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Wielokulturowa tożsamość Gruzji. 
Przełomy epokowe i odnajdywanie się w kryzysach

Czy można mówić w ogólności o wielokulturowej tożsamości, w tym także Gruzji? 
Tożsamość jako taka sama w sobie zakłada spójny związek obrazotwórczy. Związek ten 
jest kryterium i racją bytu tożsamości. Wielokulturowość dopuszcza, a nawet wymaga 
wielości obrazów, które mogą występować paralelnie bądź wzajemnie wykluczając się. 
Mówiąc o tożsamości i wielo-rakości trzeba jednocześnie wskazać, że nie urzeczywist-
niają się one na jednej i tej samej płaszczyźnie. Jeśli zatem nie mamy jednej płaszczyzny 
rozumienia tych spraw, to pytamy, na czym polega spójność tożsamości i wielorakości 
i jaka płaszczyzna jest dla nich konstytutywna? A może w rozumieniu jednoczesnej 
tożsamości i wielorakości mamy do czynienia z aporią pojęciową, która potrzebuje 
wyjaśnienia? Mówiąc o tożsamości, można ją scharakteryzować poprzez trzy czynniki: 
refleksywność, symetryczność i tranzytywność1.

Rzeczywistość polityczną, kulturalną, społeczną i religijną Gruzji trzeba analizować 
poprzez pryzmat trzech wymienionych cech i w ten sposób dostrzec wielokulturową toż-
samość narodu. Wiadomo że w Gruzji, jak i w innych krajach pluralistycznych, paralelnie 
spotykamy się z wieloma narodowościami, które noszą w sobie własne cechy kulturowe. 
Ale jak one koegzystują ze sobą i czy tworzą jedną przestrzeń kulturową? W zależności 
od odpowiedzi na to pytanie można mówić o wielokulturowej tożsamości Gruzji, która 
kształtowała się w geograficzno-politycznej przestrzeni Kaukazu. Czy jednak tę kaukaską 
przestrzeń opisać jednym formatem kulturalnym bądź cywilizacyjnym? Wśród badaczy 
tego problemu nie ma zgody. Gruzja jako kraj kaukaski ma wiele wspólnego z sąsia-
dującymi z nią krajami i kulturami. Jednak jej kulturowa odrębność polega na syntezie 
wszystkich tych kultur i cywilizacyjnych dóbr, które spotykały się na terenie Gruzji2. 

1 Por. L. Honnefelder, Identität, Lexikon für Theologie und Kirche, Verlag Herder, Freiburg im Breis-
gau 2006, Bd. 5, s. 397-399.

2 Kaukaz to region gdzie spotykają się światowe religie Islam, chrześcijaństwo, judaizm a zarazem kil-
kadziesiąt grup etnicznych. Wśród nich są nie tylko grupy kaukaskie (Ormianie, Azerbejdżanie, Osetyjczycy 
itd.), lecz także inne narody spoza Kaukazu, n.p. Rosjanie, Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Estończycy, Asyro-
-chaldejczycy, Turcy itd.; cztery grupy językowe: indoeuropejskie, semickie, kaukaskie i tureckie; całe dzie-
dzictwo wielkich mocarstw, takich jak rzymskie, perskie, greckie mongolskie osmańskie i rosyjskie. Dodat-
kowe informacje o Kaukazie zob. A. Furier, Polityczne i wyznaniowe oblicza Kaukazu, http://www.bkpan.
poznan.pl/biblioteka/JW70/kaukaz.htm (wersja 1.0.0, 12.10.1998).
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1. Historyczny rys kulturowej tożsamości Gruzji

Ze względu na ograniczenie czasowe nie możemy w szczegółach omówić historycz-
nego rysu kulturalnej tożsamości Gruzji kształtowanej przez wieki. Ograniczymy się 
jedynie do analizy procesów socjo-kulturalno-politycznych ostatnich lat i ich kryzysu, 
który można określić jako epokową zmianę. Mówimy o epokowych zmianach, ponie-
waż przebiegające obecnie polityczne procesy polityczne, kulturalne i społeczne są 
gwałtowne. Podobne ewolucje w innych zachodnich krajach potrzebowały dłuższego 
czasu (przez XIX i XX wiek).

Gruzja po rozpadzie Związku Radzieckiego, nie tylko po 200 latach odzyskała utra-
coną niepodległość, lecz rozpoczęła na nowo kształtować swoją państwowość, jak też 
zaczęła poszukiwać swoją nową tożsamość. Tożsamość, która odpowiada już nie tylko 
kulturalnemu i politycznemu dziedzictwu, lecz musi na nowo odnaleźć swoje oblicze. 
Z tego powodu w latach 90-tych XX wieku w kręgach akademickich i kulturalnych 
zauważyć można było żywe dyskusje o tożsamości narodu3. To była nie tylko próba 
odpowiedzi na tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w Gruzji w latach 90-tych 
(konflikt w Abchazji i południowej Osetii; załamanie gospodarki, duża fala emigracji, 
totalny nihilizm i duchowa dezintegracja z syndromem przegranej wojny), lecz była to 
także próba uświadomienia sobie swojego miejsca w nowej przestrzeni cywilizacyjnej.

Ta dyskusja, w której przeważała przede wszystkim kulturalna i mentalna proble-
matyka świadczy o kryzysie tożsamości Gruzji, a który ujawniał się w wyżej scharak-
teryzowanej sytuacji. Przy okazji trzeba wspomnieć, że podobne kryzysowe procesy 
dostrzegamy również w innych republikach postsowieckich, gdyż i one znalazły się 
w całkowicie nowej rzeczywistości, w której konieczna była całościowa reorientacja. 
Oczywiście, proces refleksji nad tożsamością nie jest jednorazowym aktem a stopień 
jego intensywności zależy także od uświadomienia sobie kryzysu lub grozi utratą ob-
razotwórczości. Im bardziej człowiek i społeczeństwo uświadamiają sobie wewnętrzny 
kryzys lub zachwianie sensowności własnej egzystencji, tym bardziej wzrasta refleksja 
nad samym sobą. Zrodzenie się owego pytania o tożsamość było nagłe i gwałtowne 
i stawiało się je nie tylko w Gruzji. Często pyta się również na Zachodzie: Gruzja to 
Europa czy Azja? Odpowiedź zależy od tego, co rozumie się pod pojęciem Europa czy 
Azja. Kryteria geograficzne, kulturowe, religijne, polityczne bądź gospodarcze nie są 
jednoznaczne. Jednakże przechylają się one stanowczo na stronę przynależności Gruzji 
do przestrzeni europejskiej.

Wyżej wspomniana refleksja ujawniała się nie tylko w akademickich dyskusjach, lecz 
także w wydarzeniach kulturalnych i polityczno-społecznych, w których problematyka 
integracji mniejszości narodowych i grup religijnych stała się szczególnym wyzwaniem. 
W tych dyskusjach widzimy próbę potwierdzenia, że wszystkie narody i mniejszości 
religijne żyjące na terenie Gruzji od wieków kształtowały tożsamość narodu i należy to 
do samoświadomości gruzińskiej kultury. Przytacza się tu literaturę gruzińską i wielkich 
gruzińskich poetów, architekturę miast Gruzji, jej stolicy i starówki w Tbilisi, gdzie na 
niewielkiej przestrzeni znajdują się kościoły i świątynie wielu wyznań. Jednak odwołanie 
się do tradycji przeszłej nie jest zadowalające dla pewnej części społeczeństwa … stopień 
integracji i współdziałanie mniejszości kulturalnych. Dlatego też mówi się często o kry-
zysie tradycji (utracie multikulturalności codziennego życia w tzw. podwórkach włoskich, 

3 Zob. Gruzja na przełomie tysiąclecia, red. Z. Kverckhishvili, Z. Kiknadze, M. Charbedia. Książka 
wyszła po gruzińsku: საქართველო ათასწლეულთა გასაყარზე, რედ. ზაზა კვერცხიშვილი, ზურაბ 
კიკნაძე, მალხაზ ხარბედია, არეტე 2005. 
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czy też tbiliskiego kolorytu), albo też o kryzysie tożsamości kulturalnej, w której dialog 
między kulturą dominującą i mniejszościową jest często krytykowany. Dostrzegamy to 
szczególnie na płaszczyźnie religijnej4. Grupy mniejszościowe narzekają na ignorowa-
nie lub marginalizację na polu życia społecznego ze strony grupy dominującej, a nawet 
dyskryminację i przeszkody w działaniu (tzw. sekty lub nowe grupy religijne5.

2. Kryzys symetryczności

Kryzys tożsamościowy ujawnia się w drugiej z wyżej wymienionych cech tożsa-
mościowych, mianowicie w symetryczności. W społeczeństwie dostrzegamy często 
brak symetryczności, rozdarcie między deklarowanymi a przeżywanymi rzeczywiście 
procesami (problem demokracji, demokracja pojęta w szerokim rozumieniu słowa, 
jako kulturowy fenomen). Jest to wewnętrzne przeciwstawienie lub nieefektywność 
instytucji społecznych. Mówi się również o kryzysie wartości tradycyjnych, które ulegają 
znacznym zmianom – łamanie propagowanej przez Kościół Prawosławny patriarchalnej 
struktury rodzin, miejsce kobiet w społeczeństwie itd. Kryzys symetryczności, który 
polega na wewnętrznym zachwianiu relacji tożsamościowych struktur, nie pozwala na 
rozwój społeczeństwa w tym samym wymiarze, jak się to deklaruje, czy też jak się chce 
utożsamiać z tymi procesami. Stąd też rodzi się chęć emigracji; w polityce mówi się o 
zamkniętym kole w kwestiach politycznej kultury (te same wady polityczne); w literaturze 
i w nauce narzeka się na kultywowanie starych form wyrazu i na brak przezwyciężenia 
prowincjonalnego nacjonalizmu6. Wyraźna staje się walka między pokoleniami, nie tylko 
w politycznym porządku (średni wiek rządu Saakashvili’ego był poniżej 35 lat), lecz 
także w literaturze i w religii, w których dostrzegamy przeciwstawienie chrześcijańskiej 
tradycji i nowoczesnej kultury (od strony Kościoła cenzura pisarzy i teatralnych sztuk, 
np. Z. Burciuladze itp.).

3. Kryzys tranzytywności

Najgłębszą, choć trudną do opisania cechą tożsamości, jest tranzytywność. Polega ona 
na samopowrocie, jako możliwości transcendowania i odkrywaniu nowego horyzontu 
samostawania się. Kryzys tożsamości najgłębiej dotyka urzeczywistniania tego trzeciego 
wymiaru. Kryzys tranzytywności to zamarzenie obrazów, wieloznaczność bądź niejasność 
treści sensu. Za jej wyraz można uznać konflikt różnych narracji, wewnętrzne przeciw-
stawienie (w politycznej przestrzeni to konflikt etniczny w Abchazji o Osetii), totalny 
brak punktów orientacji czy też dezorientacja (zapanowanie nihilizmu bądź destrukcja 
moralna – lata 90-te XX wieku) lub też krach hierarchii wartości i konieczność przewar-
tościowania (ideologizowanie światopoglądu przez komunistyczny system). Im bardziej 
zagrożona jest tranzytywność, tym bardziej wzrasta możliwość utraty tożsamości. Jednak 
narastanie kryzysu tranzytywności nie oznacza jeszcze całkowitej utraty tożsamości, gdyż 
tożsamość ma różne rytmy stawania się. Tożsamość na różnym poziomie dotyka trzech 
wyżej wspomnianych cech czy też charakterystycznych wymiarów.

4 O współczesnej religijności i religijnej sytuacji Gruzji zob. V. Vardidze, Die Religiosität und die religi-
öse Situation im gegenwärtigen Georgien, w: ContaCor 11(2009), s. 17-25.

5 Szeroki opis o narodowej dyskusji na temat religii zob. E. Chitanava, The Georgian Orthodox Church: 
National Identity and political Influence http://fpc.org.uk/publications/orthodox  

6 Narodowość jako wartość traci swoje znaczenie, kiedy przestaje służyć wyższej, uniwersalnej wartości 
miłości Boga i buduje granice między ludźmi i kulturami. O narodowym dyskursie na temat tożsamości 
Gruzji zob: Z. Andronikashvili, G. Maisuradze, Secularization and Its Vicissitudes in Georgia https://sites.
google.com/a/isystemsinstitute.org/identity-studies2/content 
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4. Relacja reflektywności, symetryczności i tranzytywności

Owe trzy wymiary tożsamości nie występują paralelnie, lecz wzajemnie przenikają się 
i określają, tak że doświadczane jest to jako jeden proces. O ile pierwsza cecha – reflek-
tywność – dotyczy faktów i jest najłatwiejsza do zrozumienia, druga cecha – symetrycz-
ność – ocenia związek między nimi, trzecia zaś – tranzytywność – jest najgłębsza i bardziej 
inercyjna, co ukazuje strukturalna strona tożsamości. Na niej buduje się i rozwija pierwszy  
i drugi element identyczności – refleksja i symetryczność. Stwierdzenie, że mentalne zmiany 
dokonują się w tym samym tempie, jak szybkie są procesy w materialnej bądź duchowej 
sferze, nie jest prawdą. Potwierdzeniem tego jest postmodernistyczna społeczność, gdzie 
w jednym i tym samym społeczeństwie występują wzajemnie wykluczające się zjawiska. To 
świadczy o kryzysie tożsamości, i to nie tylko w Gruzji, lecz w całym świecie, gdzie obser-
wujemy problem postmodernizmu (oczywiście w różnym stopniu i różnych wymiarach).

Te cechy pokazują, ze tożsamość nie jest zamknięta w sobie. Nie jest ona nieulegającym 
zmianom tworem człowieka czy społeczeństwa lecz jest to otwarty proces, rzeczywistość 
polegająca na ukierunkowaniu ku konkretnym wartościom i urzeczywistnianiu obrazotwór-
czych możliwości. Proces ten kształtuje świadomość narodową i społeczną, indywidualną 
i wewnątrzosobową, która przechodzi przez różne fazy kompleksowości. Zamiast kulty-
wowania przeszłych ideałów lub skoncentrowania się na przeżytych treściach, tożsamość 
zorientowana jest na samoodnowienie. Nie powtarza ona tych samych schematów stawania 
się, tak jak nie powtarza się procesu urodzenia, lecz szuka nowych warstw doświadcze-
nia i stara się je spoić w nowych obrazach samookreślenia. Tak więc tożsamość żyje nie  
w powtarzaniu schematów lecz w odtwarzaniu i rekonstrukcji przeszłości, teraźniejszości  
i przyszłości. Poprzez syntezę tych trzech wymiarów konstytuuje ona swoje miejsce czasowe 
i przestrzenne, w którym staje się doświadczalna i przekazywalna.

Dzisiejszy stan kryzysu tożsamości Gruzji jest odzwierciedleniem procesów lat 90-tych 
dwudziestego stulecia, które narastały na skutek niewoli politycznej i kulturalnej systemu tota-
litarnego. W latach 90-tych Gruzja przeżyła najtrudniejszy okres swojej historii nowoczesnej. 
Szczyt jego destrukcji miał miejsce w latach 1989–1994. Na ile społeczeństwo uświadamia 
sobie realność swego kryzysu, na tyle zaczyna przezwyciężać go, a zatem stara się z niego 
wychodzić. Jednak przezwyciężenie kryzysu nie oznacza jeszcze usunięcia problemów lecz 
odkrycie nowych możliwości, które domagają się realizacji. Przezwyciężanie kryzysu może 
trwać przez dziesięciolecia, jak też i powstanie kryzysu nie następuje nagle, lecz narasta on 
również przez dziesięciolecia.

5. Podsumowanie

Podsumowujac, mimo wskazanych kryzysów, dostrzegamy bardzo wyraźne procesy 
samookreślania i samourzeczywistniania tożsamości kulturowej Gruzji, co potwierdza 
się poprzez ostatnie gwałtowne zmiany w gruzińskim społeczeństwie. Nowe impulsy 
dla tych procesów rodziły się od lat dwutysięcznych. Mamy faktycznie nową epokę, 
która charakteryzuje się nie tylko postmodernizmem, lecz także odnajdowaniem się  
w kryzysach i przezwyciężaniem kryzysów tejże epoki. Mówimy nie tylko o kształtowa-
niu się nowej kultury politycznej czy społecznej, albo o określaniu nowej przestrzeni 
ekonomiczno-gospodarczej, lecz także o procesie, który szuka odkryć i chce na nowo 
integrować w sobie ukształtowane w historii jednostki tożsamościowe, jak i geopolityczne 
uwarunkowania oraz cywilizacyjnie uformowane rysy. Taki proces przenosi państwo 
na nowy poziom rozwoju, który rodzi nowe doświadczenie i nową przestrzeń wolności. 
Zarazem nosi w sobie nowe wyzwania i nowe zagrożenia utraty samodzielnego bytu, 
jak też konieczność ponownego powrotu do samookreślenia i samowyrazu.
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