne obyczaje. Potrzeba zatem integracji, która z jednej strony 
z respektem odnosiłaby się do wartości i zasad imigrantów, z drugiej jednak strony – na ile to możliwe 
– dbałaby o przyswojenie imigrantom koniecznych zasad potrzebnych do w miarę bezkolizyjnego 
poruszania się w ramach społeczeństwa kraju przyjmującego. Z doświadczeń innych krajów 
przyjmujących wiadomo, że z integracją nowoprzybyłych jest bardzo różnie. Problem – wydaje się – 
leży w przynależności migrantów do całkowicie różnych cywilizacji.  

Pomocą w podejmowaniu właściwych decyzji odnośnie uchodźców może być gruntowne zapoznanie 
się z dorobkiem naukowym polskiego historiozofa Feliksa Konecznego. Wnioski tego autora są 
pożyteczne szczególnie przy podejmowaniu zagadnienia wielokulturowości oraz przy podejmowaniu 
decyzji dotyczącej uchodźców i metod integracji (ilu, z jakich krajów, na jakich warunkach, na jak długo 
itp.). Cywilizacja według Konecznego to metoda życia zbiorowego, wspomniany autor wymienia ich 
kilka.  Nie może dziwić również niemożliwość implementacji nowego porządku (np. demokracji) na 
niektórych terenach naszego globu. Różnice w metodzie życia zbiorowego są tak wielkie, że próba 
narzucania własnego, musi się nie udać, może także stać się zarzewiem nowego konfliktu. Koneczny 
krytycznie również odnosi się do wszelkich prób syntetyzowania cywilizacji, prowadzi to do 
wzajemnego osłabienia, aż do zwycięstwa cywilizacji silniejszej.  

Struktura artykuły wygląda następująco. W pierwszym punkcie w sposób bardzo skrótowy 
przypomnimy dorobek naukowy Feliksa Konecznego; w drugim podejmiemy zagadnienie 
wielokulturowości; w trzecim możliwości i cywilizacyjne granice integracji imigrantów, pochodzących 
z innych cywilizacji i kultur; w czwartym przedstawimy znaczenie ideologii multikulturalizmu w 
kontekście problematyki imigracyjnej.  

Całość wieńczy podsumowanie, w którym dokonamy oceny ideologii wielokulturowości, wychodząc z 
teorii porównawczej cywilizacji Feliksa Konecznego i uwzględniając współczesny kontekst całej 
dyskusji.         

 

Feliksa Konecznego – metoda porównawcza cywilizacji   

Koneczny pojmuje cywilizację jako metodę życia zbiorowego. Jak podkreśla A. Hilckman1, jest to bardzo 
szerokie ujęcie cywilizacji, która w ten sposób obejmuje to wszystko, co stoi w jakimkolwiek związku 

 
1 A. Hilckman (1900-1970), Niemiec, był uczniem F. Konecznego.  Swoją drugą pracę doktorską La storia induttiva 
di Feliks Koneczny obronił w Mediolanie. W swoich pracach dezawuował błędy spengleryzmu, walczył z 
prusactwem (preussischer Ungeist), bronił i promował kulturę polską. Podczas II Wojny Światowej spędził 5 lat w 
20 więzieniach Gestapo oraz w paru obozach koncentracyjnych. Bezpośrednim powodem aresztowania 
Hilckmana była obrona dobrego imienia i honoru Polski. Hilckman przedstawiał narodowy socjalizm jako nową 
formę barbarzyńskiego pogaństwa. Po wojnie został profesorem w Moguncji, gdzie założył pierwszy na świecie 
instytut porównawczej nauki o cywilizacjach (Institut für die Vergleichende Kulturwissenchaft).W tym czasie 
wydał szereg prac poświęconych twórczości badawczej F. Konecznego, rozwijając i uzupełniając jego naukę. W 
1962 założył stowarzyszenie „Amici Poloniae”. Uważał, że wzorem dla przyszłej Europy powinna być Unia Polsko-
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ze współżyciem ludzi: rodzinę, życie polityczne i społeczne, prawodawstwo, oświatę, komunikację, 
ekonomię, obyczaje, naukę, literaturę, sztukę2. Zasługą Konecznego jest wyodrębnienie cywilizacji 
turańskiej3, podjęcie bardzo interesującego zagadnienia: cywilizacje a religie oraz wskazanie na 
czynniki (przyczyny) zróżnicowania cywilizacyjnego. Są nimi: opanowanie czasu, stosunki pomiędzy 
prawem publicznym a prawem prywatnym, źródła prawa i poczucie narodowe4. Interesującą rzeczą 
jest fakt, że niektóre cywilizacje po dziś dzień nie dokonały rozróżnienia prawa publicznego i 
prywatnego. Koneczny podkreśla, że jedynie starożytny Rzym doszedł do wypracowania prawa 
publicznego, różniącego się wyraźnie od prywatnego. Jest to fakt o znaczeniu pierwszorzędnym dla 
rozwoju cywilizacji łacińskiej, spadkobierczyni Rzymu. „Wszędzie indziej – komentuje myśl Konecznego 
A. Hilckman – prawo publiczne jest tylko częścią zastosowania prawa prywatnego, lub nie jest w ogóle 
wyodrębnione. W cywilizacji turańskiej na przykład, naczelnik jest po prostu uważany za prywatnego 
właściciela państwa, kraju wszystkich jego mieszkańców wraz z całym ich majątkiem. Jedynie tam, 
gdzie dziedzictwo ducha rzymskiego pozostało żywe, zachowały się i uświęcone zostały prawa i 
prawdziwa wolność człowieka”5.  

Dlatego też Koneczny stał się wielkim propagatorem i obrońcą cywilizacji łacińskiej, która zdaniem 
wielu uczonych historyków i filozofów, jest zagrożona. Jest zagrożona przede wszystkim przez prymat 
wartości materialnych (ekonomicznych). Cywilizacja łacińska, jeżeli rzeczywiście ma stać się ostoją dla 
kultur państw narodowych w Europie, musi wrócić do swoich korzeni, w czym zawiera się m.in. 
pogłębienie swojej tożsamości chrześcijańskiej.  

Tymczasem w Europie chrześcijaństwo przestaje być postrzegane jako dominujący faktor cywilizacyjny. 
Pominięcie wkładu chrześcijaństwa w budowanie tożsamości Europy nie jest zwyczajnym 
przeoczeniem, lecz wyrachowaną strategią działania. W kolejnych traktatach europejskich, poczynając 
od Maastricht (1992), przez Traktat Amsterdamski (1997), Traktat Nicejski (2000-2001), Traktat 
ustanawiający Konstytucje dla Europy (2004) wraz z Kartą Praw Podstawowych nie ma odniesienia do 
Boga, chrześcijaństwa, a nawet religii. W tym ostatnim dokumencie, w preambule, mowa jest jedynie 
o „duchowo-religijnym i moralnym dziedzictwie”, bez wskazywania konkretnie o jakie dziedzictwo tu 
chodzi. Dokumenty te, wskazują na główne kierunki rozwoju Europy i jej samoświadomości, operują 
„wysterylizowanym” obrazem człowieka, któremu wydaje się, że nie potrzebuje Boga czy jakiegoś 
innego odniesienia do transcendencji. Koneczny nie ukrywa, a wręcz podkreśla znaczenie religii dla 
rozwoju każdej cywilizacji, w tym cywilizacji łacińskiej: „Indukcja historyczna poucza, że w każdej 
cywilizacji mieści się kwestia religijna; z nieznaczną pomyłką można powiedzieć, że każda cywilizacja 
ma swoją historię religijną”6. Niekiedy wpływ ten jest tak duży, że wydaje się, jakoby religia stanowiła 
i wytwarzała cywilizację. Koneczny zaznacza, że jest to możliwe tylko pod warunkiem wpływu religii na 

 
Litewska, walczył jednocześnie z zakusami „Paneuropy”. Więcej o A. Hilckmanie zob. art. T. Stępień, Contra 
torrentem. Życie i twórczość Antona Hilckamana 1900-1970, w: CWK 17/2005, s. 223-28. W tym samym numerze 
jest artykuł przypisywany Hilckmanowi Kultura słowiańska (polska) i niemiecka, s.259-269. 
2 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, s. 154. A. Hilckman, Rozwój cywilizacji według Prof. Konecznego, w: F. 
Koneczny, O ład historii, Wydawnictwo Antyk, na podstawie wyd. II poprawionego „Michaelinum” 1991, s. 79 
3 A. Hilckman uważa wprowadzenie przez Konecznego „turańskiej cywilizacji” za najważniejszą zasługę. Spengler 
turańską cywilizację najzupełniej pominął, bo zapewne nie pasowała do jego apriorycznego schematu 
biologicznych terminów cywilizacyjnych. Por. A. Hilckman, Feliks Koneczny i porównawcza…, s. 131. . 
4 „Rodzaj cywilizacji zależy tedy od norm trójprawa, od stosunku do pięciu kategorii bytu, od stosunku prawa 
prywatnego a publicznego (tudzież społeczeństwa a państwa), od poddawania życia publicznego etyce lub od 
zwolnienia go od etyki, wreszcie od tego, któremu rodzajowi sił przyznaje się supremację, siłom materii czy ducha 
– a co wszystko zawiera się w jednym z dwóch naczelnych szeregów pojęć Na tym rusztowaniu osadzone są 
cywilizacje”. F. Koneczny, O ład historii, dz. cyt., s. 28. 
5 A. Hilckman, Rozwój cywilizacji…, dz. cyt., s. 84. 
6 F. Koneczny, Obronić cywilizację łacińską!, Lublin 2002, s.67. 
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wyróżnione przez niego pięć kategorii bytowych (quincunx): prawodawstwo, sprawy zdrowia, walki o 
byt, sztuki, nauki i moralności. Sytuacja taka zachodzi najbardziej w cywilizacji żydowskiej, w której 
Talmud z najmniejszymi szczegółami normuje życie społeczne. „Talmud – to cywilizacja, ponieważ 
mieści się w nim metoda życia zbiorowego ze wszystkimi szczegółami, nie pomijająca żadnej kategorii 
jakkolwiek w niektórych  ogromnie defektownie: brak naukowości”7. 

Inaczej sprawa ma się z cywilizacją łacińską. Religia katolicka nie miała aż tak przemożnego wpływu na 
kategorie bytowe, przynajmniej nie na wszystkie. Wpływ katolicyzmu najbardziej zaznaczył się w religii 
i etyce. „Kościół, natknąwszy się na cywilizację klasyczną, zrazu potykał się o nią, potem wahał się, czy 
nie należy jej tłumić, wreszcie sam do niej przyszedł z wyjątkiem spraw sprzecznych ze swą etyką”8. 
Kościół asymilował wielki dorobek kultury klasycznej, pod wieloma względami uratował go przed 
zapomnieniem, vide: praca średniowiecznych skrybów w klasztorach. Koneczny zaprasza do Muzem 
Watykańskiego, aby naocznie przekonać się, jak wielkie znaczenie dla Kościoła miała kultura klasyczna, 
dzieła Arystotelesa, Wergiliusza, malarstwo sięgające do motywów kultury klasycznej. Nie wszystkie 
jednak kategorie bytowe wyszczególnione przez Konecznego w cywilizacji łacińskiej pochodziły z 
chrześcijaństwa. Stosunkowo nikły był wpływ Ewangelii na dobrobyt lub zdrowie, ani te z zakresu sztuk 
pięknych. Znacznie później, bo wiekach średnich, powstała kościelna teoria gospodarstwa 
społecznego, na tle dociekań o iustum pretium, nie była jednak nigdy kompletna. Była to raczej teoria  
scholastyczna, należąca do całokształtu filozofii scholastycznej, i została jedynie przez Kościół 
zaadoptowana9. Cywilizacyjny wpływ Kościoła zaznaczył się najwyraźniej w odniesieniu do 
barbarzyńskich plemion Gotów, Franków, Longobardów itd., którzy stali na dość niskim poziomie 
cywilizacyjnym i to rzeczywiście Kościół odegrał istotną rolę w cywilizowaniu tych plemion10. 
Chrześcijaństwo zachodnie – zdaniem Konecznego – wbiło się klinem swoich czterech postulatów 
etycznych w cywilizacje, które napotkało na swej drodze. Do tych postulatów zaliczył polski historiozof: 
małżeństwo monogamiczne dożywotnie, dążność do zniesienia niewolnictwa, zniesienie msty oraz 
niezawisłość Kościoła od władzy świeckiej. Te cztery postulaty wywarły olbrzymi wpływ na cywilizacje, 
z którymi w swojej działalności misyjnej zetknął się Kościół11. Wpływ Kościoła na cywilizacje ma zatem 
charakter etyczny i wychowawczy, Kościół stał się faktycznym wychowawcą narodów12.  

 

Problem uchodźców z perspektywy teorii cywilizacji Feliksa Konecznego 

Problem wielokulturowości stał się w sposób szczególny widoczny w kontekście natężenia się ruchu 
migracyjnego, mieszania się kultur i ras, oraz forsowania ideologii wielokulturowości. Dorobek 
polskiego historiozofa Konecznego może dostarczyć dodatkowej wiedzy tak potrzebnej przy 
podejmowaniu decyzji w skomplikowanej kwestii przyjmowania uchodźców. Koneczny, posługując się 
metodą indukcyjną, badając różne kultury i cywilizacje, doszedł do wniosków, które ważne są dla 
przyszłości narodów i cywilizacji. Przede wszystkim, co dla nas jest ważne, Koneczny wyróżnił 

 
7 Tamże, 68. 
8 Tamże, s. 87. 
9 Tamże. 
10 Należy w tym miejscu podkreślić, że cywilizacja łacińska nie została przez niego zaliczona do cywilizacji 
sakralnych, czy wpółsakralnych. Do cywilizacji sakralnych zalicza Koneczny dwie: żydowską i bramińską.. 
Koneczny badał również zależność religii od cywilizacji. W Islamie i chrześcijaństwie wschodnim to religia 
przystosowuje się do cywilizacji (religia służką władzy państwowej), inaczej jest w przypadku katolicyzmu 
(chrześcijaństwa zachodniego), tu religia pragnie przenikać w cywilizacje i je przemieniać. Por. F. Koneczny, O ład 
historii, 17.  
11 Por. F Koneczny, Obronić cywilizację łacińską!, Lublin 2002, s.28.  
12 Por. F. Koneczny, Prawa dziejowe, Londyn 1982, s. 130. 
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cywilizację personalistyczną i cywilizacje gromadnościowe. Te pierwsze, do których zalicza się 
cywilizacja łacińska, kryterium oceny czynią osobę ludzką. W tych drugich osoba nie jest podmiotem, 
podporządkowana jest natomiast władcy (władzy), jest pewnym trybikiem w wielkiej machinie życia 
społecznego. Do cywilizacji gromadnościowych Koneczny zaliczył m.in. cywilizacje turańską i 
bizantyjską, zwrócenie na nie większej uwagi wynika z naszego bliskiego z nimi sąsiedztwa (Rosja, 
Niemcy, Ukraina, Białoruś). Pojawienie się wielkiej liczby uchodźców, może przyczynić się do jeszcze 
większej różnorodności kulturowej, w której dojdzie do zderzenia cywilizacyjnego, zostanie zaburzony 
ład cywilizacyjny, którego podstawą jest współmierność, czyli harmonia pomiędzy kategoriami 
bytowymi tzw. quincunx. Dla uświadomienia problemu, jaki stanowią różnice cywilizacyjne Koneczny 
przedstawia następującą sytuację: „Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, że w pewnym zrzeszeniu, w 
rodzie lub w plemieniu, jedni chcą żyć w jednożenstwie, inni w wielożeństwie, że jedni uznają za 
własność osobistą wszelki dorobek pracy bez ograniczenia, inni zaś ograniczają możność dorabiania się 
i chcą zabierać, co ktoś posiada według ich zdania <ponad potrzebę>; że jedni uznają tam prawo 
spadkowe według majoratu, a inni trzymają się minoratu, inni zaś dzielą spuściznę równo między 
synów, wykluczając córki, gdy jeszcze inni dopuszczają córki do dziedziczenia”13. Potrzeba zatem 
współmierności struktur zrzeszeń. Społeczeństwo nie może być organizowane na wiele sposobów. 
Koneczny odrzucał możliwość tworzenia syntezy cywilizacji, jak i też religii, mogą być tylko trujące 
mieszanki: „Jakżeż bowiem zapatrywać się dwojako, trojako (w Polsce nawet czworako) na dobro i zło, 
na piękno i szpetność, na szkodę i pożytek, na stosunek społeczeństwa i państwa, państwa i kościoła; 
jakżeż można mieć równocześnie dwojaką, a nawet czworaką etykę, czworaką pedagogikę itd. Tą drogą 
popada się tylko w stan acywilizacji, a to równa się niezdatności do kultury czynu”14.  

W Polsce wyróżnił Koneczny cztery cywilizacje: łacińską, bizantyńską, turańską i żydowską. W Rosji 
krzyżuje się aż siedem cywilizacji, w Indiach sześć15, w sąsiednich Niemczech zwalczają się dwie: 
łacińska i bizantyjska, która szczególnie obecna była w Prusach. Od niedawna do głosu dochodzi coraz 
silniejsza grupa przedstawicieli cywilizacji arabskiej.  

Przedstawienie sytuacji cywilizacyjnej państw-sąsiadów nie jest bez znaczenia dla zrozumienia 
skomplikowanych losów Polski. To, że Polsce udało się przetrwać trudny czas zniewolenia, należy 
przypisać supremacji cywilizacji łacińskiej, której znamionującym rysem jest personalizm. Nie można 
oczywiście pominąć roli Kościoła Katolickiego, który jest promotorem i obrońcą  tej cywilizacji. Cechą 
charakterystyczną cywilizacji łacińskiej jest prymat osoby nad rzeczą i społecznością, moralności nad 
techniką, miłosierdzia nad sprawiedliwością oraz być nad mieć. Ostatecznym zatem celem istnienia 
wszelkich wspólnot i instytucji społecznych jest osoba, którą pojmuje się dynamicznie, która jest zdolna 
do rozwoju, do rozwijania swoich potencjalności. W ten sposób też rodzi się kultura, która jest 
aktualizacją życia osobowego człowieka na tle doświadczenia świata.  

Inaczej rzecz ma się w cywilizacjach gromadnościowych W bizantynizmie to władza państwowa  ma 
prawo decydować o religii mieszkańców. W bizantynizmie władza świecka i religijna najczęściej była 
łączona, w ręku władzy świeckiej. W wojnie trzydziestoletniej zwycięża w końcu bizantyńska zasada: 
cuius regio, illius religio – uznana niestety także przez stany katolickie. Od tej pory – jak zauważa 
Koneczny – „całe życie religijne Niemiec dusiło się w bizantyńskiej metodzie ustroju życia 
zbiorowego”16. Szczególnym wyrazem stosowania tej metody był józefinizm, Kościół katolicki stawał 
się Landeskirche, malała natomiast jego zależność od Rzymu.  

 
13 Tenże, Obronić cywilizację łacińską!, s. 17 
14 Tamże, s. 48. 
15 Por. Tamże, s. 45. 
16 Tamże, s.191 
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Koneczny zwraca zatem uwagę na niemożność syntetyzowania różnych cywilizacji z racji rozbieżności, 
a nawet sprzeczności, jakie w nich występują. Istnieje możliwość istnienia wielokulturowości w ramach 
jednej cywilizacji, może to także przyczynić się do wzajemnego ubogacenia, należy jednak odrzucić 
wielokulturowość, jeżeli jest ona jednocześnie wielocywilizacyjnością. „Wielokulturowość, będąca w 
praktyce wielocywilizacyjnością, prowadzić będzie w polityce – podobnie jaki w życiu indywidualnym i 
rodzinnym – do bezskuteczności, konfliktów, niezrozumienia, daremności działań”17. Skrzydlewski, 
jeden z lepszych znawców w Polsce dorobku Konecznego, przyrównuje politykę  wielocywilizacyjną do 
schizofrenicznego działania, z którymi wiąże się zmarnowanie sił i środków społeczności. Koneczny 
sformułował kilka praw cywilizacyjnych, których przypomnienie wydaje się być jak najbardziej 
pożyteczne, biorąc pod uwagę współczesne nachodzenie na siebie cywilizacji oraz konflikty, które temu 
zjawisku towarzyszą: 

Konieczność zachowania tożsamości cywilizacyjnej w polityce; 

Każda żywa forma życia cywilizacyjnego zmierza do ekspansji, do rozwoju i poszerzenia swego 
władztwa, co może prowadzić i niejednokrotnie prowadziło do tzw. „zderzenia cywilizacji”;  

Trzecie prawo cywilizacyjne mówi o tym, że przyczyną upadku cywilizacji jest zazwyczaj utrata przez 
nią współmierności, harmonii, proporcji elementów, jakie się na nią składają.  Utrata współmierności 
może być spowodowana przez przenikanie się różnych typów cywilizacji (kultur z różnych typów 
cywilizacji); 

W przypadku konfliktu cywilizacyjnego, górą najczęściej jest cywilizacja niższa. Dlaczego tak się dzieje?  
Otóż zło jest łatwiejsze, dobro natomiast najczęściej wiąże się z ograniczeniami, wysiłkiem (bonum 
arduum). Łatwiej jest zepsuć, niż naprawić, trudniej jest wychować do przestrzegania zasad moralnych, 
niż nauczyć złego postępowania. Najciekawsze jest jednak to, że zło, aby zaistnieć, potrzebuje dobra, 
zło zwycięża siłą dobra, imitując dobro. Zło nigdy nie przedstawia się jako samo zło, bo dla ludzi 
wrażliwych i dobrze wychowanych byłoby nie do przyjęcia. „Bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki 
nie urządzi z siebie imitacji dobra, ażeby móc wyłudzić współpracę obywateli pragnących dobra. (…) 
Nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia pomiędzy dobrymi, gdyby nie 
było przyjmowane w najlepszej myśli”18.  

Wnioski: 

Nierespektowanie tych praw w polityce migracyjnej prowadzi do wielu destrukcji i zagrożeń. Narzucają 
się następujące wnioski: 

 - Wielocywilizacyjność prowadzi do osłabienia społeczności19; 

- Istnieje przypuszczenie, że ideologia multikulturowości służy celom pragmatycznym, rozwiązaniu 
problemów ekonomicznych niektórych państwa, a propagatorzy rozwiązań pragmatycznych, chwilowo 
skutecznych, najczęściej nie zastanawiają się nad skutkami dalekosiężnymi20.  

 
17 P. Skrzydlewski, Ideologie wielokulturowości a destrukcja polityki Zachodu, w: „Człowiek w kulturze” 24, s. 67-
106, s. 80. 
18 F. Koneczny, Tło polityczne renesansu włoskiego, „Myśl Narodowa” 1-26(1930), 327-329). Por. P. Skrzydlewski, 
s.80-87.    
19 Por. P. Skrzydlewski, Ideologie wielokulturowości, s. 88. 
20 Skrzydlewski przywołuje tekst M.A. Krąpca, w którym nestor polskiego tomizmu wskazuje na różnice między 
postępem a rozwojem. Postęp to doskonalenie narzędzi i środków, rozwój dotyczy doskonalenia osoby ludzkiej. 
Nie ma prawdziwego (integralnego postępu bez uwzględniania osoby i jej warunków rozwoju. Por. M.A. Krąpiec, 
Idea postępu w krzywym zwierciadle ekologii, „Człowiek w kulturze” 2(1994), 17-29. 
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Cywilizacyjne granice integracji uchodźców/migrantów  

W świetle dorobku naukowego Feliksa Konecznego możliwości integracyjne osób należących do 
różnych cywilizacji są mocno ograniczone. Poszczególne jednostki, rodziny mogą się dobrze z 
asymilować, najczęściej zewnętrznie dostosowując się do wymagań państwa prawa kraju 
przyjmującego. Doświadczenie zachodnich krajów przyjmujących pokazuje nad zbyt wyraźnie, że do 
integracji i to niepełnej, szczególnie imigrantów pochodzących z innych cywilizacji, dochodzi dopiero w 
drugim lub trzecim pokoleniu. Imigranci od samego początku swojego przybycia mają problemy z 
przyswojeniem sobie języka, kultury, obyczajów. O problemach integracyjnych imigrantów w 
Niemczech wielokrotnie wypowiadał się były minister spraw wewnętrznych W. Schäuble. Pisze on o 
długotrwałej integracji (nachhaltige Integration), w przeciwnym razie grozi nam (tj. Niemcom) 
terroryzm21. Niestety jego słowa stały się prorocze. Społeczeństwo niemieckie i europejskie stoi przed 
dwiema możliwościami: islamizacja  Europy albo europeizacja Islamu22. Wydaje się, że bardziej 
prawdopodobne jest – niestety – to pierwsze. Muzułmanie odrzucają podstawy zachodniego ustroju 
społecznego, czyli wolnorynkowej demokracji (freiheitliche Marktdemokratie). Zderzenie się nową 
kulturą, w tym przypadku islamską, bardzo często prowadzi do poszukiwania własnych korzeni, 
uświadomienia sobie własnej tożsamości. Może to stanowić pozytywny aspekt całej sytuacji. Schäuble 
ma świadomość, że bez odpowiedzi na pytanie, co znaczy dzisiaj być Niemcem, nie wiadomo w jaki 
sposób i do czego integrować nowoprzybyłych. Odpowiadając, Schäuble cytuje berlińskiego teologa 
Richarda Schrödera: „Nichts besonders, aber etwas Bestimmtes”. Integracja ma coś wspólnego z 
współprzynależnością (Zugehörigkeit) do pewnej wspólnoty, ze wspólnymi wspomnieniami, zapewne 
także ze wspólnym pojęciem przyszłości, z dzielonymi uczuciami oraz emocjonalnymi więźniami23.  

W kontekście integracji narzuca się jeszcze jedno pytanie, czy polityka integracyjna musi być 
przesiąknięta ideologią multikulturalizmu, która prowadzi do wyobcowania własnych obywateli. Czym 
w swej istocie jest multikulturalizm? Na to pytanie odpowiada cytowany już Paweł Skrzydlewski? Jest 
to stan wielocywilizacyjności, oraz „(…) jest jedną z przyczyn, jeśli nie uśmiercających politykę, to 
przynajmmniej prowadzących ją na bezdroża jałowości i nieskuteczności. To źródło rozlicznych chorób 
życia publicznego, przy czym najczęściej atakuje on władze publiczne, prowadząc ostatecznie do 
korupcji instytucji państwa, administracji, wreszcie systemu prawa i jego wymiaru”24. Ideologia ta 
wyznacza cele polityce, która nie kierują się już prawdą o człowieku, jego potrzebach, lecz doraźnymi 
pragmatycznymi celami. Dominującym kryterium słuszności staje się wówczas prawo pozytywne, które 
– niekiedy – w sposób arbitralny narzuca, co jest dobre a co złe. W zależności od ideologii raz można 
uchodźców wsadzić do obozów i zmusić do pracy, innym razem dać im mieszkania, prace, której, jak 
pokazują doświadczenia krajów zachodnich często nie podejmują, i próbować ich integrować, co nie 
jest łatwe i bardzo często przynosi mizerne skutki.  

Jednym ze środków integracji  jest wychowanie, wychowuje się jednak według jakiegoś wzoru i do 
czegoś (ideał wychowawczy). Podstawą wychowania jest konkretny obraz człowieka. Tymczasem 
ideologia multikulturalizmu nie dysponuje i nie może dysponować jedną wizją (obrazem) człowieka, a 
co za tym idzie życia moralnego, prawa, państwa. Dlatego też porozumienie, do jakiego może dojść 

 
21 Schäuble używa tutaj sformułowania: homgrown, co można przetłumaczyć „własnej roboty” Por. W. Schäuble, 
Braucht neue Gesellschaft Religion? Vom Wert des Glaubens, Herder, Freiburg im Breisgau 2012, 44. 
22 Tamże, s. 42. 
23 Jest to fragment wykładu, który Schäuble wygłosił 4 maja 2007 (Otto Karrer Vorlesung w Luzernie): „Also hat 
Integration etwas mit Zugehörigkeit zu tun: mit zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, mit gemeinsamen 
Errinerungen, wahrscheinlich auch mit gemeinsamen Verständnis vom der Zukunft, oder (…) mit geteilten 
Gefühlen und emotionalen Beziehungen“, W Schäuble, dz. cyt., 47..     
24 P. Skrzydlewski, Ideologie wielokulturowości, s. 84. 
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między państwem przyjmującym a migrantem będzie miało tylko wymiar utylitarny, pragmatyczny, na 
zasadzie kontraktu: dajemy ci mieszkanie, jak będziesz dobrze pracował, nauczysz się języka, 
pozwolimy ci sprowadzić rodzinę, jeżeli nie to będziesz nadal dla nas pracował, albo umrzesz ze smutku 
za utraconą ojczyzną i rodziną. Według standardów europejskich zmusić do pracy nie można, pozostaje 
wegetacja i korzystanie ze środków pomocowych, i tak żyje duża grupa migrantów w Europie 
Zachodniej. Oni nie potrzebują dużo od i do życia, wystarczy im Sozialhilfe, ubranie z caritasu, i 
najnowszy model smartfonu, jaki otrzymują – na przykład – migranci w Szwajcarii.   

Ideologia multikulturalizmu a problem uchodźców 

 

W obecnym czasie, kiedy nasiliła się różnorodność kulturowo-cywilizacyjna, stworzono ideologię 
multikulturalizmu. Rozwinęła się ona na Zachodzie. Mieczysław Ryba genezy multikulturalizmu 
dopatruje się w rewolucji kulturowej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku”25. 
Jego prekursorami byli Zieloni i różne grupy lewicujące. Do czołowych ideologów należy zaliczyć 
włoskiego komunistę Antonio Gramsciego. Pierwszorzędnym celem ideologii multikulturalizmu nie jest 
poprawa sytuacji migrantów, ale transformacja społeczeństwa krajów przyjmujących,  stworzenie 
nowego społeczeństwa, społeczeństwa bez tożsamości, płynnego, jak płynna jest rzeczywistość. 
Koncepcję płynnego społeczeństwa rozwinął, przebywający na Zachodzie, polski socjolog Zygmunt 
Baumann. W płynnym społeczeństwie nie ma żadnych wskaźników moralnych, dominuje kultura 
teraźniejszości i konsumpcjonizm. Społeczeństwo takie przypomina „rój”, który zastępuje grupę z 
charakterystycznymi dla niej liderami, hierarchią władzy i porządkiem dziobania. „Roje – pisze 
Baumann – nie muszą się martwić o instrumenty niezbędne do przetrwania; gromadzą się, rozpraszają 
i ponownie zbierają od okazji do okazji w różnych konfiguracjach, podążając za zmieniającymi się 
celami. Uwodzicielska siła przyciągania zmieniających się celów z reguły wystarcza do skoordynowania 
ich ruchów, dzięki czemu przywództwo czy inny narzucany <odgórnie> przymus stają się zbędne”26.  

„Rój” to coś jeszcze gorszego od gromady (gromadności), o której pisze Feliks Koneczny. Gromada ma 
przynajmniej pewną władzę, hierarchię, mogą nas drażnić cele takich zrzeszeń, ale przynajmniej 
istnieje jakiś porządek. W roju, czytaj we współczesnym społeczeństwie, liczy się konsumpcja, 
wszystkie działania podporządkowane są spożywaniu, zaspokajaniu głodu konsumenckiego. 
„Społeczeństwo konsumenckie rozkwita, dopóki jest w stanie utrzymywać obywateli w stanie 
permanentnego niezaspokojenia (a więc mówiąc jego językiem, brakiem szczęścia)”27. Być może, że 
właśnie o tym marzą tzw. uchodźcy, o zaspokojeniu bytu materialnego. Kulturę mają, religię mają, 
pragną tylko wsiąść na karuzelę konsumpcji. Chcą przyjąć z Zachodu to, co jest jego wynaturzeniem i 
objawem upadku, nie zamierzają natomiast rezygnować ze swojej tożsamości, którą w przeciwieństwie 
do wielu nomadów świata zachodniego (określenie Z. Baumanna), jeszcze posiadają. Tożsamość, 
„kiedyś miała starczyć <na całe życie>, dziś przekształciła się w atrybut chwili. Nie można jej dłużej 
zaprojektować i zbudować na zawsze, ale trzeba co jakiś czas od nowa montować i demontować”28.  

Opisywana w niniejszym artykule ideologia wielokulturowości oddziałuje destrukcyjnie na tożsamość 
zarówno przyjmujących jak i przybywających, negatywnie także odbija się na funkcjonowaniu wspólnot 
naturalnych. A to właśnie te wspólnoty odpowiedzialne są za przekazywanie wartości, budowę 

 
25 M. Ryba, Multikulturalizm w Europie Zachodniej – historia i teraźniejszość, w: „Człowiek w kulturze” 24(2014), 
Lublin 2014, 35-50, s. 35.  
26 Z. Baumann, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, 
s. 182. 
27 Tamże, s. 203. 
28 Tamże, s. 211. 
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tożsamości, ochronę obyczajów, przekazywanie religii, tworzenie wspólnoty (więzi). Próba budowania 
nowego człowieka-kosmopolity, człowieka plastycznego, który dostosuje się do każdych okoliczności i 
sytuacji jest utopią. Nie ma zatem człowieka multikulturalnego, nie da się bowiem żyć wszystkimi 
kulturami naraz, po prostu człowiek <multikulturalny> nie istnieje lub jest on totalnym relatywistą 
wyzutym z konkretnych treści. Człowiek nie może być efektem czegoś, co Feliks Koneczny określił 
mianem mieszanki cywilizacyjnej”29.  

Innym źródłem, które leży u podstaw ideologii multikulturalizmu jest postmodernizm, który z natury 
rzeczy niechętny jest tradycji chrześcijańskiej i narodowej, stanowiących podstawę  tożsamości 
europejskiej30. Cechą charakterystyczną postmodernizmu jest relatywizm, czyli niewiara w możliwość 
formułowania ponadsystemowych ocen, w istnienie zbioru uniwersalnych wartości. Relatywizm siłą 
rzeczy powadzi do nihilizmu, indyferentyzmu, permisywizmu. Niepokojąca teza o końcu 
człowieczeństwa, czy końcu człowieka (F. Fukuyama) w tej perspektywie wydaje się całkiem realna. 
Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest, aby odróżnić kulturę, która jest czymś naturalnym, związanym z 
racjonalną działalnością człowieka, który buduje swój dom (otoczenie, środowisko, zachwyca się 
pięknem, tworzy utwory), od ideologii multikulturalizmu, która niszczy tożsamość człowieka, nie uznaje 
jego zakorzenienia, według której człowiek tworzy się w jakiejś próżni aksjologicznej.  

Może warto w kontekście naszych rozważań o wielokulturowości przypomnieć słowa Jana Pawła II, 
które wypowiedział w swoim słynnym przemówieniu w siedzibie UNESCO w Paryżu: „Kultura jest 
właściwym sposobem istnienia człowieka i bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób 
jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą im więź, stanowiąc o 
międzyludzkim i społecznym sposobie bytowania.. (…) Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek 
staje się bardziej człowiekiem: bardziej >jest<”31. Bez kultury człowiek zatraca swoją tożsamość, 
świadomość tego, kim jest, stając się tym samym łatwym narzędziem w rękach ideologów różnej maści. 
Pisał o tym również wybitny angielski pisarz i filozof C.S. Lewis: „Jednak gdy nasza dusza, to znaczy 
nasza tożsamość, zostanie już oddana, zyskana w ten sposób władza nie będzie należała do nas. W 
rzeczywistości staniemy niewolnikami i marionetkami tego, czemu oddaliśmy duszę”32.    

Przedstawiona ideologia multikulturalizmu z założenia rezygnuje z pojęcia narodu, jest 
ponadnarodowa. Inaczej jest w cywilizacji łacińskiej, której apologetą jest Feliks Koneczny. Naród – 
zdaniem Konecznego – to zrzeszenie cywilizacyjne, posiadające ojczyznę i język ojczysty. Musi również 
należeć do jednej i tej samej cywilizacji. „Przez narody dopiero osiąga cywilizacja łacińska swe szczyty 
i może zmierzać raźniej ku supremacji sił duchowych”33. W dyskusji wokół sprawy uchodźców należy 
także uwzględnić perspektywę narodową. Nie bez znaczenia byłoby także wnikliwsze zapoznanie się 
zmyślą Feliksa Konecznego. Jakiś renesans jego myśli daje się już zaobserwować, szczególnie w 
środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.  

Wnioski 

Dlaczego powinniśmy zapoznać się z myślą Feliksa Konecznego? Otóż, w obliczu nowych utopii, mitów 
i ideologii, w tym ideologii wielokulturowości, które powstają w ciągle dynamicznie rozwijającym się 
świecie, należy przypominać uniwersalny dorobek cywilizacji łacińskiej, z jej aposterioryzmem, 
personalizmem i antyidealizmem. Tylko cywilizacja łacińska pozwala na wolny i pełny rozwój człowieka, 

 
29 Por. M. Ryba, Multikulturalizm w Europie, dz. cyt., s. 48. 
30 Por. Tamże, s. 49. 
31 Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 2.06.1980, w: Przemówienia i homilie, Kraków: Znak 
1997, s. 270n. 
32 C.S. Lewis, Koniec człowieczeństwa, tłum z j. ang. Magda Sobolewska, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2013, 
s. 85. 
33 F. Koneczny, O ład historii, dz. cyt., 40. 
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w odróżnieniu do wszystkich innych istniejących cywilizacji, w łonie których – jak zauważa P. 
Skrzydlewski – powstają działania i formy organizacji wręcz barbarzyńskie i nieludzkie, uwłaczające 
godności człowieka34. Jednostka w takich cywilizacjach się nie liczy. Zrzeszenia takie określamy mianem 
„gromadności”, która łączy się z jednostajnością, za którą idzie bierność,   obojętność na sprawy 
publiczne, a w końcu wytwarza się stagnacja. Zrzeszenia takie przypominają maszynę, w której 
wszystkie trybiki działają według wcześniej wyznaczonego w sposób aprioryczny planu. Taki obraz 
społeczeństwa jest całkowicie różny od tego w cywilizacji łacińskiej, w której dominuje wolność i 
twórczość, człowiek może powiedzieć nie, nawet samu Bogu. Dlatego może ateiści tak dobrze się czują 
w społeczeństwach chrześcijańskich. Supremacja cywilizacji łacińskiej nie powinna skłaniać do 
siłowego jej narzucania. Cywilizacja to kultura, moralność, obyczaje, a  tego nie da się narzucić, 
potrzeba raczej wychowania.   

Z dotychczasowych rozważań wynika konieczność obrony cywilizacji łacińskiej, zaproponowanego 
przez nią moralności i ładu. Tylko w ten sposób możemy pomóc innym, jeżeli sami zachowamy swoją 
własną tożsamość, która wiąże się z suwerennością wewnętrzną i porządkiem moralnym (ordo 
moralis). W przypadku utraty własnej tożsamości całe prawo siłą rzeczy zaczyna opierać się o arbitralne 
sądy tzw. większości, która de facto nie zawsze jest większością, bo nie wszyscy chodzą na wybory. 
Przedstawiona w niniejszym tekście ideologia multikulturalizmu stanowi realne zagrożenie dla ładu i 
koherentności wspólnot narodowych, przeciwdziała suwerenności narodowej, niszczy tożsamość 
człowieka. Stanowi ona o tyle zagrożenie, o ile niszczy ład i wspólnotę narodową.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34Por. P. Skrzydlewski, Polityka.., dz. cyt., s. 156. 


