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Treść 

Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie koncepcji „tożsamości 

zbiorowej” w kontekście europejskim, a także wyzwań i perspektyw w tym 

zakresie. W tekście dostrzega się złożony charakter tożsamości zbiorowych 

w ogóle, a w szczególności wspólnej „tożsamości europejskiej”. Na tej podstawie 

w opracowaniu dokonuje się krytycznej oceny potencjału, jaki oferują podejścia 

kulturowe i polityczne do wspierania poczucia więzi z ponadnarodową wspólnotą 

polityczną, taką jak Unia Europejska. Szczególną uwagę zwraca się na rolę, jaką 

pod względem wzmacniania europejskiego poczucia przynależności odgrywają 

historia i pamięć historyczna, a także oddolne inicjatywy wspierające czynne 

uczestnictwo w życiu publicznym. 
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STRESZCZENIE 

 

W badaniu przedstawiono pewne spostrzeżenia dotyczące koncepcji „tożsamości zbiorowej” 

w kontekście europejskim, a także wyzwań i perspektyw w tym zakresie, jednak bez założenia, 

że jest to wyczerpująca analiza tej kwestii. Tekst składa się z następujących części: 

 

1) wprowadzenia, w którym pokrótce przedstawiono koncepcje „tożsamości”, w szczególności 

narodowej tożsamości zbiorowej; 

2) części, w której przedstawiono w zarysie zawiłości tożsamości ogólnoeuropejskiej oraz 

zaprezentowano wcześniejszą i obecną politykę Unii Europejskiej w tej dziedzinie; 

3) analizy perspektyw tożsamości europejskiej, ze szczególnym naciskiem na potencjał 

różnych podejść (kulturowego w porównaniu z politycznym, odgórnego z oddolnym), oraz 

roli, jaką ma do odegrania pamięć historyczna, aby mogło ukształtować się europejskie 

poczucie przynależności; 

4) szeregu zaleceń końcowych. 

 

Wprowadzenie 

W ostatnich dziesięcioleciach termin „tożsamość” był stosowany w dyskursie publicznym na tyle 

szeroko, że można mówić wręcz o jego nadmiernym lansowaniu, a wachlarz przypisywanych 

mu znaczeń i związanych z nim oczekiwań jest szeroki. Naukowcy zgodni są wprawdzie co do 

konstruktywistycznego i dynamicznego charakteru „tożsamości” oraz nieodłącznego wymiaru 

zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego tożsamości, sam termin jednak wymyka się jasnym 

definicjom i cechuje się wieloznacznością pojęciową. Jego konkretna wartość objaśniająca oraz 

przydatność w charakterze punktu odniesienia dla rzeczywistego kształtowania polityki są 

w związku z tym ograniczone. Pomimo wyzwań terminologicznych i pojęciowych, jakie się z nią 

wiążą, „tożsamość” stała się jednak jednym z pojęć używanych najpowszechniej do opisu 

procesów budowania wspólnoty i politycznego kierowania nimi, zwłaszcza na poziomie państwa 

narodowego („narodowa tożsamość zbiorowa”). Niezależnie od tego, że w czasach 

współczesnych „naród (państwo narodowe)” urasta do rangi wzorca organizacji politycznej par 

excellence, przezwyciężenie różnic w tak dużych społecznościach, jakimi są narody, 

i przekonanie ich członków do akceptacji zakładanej jednakowości i wspólnej tożsamości 

okazuje się trudnym zadaniem. Narody to – ponad wszystko – „wspólnoty wyobrażone”. Tym 

trudniejsze jest budowanie wspólnoty i tożsamości w kontekstach transnarodowych. 

 

„Tożsamość europejska”: zawiłości i polityka 

Bez względu na problemy związane z budowaniem tożsamości w środowiskach nacechowanych 

różnorodnością etniczną, kulturową i językową kwestia „tożsamości europejskiej” nadal cieszy 

się znacznym zainteresowaniem świata nauki i polityki. W tym kontekście można wyróżnić dwa 

konkurujące ze sobą rozumienia tożsamości europejskiej i jej nośników: I) Europa jako 

kulturowa wspólnota wartości; II) Europa jako polityczna wspólnota praktyk demokratycznych. 

Idea Europy jako „wspólnoty” (niem. Gemeinschaft) kulturowej wpisuje się w tradycję 

identytarystycznych koncepcji tożsamości odniesionych do państwa narodowego i kładzie 

nacisk na wspólne dziedzictwo kulturowe i doświadczenie historyczne. Zwolennicy idei Europy 

jako wspólnoty politycznej podkreślają zdolność generowania więzi przez instytucje 

demokratyczne i dzięki czynnemu uczestnictwu w życiu publicznym, co prowadzi do powstania 

demokratycznej kultury politycznej („patriotyzm konstytucyjny”). Obie koncepcje tożsamości 

europejskiej mają siłę oddziaływania, lecz zarazem napotykają poważną krytykę dotyczącą ich 

celowości i wykonalności. 
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Między tymi dwiema alternatywami oscyluje polityka europejska mająca wspierać zbiorową 

tożsamość transnarodową – czy to bezpośrednio, czy pośrednio – a podejścia przyjmowane 

w jej ramach skupiają się na obywatelskim rozumieniu „europejskości”, które zasadniczo 

zyskuje na popularności od przełomu wieków (równolegle do piętrzenia się przeszkód, które 

napotyka projekt europejski). Widoczne jest to w programie „Europa dla obywateli” 

zainicjowanym w 2006 r., w którym przykłada się wagę do pamięci historycznej, a zatem do 

wymiaru kulturowego tożsamości europejskiej, lecz zarazem kładzie się nacisk na aktywne 

obywatelstwo (tożsamość polityczną). Równie wyraźnie przejawia się w programie „Europa dla 

obywateli” inne wyraźne przesunięcie, które dokonało się z czasem, mianowicie od niemal 

całkowicie „odgórnego” do bardziej „oddolnego” podejścia, sprzyjającego doświadczeniom 

i działaniom jednostki. Zarazem można zauważyć, że – wobec niepewności co do losu integracji 

europejskiej jako takiej – nasila się poczucie niedogodności idei tożsamości europejskiej jako 

takiej oraz polemiczny charakter debaty na temat tej idei. 

 

Perspektywy tożsamości europejskiej 

Chociaż perspektywy rysujące się przed tożsamością europejską jako taką wydają się ponure, 

biorąc pod uwagę trudności z budowaniem transnarodowej tożsamości, a w szczególności 

obecną sytuację polityczną, promowanie wśród obywateli europejskiego poczucia 

przynależności jest w zasięgu możliwości. Dla UE promowanie tego poczucia to warunek sine 

qua non przetrwania Unii jako podmiotu politycznego wymagającego legitymizacji i publicznego 

poparcia. 

 

W sposób nieunikniony każdy europejski wymiar identyfikacji politycznej wymaga przyjęcia 

stanowiska w stosunku do ugruntowanych tożsamości narodowych i porozumienia w tym 

obszarze. Skoro dążymy do zminimalizowania potencjalnych konfliktów między tymi 

tożsamościami i nowym „post-narodowym” typem więzi, legitymizacja UE wyłącznie na 

podstawie osiąganych przez nią rezultatów jest kuszącą propozycją. Chociaż jednak 

„legitymizacja na podstawie rezultatów” zasługuje – zarówno w dziedzinie teorii, jak i polityki 

– na więcej uwagi niż ma to miejsce obecnie (biorąc pod uwagę niedobór strukturalnych 

przesłanek dla samej „legitymizacji na podstawie wkładu”, tj. wspólnej kultury lub 

europejskiego demosu), niezbędne są inne źródła identyfikacji z „Europą”, a w szczególności 

z UE. Nie wynika to tylko z ograniczonej zdolności UE do realizowania „dobrej polityki”, za którą 

może ona przypisać sobie zasługi, lecz także z tego, że opierając się wyłącznie na rezultatach, 

każda wspólnota polityczna stąpa po grząskim gruncie. Wydaje się, że dla ukształtowania 

europejskiego poczucia przynależności optymalne jest uzupełnienie ukierunkowania na 

rezultaty polityką promującą równolegle polityczną oraz kulturową tożsamość i stawiającą na 

pierwszym planie inicjatywy oddolne. 

 

W tym kontekście kluczową rolę w rodzeniu się ewentualnej „tożsamości europejskiej” można 

przypisać historii i pamięci. Uzasadnienie jest tu następujące: jeżeli narody Europy nie są nawet 

w stanie uzgodnić wspólnego podejścia do swojej historii, to jak mogą znaleźć wspólną 

płaszczyznę radzenia sobie z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości? Istotnie, od dłuższego 

czasu w europejskiej polityce podejmuje się wysiłki mające wspierać „europejską pamięć 

historyczną” z myślą o wzmocnieniu legitymizacji projektu europejskiego. Pojawiają się jednak 

wątpliwości dotyczące adekwatności tych działań do celu rozwoju tożsamości europejskiej, gdyż 

odznaczają się one zawężeniem pamięci historycznej do doświadczeń totalitaryzmu XX w. 

i realizują prawie nieukrywaną strategię autolegitymizacji. Skupienie działań europejskich na 

transnarodowej historycznej pamięci o Holokauście i narodowym socjalizmie oraz stalinizmie 

jest problematyczne pod dwoma względami. Po pierwsze, takie podejście sprzyja uproszczonej 

i nacechowanej uprzedzeniami czarno-białej wizji historii, w której „mrocznej przeszłości” 

Europy przeciwstawia się jako logiczną alternatywę jej „ świetlaną teraźniejszość”, wypaczając 
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w ten sposób bogate i złożone dzieje tego kontynentu. Po drugie, zawężenie pamięci 

historycznej do nazizmu i stalinizmu podniesionych do rangi „negatywnego mitu 

założycielskiego” osłabia motywację do krytycznej analizy stereotypów i „świętych krów” 

własnej historii narodowej, a także hamuje rozwój poczucia wspólnej europejskiej 

odpowiedzialności za przeszłość (i teraźniejszość). 

 

W związku z tym argumentuje się, że rdzeń wspólnej europejskiej tożsamości stanowi oparta 

na refleksji i zorientowana procesowo „kultura pamiętania”, nie zaś narzucona i mająca 

charakter nakazowy „kultura pamięci” (bazująca na standaryzowanych poglądach i punktach 

odniesienia dotyczących przeszłości Europy). W takiej „kulturze pamiętania” kładzie się większy 

nacisk na sposób pamiętania niż na jego obiekt i wymaga ona osiągnięcia na poziomie 

krajowym zdolności do (samo)krytycznego „przepracowania przeszłości”, stwarzając bodźce do 

zbadania zróżnicowanych i często skutkujących podziałami wspomnień ze świadomie 

transnarodowego i europejskiego punktu widzenia. Dla jej udanego wdrożenia niezbędna jest 

odpowiednia polityka edukacyjna. Idealne motto dla takiej polityki stanowiłoby hasło sapere 

aude! („miej odwagę być mądrym!”). Położyłaby ona podwaliny pod ożywioną obywatelską 

kulturę polityczną. Jej integralną część stanowiłaby przewidywana „kultura pamiętania”. Całości 

wizji dopełnia kultura obywatelska znajdująca wyraz w poczuciu wspólnego wpływu na dobro 

ogółu i odpowiedzialności za nie, a także w czynnym zaangażowaniu politycznym i społecznym 

obywateli, którego zasadniczym elementem jest świadome i wolne od uprzedzeń 

„przepracowanie historii”. 

 

Wnioski i zalecenia 

Ustalenia niniejszego badania dotyczące stanu i perspektyw „tożsamości europejskiej” można 

streścić w następujących ośmiu sugestiach: 

 

1) tożsamość należy uznać za pojęcie ulotne i zasadniczo konstruktywistyczne; 

2) należy uznać tożsamość zbiorową za mającą podstawowe znaczenie dla każdej 

wspólnoty politycznej; 

3) należy ocenić możliwości i ograniczenia w zakresie przeniesienia na poziom 

ponadnarodowy wzorców budowania świadomości narodowej; 

4) należy dostrzec, że tożsamość europejska powinna być zarówno polityczna, jak 

i kulturowa; 

5) należy dokonać rewizji obecnej polityki dotyczącej tożsamości w celu wzmocnienia 

podejść oddolnych; 

6) należy zdefiniować pamięć historyczną jako newralgiczną dla zmagań o tożsamość, lecz 

również jako potencjalny rdzeń tożsamości europejskiej; 

7) należy pielęgnować obywatelską „europejską kulturę pamiętania”; 

8) należy uznać centralną rolę edukacji. 
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1. WPROWADZENIE1 

 

„Tożsamość” należy do terminów najczęściej używanych we współczesnych debatach 

dotyczących statusu jednostki w nowoczesnym społeczeństwie i w stosunku do niego, a także 

perspektyw tego społeczeństwa w czasach coraz większej dynamiki przemian społecznych, 

gospodarczych i kulturowych. Termin „tożsamość” pojawia się również powszechnie 

w dyskusjach dotyczących losu państwa narodowego i ponadnarodowych przedsięwzięć, takich 

jak „(integracyjny) projekt europejski”, w XXI w. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci miało 

miejsce wręcz przesadne upowszechnienie się tego terminu, w związku z czym niektórzy 

autorzy ostrzegają nawet przed „kryzysem tożsamości” – rozumianym jako „kryzys 

nadprodukcji i wynikającej z niej dewaluacji znaczenia” słowa „tożsamość”2. Nie da się 

zaprzeczyć, że termin „tożsamość”, głęboko zakorzeniony dziś w dyskursie zarówno 

akademickim3, jak i popularnym, nabrał cech pluralizmu, oznaczając różne rzeczy dla różnych 

ludzi. 

 

Mając to na uwadze, należy dążyć do lepszego zrozumienia tego pojęcia, jego korzeni 

i obecnych tendencji jego stosowania, aby móc bardziej szczegółowo przeanalizować 

„tożsamość” i stojące przed nią wyzwania w europejskim kontekście politycznym. Podobnie jak 

w przypadku innych koncepcji w badaniach społecznych i kulturowych, nie jest to łatwe 

zadanie. 

 

1.1. Wielopłaszczyznowy charakter tożsamości  

 

Autorzy specjalistycznych publikacji z tej dziedziny często skarżą się na „zróżnicowane i często 

uogólniające, niekonsekwentne użycie „tożsamości” jako „konstruktu teoretycznego”4. 

Problemy pojęciowe związane z terminem „tożsamość” nie są jednak skutkiem wyłącznie 

powszechnej niedbałości w jego stosowaniu. Występuje także bardziej fundamentalna 

trudność, gdyż „tożsamość” jako taka nie jest jednoznaczna: nie ma ona pojedynczego 

znaczenia, ani nawet zbioru równie ważnych znaczeń, co do których można by osiągnąć 

porozumienie; to, co „tożsamość” ma oznaczać i opisywać, zależy od szczególnego kontekstu 

zastosowania tego terminu oraz dyscypliny, z której zastosowanie to zaczerpnięto. 

 

W kręgach akademickich, w szczególności w latach 50. i 60. XX w., tożsamość została 

ugruntowana jako koncepcja naukowo-analityczna przez uczonych takich jak Erik H. Erikson 

(1902–1994), który, wychodząc od postawionego przez Zygmunta Freuda pytania „kim 

jestem?”, poszedł dalej, pytając „kim jestem w stosunku do grupy lub społeczeństwa wokół 

mnie?”, „jak do niego pasuję?” oraz „co odróżnia mnie od innych?”5 Erikson uważał, że poczucie 

siebie jest zakorzenione w społeczeństwie i kulturze wokół nas: w społeczeństwie role 

i oczekiwania społeczne kształtują jednostkę (socjalizacja), zaś jednostka staje przed 

                                                           
1  Na szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu i redakcji niniejszego opracowania zasługują Roisin Boyd, 

Emese Embersits, Michaela Franke, Patricia Henning, Lars Lehmann, Laura Limperk, Darren Neville i Maria 
Papadimatou. 

2  Brubaker i Cooper 2000, s. 3. 
3  Atrakcyjność tożsamości jako przedmiotu badań naukowych przejawia się choćby w obszerności literatury 

dotyczącej tej dziedziny, liczonej w dziesiątkach tysięcy publikacji poruszających poszczególne aspekty tego 
pojęcia. Oto kilka przykładów opublikowanych niedawno wpływowych prac: Alcoff et al. 2006; Burke i Stets 2009; 
Schwartz, Luyckx i Vignoles 2011; Jenkins 2014; Stets i Serpe 2016. 

4  Thiel 2011, s. 29. 
5  Erikson, neofreudysta, jest najbardziej znany z teorii rozwoju psychospołecznego człowieka; w tym kontekście ukuł 

również termin „kryzys tożsamości” (odnoszący się do niemożności osiągnięcia „tożsamości ego” w młodości). Zob. 
Erikson 1968 i 1970. 
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wyzwaniem polegającym na znalezieniu roli, którą chce „odgrywać” (internalizacja), w czym 

uzależniona jest również od ról, które społeczeństwo ma do zaoferowania i które pozwala danej 

jednostce przyjąć. Kwestia tego, w jaki sposób „ja” może wpasować się w większy kolektyw 

społeczny, wskazuje, że koncepcja tożsamości istotna jest na dwóch odrębnych poziomach, 

mianowicie na poziomie jednostki i na poziomie grupy6. Na poziomie jednostki opisywane 

jest „poczucie siebie” danej osoby, natomiast poziom grupy dotyczy dynamiki w grupie, której 

częścią jest jednostka. Jednocześnie te dwa poziomy nie są od siebie niezależne, lecz stanowią 

dwie strony medalu, na których akcenty rozłożone są inaczej, i tylko biorąc pod uwagę obie 

strony można zrozumieć skomplikowane i abstrakcyjne pojęcie, jakim jest tożsamość. 

Dostrzegalna tendencja, by z upływem czasu coraz częściej odnosić tożsamość – termin 

pierwotnie mający opisywać to, co indywidualne i osobiste – do grup, nie jest zatem niewłaściwą 

amplifikacją tego pojęcia, lecz raczej nieodłączną cechą jego dwoistej natury. 

 

Niniejsze badanie skupia się na tożsamości zbiorowej, w szczególności na jej konkretnym 

przypadku, jakim jest „tożsamość europejska”. W związku z tym odnosi się ono głównie do 

wspomnianego wyżej grupowego poziomu tożsamości. Dokładniej rzecz biorąc, tożsamość 

zbiorowa ukierunkowana jest na samą grupę i dotyczy cech wspólnych członkom grupy, co ma 

na celu odróżnienie danej grupy od innych grup – zwłaszcza przez określenie, kto do niej należy, 

a kto nie. Grupy społeczne wszelkich rodzajów wykorzystują takie cechy jako znaczniki 

umożliwiające nakreślenie swoich granic, a „jednakowość”7 służy jako uzasadnienie związków 

między członkami grupy. Członkowie grupy mogą bardzo się od siebie różnić pod względem 

zainteresowań osobistych, statusu społeczno-gospodarczego itd. Grupa jednak przyjmuje 

„fundamentalną i zasadniczą jednakowość, ze względu na którą jej członkowie odczuwają 

solidarność między sobą”8. Powiązania między członkami danej grupy są w znacznym stopniu 

wyobrażone i zbudowane, ponieważ poszczególne różnice są pomijane dla dobra uwypuklonej 

jednakowości i przez nią przesłaniane. Istotnie do najważniejszych wspólnych mianowników 

prac naukowych poświęconych „tożsamości (zbiorowej)” należy postrzeganie jej raczej jako 

czegoś zbudowanego, dynamicznego i wyuczonego niż naturalnego, stałego czy danego 

od Boga. W tym poglądzie znajduje odzwierciedlenie wpływ postmodernistycznych 

i konstruktywistycznych nurtów myśli (akademickiej) XX w., których wspólną cechą jest 

fundamentalny brak wiary w istnienie jakiejkolwiek „prawdy obiektywnej” tudzież 

„ostateczności”, czy to pojęciowej, czy też w innym wymiarze9. Dostrzeżenie, że tożsamość nie 

tylko ma wymiar zarówno indywidualny, jak i grupowy, lecz także że nie jest statyczna i nie 

zawiera żadnej istotnej treści sensu stricto, stwarza podstawę dla zrozumienia, że tożsamości 

ludzi mogą mieć różne aspekty, mogą zmieniać się cały czas, a nawet mogą zawierać 

sprzeczności. 

 

Od tożsamości zbiorowej należy odróżnić „tożsamość społeczną”, kładącą nacisk na 

subiektywne znaczenie grupy społecznej dla jednostki, która do tej grupy należy, oraz na 

stopień, w jakim ta jednostka utożsamia się z taką grupą społeczną. Innymi słowy, tożsamość 

społeczna odnosi się do członkostwa jednostki w grupie oraz do tego, jaki ta jednostka ma 

stosunek do tego członkostwa10. Kwestia tożsamości staje się ewidentnie bardziej złożona 

i trudna do zrozumienia, jeżeli pod uwagę bierzemy nie tylko „kto utożsamia się z kim lub 

                                                           
6  Zob. np. Kaina i Karolewski 2013, s. 17. 
7  Angielskie „identity” (tożsamość) pochodzi od łacińskiego identitas, pojęcia „jednakowości” kładącego nacisk na 

elementy wspólne. To z kolei prowadzi do pytania, jak można pogodzić tożsamość z różnorodnością. 
8  Fligstein 2009, s. 134. 
9  Zob. np. Schmitt-Egner 2012, s. 34; Scott i Marshall 2009, s. 333. 
10  Zob. np. Amiot et al. 2007, s. 366. Tożsamość społeczna okazuje się zatem kluczowym elementem łączącym 

jednostkę z jej grupą społeczną. Antropolodzy mówią o „właściwościach jednakowości, dzięki którym osoby mogą 
kojarzyć siebie lub być kojarzone przez innych z grupami lub kategoriami na podstawie wyrazistej cechy wspólnej” 
(Byron 1999, s. 229). 
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z czym”, lecz także „dlaczego” i „z jakiego powodu”11. Próby dokonania faktycznego pomiaru 

stopni „utożsamienia się” – które można zdefiniować jako „proces [...] umieszczania się 

w społecznie skonstruowanych kategoriach”12 i które jest centralnym elementem tożsamości, 

chociaż nie należy go z nią mylić, i może również zostać określone jako „samokategoryzacja” 

– okazują się w związku z tym problematyczne. Niemniej jednak można wyróżnić trzy główne 

wymiary procesu utożsamiania się i wykorzystać je w analizie zaangażowania osoby w daną 

grupę: 

 

a) wymiar poznawczy, oparty na założeniu, że jednostka musi być świadoma swojego 

członkostwa w grupie, aby się z nią utożsamiać; 

b) wymiar emocjonalny, opierający się na założeniu, że jednostki mogą być albo 

emocjonalnie związane z grupą, albo przeciwnie, mogą ją odrzucać; 

c) wymiar oceniający, oparty na założeniu, że jednostka może oceniać grupę, a co za tym 

idzie swoje członkostwo w niej, negatywnie albo pozytywnie13. 

 

Łącząc te trzy wymiary, tożsamość społeczna może być „rozumiana jako ta część pojmowania 

siebie przez jednostkę, która wywodzi się z jej świadomości członkostwa w grupie społecznej 

(lub grupach społecznych) wraz z wartością i emocjonalnym znaczeniem przypisywanym 

takiemu członkostwu”14. Niemniej jednak świadomość własnego członkostwa w grupie nie musi 

implikować pozytywnych emocji i osądów15, w szczególności gdy tożsamość społeczna nie jest 

wybrana, lecz narzucona. W istocie ludzie nie zawsze mają swobodę dołączenia do grupy 

społecznej: mogą do niej zostać również przypisani przez innych. Jednym z ewidentnych 

przykładów jest narodowość, która jest głównie pochodną okoliczności (np. narodowości 

rodziców lub miejsca urodzenia). Ponadto identyfikacja społeczna może zmieniać się zależnie 

od kontekstu społecznego16. Sytuacyjne zmiany identyfikacji wiążą się ściśle 

z performatyką tożsamościową i porównaniem społecznym: performatyka 

tożsamościowa odnosi się do aktywnego kreowania i kształtowania tożsamości przez jednostki 

poprzez podkreślanie różnych jej aspektów w różnych sytuacjach17; porównanie społeczne 

odnosi się do porównywania przez członka jednej grupy społecznej stylu, wartości lub zachowań 

właściwych jego grupie ze stylem, z wartościami lub z zachowaniami innej grupy, którą uważa 

on za odmienną. Istotnie, można argumentować, że „charakterystyka własnej grupy osiąga 

największe znaczenie w związku z postrzeganymi różnicami w stosunku do innych grup”18. 

O tym, które cechy są faktycznie porównywane, decyduje szczególny kontekst społeczny i to, 

na które konkretnie cechy kładzie się w nim nacisk19. Żeby jeszcze bardziej skomplikować 

sprawy, jednostki mogą również przyjmować wielorakie tożsamości społeczne, gdyż mogą 

wiązać się z różnymi grupami. 

 

Badania nad tożsamością okazują się być intrygującą i niejednorodną dziedziną. Wynika to nie 

tylko z (1) istnienia wielu form i poziomów tożsamości, które należy od siebie odróżnić, a także 

z (2) szerokiego wachlarza zmiennych pośredniczących, które należy wziąć pod uwagę, lecz 

także ze (3) znacznych rozbieżności w konkretnych dziedzinach zainteresowań i podejściach 

                                                           
11  Zob. Risse 2010, s. 19; Kaina i Karolewski 2013, s. 16. 
12  Scott i Marshall 2009, s. 331. 
13  Zob. Klein 2014, s. 26f. 
14  Tajfel 1981, s. 255. 
15  Oznacza to, że nawet jeżeli ktoś identyfikuje się z grupą, ponieważ postrzega siebie jako jej członka, osoba taka 

niekoniecznie musi odczuwać pozytywną więź z daną grupą. 
16  Wracając do przykładu narodowości, dana osoba może niekiedy czuć się bardziej Francuzem, Niemcem itp., 

a niekiedy bardziej Europejczykiem, zależnie od kontekstu. 
17  Zob. Haralambos i Holborn 2008, s. 665. W celu wyrażenia lub „realizacji” tożsamości jednostki mogą używać 

różnych środków, np. symboli, zachowań, lub podkreślać różne wartości. 
18  Tajfel 1981, s. 258. 
19  Zob. Amiot et al. 2007, s. 367. Porównanie społeczne pozostaje w sprzeczności z autonomicznymi formami 

tożsamości społecznej, które wykorzystują wewnętrzne standardy oceny. Zob. Amiot i Aubin 2012, s. 564. 
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metodologicznych między poszczególnymi dziedzinami nauk (społecznych). Można podać kilka 

przykładów: 

 

 psychologia bada wyznaczniki emocjonalne i poznawcze tworzenia się tożsamości 

indywidualnej i społecznej, poczucia tożsamości i poczucia siebie (kim jestem?); 

 socjologia analizuje, jak w wymiarze społecznym i społecznościowym buduje się 

tożsamość społeczną i zbiorową przez dyskurs narracyjny; 

 politologia bada struktury instytucjonalne i funkcje normatywne tożsamości zbiorowej 

(demos, legitymacja), a także wyznaczniki jednostkowe, społeczne i kulturowe 

tożsamości politycznej (kultura polityczna, obywatelstwo); 

 antropologia zajmuje się wartością i interpretacją znaczeń oraz elementów kulturowych, 

takich jak język, religia, symbole, rytuały i styl życia, jako konstruktów i podstaw 

tożsamości; 

 historia bada relacje między dziedzictwem kulturowym a pamięcią zbiorową, a także 

genezę, ciągłość i zmiany „tożsamości”; 

 geografia analizuje procesy włączenia i wyłączenia terytorialnego/przestrzennego oraz 

tworzenie map poznawczych20. 

 

Z tej wstępnej analizy pojęcia tożsamości można wyciągnąć kilka ogólnych wniosków: 

a. w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci wyraźnie upowszechniło się użycie terminu 

„tożsamość”, co wskazuje na właściwą mu siłę oddziaływania, lecz także na potencjalnie 

immanentną przypadkowość znaczeń, które mogą mu być przypisywane; wynika to 

przede wszystkim z następujących okoliczności: 

b. tożsamość okazuje się wysoce złożoną, żeby nie powiedzieć problematyczną, kategorią 

empiryczną, która wymyka się jasnym definicjom i klasyfikacjom, oraz 

c. tożsamość jest umiejscowiona na styku płaszczyzn życia osobistego i społecznego, co 

zmusza do zrównoważonego uwzględnienia w jej analizie aspektów zarówno 

indywidualnych, jak i grupowych; w związku z tym 

d. wartość tej koncepcji dla abstrakcyjnych i uogólniających opisów podmiotów zbiorowych 

jest ograniczona, podobnie jak jej przydatność jako punktu odniesienia dla działań 

politycznych. 

 

Pamiętając o tych spostrzeżeniach, przyjrzyjmy się teraz tożsamości narodowej jako 

szczególnej formie tożsamości zbiorowej i przeanalizujmy jej faktyczną użyteczność oraz 

związane z nią wyzwania w kontekście politycznym.  

 

1.2. Narodowa tożsamość zbiorowa 

 

Zasadniczo budowa zbiorowej tożsamości zakorzenionej w elementach wspólnych okazuje się 

tym trudniejsza, im większa i bardziej niejednolita jest w rzeczywistości dana grupa, gdyż 

konieczne jest pogodzenie większej liczby indywidualnych interesów, zachowań itp. Inaczej 

rzecz ujmując, im większa grupa, tym wyższy poziom abstrakcji jest wymagany w odniesieniu 

do (zakładanych) elementów wspólnych. Oczywistym przykładem są grupy zdefiniowane przez 

zasięg geograficzny: wprawdzie dość łatwe może być jeszcze znalezienie elementów wspólnych 

członkom społeczności lokalnej (np. uczęszczanie do tej samej szkoły lub podobne pochodzenie 

społeczno-ekonomiczne), lecz na poziome lokalnym wspólne cechy mogą mieć już charakter 

mniej konkretny (np. podobieństwa kulturowe, takie jak użycie określonego dialektu), a na 

                                                           
20  Zob. Schmitt-Egner 2012, s. 32. 
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poziomie ponadregionalnym stają się jeszcze bardziej abstrakcyjne (np. wspólna historia lub to 

samo wyznanie). Nieco paradoksalnie jednak pojęcie tożsamości zbiorowej najczęściej pojawia 

się w kontekście narodów i państw narodowych stanowiących wysoce zróżnicowane i duże (do 

połowy XX w. dla większości osób nawet największe, jakie można sobie wyobrazić) społeczne 

„grupy własne”. 

 

Paradoks ten wynika z wielkich sukcesów, jakie od XVII w. odnosi „naród (państwo 

narodowe)” w roli wzorca par excellence porządku społecznego oraz organizacji społeczeństw 

pod względem politycznym, społeczno-ekonomicznym i kulturowym, stając się zarazem także 

najbardziej powszechnym punktem odniesienia dla tożsamości zbiorowej. Z tego względu 

i biorąc pod uwagę podatność tożsamości zbiorowej na polityczną instrumentalizację, 

tożsamość narodowa stała się jednym z głównych zagadnień nurtujących zarówno uczonych, 

jak i polityków. Siła tożsamości jako narzędzia polityki wynika z jej potencjału tworzenia lub 

wzmacniania „jedności” i generowania „poczucia przynależności” – elementów niezbędnych 

do legitymizacji każdego porządku politycznego. Co więcej, na tożsamość (zbiorową) można 

aktywnie wpływać przez działania polityczne, sprawiając, by kreowana przez nią wizja 

„jedności” i „przynależności” była zgodna z tym, co jest politycznie pożądane. W przypadku 

państw narodowych polityka tożsamości zmierza zatem do uzasadnienia tej szczególnej formy 

wspólnoty politycznej, zwłaszcza przez zdefiniowanie i kształtowanie jej podstawy, jaką jest 

jeden naród składający się z osób mających cechy wspólne. W tym zakresie należy wyróżnić 

dwa elementy: 

 

a. treść tożsamości zbiorowej, w tym cechy, które należy posiadać, aby być częścią danej 

zbiorowości; oraz 

b. cel i funkcję tożsamości zbiorowej i to, do czego się ją wykorzystuje. 

 

W odniesieniu do treści wszelkiej zbiorowej tożsamości narodowej brytyjski socjolog 

Anthony D. Smith wskazał pięć podstawowych elementów: 

 

 terytorium historyczne lub ojczyznę historyczną; 

 wspólne mity i wspólną pamięć historyczną; 

 wspólną kulturę masową; 

 wspólne (określone przepisami) prawa i obowiązki; oraz 

 wspólną gospodarkę21. 

 

Te materialne – zasadniczo historyczno-kulturowe – wymiary tożsamości narodowej są ściśle 

i automatycznie powiązane z funkcjami przypisywanymi tożsamości narodowej. 

W każdym razie określenie narodu w kategoriach identytarystycznych wymaga dużej dozy 

konstruktywności, a wręcz wyobraźni, nawet z punktu widzenia, w którym uwzględnia się 

wielość jednostek, w całej ich różnorodności, które mają być połączone w „jedność”. W tym 

kontekście, podkreślając, że tożsamości, a w szczególności tożsamości narodowe mają 

charakter konstruktów, Benedict Anderson stworzył słynną koncepcję „wspólnot 

wyobrażonych”. Jego zdaniem naród „jest wyobrażony, ponieważ członkowie nawet 

najmniejszego narodu nigdy nie znają większości swoich rodaków, nie spotykają ich, nic nawet 

o nich nie wiedzą, a mimo to pielęgnują w umyśle obraz wspólnoty”. Zarazem naród 

wyobrażany jest jako wspólnota, „ponieważ mimo panujących w nim faktycznej nierówności 

i wyzysku traktowany jest zawsze jako głęboki, poziomy układ solidarności. Właśnie braterstwo 

                                                           
21  Zob. Smith 1991, s. 14. 
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kazało przez ostatnie dwieście lat milionom ludzi nie tylko zabijać, ale i dobrowolnie umierać 

w imię takich mających swe granice wyobrażeń”22. 

 

Tak jak w przypadku innych form tożsamości (zbiorowej), kluczową rolę odgrywają momenty 

wyznaczenia granic, a często także wyłączenia: różnice są świadomie uwypuklane, a mogą być 

nawet sztucznie tworzone w celu podkreślenia wyjątkowego charakteru „narodu” i odróżnienia 

go od innych narodów lub poszczególnych grup (mniejszości) w takim narodzie. Między dwiema 

grupami lub narodami może obiektywnie występować więcej zbieżności niż różnic, a mimo to 

można położyć nacisk na te drugie, a nie na te pierwsze, uzasadniając w ten sposób odrębność 

bądź konfrontację. Esencjalizacja „tożsamości” i „narodu”, a także wykreowanie grupy 

własnej w opozycji do grupy obcej są charakterystyczne dla różnych form nacjonalizmu – 

minionych i teraźniejszych: nacjonalizm jako ruch społeczny i kulturowy przywołuje 

zjednoczoną wspólnotę, zwykle określaną jako „szczególna”, i jest gotowy aktywnie 

i zdecydowane tworzyć zakładaną wspólnotę (Gemeinschaft), a także osiągać cele narodu, 

niekiedy nawet drogą zbrojną i siłową. 

 

Ostatecznie jednak narody – a także nacjonalizmy – to tylko „szczególnego rodzaju artefakty 

kulturowe”23, którym brakuje „całościowości” oraz jakiejkolwiek jasno określonej ostatecznej 

formy. Kreowanie jednolitych narodów zorganizowanych wokół jasno zdefiniowanych 

tożsamości narodowych i ukierunkowanych przez takie tożsamości było niełatwym 

przedsięwzięciem w przeszłości, a w przyszłości będzie jeszcze trudniejsze. Problemy związane 

z budową tożsamości narodowej są oczywiste, biorąc pod uwagę, że większość współczesnych 

społeczeństw na całym świecie – w tym na Zachodzie – jest mniej zwarta, niż mogłoby się 

wydawać na pierwszy rzut oka, a budowanie wspólnoty jest wyzwaniem ze względu na szereg 

zarówno potencjalnych, jak i realnych podziałów, takich jak: 

 

 różnice pod względem przynależności do klasy społecznej, wykształcenia itp.; 

 rozbieżności między regionami (np. między stanami północnymi a południowymi 

w Stanach Zjednoczonych, Flandrią a Walonią w Belgii lub Irlandią Północną, Szkocją, 

Walią i Anglią w Zjednoczonym Królestwie); 

 mniejszości lub grupy imigrantów, które pielęgnują własne tradycje, w tym język, 

zamiast poddać się akulturacji. 

 

Tego rodzaju podziałów w danym bycie politycznym nie da się łatwo przezwyciężyć i znajdują 

one odzwierciedlenie w trudnościach ze znalezieniem powszechnie akceptowanych punktów 

odniesienia i standardów, na których można się oprzeć, budując uniwersalną „tożsamość 

narodową”. Jeżeli jednak model narodu (państwa narodowego) – a co za tym idzie, tożsamości 

narodowej – jest sam w sobie niestabilny i napotyka coraz poważniejsze wyzwania 

w zglobalizowanym świecie, jakie są szanse na budowanie transnarodowej wspólnoty 

i tożsamości? Kwestia ta – ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Unii Europejskiej – 

została omówiona w kolejnym rozdziale. 

  

                                                           
22  Anderson 1991 [1983], s. 7; Anderson, Benedict. 1997. Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach 

i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Tłum. Stefan Amsterdamski. Kraków: Znak, s. 19–21. 
23  Anderson 1991 [1983], s. 4. 
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2. „TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKA”: ZAWIŁOŚCI I POLITYKA 

 

Tożsamość jest złożonym pojęciem i odnoszenie jej do (wyobrażonych) wspólnot, takich jak 

duże narody, stanowi szczególne wyzwanie. Zadanie jest jeszcze trudniejsze w przypadku 

podmiotów na poziomie trans- lub ponadnarodowym, zwłaszcza „europejskim”, biorąc pod 

uwagę różnorodność narodów, kultur i języków na tym kontynencie. Niemniej jednak, lub być 

może właśnie z tego powodu, obecnie obszernie analizuje się w literaturze „tożsamość 

europejską” w różnych ujęciach, z perspektywy różnych dyscyplin, z zastosowaniem różnych 

metod i podejść24. 

 

Wspólnym mianownikiem badań nad tożsamością europejską, które z czasem stały się 

przedsięwzięciem multidyscyplinarnym i częściowo interdyscyplinarnym25, jest problem 

uporania się z koncepcją tak wielowymiarową i ulotną jak tożsamość, lecz także zdefiniowania 

„Europy” i „europejskości”. Co właściwie rozumiemy przez Europę i do której Europy się 

odnosimy? Do Europy jako przestrzeni geograficznej? Europy w jakimś znaczeniu kulturowym? 

Unii Europejskiej? A może Europy jako swego rodzaju „transcendentalnej” utopii bądź 

„transcendentalnego” wzorca? W wielu przypadkach brakuje jasnej definicji, a w literaturze 

tego terminu używa się najczęściej w sposób dość ogólnikowy, bez rozróżnienia między 

utożsamieniem z Europą a utożsamieniem z Unią Europejską. Nie można tego przypisać 

wyłącznie brakowi jasności pojęciowej, lecz znajduje tu także odzwierciedlenie istotna rola, jaką 

Unia odgrywa pod względem definiowania, co dziś rozumie się przez przynależność do Europy26. 

Jeżeli jednak można twierdzić, że istnieje nierozerwalna korelacja między Unią a tożsamością 

europejską, to Unia przyjmuje rolę podmiotu czynnie kształtującego tożsamość europejską i jej 

natężenie. 

 

Przed odniesieniem się do obecnej i potencjalnej przyszłej polityki unijnej mającej na celu 

kreowanie lub wzmacnianie takiej czy innej formy wspólnej „tożsamości europejskiej” 

(rozumianej głównie jako utożsamianie się z transnarodową europejską wspólnotą polityczną) 

niezbędne jest przeanalizowanie możliwych punktów oparcia polityki na rzecz transnarodowej 

tożsamości europejskiej, tj. rdzenia, wokół którego można w rozsądny sposób budować 

„tożsamość europejską”. 

 

2.1. Zawiłości tożsamości paneuropejskiej 

 

Tak jak w przypadku innych form tożsamości zbiorowej, fundamentalne pytanie brzmi: co 

właściwie wchodzi w skład tożsamości europejskiej i na czym się ona opiera? Biorąc pod uwagę 

konstruktywistyczny charakter wszelkich form tożsamości lub procesów budowania tożsamości, 

należy również zapytać, z czego składa się lub powinna się składać treść tej tożsamości. 

 

                                                           
24  W niektórych dziedzinach badania prowadzone są przez filozofów, politologów, badaczy stosunków 

międzynarodowych, historyków, psychologów, antropologów i socjologów. Dostępne są również liczne prace 
poświęcone poszczególnym aspektom „tożsamości europejskiej”, takim jak m.in. europeizacja (zob. np. 
Harmsen/Wilson 2000; Börzel/Risse 2000), demokratyczne obywatelstwo (np. Habermas 2005; Habermas 2006; 
Castiglione 2009) i eurosceptycyzm (Hooghe i Marks 2005; Szczerbiak i Taggart 2008), lecz także polityka 
zagraniczna UE (np. Katzenstein 1997; Manners 2002), migracja (zob. np. Recchi i Favell 2009) oraz polityka 
terytorialna (Keating 2001a, 2001b; Bourne 2008). 

25  Zob. Cini 2006. 
26  Zob. np. Risse 2004, s. 255, w odniesieniu do „hegemonii tożsamościowej” Unii Europejskiej. Chociaż Unia nie 

obejmuje większej części Europy w ujęciu geograficznym (tereny na zachodzie Rosji nie wchodzą w jej skład), 
w projekcie uczestniczy większość państw i narodów Europy. Na ideę Unii stającej się ucieleśnieniem Europy jako 
takiej wskazują również jej symbole: zarówno hymn europejski, jak i flaga europejska przez wiele lat były 
symbolami Rady Europy, zanim w 1985 r. zostały oficjalnie przyjęte przez ówczesną Wspólnotę Europejską. 



Departament Tematyczny ds. Polityki Strukturalnej i Polityki Spójności 
_________________________________________________________________________________ 

 

16 

W tym zakresie istnieją dwa podstawowe sposoby pojmowania nośnika i treści tożsamości 

europejskiej: 

I. Europa jako kulturowa wspólnota wartości składających się na „tożsamość kulturową”; 

II. Europa jako polityczna wspólnota praktyk demokratycznych składających się na 

„tożsamość polityczną”. 

 

Ad I. Europa jako kulturowa wspólnota wartości: 

W tym rozumieniu na podwaliny tożsamości europejskiej składają się głównie wspólne wartości 

wywodzące się ze wspólnego dziedzictwa (kulturowego) i wspólnych doświadczeń 

(historycznych). Podstawowe założenie tutaj jest takie, że każda wspólnota (Gemeinschaft), 

ale w szczególności wspólnota polityczna, zasadza się na „opoce” kulturowej i że tożsamość 

zbiorowa jest pochodną wspólnego języka, wspólnej historii lub wspólnej kultury. Wspólne 

wartości gwarantują spójność wspólnoty, zarazem stanowiąc podstawę dla zbiorowego 

działania (politycznego), co z kolei uzależnia stabilność i możliwość funkcjonowania tej 

wspólnoty od jej charakteru jako „wspólnoty kulturowej”. W odniesieniu do UE pogląd ten 

sugeruje, że historycznie ugruntowana tożsamość oparta na wspólnych wartościach ma 

największe znaczenie dla powodzenia projektu, jakim jest integracja europejska. Te same 

wartości pełnią dwojaką funkcję jako punkt wyjścia i ramy orientacji dla konkretnych działań 

politycznych. W tym kontekście język „europejskiego dziedzictwa kulturowego” jest nie tylko 

wyrazem tożsamości zbiorowej, lecz także źródłem wspólnej orientacji pod względem wartości. 

 

Taki sposób postrzegania tożsamości europejskiej jest jednak powszechnie krytykowany. Być 

może najważniejszy zarzut formułowany w stosunku do idei/ideału Europy jako wspólnoty 

kulturowej wynika z faktu, że jest ona w dużej mierze zapożyczona z tradycyjnych koncepcji 

tożsamości zakorzenionych w państwie narodowym, a zatem zakłada bezpośredni związek 

między pochodzeniem, kulturą i polityką. Zastosowanie takich „identytarystycznych” koncepcji 

tożsamości27 na szczeblu europejskim zakwestionowano na gruncie argumentów zarówno 

normatywnych, jak i empirycznych. Z jednej strony, krytycy wskazują, że to właśnie te 

identytarystyczne koncepcje z ich narodowymi/nacjonalistycznymi i partykularystycznymi 

założeniami utorowały drogę dla – lub przynajmniej posłużyły jako efektywne narzędzie 

legitymizacji – szowinizmu i traumatycznych doświadczeń przemocy na wielką skalę 

i ludobójstwa w XX w., przez co nie są odpowiednimi wzorcami na przyszłość. Z drugiej strony, 

podnoszony jest argument, że „uniwersalizacja” identytarystycznych koncepcji zapożyczonych 

z badań nad nacjonalizmem i w związku z tym skupionych na modelu narodu (państwa 

narodowego) jest nieadekwatna, albo wręcz nieprzydatna, pod względem empirycznym, 

zwłaszcza że nie uwzględnia realiów Unii jako podmiotu transnarodowego oraz 

wielokulturowego i jest z nimi sprzeczna, a przy tym ignoruje znane z historii przykłady 

wielonarodowych tworów, takich jak Monarchia Habsburgów czy Imperium Osmańskie. Taka 

krytyka sprzyja rozwojowi alternatywnych koncepcji tożsamości europejskiej, podkreślając 

charakter Europy jako jednej z form „demokracji post-narodowej” ustanawiającej ogólną 

tożsamość polityczną. 

 

Ad II. Europa jako polityczna wspólnota praktyk demokratycznych: 

Koncepcja Europy jako wspólnoty politycznej kładzie nacisk na „tożsamość polityczną” 

i sugeruje potrzebę oddzielenia kultury od polityki, aby umożliwić rozwój ogólnoeuropejskiego 

poczucia przynależności. Do najpowszechniejszych koncepcji europejskiej tożsamości 

politycznej należy „patriotyzm konstytucyjny”, którego najbardziej znanym orędownikiem 

był niemiecki filozof Jürgen Habermas (ur. w 1929 r.). Ukuty przez Dolfa Sternbergera (1907–

                                                           
27  Warto wspomnieć w tym miejscu, że podczas gdy identytarystyczne koncepcje tożsamości często wywodzą się z idei 

(wspólnych) wartości kulturowych, jak pokazuje niemiecki termin Kulturgemeinschaft, dostępne są również 
alternatywne punkty odniesienia. Jednym z oczywistych przykładów jest biologistyczna koncepcja „wspólnot 
pochodzenia”. 
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1989) pod koniec lat 70. XX w. termin Verfassungspatriotismus (czyli właśnie patriotyzm 

konstytucyjny) opiera się na kluczowym założeniu, że u ludzi należy rozwijać przywiązanie do 

instytucji liberalno-demokratycznych, a nie do kultury narodowej. Dokonuje się zatem ponowna 

konceptualizacja tożsamości grupowej z naciskiem na zdolność tworzenia więzi przez 

obywatelstwo demokratyczne zamiast na identyfikację etniczną lub kulturową jednostki. Jest 

to postrzegane jako szczególnie istotne – o ile nie niezbędne – we współczesnych państwach 

odznaczających się współistnieniem wielorakich tożsamości językowych, kulturowych 

i grupowych28. W szczególności koncepcję patriotyzmu konstytucyjnego uważa się za żywotnie 

ważną w przypadku stowarzyszenia państw narodowych tworzących podmiot ponadnarodowy, 

taki jak UE29. 

 

Sam termin „patriotyzm konstytucyjny” sugeruje, że struktury i instytucje demokratyczne 

mają zasadniczą rolę do odegrania w rozwoju przewidywanej „tożsamości politycznej”. 

„Konstytucja” odnośnego systemu politycznego stanowi jednak tylko jeden z dwóch elementów, 

które należy uznać za ściśle powiązane. Drugi element to proces demokratyczny i czynne 

zaangażowanie w życie publiczne. Zakłada się, że chociaż instytucje demokratyczne stanowią 

podstawę i punkt odniesienia dla rozwoju tożsamości zbiorowej, potencjał utożsamienia się 

demosu z tymi instytucjami może zostać zrealizowany tylko w drodze procesu 

demokratycznego. W związku z tym wspólnota polityczna może powstać tylko przez aktywną 

interakcję między obywatelami w kontekście (politycznej) sfery publicznej zapewniającej 

niezbędną przestrzeń dla rozumowania politycznego. Zasadniczo tym, co powinno się wyłonić, 

jest demokratyczna kultura polityczna zakorzeniona w instytucjonalnie gwarantowanych 

prawach obywatelskich i zaangażowaniu politycznym oraz jako taka otwarta dla każdego, 

pomyślana w opozycji do „zamkniętych” kultur narodowych/nacjonalistycznych, które 

reprezentują specyficzne wartości etniczno-kulturowe i są przez nie (pre)definiowane. 

Koncepcja ta ujawnia zasadniczo republikańskie rozumienie narodu jako społeczności obywateli 

połączonych wspólną (demokratyczną) wolą i czynnym zaangażowaniem w życie publiczne, 

przez co uwypuklony zostaje konstruktywistyczny charakter budowania społeczności i odrzuca 

się prymordializm z właściwym mu postrzeganiem narodów jako zjawisk dawnych i quasi-

naturalnych30. Według Habermasa „konsensus dotyczący procedur legalnego stanowienia 

prawa i wykonywania uprawnień”31 raczej niż konsensus dotyczący jakichkolwiek ostatecznie 

dyskryminujących „wartości kulturowych” sensu stricto okazał się zarówno konieczny, jak 

i korzystny dla współczesnych społeczeństw, gdyż umożliwił im rozwój nowatorskiej formy 

legitymizacji opartej na nowym i bardziej abstrakcyjnym trybie integracji społecznej32. 

 

Niemniej jednak, podobnie jak idea Europy jako wspólnoty kulturowej i wspólnoty wartości, 

koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” jako podstawy europejskiej „tożsamości politycznej” 

również spotkała się z poważnymi zarzutami. W szczególności krytycy argumentują, że 

tożsamość polityczna w dużej mierze oparta na racjonalno-demokratycznych instytucjach 

i praktykach jest nie tylko zbyt abstrakcyjna, ale także pozbawiona elementów ekscytacji 

i zapału33. W związku z tym w poważnym stopniu brakuje emocjonalnego przywiązania do 

wspólnoty politycznej, które uważane jest za kluczowe dla rozwoju głębokich więzi w każdej 

społeczności oraz charakteryzuje większość form tożsamości narodowej i budowania 

tożsamości. Ponadto brakuje jasnego odniesienia do terytorium i ludności, które wraz z władzą 

państwową (niekiedy określaną po prostu mianem „rządu”) stanowią trzy powszechnie 

                                                           
28  Zob. np. Tonkiss 2013. 
29  Zob. np. Lacroix 2002. 
30  Na ten temat zob. np. Köster 1995. 
31  Habermas 1994, s. 135. 
32  Zob. np. Habermas 1976. 
33  Zob. np. Yack 1996. 
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uznawane atrybuty państwa w klasycznej teorii prawa34. Tak samo nie istnieje silne 

przywiązanie do (wspólnego) języka i (wspólnej) historii. 

 

Ponadto postulat „patriotyzmu konstytucyjnego” jako koncepcji otwartej i sprzyjającej 

integracji można zakwestionować, gdyż członkostwo w grupie własnej jest nadal uzależnione 

od spełnienia sztywnego kryterium, tj. przyjęcia istniejących ram konstytucyjnych. Obywatele 

odrzucający te ramy lub odmawiający czynnego udziału w procesie demokratycznym są 

w rezultacie marginalizowani we wspólnocie politycznej. Inni krytycy wskazują na potencjalne 

konflikty wynikające z tradycyjnych przekonań obywateli, zwłaszcza o charakterze religijnym. 

Problematyczne może być zintegrowanie takich poglądów z „religią obywatelską”, którą 

w praktyce stanowi patriotyzm konstytucyjny, gdyż świecka i racjonalna moralność może nie 

być akceptowana przez wszystkich lub może być przyjęta jedynie pod warunkiem, że 

przekonania religijne pozostają ważniejsze35. Jeszcze inni argumentują, że idea europejskiej 

sfery publicznej – na której w znacznej mierze bazuje koncepcja transnarodowej tożsamości 

politycznej – jest zwodnicza: nie tylko brakuje prawdziwie europejskich mediów, lecz ponadto 

polityka UE i działalność polityczna obywateli w dalszym ciągu mają miejsce w kontekstach 

narodowych, czego dowodem jest brak prawdziwie ogólnoeuropejskich partii konkurujących 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ponadto należy krytycznie odnieść się to 

specyficznego kontekstu Niemiec, gdzie pierwotnie sformułowano koncepcję patriotyzmu 

konstytucyjnego. Wprawdzie to podejście teoretyczne mogło rzeczywiście mieć zastosowanie 

do powojennych Niemiec (Zachodnich), jednak jego zasad i założeń nie należy uogólniać 

i przenosić na inne byty i sytuacje polityczne36. 

 

Można zatem wykazać, że krytyka koncepcji tożsamości europejskiej mającej charakter 

„kulturowy” i „polityczny” jest uzasadniona. Te koncepcje łączy nie tylko okoliczność, że obie 

są przedmiotem krytyki, lecz także kwestia, co zrobić z państwem narodowym, które 

pozostaje głównym politycznym punktem odniesienia w dzisiejszej Europie i poza nią. Czy 

państwa narodowe są przeszkodą dla rozwoju tożsamości europejskiej, czy też niezbędną 

przesłanką tego rozwoju? Czy tożsamość europejska ma zastąpić istniejące tożsamości 

narodowe, czy po prostu je uzupełniać? Wiele elementów politycznych cechujących debatę 

polityczną i publiczną dotyczącą tożsamości europejskiej oraz celowości i możliwości jej 

istnienia to efekt rozbieżności poglądów na rolę i los narodów, a także odpowiedniego poczucia 

przynależności do zjednoczonej Europy. Nie jest zatem szczególnie zaskakujące, że kwestia ta 

była też już wyraźnie obecna we wszystkich inicjatywach UE i jej polityce w zakresie tożsamości 

europejskiej, czy to mających na celu wypracowanie lepszego zrozumienia takiej tożsamości, 

czy to czynne wzmacnianie poczucia więzi z Europą, a w szczególności z Unią Europejską. 

 

2.2. Polityka UE 

 

Od chwili powstania projektu integracji europejskie elity polityczne starają się dodać do 

istniejących narodowych tożsamości zbiorowych warstwę transnarodową. Wysiłki te opierają 

się na założeniu, że istnieje potrzeba wytworzenia poczucia przynależności do Europy, która 

wykracza poza wymiar ekonomiczny i instytucjonalny. Dopiero jednak w 1973 r. wykonano 

zdecydowany krok ku oficjalnej i normatywnej deklaracji tożsamości. Ministrowie spraw 

                                                           
34  Na szczególną uwagę zasługują tu prace Georga Jellinka, który w teorii trzech elementów (niem. Drei-Elemente-

Lehre) wyróżnia terytorium, ludność i władzę państwową (Staatsgewalt) jako trzy elementy konstytuujące państwo. 
Zob. np. Jellinek 1900. 

35  Zob. np. Breda 2013. 
36  Na temat krytyki patriotyzmu konstytucyjnego jako zbyt specyficznie niemieckiego zob. np. Turner 2004. 
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zagranicznych dziewięciu państw tworzących ówczesne Wspólnoty Europejskie przyjęli wtedy, 

w dniu 14 grudnia, deklarację kopenhaską w sprawie tożsamości europejskiej37. 

 

Nie bez pewnego patosu w deklaracji stwierdzono, że „nadszedł czas opracowania dokumentu 

w sprawie Tożsamości Europejskiej”. Definicja „Tożsamości Europejskiej” objęła następujące 

aspekty: 

 

 przegląd wspólnego dziedzictwa, interesów i szczególnych zobowiązań dziewięciu 

państw członkowskich, a także stopnia jedności osiągniętego do tego czasu we 

Wspólnocie, 

 ocena zakresu, w jakim dziewięć państw występuje już wspólnie w stosunku do reszty 

świata, oraz wynikających z tego obowiązków, 

 uwzględnienie dynamicznego charakteru jednoczenia Europy. 

 

Chociaż państwa europejskie będące sygnatariuszami deklaracji mogły być „popychane ku 

brakowi jedności przez swoją historię i przez egoistyczną obronę źle pojętych interesów”, 

w dokumencie stwierdzono, że „przezwyciężyły one swoją dawną wrogość i zdecydowały, że 

jedność jest podstawową koniecznością dla Europy, gwarantującą przetrwanie wspólnej im 

cywilizacji” (art. 1). Odnotowano „różnorodność kultur narodowych” i „dynamiczny charakter” 

tożsamości europejskiej, lecz z silnym naciskiem na wspólnotę kulturową narodów europejskich 

i ich przywiązanie do „wspólnych wartości i zasad” (art. 1 i 3). Zaliczono do nich demokrację 

przedstawicielską, praworządność, sprawiedliwość społeczną i poszanowanie praw człowieka. 

Wszystkie one zostały uznane za „fundamentalne elementy Tożsamości Europejskiej”. 

Deklarację zamykał jasny wyraz dążenia do coraz ściślej „zjednoczonej Europy”: 

 

„22. Tożsamość Europejska będzie ewoluować jako funkcja dynamicznej budowy zjednoczonej 

Europy. W stosunkach zewnętrznych dziewięć państw zamierza stopniowo określać swoją 

tożsamość w odniesieniu do innych krajów lub grup krajów. Uważają one, że w ten sposób 

wzmocnią własną spójność i przyczynią się do sformułowania prawdziwie europejskiej polityki 

zagranicznej. Są przekonane, że rozwijanie tej polityki pomoże im w sposób pewny 

i realistyczny uporać się z dalszymi etapami budowania Unii Europejskiej, ułatwiając w ten 

sposób proponowane przeobrażenie całokształtu ich stosunków w Unię Europejską”. 

 

Po dziś dzień deklaracja kopenhaska pozostaje bodaj najśmielszym oświadczeniem na temat 

wspólnej tożsamości europejskiej, na jakie kiedykolwiek zdobyły się kręgi polityczne, 

wyróżniając się preskryptywizmem oraz dobitnym wskazaniem, że zasada jedności przeważa 

nad zasadą różnorodności38. W kolejnych dziesięcioleciach nie formułowano już tego rodzaju 

i tak bezpośrednich zobowiązań. Jednocześnie przyjęte w deklaracji kopenhaskiej podejście 

polegające na podkreślaniu różnych źródeł i nośników zbiorowej tożsamości europejskiej nadało 

ton ogólnemu dyskursowi politycznemu w tej dziedzinie. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, można wskazać trzy punkty odniesienia czy toposy, które miały 

podstawowe znaczenie w tym dyskursie: 

 

                                                           
37  Rada 1973. Także w: Drace-Francis 2013, s. 226–230. 
38  Widoczne to było również w emfazie, z jaką w deklaracji traktowano „Tożsamość Europejską” (konsekwentnie 

pisaną wersalikami) jako oficjalną tożsamość mającą definiować Wspólnoty Europejskie w odniesieniu do reszty 
świata. Zob. Delanty 2005, s. 134. 
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1) ogólne pojęcia „dziedzictwa europejskiego”, podkreślające wspólną kulturę jako 

kluczowy element tożsamości europejskiej, nieskupiające się jednak na żadnym 

określonym elemencie ani na żadnym szczególnym okresie historycznym39; 

2) dwie wojny światowe, których koszmar dał asumpt do ustanowienia „Europy” jako 

ponadnarodowego projektu pokojowego mającego zapobiegać podobnym wybuchom 

radykalnego nacjonalizmu w przyszłości40; 

3) sama integracja europejska, której historyczne osiągnięcia wzmacniają legitymację 

Unii i znajdują odzwierciedlenie w jej oficjalnych symbolach (flaga europejska, hymn 

Europy i Dzień Europy)41. 

 

Jednakże choć debaty toczą się od dziesięcioleci, w zasadzie dopiero na początku XXI w. w pełni 

dostrzeżono, czy raczej należało dostrzec, potencjał promowania tożsamości europejskiej jako 

kluczowego elementu wzmocnienia i zabezpieczenia procesu integracji europejskiej. 

W szczególności niepowodzenie ambitnego projektu „Konstytucji dla Europy”, której 

proponowany tekst został odrzucony w referendach przeprowadzonych we Francji 

i w Niderlandach w 2005 r., uznano za oznakę narastającego rozczarowania opinii publicznej 

„wielką polityką” europejską (unijną)42, przy czym wskazało ono na potrzebę zdecydowanych 

działań politycznych wykraczających poza to, co było głównie polityką symboliczną.  

 

W następstwie referendów z 2005 r. i opierając się między innymi na sfinansowanym przez 

Komisję Europejską szczegółowym badaniu jakościowym Europejczycy, kultura i wartości 

kulturowe (obejmującym 27 krajów europejskich)43, w grudniu 2006 r. decyzją Parlamentu 

Europejskiego i Rady (1904/2006/WE) zapoczątkowano nowy program pod hasłem „Europa 

dla obywateli”. W programie, obejmującym lata 2007–201344, wprowadzono ramy prawne 

wspierające szeroki wachlarz działań i organizacji promujących „aktywne obywatelstwo 

europejskie”, koncepcję rozumianą globalnie jako zaangażowanie obywateli i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej z myślą o rozwinięciu poczucia 

przynależności. Program miał przyczyniać się do osiągnięcia następujących celów ogólnych45 

(art. 1): 

a) umożliwienia obywatelom wzajemnych kontaktów i udziału w tworzeniu coraz im bliższej 

Europy, demokratycznej i otwartej na świat, zjednoczonej w swej różnorodności 

kulturowej i przez nią wzbogacanej, a przez to rozwijania obywatelstwa Unii 

Europejskiej; 

                                                           
39  Późniejsze od deklaracji kopenhaskiej działania podejmowane w tym zakresie obejmują ustanowienie w listopadzie 

2011 r. działania Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego (Parlament Europejski/Rada 2011). 
Podobnie inicjatywa Europejskiej Stolicy Kultury podejmuje zasadniczą ideę istnienia wspólnego, choć 
zróżnicowanego dziedzictwa europejskiego. Historia tej inicjatywy została omówiona pokrótce pod adresem 
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc443_en.htm. 

40  Także deklarację Schumana z dnia 9 maja 1950 r. można odczytać jako wyraz takiego rozumowania. Ona sama 
wpisywała się w długą tradycję myśli, sięgającą XIX w., postulującą utworzenie (kon)federacji europejskiej jako 
sposobu na przezwyciężenie nacjonalizmu w Europie. Zob. np. słynny apel Winstona Churchilla o „Stany 
Zjednoczone Europy” podczas przemówienia wygłoszonego na Uniwersytecie Zuryskim w dniu 19 września 1946 r. 

41  Symbole te zostały formalnie zatwierdzone przez Radę Europejską w czerwcu 1985 r. zgodnie z sugestią Komitetu 
ds. Narodów Europy, powołanego w 1984 r. i złożonego z przedstawicieli państw członkowskich (nazywanego 
również „komitetem Adonnina” od nazwiska przewodniczącego, którym był Pietro Adonnino). Aby zapoznać się ze 
sprawozdaniami komitetu, zob. Rada 1985. 

42  Na temat walki o „Konstytucję dla Europy” i jej niepowodzenia w referendach we Francji i w Niderlandach zob. 
np. O’Neill 2009 i Pusca 2009. Zob. także Crum 2012. 

43  Zob. Komisja Europejska 2006. 
44  Zob. Parlament Europejski/Rada 2006. Dwa lata później decyzja ta została nieco zmieniona decyzją Parlamentu 

Europejskiego i rady nr 1358/2008/WE (zob. Parlament Europejski/Rada 2008). 
45  Z podsumowaniem głównych celów programu można zapoznać się na następujących stronach internetowych: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/objectives_en.php oraz http://europa.eu/
legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l29015_pl.htm. 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc443_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/objectives_en.php
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l29015_pl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/l29015_pl.htm
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b) rozwijania poczucia tożsamości europejskiej, opartej na wspólnych wartościach, historii 

i kulturze; 

c) umacniania poczucia odpowiedzialności za Unię Europejską wśród jej obywateli; 

d) pogłębienia tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy, którzy 

szanując i promując różnorodność kulturową i językową, wnoszą wkład w dialog 

międzykulturowy46. 

 

W ujęciu bardziej szczegółowym celami programu były (art. 2): 

a) zbliżanie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, 

opinii i wartości, wyciągania wniosków z historii i budowania przyszłości; 

b) wspieranie działań, debat i refleksji związanych z obywatelstwem europejskim 

i z demokracją, wspólnymi wartościami, wspólną historią i kulturą poprzez współpracę 

w obrębie organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu europejskim; 

c) przybliżanie Europy obywatelom poprzez propagowanie europejskich wartości 

i osiągnięć z zachowaniem pamięci o jej przeszłości; 

d) zachęcanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich krajów 

uczestniczących do wzajemnych kontaktów przyczyniających się do dialogu 

międzykulturowego oraz eksponujących zarówno różnorodność, jak i jedność Europy 

[…]47. 

 

Program „Europa dla obywateli” był zatem wyraźnie zorientowany na zaangażowanie w życie 

publiczne i aktywne obywatelstwo, które uznano za kluczowe instrumenty promowania 

tożsamości (europejskiej). Postawienie na pierwszym planie obywateli/obywatelstwa stanowiło 

wyraźną zmianę kierunku w porównaniu z wcześniejszymi próbami zdefiniowania 

i scharakteryzowania tożsamości (europejskiej) głównie przez odniesienie do wspólnych 

elementów kulturowych. Wprawdzie nie porzucono idei Europy jako wspólnoty kulturowej jako 

takiej, teraz jest jednak ona postrzegana przede wszystkim jako wspólnota polityczna, 

a zwłaszcza złożona z odpowiedzialnych i aktywnych obywateli. Zmiana ta zbiegła się z coraz 

większym znaczeniem prawnym i praktycznym bardziej ogólnie przypisywanym koncepcji 

„obywatelstwa europejskiego” od lat 90. XX w. „Obywatelstwo Unii” zostało formalnie 

ustanowione traktatem z Maastricht w 1992 r. wraz z szeregiem praw pokrewnych, takich jak 

prawo do głosowania oraz do kandydowania w wyborach zarówno lokalnych, jak i europejskich 

w państwie członkowskim zamieszkania, niezależnie od narodowości48. W traktacie lizbońskim 

potwierdzono obywatelstwo Unii oraz wyszczególniono związane z nim prawa49, a zarazem 

wprowadzono nową formę udziału obywateli europejskich w życiu publicznym, czyli 

„inicjatywę obywatelską”, oferując obywatelom Unii możliwość bezpośredniego 

                                                           
46  Parlament Europejski/Rada 2006, art. 1 ust. 2. 
47  Ibid., art. 2. 
48  Zob. Traktat o Unii Europejskiej (TUE) 1992, art. 8. Szczegółowe zasady korzystania z prawa do głosowania 

związanego z „obywatelstwem Unii” określono po przyjęciu traktatu z Maastricht. Zob. np. dyrektywa Rady 
93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania 
i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Rada 1993). 

49  Zob. TUE 2012 [2007] i TFUE 2012 [2007]. Art. 18–24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
uprawniają obywateli Unii do: niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową w zakresie zastosowania 
traktatu; swobodnego przemieszczania się i przebywania w UE; głosowania i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych; korzystania z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego 
z pozostałych państw UE; kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego oraz odwoływania się do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich; zwracania się do wszelkich instytucji Unii w jednym z języków urzędowych UE oraz 
otrzymywania odpowiedzi w tym samym języku; dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Komisji 
Europejskiej i Rady po spełnieniu określonych warunków. 
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uczestniczenia w kształtowaniu polityki Unii przez wzywanie Komisji Europejskiej do 

przedstawiania wniosków ustawodawczych50. 

 

Podobnie jak program „Europa dla obywateli”, inicjatywa obywatelska była sygnałem nie tylko 

internalizacji przez Unię Europejską polityczno-teoretycznej koncepcji „patriotyzmu 

konstytucyjnego”, lecz także stopniowego przechodzenia od odgórnego do oddolnego 

modelu budowania tożsamości. Z perspektywy oddolnej tożsamość nie jest postrzegana 

jako coś, co wymaga centralnego planowania i przyjęcia a priori definicji elementów wspólnych 

przez elity (polityczne), lecz raczej jako coś powstającego na poziomie indywidualnego 

obywatela przez jego konkretne działania. W programie „Europa dla obywateli” te istotne 

zmiany w stosunku do wcześniejszej polityki wiązały się z silnym uwypukleniem różnorodności, 

której, inaczej niż np. w deklaracji kopenhaskiej, przyznano równie wysoką rangę jak 

jedności51. 

 

Obywatel(stwo) w roli fundamentalnego pojęcia stanowi w ostatnim dziesięcioleciu wyznacznik 

ogólnounijnej polityki tożsamości, czego dowodzi nowa edycja programu „Europa dla 

obywateli” zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2014 r. na lata 2014–2020 

(rozporządzenie Rady nr 390/2014)52. Z myślą o „nadrzędnym celu, którym jest zbliżanie Unii 

do obywateli”53, w programie określono dwa cele ogólne: „przyczynianie się do zrozumienia 

przez obywateli Unii, jej historii i różnorodności”, z jednej strony, oraz „promowanie 

obywatelstwa europejskiego oraz poprawę warunków aktywności obywatelskiej 

i demokratycznej na szczeblu Unii”, z drugiej strony54. Ma to być osiągnięte w szczególności 

przez „zachęcanie do demokratycznej i obywatelskiej aktywności na szczeblu Unii poprzez 

poszerzanie wiedzy obywateli o mechanizmie kształtowania polityk Unii i sprzyjanie 

możliwościom zaangażowania społecznego i międzykulturowego oraz wolontariatu na szczeblu 

Unii”55. O wyjątkowym znaczeniu „zaangażowania demokratycznego i aktywności 

obywatelskiej”56 dla programu dobitnie świadczy okoliczność, że 60 % łącznego budżetu 

(wynoszącego 185,5 mln EUR)57 przeznaczono właśnie na ten konkretny komponent programu 

„Europa dla obywateli”58. 

 

Mimo że program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 w sposób niezaprzeczalny stanowi 

kontynuację wcześniejszej edycji programu, dostrzegalne są znaczne przesunięcia akcentów. 

Co najistotniejsze, większą wagę przypisano „pamięci o przeszłości”, zarówno wydatnie 

zwiększając pulę środków finansowych na działania w tej dziedzinie (20 % całości budżetu)59, 

i zachowując ją jako jeden z zaledwie dwóch komponentów programu obok „zaangażowania 

demokratycznego i aktywności obywatelskiej”60. Jednocześnie „tożsamość” jest obecna 

                                                           
50  Zob. art. 11. ust. 4 TUE przyznający „obywatelom Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mającym obywatelstwo 

znacznej liczby Państw Członkowskich” prawo do podjęcia „inicjatywy zwrócenia się do Komisji Europejskiej 
o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem 
obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii”. Szczegółowe informacje można znaleźć pod 
adresem http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl. 

51  Ocena skutków programu „Europa dla obywateli” w latach 2007–2013 dostępna w: Komisja Europejska 2013. 
52  Rada 2014. 
53  Ibid., art. 1 ust. 1. 
54  Ibid., art. 1 ust. 2 lit. a) i b). 
55  Ibid., art. 2 lit. a). 
56  Ibid., art. 3 ust. 1 lit. b). 
57  Zob. ibid., art. 12 ust. 1. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu z poprzednią edycja programu (2007–2013) 

całkowity budżet znacznie się zmniejszył, z już względnie niskiej kwoty 215 mln EUR do 185,5 mln EUR. Obecny 
program „Europa dla obywateli” należy do najmniejszych programów UE w wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014–2020 (zob. http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm). 

58  Ibid., załącznik. 
59  Ibid., załącznik. 
60  Ibid., art. 3 ust. 1 lit. a). W poprzednim programie „Europa dla obywateli”, obejmującym lata 2007–2013, 

zdefiniowano cztery główne kierunki działania: „Aktywni obywatele dla Europy”, „Aktywne społeczeństwo 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
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w stopniu znacznie mniejszym niż dotychczas, nie tylko jako podstawowa kategoria 

i koncepcja, lecz również jako termin: wspomniana jest tylko raz – zupełnie marginalnie – 

w motywach tekstu legislacyjnego61. Można to interpretować jako wyraz rosnącego braku 

zainteresowania „tożsamością (europejską)” jako wyraźnym celem politycznym na szczeblu UE, 

jeśli nie dyskomfortu w tym zakresie, zwłaszcza wśród państw członkowskich, przy czym Rada 

występuje jako wyraziciel tego nastawienia62. 

 

W gruncie rzeczy w ciągu kilku ostatnich lat w kontekście debat zarówno politycznych, jak 

i publicznych do „tożsamości europejskiej” odnoszono się z coraz większym entuzjazmem. 

W znacznej mierze można to przypisać licznym kryzysom, z którymi w ostatnim okresie 

borykała się Europa, a zwłaszcza UE; kryzysów, które rodzą obawę odnośnie do zdolności UE 

do uporania się z współczesnymi problemami i które w ostatecznym rozrachunku odbijają się 

także na legitymacji politycznej UE, co z kolei jest nierozerwalnie związane z pytaniem o to, 

co spaja ten swoisty konstrukt polityczny i stwarza poczucie jedności wśród jego obywateli: 

 

 kryzys finansowy i kryzys uchodźczy, które (na różnych poziomach) dotykają kwestii 

„wartości europejskich”, „solidarności wewnętrznej” UE oraz tego, w jak dużym stopniu 

solidarność może lub powinna oznaczać „solidarność bezwarunkową”, czy też raczej 

wzajemność praw i obowiązków (quid pro quo); 

 głosowanie w sprawie brexitu, fundamentalnie podważające ideę integracji europejskiej 

jako nieodwracalnego procesu; 

 reperkusje wyborów w Stanach Zjednoczonych w 2016 r., prowadzące do 

zakwestionowania „modelu zachodniego”, a także roli UE w odniesieniu do innych części 

świata; 

 polityczno-instytucjonalny kryzys samej UE, podsycany przez narastający populizm 

i coraz mniejsze zaufanie do „elit” tudzież „establishmentu”, a także inne przyczyny. 

 

Biorąc pod uwagę zbiór trudnych warunków ramowych oraz okoliczność, że kwestia podziału 

obciążeń – finansowych czy innych – wśród państw członkowskich odgrywa rolę papierka 

lakmusowego jedności w UE, wydaje się zrozumiałe, że los integracji europejskiej to jedno 

z najważniejszych zagadnień, jakie rysują się obecnie i są przedmiotem wysoce polemicznych 

dyskusji. Rozbieżne poglądy i wizje dotyczące tego, jak i w którym kierunku UE powinna się 

rozwijać, są źródłem porównywalnie wielorakich koncepcji co do (idealnej) roli i ewentualnej 

formy tożsamości zbiorowej na szczeblu europejskim. Podczas gdy niektórzy całkowicie negują 

potrzebę „tożsamości europejskiej”, inni uważają wzmacnianie takiej tożsamości za jedyną 

możliwą drogę naprzód. Już w 2009 r. niemiecki historyk Hartmut Kaelble stwierdził, że ze 

względu na coraz większe upolitycznienie UE „debata publiczna dotycząca utożsamiania się 

z Europą i z UE ożywiła się, zarazem nabierając cech większej różnorodności 

i kontrowersyjności”63; ta ocena wydaje się tym bardziej trafna w obecnej sytuacji. 

                                                           
obywatelskie w Europie”, „Razem dla Europy” oraz „Aktywna pamięć europejska”. Parlament Europejski/Rada 2006, 
art. 3 ust. 1. 

61  Zob. Rada 2014, motyw 9: „[… ] Należy zatem uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe i międzykulturowe oraz 
istniejące związki między pamięcią o przeszłości a tożsamością europejską”. 

62  W rzeczywistości, inaczej niż w przypadku programu „Europa dla obywateli” na lata 2007–2013, w odniesieniu do 
edycji programu na lata 2014–2020 Parlamentowi Europejskiemu nie przyznano roli pełnoprawnego 
współprawodawcy. Zamiast tego w odniesieniu do programu na lata 2014–2020 zastosowano procedurę zgody, nie 
dając Parlamentowi możliwości zmiany projektu aktu przedstawionego przez Radę, lecz pozostawiając mu jedynie 
opcję zatwierdzenia lub odrzucenia tego projektu bezwzględną większością głosów. Program został ostatecznie 
przyjęty jako rozporządzenie Rady. Można argumentować, że fakt, iż w programie „Europa dla obywateli” na lata 
2014–2020 przypisano mniejsze znaczenie idei „tożsamości europejskiej”, przynajmniej częściowo wynika z tego, 
że Parlament, tradycyjnie faworyzujący wzmacnianie ponadnarodowego wymiaru polityki UE, odegrał jedynie 
niewielką rolę w przygotowaniu tego programu. 

63  Kaelble 2009, s. 211. 
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Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz opinii dotyczących tej kwestii i sporów toczących się wokół 

niej, praktycznie niewykonalnym zadaniem stało się wypracowanie wspólnego podejścia do 

tego, jakie działania można i należy podejmować w odniesieniu do tożsamości 

ogólnoeuropejskiej w przyszłości. Trudne okazują się nawet przewidywania dotyczące kierunku 

i natężenia przyszłych debat na szczeblu UE. Niemniej jednak, o ile nie zaprzeczymy możliwości 

istnienia tożsamości transnarodowej w takiej czy innej formie oraz wspólnoty opartej na 

wartościach jako takiej oraz jeśli uznamy, że wzmocnienie „ducha obywatelskiego Europy” nie 

jest czymś, co należy z góry odrzucić (a jest to, podkreślmy, pozycja równie zasadna, jak każda 

inna), możemy pokusić się przynajmniej o następujące stwierdzenie: utożsamianie się z Europą 

i z UE nadal jest dalekie od osiągnięcia pełnego wymiaru i względnie słabe w porównaniu 

z tożsamościami narodowymi. 

 

Jak jednak można wzmacniać tożsamość transnarodową, o ile uznamy to za pożądane? Jak 

może ona osiągnąć zasadniczy cel, jakim jest jednoczenie, zarazem oddając sprawiedliwość 

różnorodności europejskich kultur i narodów? W poniższym rozdziale podjęto próbę 

przedstawienia kilku perspektyw.  
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3. PERSPEKTYWY TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ 

3.1. Budowanie tożsamości – polityczne i kulturowe, odgórne 

i oddolne 

 

The Development of European Identity/Identities: Unfinished Business („Rozwój tożsamości 

europejskiej/europejskich: niezałatwiona sprawa”) – taki wymowny tytuł nadano przeglądowi 

polityki przedstawionemu przez Komisję Europejską w 2012 r.64, w którym trafnie opisano 

obecną sytuację, a zarazem ukazano poniekąd zarządcze podejście instytucji europejskich do 

zagadnienia tożsamości europejskiej. Tytuł sugeruje, że tożsamość to „sprawa”, którą 

faktycznie można „załatwić” – a tym samym ostatecznie skreślić z listy spraw do załatwienia 

w zakresie polityki. Pogląd ten jest jednak równie naiwny, co krótkowzroczny: tożsamości są 

z natury dalekie od statyczności; wręcz przeciwnie, są dynamiczne i stale podlegają zmianom. 

Nie istnieje i nie może istnieć ostateczny punkt końcowy. Wszelkie twierdzenia o finalizacji 

procesu byłyby wewnętrznie sprzeczne, jednakże pielęgnowanie tożsamości – w tym 

tożsamości europejskiej – nie musi być zadaniem niemożliwym, o ile istnieje wola polityczna. 

 

Biorąc pod uwagę, że zasadniczo we wszystkich państwach europejskich istnieją silnie 

zakorzenione tożsamości narodowe (nie wspominając o tożsamościach regionalnych 

i lokalnych), kwestię tożsamości europejskiej należy rozpatrywać w odniesieniu do 

ugruntowanych tożsamości narodowych65. Czy tożsamość europejska musiałaby zastąpić 

tożsamości narodowe? Niekoniecznie. Na pewno jednak stanowiłaby ich dopełnienie. Trudno 

wyobrazić sobie tożsamość europejską, która nie będzie stanowić nowatorskiego rodzaju 

tożsamości „post-narodowej”, mając na uwadze ekskluzywny charakter większości form 

przynależności narodowej, ze względu na który niemożliwe jest proste przeniesienie 

powszechnych modeli „prymordialistycznej” tożsamości narodowej na poziom europejski. 

Ponieważ jednak tożsamość ponadnarodowa to właściwie niezbadane terytorium, zwłaszcza 

w zakresie praktyki politycznej, a przy tym rozpala ona głęboko zakorzenione namiętności 

i przekonania, brakuje oczywistego wzorca, na którym europejscy decydenci mogliby się 

oprzeć, czy to pod względem empirycznym, czy normatywnym. 

 

Ze względu na wysoce upolityczniony charakter debat dotyczących tożsamości 

ogólnoeuropejskiej można skłaniać się ku twierdzeniu, że wysiłki ukierunkowane na „budowanie 

tożsamości europejskiej” powinny skupiać się przede wszystkim na rezultatach osiąganych 

przez system polityczny UE raczej niż na rozwijaniu jakiejkolwiek specjalnej „polityki 

tożsamości” o charakterze politycznym bądź kulturowym. Główną przesłanką podejścia 

stawiającego w centrum uwagi „legitymizację wyjściową” Unii66 jest założenie, że dobra 

polityka i dobre strategie polityczne w końcu doprowadzą do wyłonienia się tożsamości. Innymi 

słowy, tożsamość i poczucie przynależności narodzą się jako nagroda za udane działania 

polityczne. Argument ten, choć równie jasny, co przekonujący, mimo bezpośredniego 

charakteru – a może właśnie ze względu na niego – jest niedostatecznie reprezentowany we 

współczesnych debatach politycznych. Kształtowanie polityki w sposób zapewniający wartość 

                                                           
64  Komisja Europejska 2012. 
65  Zob. Fossum 2001, s. 373f. 
66  Na temat polityczno-teoretycznego rozróżnienia między „legitymizacją wejściową” a „wyjściową” w ramach UE zob. 

np. Scharpf 1999. Podczas gdy legitymizacja wejściowa odnosi się do zaangażowania ze strony obywateli i do ich 
reprezentacji, legitymizacja wyjściowa stanowi „wskaźnik efektywności” skupiający się na zdolności instytucji 
politycznych do skutecznego zarządzania na rzecz obywateli – nawiązując nie tylko do przemowy gettysburskiej 
Abrahama Lincolna z 1863 r., w której sformułował słynną definicję demokracji jako „rządów narodu, przez naród 
i dla narodu”, lecz także do teorii systemów. Na temat tego drugiego aspektu zob. np. Easton 1965, gdzie 
rozróżniono wkład do systemu politycznego (ang. input, obejmujący oczekiwania i wsparcie ze strony obywateli) 
i jego wytwór (ang. output, rozumiany głównie jako decyzje lub działania rządu). 
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dodaną, postrzeganą jako taka przez obywateli, ma, rzecz jasna, większe szanse wzmocnienia 

więzi i lojalności wobec danego systemu politycznego niż nieudana polityka. 

 

W szczególnym przypadku, jakim jest UE, legitymizacja wyjściowa, tj. zdolność praw i regulacji 

do rozwiązywania problemów, wydaje się tym ważniejsza, że istnieje niedobór konstruktywnych 

warunków wstępnych dla legitymizacji wejściowej, takich jak europejski demos. W związku 

z tym w celu wzmocnienia transnarodowej tożsamości europejskiej UE powinna poprawić 

rezultaty podejmowanych działań oraz zapewnić, by obywatele faktycznie dostrzegali 

osiągnięcia Unii i przypisywali je Unii67. Ten drugi czynnik odnosi się także do znaczenia 

odpowiednio dostosowanych strategii komunikacyjnych68. 

 

Niezależnie od niezaprzeczalnego znaczenia efektywności UE będącej pochodną konkretnych 

decyzji i działań politycznych, ewidentne są wyzwania związane z takim ukierunkowanym na 

rezultaty podejściem do budowania tożsamości. Na szczególną uwagę zasługują trzy rodzaje 

tych wyzwań: 

1) Cel, jakim jest poprawa efektów europejskiego kształtowania polityki, nie musi być 

zgodny z celem wzmacniania struktur i procedur demokratycznych, których rzekomy 

brak („deficyt demokracji”) należy do zarzutów formułowanych najczęściej wobec UE 

i jej instytucji. Ze względu na swój charakter, obejmując szeroko zakrojone dyskusje 

i często kierując się dążeniem do kompromisu, demokracja bywa sprzeczna 

z oczekiwaniami dotyczącymi szybkiego i zdecydowanego podejmowania decyzji 

politycznych. Obywatelom demokracja kojarzy się z brakiem jasno określonego, 

przypisanego danej osobie zakresu obowiązków i bywa dla nich synonimem 

„niezdecydowania” czy „działania po omacku”. Zdolność rozwiązywania problemów 

przypisywana wielu współczesnym (przedstawicielskim) systemom demokratycznym 

jest zarazem umiarkowana. Tak więc dążenie do poprawienia legitymizacji wyjściowej 

UE przy jednoczesnym wzmocnieniu jej podstaw demokratycznych może okazać się 

zadaniem trudnym, o ile nie niemożliwym do wykonania. 

2) W przypadku gdy obywatele identyfikują się z bytem politycznym ze względu na 

osiągane przez niego rezultaty, wszelka powstała w ten sposób tożsamość znajdzie się 

na grząskim gruncie i będzie podatna na ryzyko, gdyż każde niepowodzenie systemu 

politycznego będzie mieć bezpośredni wpływ na odbiór społeczny tego systemu. Jedna 

z lekcji, jakie płyną z analizy tożsamości narodowych, to ich zdolność do przezwyciężania 

kryzysów i przetrwania „złej polityki” klas politycznych ze względu na to, że takie 

tożsamości nie są zależne wyłącznie od rezultatów działania systemu, lecz opierają się 

na szerszych podstawach i cieszą się wrodzoną lojalnością ze strony obywateli. 

3) Ponadto, biorąc pod uwagę charakter UE jako bytu politycznego, ograniczony jest 

zakres, w którym na szczeblu europejskim można realistycznie osiągnąć legitymizację 

wyjściową, co wynika z samego podziału kompetencji między Unię a jej państwa 

członkowskie. W świetle zasady pomocniczości UE rzadko jest w stanie przypisać sobie 

wyłączne „autorstwo” polityki (często nawet nie odgrywa głównej roli), podczas gdy być 

może najskuteczniejsze narzędzie wytwarzania poczucia więzi za pomocą „dobrej 

polityki”, tj. dobrobyt społeczny, pozostaje całkowicie w rękach państw członkowskich. 

                                                           
67  W terminologii stosowanej w teoriach systemów związek między wejściowymi i wyjściowymi aspektami systemu 

politycznego jest określany jako „sprzężenie zwrotne”: okoliczność, że wytwór polityki (lub jej „rezultat”, po tym 
jak „wytwór” spowoduje faktyczne zmiany w „otoczeniu”) może generować nowe oczekiwania i wsparcie oraz 
prowadzić do powstania grup popierających daną politykę lub sprzeciwiających się jej. 

68  W tym kontekście warto jednak zauważyć, że sama UE ma ograniczony wpływ na to, jak jej polityka jest 
komunikowana i postrzegana. Znacznie ważniejszą rolę odgrywają podmioty na szczeblu państw członkowskich. 
W konsekwencji nawet najbardziej wyszukane strategie komunikacyjne instytucji europejskich napotykają 
przeszkody wynikające z powszechnego „obrzucania Brukseli błotem” przez krajowe media wespół z krajowymi 
politykami. Na temat „informowania obywateli o Europie” zob. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529080/IPOL_STU%282014%29529080_EN.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529080/IPOL_STU(2014)529080_EN.pdf
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W związku z tym, w szczególności na szczeblu europejskim, efektywności systemu politycznego 

– niewątpliwie ważnej – muszą towarzyszyć inne źródła tożsamości, dzięki którym powstanie 

trwałe wspólne poczucie przynależności. W tym kontekście promowanie zarówno 

politycznej, jak i równolegle kulturowej tożsamości wydaje się niezbędne, zwłaszcza że 

na szczeblu UE obie mają na początku większe przeszkody do przezwyciężenia niż na poziomie 

państwa członkowskiego. Podobnie podejścia odgórne do tożsamości europejskiej, które 

nadal dominują zarówno wśród europejskich polityków oraz instytucji UE, jak i wśród pro-

europejskich elit intelektualnych będących ich głównym orędownikiem, wymagają dalszego 

uzupełnienia podejściami oddolnymi, tj. podejściami umożliwiającymi obywatelom 

rozwinięcie głębokiego poczucia przynależności do „Europy” w sposób samoczynny, a nie 

dlatego, że wyjaśniono im, dlaczego taka identyfikacja jest potrzebna. 

 

Wspomniany już program „Europa dla obywateli” stanowi ważny krok we właściwym 

kierunku, gdyż w centrum uwagi stawia rzeczywistych obywateli i ich wkład we wspólną Europę 

oraz uwzględnia zarówno polityczny, jak i kulturowy wymiar tożsamości transnarodowej. Z 

jednej strony, program dąży do wzmocnienia demokratycznego zaangażowania i aktywności 

obywatelskiej w Europie, zwiększając w ten sposób partycypacyjny charakter procesów 

prowadzących do decyzji politycznych („legitymizacja wejściowa”) i wspierając 

identyfikację polityczną. Z drugiej strony, komponent programu dotyczący „pamięci 

europejskiej” wyraźnie zwraca uwagę na znaczenie tożsamości kulturowej. Wydaje się 

jednak, że pomimo jego osiągnięć dotychczas nie wykorzystano w pełni potencjału programu, 

jeśli chodzi o wzmacnianie poczucia więzi z Europą. Dzieje się tak z wielu powodów, często 

niemających nic wspólnego z samym programem. W tym kontekście ważne są przede 

wszystkim tendencje renacjonalizacyjne w Europie i na świecie, które – wzmacniane przez 

nastroje antyglobalizacyjne i poczucie „utraty kontroli” nad rozwojem sytuacji politycznej, 

gospodarczej i kulturowej – utrudniają promowanie tożsamości transnarodowej w ogóle. 

Zarazem pula środków finansowych przeznaczona na program „Europa dla obywateli” okazała 

się zdecydowanie zbyt mała, aby mógł on oddziaływać na skalę choćby zbliżoną do masowej69. 

Ponadto konkretne podejście przyjęte w ramach programu i zmierzające do pielęgnowania 

„pamięci europejskiej” budzi wątpliwości dotyczące jego optymalnej przydatności dla 

osiągnięcia założonych celów i wzmocnienia wspólnej tożsamości kulturowej w Europie. 

 

3.2. Tożsamość przez historię 

 

Historia została słusznie wskazana przez europejskich decydentów jako kluczowy czynnik 

wspomagający pielęgnowanie europejskiej tożsamości (kulturowej). W rzeczy samej, historia 

jest prawdopodobnie jedynym, a przynajmniej najbardziej obiecującym, środkiem wzmacniania 

uwarunkowanego kulturowo poczucia przynależności na tak zróżnicowanym kontynencie, jakim 

jest Europa. Pytanie brzmi po prostu: czy podejście przyjęte obecnie na szczeblu UE jest 

podejściem najbardziej obiecującym? 

 

3.2.1 Siła oddziaływania pamięci historycznej i stojące przed nią wyzwania 

 

Na szczeblu krajowym pielęgnowanie wspólnej pamięci historycznej, tj. pamięci 

zapewniającej nie tylko wspólne spojrzenie na przeszłość, lecz także „poczucie” przeszłości – 

                                                           
69  Liczby mówią same za siebie: wobec puli środków finansowych wynoszącej łącznie 185,5 mln EUR na okres siedmiu 

lat (2014–2020) trudno oczekiwać czynnego wspierania zaangażowania w życie publiczne lub pamięci historycznej 
ze strony chociaż niewielkiego odsetka 510-milionowej rzeszy obywateli Unii (na dzień 1 stycznia 2016 r.; zob.: 

 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tps00001). 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tps00001
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od dawna uważane jest za jedno z najskuteczniejszych narzędzi budowania tożsamości 

zbiorowej. Rzeczywiście, dwa z pięciu elementów konstytuujących narodową tożsamość 

zbiorową wg Anthony’ego D. Smitha, które wyszczególniono powyżej70, mają bezpośrednie 

zakorzenienie w odniesieniach do historii: wspólne mity i pamięć historyczna, z jednej strony, 

oraz historyczne terytorium lub ojczyzna, z drugiej strony (przy czym postrzeganie danego 

terytorium czy danej ojczyzny jako „historycznych” często ma oparcie nie tyle w „faktach”, co 

w odpowiedniej „pamięci”). 

 

W związku z tym pamięć historyczna, czynnie praktykowana oraz wspierana odpowiednią 

polityką, jest powszechnym zjawiskiem o długiej tradycji na całym świecie. Konkretne formy 

pamiętania i upamiętniania przeszłości mogą być bardzo zróżnicowane, tak samo jak nośniki 

wykorzystywane do ich upowszechniania: szkoła i podręczniki, literatura naukowa, muzea, 

zabytki, święta państwowe, ekspresja artystyczna (muzyka, sztuki wizualne, teatr), radio i film 

itp. Zbiorowa pamięć historyczna na szczeblu krajowym jest w sposób charakterystyczny 

zależna od odnośnego procesu budowy państwa lub narodu i spleciona z nim. Podczas gdy 

proces budowy narodu dostarcza oczywistych historycznych punktów odniesienia dla pamięci 

zbiorowej, pamięć historyczna może aktywnie przyczyniać się do budowy lub (re)organizacji 

tożsamości narodowej. Budowanie pamięci historycznej nie jest jednak zadaniem prostym, 

biorąc pod uwagę utrzymujące się rozmaite podziały kulturowe, społeczne i edukacyjne, często 

kryjące się jedynie za zasłoną języka „jednego narodu (państwa narodowego)”. W kontekście 

ponadnarodowym odbiór przeszłości okazuje się jeszcze bardziej zróżnicowany, a problemy 

związane z posiadaniem pamięci zbiorowej czy nawet ze zdefiniowaniem ważnych dla ogółu 

wydarzeń historycznych mnożą się. 

 

Siłę oddziaływania historii i pamięci na decydentów ilustruje fakt, że podejmowano jednak 

wysiłki promujące „europejską pamięć historyczną”71 z myślą o wzmocnieniu legitymacji 

projektu integracji europejskiej i wspieraniu tożsamości zbiorowej. Podczas gdy tradycyjne 

punkty odniesienia stanowiły „dziedzictwo” europejskie w szerokim rozumieniu tego słowa, 

II wojna światowa jako katalizator integracji europejskiej, a także osiągnięcia integracji jako 

takiej72, w ostatnich latach pojawił się nowy, mający ogromne znaczenie, bardziej konkretny 

kierunek, skupiający się na pamięci o reżimach totalitarnych XX w., w szczególności 

narodowym socjalizmie i stalinizmie. Przejawem tego był szereg inicjatyw politycznych 

podejmowanych na szczeblu UE od lat 90. XX w., z których najważniejsza to program „Europa 

dla obywateli”73. Do innych konkretnych przykładów środków podejmowanych na szczeblu UE 

w celu wzmocnienia wśród obywateli poczucia wspólnej europejskiej przeszłości i wspólnego 

europejskiego dziedzictwa należą rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu74, w której wezwano do ustanowienia 

23 sierpnia – dnia, w którym wypada rocznica podpisania w 1939 r. paktu Ribbentrop-Mołotow 

– „ogólnoeuropejskim dniem pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych”75, 

czy projekt dotyczący Domu Historii Europejskiej76 w Brukseli. 

 

                                                           
70  Zob. Smith 1991, s. 14. 
71  Aby uzyskać dokładniejsze informacje o „europejskiej pamięci historycznej” – obecnej polityce, wyzwaniach 

i perspektywach rozwoju w przyszłości – zob. Prutsch 2015 [2013]. 
72  Zob. sekcja 2.2. powyżej. 
73  Jasny zarys programu działania UE na rzecz promowania pamięci historycznej i przegląd instrumentów finansowych 

dostępnych do celów upamiętnienia ofiar reżimów totalitarnych w Europie zamieszczono w sprawozdaniu Komisji 
dla Parlamentu Europejskiego i Rady z 2010 r. pt. Pamięć o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne 
w Europie (Komisja Europejska 2010). 

74  PE 2009, art. 15. Rezolucja została przyjęta przez Parlament Europejski 533 głosami za, przy 44 głosach przeciw 
i 33 wstrzymujących się. 

75  Ibid., art. 15. Apel zawarty w rezolucji z 2009 r. poprzedziło Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie 
ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu (23 września 2008 r.), podpisane 
przez 409 posłów do Parlamentu Europejskiego. Zob. Parlament Europejski 2008. 

76  Zob. http://www.europarl.europa.eu/visiting/pl/bruksela/dom-historii-europejskiej. 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/pl/bruksela/dom-historii-europejskiej
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Błędem byłoby jednak wyobrażać sobie unijną politykę pamięci jako spójną czy choćby wolną 

od wewnętrznej krytyki. Utrzymuje się bowiem zauważalna rywalizacja między dwoma 

konkurencyjnymi nurtami pamięci: nurtem wskazującym na „wyjątkowość Holokaustu”, 

który ukształtował powojenną kulturę zachodnioeuropejską, a nurtem postrzegania „nazizmu 

i stalinizmu jako równie złych”, najlepiej widocznym w wysiłkach, jakie narody Europy 

Wschodniej podejmują, aby uporać się z komunistyczną przeszłością. Różnice te przypominają 

o trudnościach związanych z rozstrzygnięciem kwestii odmiennych interpretacji przeszłości nie 

tylko w różnych dziedzinach polityki, ale również pomiędzy państwami członkowskimi. 

 

Być może nawet większym wyzwaniem niż istniejąca na linii Wschód–Zachód sprzeczność 

dotycząca formatywnej roli Holokaustu i stalinizmu jest fakt, że europejskie próby 

wypracowania transnarodowej pamięci historycznej jako takie skupiają się niemal wyłącznie na 

totalitaryzmach XX w. Ukierunkowanie takie jest wprawdzie zupełnie zrozumiałe, biorąc pod 

uwagę początki integracji europejskiej po II wojnie światowej77, okazuje się jednak 

problematyczne pod przynajmniej trzema względami: 

1) Oparcie legitymacji jakiegokolwiek projektu politycznego głównie na negatywnym 

micie założycielskim jest odważne samo w sobie, a w historii stanowi raczej wyjątek 

niż regułę. W szczególnym przypadku określanym mianem „projektu europejskiego” 

zasadne jest pytanie, czy dzisiejsza Europa i jej wartości powinny być definiowane 

przede wszystkim przez odniesienie do minionych doświadczeń przemocy, ludobójstwa 

lub przesiedleń na masową skalę. Jeśli tak, pojawia się ryzyko popadnięcia w pułapkę 

nadmiernie uproszczonego poglądu opartego na dychotomii, w którym integracja 

europejska i UE niemal automatycznie stają się przeciwieństwem „mrocznej przeszłości” 

Europy, zaś współczesna Europa widziana jest jako swego rodzaju osiągnięcie 

historycznej mądrości – kontynent szlachetnych tradycji, instytucji i zasad; krótko 

mówiąc, ucieleśnienie zachodniej cywilizacji. Takie uproszczenie pociąga za sobą 

bezkrytyczne i jednowymiarowe rozumienie historii, szkodliwe dla rozwoju krytycznego 

(w najlepszym sensie tego słowa) europejskiego demosu, a ponadto nie oddaje 

sprawiedliwości niewątpliwym osiągnięciom procesu integracji europejskiej od końca lat 

40. XX w. Zamiast przez idealizację tego procesu, owocną debatę dotyczącą rozwoju 

i doskonalenia można skutecznie promować, umożliwiając otwartą dyskusję nad daleką 

od oczywistości historią UE oraz kwestionując rozpowszechnione komunały o „trwałym 

sukcesie” czy „coraz ściślej zintegrowanej Unii”. 

Poza tym skupienie się na dwudziestowiecznym nazizmie i stalinizmie ogranicza historię 

Europy do okresu po II wojnie światowej. Niesłusznie redukuje się w ten sposób 

historyczną złożoność, zaciemniając szerszy obraz (wzajemnych) stosunków niezbędny 

do zrozumienia współczesnej Europy. Przykładowo, można wykazać, że problem 

radykalnego nacjonalizmu ze wszystkimi jego konsekwencjami (wojny toczone 

i zbrodnie popełniane w imieniu narodu itp.) tkwi korzeniami nie w XX w., lecz w drugiej 

połowie XVIII w. i w XIX w. Skoro mowa o pamięci wspólnej dla całego kontynentu, czy 

pamięć o kolonializmie i imperializmie – w szerokim znaczeniu tych słów – jest mniej 

                                                           
77  Nadrzędne doświadczenie drugiej wojny światowej, eksterminację Żydów europejskich i stalinowskie zbrodnie 

z milionami ich ofiar powszechnie uważa się za największe i zarazem mające największy wpływ formatywny 
katastrofy historyczne w XX w., o ile nie w historii ludzkości w ogóle. Zachowanie żywej pamięci nie jest zatem 
jedynie kwestią szacunku należnego ofiarom reżimów totalitarnych, lecz także działaniem racjonalnym, gdyż 
znajomość i świadomość tej tragicznej przeszłości może być skutecznym narzędziem wyciągania wniosków na 
przyszłość i kształtowania przyszłości. Wybór nazizmu i stalinizmu jako głównych punktów odniesienia dla 
europejskiej pamięci zbiorowej jest również zasadny o tyle, że te dwa reżimy i ich polityka stoją w całkowitej 
sprzeczności z ideałami nieodłącznie związanymi z „projektem europejskim”: pokojem, wolnością i demokracją, 
praworządnością, prawami człowieka i prawami obywatelskimi, prawami jednostki do samostanowienia 
i pluralizmem. 
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europejska niż pamięć o Holokauście78? Tu przechodzimy do drugiego problematycznego 

aspektu. 

2) Ograniczając problem „przepracowania przeszłości” do nazizmu i stalinizmu, ryzykujemy 

pominięcie kwestii wspólnej europejskiej odpowiedzialności za przeszłość. 

Mówiąc o europejskiej tożsamości historycznej, należy także odnieść się do kwestii, czy 

odpowiedzialność za popełnione zbrodnie i wyrządzoną krzywdę nie może być również 

częściowo „europejska”. Z oczywistych względów łatwiej jest znaleźć przekraczający 

granice wymiar pamięci europejskiej, odnosząc się do korzystnych odsłon 

postulowanego dziedzictwa europejskiego, takich jak np. oświecenie. Jeżeli jednak 

założymy, że oświecenie jest dziedzictwem nie tyle francuskim, brytyjskim czy 

niemieckim, co europejskim, to czy wojny światowe, Szoah i gułagi nie mają również 

w pewnym sensie charakteru „transnarodowego”79? 

Wprawdzie winy historycznej nigdy nie da się i nie należy rozdzielać po równo, pożądane 

wydaje się jednak bardziej krytyczne podejście np. do narodowych mitów o stawianiu 

oporu i szersze rozumienie odpowiedzialności za przeszłość. W działalności badawczej 

i naukowej zniuansowane podejście do przeszłości w dużej mierze stało się normą. 

Niemniej jednak na poziomie polityki i dyskursu publicznego pokusa wykorzystania 

jasno określonego negatywnego historycznego punktu odniesienia w celu 

bagatelizowania niewygodnych pytań dotyczących własnej historii, a także 

moralizowania na temat historii w celu osiągnięcia własnych celów politycznych, jest 

zbyt wielka, aby można było oczekiwać, że zaniknie w niedalekiej przyszłości80. Wiązanie 

pamięci historycznej z kategoryzacją moralną może się jednak okazać niebezpiecznym 

przedsięwzięciem, stając się raczej zarzewiem nowych konfliktów niż środkiem trwałego 

rozliczenia się z przeszłością. Nacjonalizacja i polityczna instrumentalizacja pamięci nie 

tylko utrudniają krytyczne spojrzenie na własną historię i jej „święte krowy”, lecz 

potencjalnie ograniczają także zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami teraźniejszości 

i przyszłości. 

3) Ograniczając europejską pamięć historyczną do doświadczeń nazizmu i stalinizmu 

zaniedbuje się fakt, że świadomość historyczna obywateli bynajmniej nie jest 

niezmienna w czasie. W szczególności prawie 70 lat po zakończeniu drugiej wojny 

światowej realne pozostaje pytanie, która pamięć o rządach totalitarnych i Holokauście 

może – raczej niż powinna – stać się częścią polityczno-historycznej kultury pamięci, 

                                                           
78  Przedstawiane obecnie argumenty przeciwko poszerzaniu obszaru zainteresowania europejskiej pamięci 

historycznej w debatach unijnych nie są całkowicie przekonujące. W sprawozdaniu z oceny oddziaływania obecnego 
programu „Europa dla obywateli” stwierdza się na przykład, że bardziej kompleksowe podejście, wychodzące „poza 
nazizm/stalinizm” może skutkować „»nacjonalizacją« dyskutowanych kwestii” (Komisja Europejska 2011, s. 29). 
Obawa ta wydaje się jednak bezzasadna, gdyż to samo ryzyko „nacjonalizacji” dotyczy w równej mierze – albo 
nawet w większym stopniu – wszelkich innych doświadczeń historycznych poza nazizmem i stalinizmem. 

79  Eksterminację europejskich Żydów i nazizm w dużej mierze potraktowano jako wyłącznie niemiecki problem 
i niemieckie dziedzictwo kulturowe (tak samo jak gułagi i stalinizm uznano za zjawiska wyłącznie sowieckie). Nie 
jest to szczególnie zaskakujące, jeśli wziąć pod uwagę „logikę” Europy po wojnie, kiedy to narody 
(zachodnio)europejskie musiały szybko określić się po którejś ze stron i znaleźć właściwą rolę w zarysowującej się 
globalnej konfrontacji między Wschodem a Zachodem. Gdy rok 1945 wybrano jako godzinę zero i punkt wyjścia dla 
„Nowej Europy”, mroczne aspekty można było z łatwością powiązać z przegranymi w wojnie, czyli z nazistowskimi 
Niemcami i – w mniejszym stopniu – faszystowskimi Włochami. Po dobrej stronie znalazła się zatem cała reszta 
Europy, a także Włochy ze względu na bohaterski ruch oporu. Ze względu na to samo skojarzenie z oporem wobec 
nazizmu, także komunizm – który poza tym traktowano z coraz większym sceptycyzmem ze względu na powiązanie 
z ustrojem sowieckim – nadal był w Europie Zachodniej szeroko akceptowany. 

80  Niedawny przykład „historycznego moralizowania” w celach politycznych to reakcja rządu tureckiego na rezolucję 
niemieckiego Bundestagu z 2016 r. (zob. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/086/1808613.pdf; aby uzyskać 
więcej informacji na temat rezolucji, zob. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw22-de-
armenier/423826) upamiętniającej ludobójstwo na Ormianach w Imperium Osmańskim podczas I wojny światowej 
(a także zaangażowanie w nie Cesarstwa Niemieckiego), która została przez stronę turecką ostro skrytykowana. 
Jeden z głównych argumentów stanowił, że ze względu na nazistowską przeszłość, a w szczególności Holokaust, 
Niemcy nie mają (moralnego) prawa do wydawania osądów historycznych i potępiania jako ludobójstwa wydarzeń, 
które miały miejsce w Imperium Osmańskim w latach 1915–1916. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/086/1808613.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw22-de-armenier/423826
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw22-de-armenier/423826
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czemu, jak się wydaje, nie poświęcono wystarczającej uwagi w dyskursie politycznym. 

Dla osób, które dorastały wśród obrazów wojny w Jugosławii, ludobójstwa w Rwandzie 

czy trwającej wojny domowej w Syrii, nie mówiąc już o tych, które same doznały represji 

i cierpień, II wojna światowa niekoniecznie pozostaje ostatecznym i oczywistym 

historycznym punktem odniesienia, którym mogła być dla pokoleń dorastających 

podczas tego konfliktu i po nim. Zamiast tego może ona być zaledwie jednym z wielu 

innych historycznych wydarzeń odległej przeszłości. W tym kontekście próby 

„zadekretowania”, w mniejszym czy większym stopniu, skrystalizowanej pamięci 

historycznej wydają się zarówno daremne, jak i skazane na niepowodzenie. Jedno 

wydaje się pewne: kultura pamięci oparta na głębokiej przepaści między indywidualnymi 

doświadczeniami obywateli, z jednej strony, a oficjalną interpretacją przedstawianą 

przez elity polityczne, z drugiej strony, nie może się utrzymać. 

 

Krótko mówiąc: europejska polityka pamięci w obecnej postaci, skupiona na totalitaryzmie 

XX w., nie wydaje się w gruncie rzeczy szczególnie przydatna przy kształtowaniu tożsamości 

europejskiej. Wydaje się, że potrzebne jest nieco inne podejście, jeżeli historia ma służyć jako 

narzędzie budowy tożsamości transnarodowej. Chodzi tu o podejście mniej zorientowane na to, 

co ma być pamiętane, a bardziej na to, jak należy pamiętać przeszłość. 

 

3.2.2 Ku ogólnoeuropejskiej „kulturze pamiętania” 

 

Zakładając, że ostatecznym celem polityki pamięci jest zarazem świadoma i samokrytyczna 

europejska pamięć historyczna, wydaje się, że istnieje jeden szczególnie ważny punkt 

wyjścia: czynne zaangażowanie się każdego z krajów europejskich w „pogodzenie się z własną 

przeszłością” czy raczej „przepracowanie przeszłości”. Koncepcja ta może okazać się 

skuteczna przy opisie otwartych procesów społecznej i politycznej pracy z przeszłością raczej 

niż ostatecznego zapanowania nad przeszłością81. Podstawą tej pracy powinny być oczywiście 

wspólne europejskie wartości i zuniwersalizowane praktyki, jednak przy uwzględnieniu wielości 

różnych przeszłości narodowych. Innymi słowy, nie powinna to być europeizacja – czy też, 

wyrażając się mniej oględnie, homogenizacja – treści różnych pamięci zbiorowych, lecz raczej 

„europeizacja moralno-politycznych postaw i praktyk pod względem radzenia sobie z bardzo 

różną przeszłością”82. 

 

Wspólnymi wartościami europejskimi służącymi jako punkt odniesienia i fundament dla 

takiego przedsięwzięcia mogłyby być wartości, które legły u podstaw integracji europejskiej 

i zostały zapisane w traktatach europejskich, w tym godność osoby ludzkiej, tolerancja, 

wolność i równość, solidarność i demokracja83. Zgodnie z tymi zasadami w przewidywanej 

„kulturze pamiętania” zrezygnowano by całkowicie z ustalania hierarchii przewin i cierpień 

bądź z prób usprawiedliwiania jednej zbrodni inną zbrodnią, dążono by natomiast do 

ustanowienia otwartej przestrzeni dyskusji i wypracowania wzajemnego zrozumienia, które 

pozwoliłoby na osiągnięcie dwu- lub wielostronnego pojednania we właściwym znaczeniu tego 

słowa. Nieodłącznym elementem takiego podejścia jest gotowość do tego, by otwarcie stawić 

czoła trudnym momentom w historii narodów. Podjęto już obiecujące symboliczne kroki w tym 

                                                           
81  Z koncepcją „przepracowania przeszłości” (niem. Aufarbeitung der Vergangenheit) wystąpił niemiecki socjolog 

i filozof Theodor W. Adorno już w latach 50. XX w., tj. w kontekście utrzymujących się postaw nazistowskich wśród 
dopiero co zdemokratyzowanych Niemców. Zob. zwłaszcza jego esej z 1959 r. pt. The Meaning of Working through 
the Past [Znaczenie przepracowania przeszłości] (w druku m.in. w: Adorno 1998, s. 89–103). Także inni autorzy 
zajmujący się zbiorową pamięcią historyczną skłaniają się ku „przepracowaniu przeszłości” zamiast „pogodzenia się 
z przeszłością”. Zob. np. Pakier/Stråth 2010. 

82  Müller 2010, s. 27. 
83   Te podstawowe zasady UE przedstawiono m.in. w preambule do Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (2012 

[2000]). 
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kierunku, przejawiające się głównie czymś, co można nazwać „polityką skruchy”, zarówno 

w Europie, jak i poza nią. W ramach tej polityki przywódcy państwowi przyjmują 

odpowiedzialność za nieprawości, których ich kraje dopuściły się w przeszłości, i dokonują 

publicznych aktów pokuty84. Nie należy nie doceniać gestów ubolewania nad negatywnymi 

aspektami własnej historii narodowej, publicznie wykonywanymi przez przedstawicieli 

politycznych – można je postrzegać jako kluczowy wkład w wolne od uprzedzeń podejście do 

własnej historii i jej akceptacji, zarówno we własnym kraju, jak i za granicą. 

 

Takie wolne od uprzedzeń podejście do historii prowadzi do kolejnej kwestii: odrzucenia 

„prawdy historycznej” jako kategorii absolutnej. Prawda pozostaje przede wszystkim 

ideałem i powszechnie przyjmuje się, nawet w naukach ścisłych, że można liczyć tylko na „coraz 

większe zbliżenie się do prawdy”85. W jeszcze większym stopniu dotyczy to nauk 

humanistycznych. Mogą istnieć fakty historyczne, nie ma jednak jednej czy niezmiennej prawdy 

historycznej. Jak dowodził Michel Foucault, prawda zawsze jest zakorzeniona w danych 

strukturach władzy i, stanowiąc ich część, zmienia się z biegiem historii86. Tak samo prawda 

jednej osoby niekoniecznie jest prawdą drugiej osoby. Biorąc pod uwagę, że różne kultury, ale 

także jednostki w obrębie kultury, podkreślają różne aspekty prawdy, w każdym momencie 

historii mamy do czynienia z wielością „prawd”. Najlepsze, na co możemy liczyć, to coraz 

większa interakcja między kulturami i jednostkami, która pozwoli nam przynajmniej częściowo 

pogodzić i zintegrować te różnice z myślą o zbliżeniu się do „prawdy”. W tym kontekście 

narzucanie jakiejkolwiek „prawdy historycznej” wydaje się działaniem nie tylko daremnym, lecz 

także niebezpiecznym, gdyż wszystkie takie próby w naturalny sposób prowadzą do podziałów. 

 

W związku z tym wszelkie próby prawnego regulowania przeszłości i pamięci o niej są skazane 

na trudności: nawet jeżeli formalnym przepisom dotyczącym pamięci przyświecają 

najszczytniejsze motywy, wydaje się, że ostatecznie przynoszą one więcej szkody niż pożytku. 

Nie jest to bynajmniej argument na rzecz indyferentności w stosunku do historii czy wręcz na 

rzecz rewizjonizmu historycznego negującego fakty historyczne. Wydaje się jednak, że do celów 

polityki istnieje alternatywa bardziej obiecująca niż prawne narzucanie określonych poglądów 

na przeszłość: stworzenie solidnych ram dla powstania krytycznej opinii publicznej. Szczególne 

znaczenie ma pod tym względem polityka edukacyjna odpowiadająca zarysowanej powyżej 

„kulturze pamiętania” – kulturze, której nie można narzucić obywatelom Europy, lecz która 

musi być owocem osobistej refleksji i przekonania, tak samo jak wszelkie formy tożsamości. 

 

W tym kontekście można przyjąć szerszą lub węższą koncepcję edukacji. W pierwszym 

przypadku edukacja odnosi się do wszystkich środków dostępnych do celów tworzenia 

warunków ramowych dających (młodym) ludziom zdolność (a wręcz wymagany zestaw 

umiejętności) do niezależnego myślenia, a zatem do refleksji i do odpowiedzialności 

obywatelskiej – zgodnie z tradycją oświeceniowych wezwań do czynnego korzystania z własnej 

umiejętności rozumowania, bez oglądania się na wskazówki od innych, podsumowaną w haśle: 

Sapere aude! („Miej odwagę być mądrym!”). W tym przypadku UE jest dobrze przygotowana 

do czynnego wsparcia i uzupełniania odpowiednich wysiłków na szczeblu krajowym, nawet za 

pomocą istniejących instrumentów. Należą do nich niektóre z najlepiej znanych programów UE: 

                                                           
84  Na ten temat zob. np. Brooks 1999, Barkan 2000, Olick/Coughlin 2000. Przykładem „polityki skruchy”, także ze 

względu na immanentną symbolikę, było uklęknięcie kanclerza Niemiec Willy’ego Brandta w Warszawie w 1970 r. 
będące wyrazem pokory i skruchy wobec poległych w powstaniu w getcie warszawskim w 1943 r. Inny przykład, 
z mniej odległego okresu, to przeprosiny, jakie brytyjski premier David Cameron wystosował w 2010 r. w związku 
z wydarzeniami z dnia 30 stycznia 1972 r. (znanego powszechnie jako „krwawa niedziela”) w celu wzmocnienia 
procesu pokojowego w Irlandii Północnej. 

85  Fromm 1999 [1947], s. 239. 
86  Zob. Foucault 1970. 
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Erasmus, który w 2017 r. skończył 30 lat87. Na poziomie jednostkowym i w sposób 

nieinwazyjny doświadczenie mieszkania i studiowania za granicą, które oferuje Erasmus, 

pozwala na zapoznanie się z różnorodnością Europy, zarazem eliminując bariery kulturowe 

i językowe oraz poprawiając zrozumienie tego, co oznacza „europejskość”. Wymagając 

intelektualnej ciekawości, niezależności i poczucia odpowiedzialności oraz dodatkowo je 

stymulując, Erasmus wnosi cenny wkład w rozwój osobisty młodych ludzi oraz we wzmacnianie 

aktywnego obywatelstwa (europejskiego) poprzez podejście, które jest wyraźnie oddolne. 

W ten sposób program przygotowuje niezbędny grunt dla utożsamienia się z Europą zamiast 

bezpośrednio takie utożsamienie wywoływać88. 

 

W węższym sensie edukacja odnosi się do nauczania (i uczenia się) historii. Szkoła i uniwersytet 

odgrywają fundamentalną rolę, dostarczając nam wiedzę o historii i wspierając naszą 

świadomość historyczną, a zatem są kluczowymi elementami każdej polityki pamięci 

i tożsamości. Aby promocja przewidywanej „krytycznej kultury pamiętania” była udana, 

polityka edukacyjna powinna zmierzać do wytworzenia krytycznego i cechującego się 

otwartością umysłu podejścia do przekazywania informacji nie tylko o teraźniejszości, lecz także 

o przeszłości, tj. nauczania (historii), które: 

 

1) podnosi świadomość różnorodności kultur, historii i pamięci w Europie oraz promuje 

wzajemny szacunek; 

2) zapewnia uczniom wiedzę i umiejętności niezbędne do ceny ich własnej lokalnej 

i narodowej przeszłości bez uprzedzeń, w porównaniu z realiami w innych częściach 

Europy i świata i w odniesieniu do nich; a tym samym 

3) zachęca młodych Europejczyków do czynnego i krytycznego myślenia oraz uczestnictwa 

w „pamięci historycznej”, która z kolei może stać się rdzeniem wspólnej tożsamości 

transnarodowej. 

 

Wymagane jest zatem radykalne odejście od przeważnie narodowej/znacjonalizowanej historii 

nauczanej obecnie w całej Europie, a także porzucenie – a w każdym razie zakwestionowanie 

– miłych sercu wyobrażeń o (narodowej) przeszłości, które do tej pory przedstawiano jako na 

poły uświęcone historyczne „prawdy”. 

 

Droga do wspólnej europejskiej kultury pamięci przez europeizację praktyk w tej dziedzinie 

oraz nauczania historii na szczeblu krajowym jest z pewnością żmudna, lecz trudno wskazać 

jakąkolwiek realną alternatywę. Niezależnie od tego, jak atrakcyjne wrażenie sprawia idea 

prawdziwie europejskiej pamięci, w ramach której obywatele kontynentu dzielą się praktykami 

i treściami, nie wydaje się ona realistyczna ani nawet pożądana. W czasie, kiedy naród nadal 

jest najważniejszym punktem odniesienia dla tożsamości zbiorowych, pogodzenie się 

z przeszłością pozostaje najważniejszym zadaniem do wykonania na szczeblu państw 

narodowych; czymś, czego „Europa” nie może zrobić dla nich ani za nie. 

 

Krytycy mogą argumentować, że otwarte podejście do historii narodowych – nawet na 

podstawie wspólnych zasad i w duchu wzajemnego zrozumienia – nie stanowi jeszcze 

tożsamości europejskiej, co jest słusznym zarzutem. Można jednak również stanąć na 

stanowisku, że podstawowe wspólne rozumienie tego, jak radzić sobie z (własną) historią i jej 

dziedzictwem, jest niezbędne dla wytworzenia się solidarności, a w końcu wspólnoty. Celem 

                                                           
87  Bazujący na sukcesie Erasmusa, w tym również na jego marce, nowy program Erasmus+ (zob. Parlament 

Europejski/Rada 2013) łączy siedem istniejących programów w dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży 
i sportu z dotychczasowym programem Erasmus, który jest realizowany nadal jako główny element. 

88  Bezpośrednie oddziaływanie programu Erasmus na tożsamość europejską opisuje się jako ograniczone. Zob. 

np. Sigalas 2009, Mitchell 2012. 
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wspólnej „kultury pamiętania” nie jest zatem bezpośrednie kształtowanie tożsamości 

europejskiej, lecz raczej stworzenie warunków dla powstania takiej tożsamości. W przypadku 

gdy wyobrażamy sobie „europejskość” także – jeżeli nie przede wszystkim – w odniesieniu do 

sposobów radzenia sobie z naszą historią i wyciągania z tej historii wniosków, wspólne 

ustalenia dotyczące historii stają się istotne jako fundament dla wspólnego kształtowania 

przyszłości w teraźniejszości. 

 

Może to jednak nadal oznaczać pokładanie zbyt wielkiej wiary w zdolność historii do 

wspomagania rozwoju kulturowo uwarunkowanej „tożsamości” transnarodowej. Jednak nawet 

jeśli konkretne działania na szczeblu UE i państw członkowskich doprowadzą jedynie do 

wykształcenia u obywateli europejskich bardziej krytycznego podejścia do historii, może to dać 

znacznie lepsze efekty pod względem spajania Europy, niż byłoby to kiedykolwiek możliwe do 

osiągnięcia przez elity polityczne i intelektualne, które jedynie podkreślają – każda we własnej 

wieży z kości słoniowej – znaczenie tożsamości europejskiej. Nadzieja ta jest tym bardziej 

realna, że „kultura pamiętania”, celowo ukierunkowana na obywateli i angażująca ich, nie tylko 

wpisuje się w koncepcję zaangażowania w życie publiczne, lecz sama w sobie może stać się 

integralną częścią składową „(politycznej) kultury obywatelskiej”, w której działania 

indywidualne i zbiorowe dotyczą kwestii istotnych społecznie nie tylko na szczeblu lokalnym 

i krajowym, lecz także europejskim. 

 

To krótkie omówienie potencjalnego wkładu historii i pamięci historycznej – a także „kultury 

obywatelskiej” w szerszym ujęciu – oraz ich implikacji w zakresie wzmocnionego poczucia 

przynależności do wspólnej Europy prowadzi do pewnych ogólniejszych wniosków i zaleceń 

dotyczących kwestii „tożsamości europejskiej”. 
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4. WNIOSKI I ZALECENIA 

 

W odniesieniu do kwestii tożsamości europejskiej, a w szczególności możliwych przyszłych 

działań politycznych, nasuwają się następujące wnioski i zalecenia: 

 

1) Tożsamość należy uznać za koncepcję ulotną i zasadniczo konstruktywistyczną: 

Tożsamość to koncepcja ugruntowana i szeroko używana w naukach społecznych i poza 

nimi. Dotyczy ona stosunku jednostki do określonych grup (podobnych jednostek) lub 

otaczającego ją społeczeństwa jako całości, dotykając w ten sposób fundamentalnych 

zagadnień tego, co umożliwia ludzką (współ)egzystencję jako taką i co rzeczywiście spaja 

społeczeństwa. Mimo że jest ona tak wyraźnie obecna w debacie naukowej – co przejawia 

się w ogromnej liczbie badań i publikacji na ten temat, która w ostatnich dziesięcioleciach 

wyraźnie wzrosła – i dyskursie publicznym, tożsamość okazuje się pojęciem wysoce 

spornym i ulotnym. Jeżeli we współczesnych badaniach istnieje coś zbliżonego do 

wspólnej płaszczyzny, to jest to zrozumienie, że tożsamości nie można postrzegać jako 

czegoś ustalonego czy „pierwotnego”. Przeciwnie, każda tożsamość jest z natury wysoce 

konstruktywistyczna . Dotyczy to w szczególności tożsamości zbiorowej. W związku z tym 

wskazane jest unikanie wszelkiego esencjalistycznego rozumienia tożsamości zbiorowej, 

czy to na poziomie narodowym, czy ponadnarodowym. Potrzebne jest pragmatyczne, 

niepodyktowane emocjami podejście do tożsamości zbiorowych, które nie są ani celem 

samym w sobie, ani teleologiczną kulminacją jakiejś historycznej racjonalności. To drugie 

rozumienie jest nadal obecne w odniesieniu do tożsamości narodowych i odzwierciedla 

dziedzictwo pseudosakralizacji „narodu”, która osiągnęła szczytowy moment w XIX 

i XX w., lecz także w odniesieniu do nowszych form transnarodowej, czy nawet 

kosmopolitycznej tożsamości, często związanych z poczuciem „końca historii”89. Dlatego 

też uzupełnienia czy nawet zastąpienia danej tożsamości inną nie należy traktować 

w kategoriach pozbawienia tożsamości, lecz jedynie zamiany jednej formy wyobrażenia 

inną. Krótko rzecz ujmując, żadna tożsamość nie jest stabilna w czasie ani wieczna, żadna 

tożsamość nie jest z natury lepsza od innej i żadna tożsamość nie jest niezbędna. 

 

2) Należy uznać tożsamość zbiorową za mającą podstawowe znaczenie dla każdej 

wspólnoty politycznej: 

Tożsamość zbiorowa zawsze jest konstruktem, co jednak nie oznacza, że jest ona bez 

znaczenia. Wręcz przeciwnie: tożsamość zbiorowa ma podstawowe znaczenie zarówno dla 

jednostek, jak i dla wszelkiego rodzaju wspólnot. Ukierunkowując jednostki, tożsamość 

zbiorowa daje wspólnotom (politycznym) uporządkowaną stabilność. Jakaś forma 

utożsamienia się jest konieczna dla legitymizacji, a wręcz dla samego istnienia każdej 

wspólnoty politycznej, gdyż istniejące różnice i podziały muszą zostać pokonane za 

pomocą nadrzędnej i fundamentalnej jednakowości, akceptowanej przez członków takiej 

wspólnoty politycznej. W tym kontekście w interesie każdej wspólnoty politycznej leży 

pielęgnowanie i wzmacnianie form tożsamości zbiorowej. W związku z tym byłoby bardzo 

zaskakujące, a przy tym nieodpowiedzialne, gdyby państwa członkowskie, lecz także UE, 

nie podejmowały żadnych działań czy nawet sformalizowanych strategii mających na celu 

wzmacnianie tożsamości zbiorowych. To z kolej oznacza, że fundamentalne 

zakwestionowanie charakteru narodów czy UE jako wspólnot (politycznych) oznaczałoby 

dezaktualizację takich działań i strategii. 

 

                                                           
89  Zob. zwłaszcza prace Francisa Fukuyamy (np. Fukuyama 1989, Fukuyama 1992). W przedstawionej przez 

Fukuyamę koncepcji „końca historii” zasadniczo koniec zimnej wojny oznacza nie tylko koniec epoki historycznej, 
lecz także samej historii, przynosząc upowszechnienie zachodniej demokracji liberalnej jako ostatecznej formy 
rządów. Teorie Fukuyamy szybko wywołały ostry sprzeciw w kręgach intelektualistów, którego słynnym wyrazem 
jest np. książka Samuela Huntingtona pt. Zderzenie cywilizacji (Huntington 1997). 
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3) Należy ocenić możliwości i ograniczenia w zakresie przeniesienia na poziom 

ponadnarodowy wzorców budowania świadomości narodowej: 

Prawdopodobnie najbardziej uderzającym przykładem procesu budowy tożsamości 

zbiorowej jest naród (państwo narodowe), którego rosnące znaczenie w Europie, 

począwszy od XVII w., nadało mu status globalnego wzorca i jednego ze schematów 

występujących najpowszechniej w historii ludzkości. Biorąc pod uwagę potencjał 

formatywny narodu we współczesnym świecie, nie powinno dziwić, że tożsamości 

narodowe stały się kluczowym punktem odniesienia także dla debat nad tożsamością 

ponadnarodową. Chodzi tutaj o dwie kwestie: z jednej strony, silne narody – a co za tym 

idzie, silne tożsamości narodowe – nadal stanowią istotny fakt, który należy uwzględniać 

i z którym należy się liczyć; z drugiej strony, budowanie tożsamości narodowej to 

wzorzec, którego wykorzystanie jest bardzo kuszące. Okoliczność, że poziom narodu 

świadomie przyjmuje się jako punkt odniesienia, jest całkowicie zrozumiała i do pewnego 

stopnia przydatna, gdyż ważne wnioski można wyciągnąć nie tylko z procesów budowania 

narodów na całym świecie, lecz także z trudności związanych z przezwyciężaniem 

„niejednorodności” na poziomie narodu, które na poziomie ponadnarodowym są jeszcze 

poważniejsze. Zarazem jednak analogie okazują się problematyczne, gdyż na poziomie 

ponadnarodowym może brakować kluczowych przesłanek politycznych lub kulturowych 

dla rozwoju tożsamości narodowych, takich jak istniejące struktury rządowe lub wspólna 

kultura (przejawiająca się np. wspólnym językiem). Tak więc tożsamości narodowych nie 

można traktować jako szablonów umożliwiających wierne kopiowanie procesów 

formowania wspólnot transnarodowych lub ponadnarodowych. Do ukształtowania się 

tożsamości europejskiej niezbędny jest pewien zakres „innowacyjności”, a zatem odważne 

działanie metodą prób i błędów nie jest opcją, lecz koniecznością. 

 

4) Należy dostrzec, że tożsamość europejska powinna być zarówno polityczna, jak 

i kulturowa: 

Do najważniejszych rozróżnień pojawiających się w debatach nad tożsamością 

ogólnoeuropejską należy różnica między wspólnotą kulturową a polityczną. Każde z tych 

podejść odznacza się inaczej rozłożonymi akcentami co do istoty i celów tożsamości 

transnarodowej, a także możliwości prowadzenia polityki wspierającej taką tożsamość. 

Rozróżnienie to może być przydatne na potrzeby analizy, nie oznacza jednak, że muszą 

być dokonywane kategoryczne wybory „albo-albo”, tj. między tym, co jest słuszne, a tym, 

co nie jest. Zamiast tego można opowiedzieć się za „europejskością”, która powinna 

zostać zdefiniowana w ujęciu zarówno politycznym, jak i kulturowym, nie tylko dlatego, 

że w Europie widoczne są przynajmniej pewne elementy wspólnoty politycznej 

(przejawiającej się np. w istniejących strukturach politycznych takich jak UE, Rada Europy 

czy OBWE), a także kulturowej (pomimo wszystkich różnic wspólne doświadczenia 

historyczne i kulturowe, takie jak wpływ filozofii greckiej i rzymskiej, bynajmniej nie są 

marginalne). Wydaje się również, że jeżeli ma udać się wzmocnienie tożsamości 

ogólnoeuropejskiej, niezbędne będzie połączenie działań w dziedzinach polityki i kultury. 

Z pewnością uzasadniona jest krytyka kulturowych koncepcji tożsamości europejskiej 

jako zbyt bliskich tradycyjnemu modelowi narodu oraz zbyt „identytarystycznych”, 

a zatem w najlepszym razie zastępujących szowinizm narodowy szowinizmem 

europejskim, o ile w ogóle są one realistyczne wobec różnorodności kulturowej Europy. 

Wydaje się jednak, że alternatywa w postaci samej „tożsamości politycznej” jest zbyt 

słaba, by zagwarantować upowszechnienie ogólnoeuropejskiego poczucia przynależności, 

także dlatego, że koncepcje takie jak „patriotyzm konstytucyjny” są wciąż zbyt 

abstrakcyjne i elitarne, aby mogły w najbliższej przyszłości wywrzeć znaczący wpływ na 

opinię publiczną90. Komponent kulturowy musi zatem stanowić integralną część każdej 

                                                           
90  Ponadto można argumentować, że „patriotyzm konstytucyjny” to raczej wytwór wspólnoty niż przyczyna i podłoże 

jej funkcjonowania. 
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refleksji nad tożsamością europejską, co jednak nie może oznaczać powrotu do 

prymordialistycznych koncepcji tożsamości europejskiej. W optymalnym scenariuszu 

zarzuty formułowane pod adresem kulturowych i politycznych koncepcji tożsamości mogą 

w równej mierze zostać uwzględnione w bardziej integracyjnej wizji tożsamości – 

uwarunkowanej kulturowo i nie tylko w pełni zgodnej z ideałem demokratycznego, 

otwartego i skupionego na obywatelu społeczeństwa, lecz także rzeczywiście 

wzmacniającej takie społeczeństwo. 

 

5) Należy dokonać rewizji obecnej polityki dotyczącej tożsamości w celu 

wzmocnienia podejść oddolnych: 

Politycy europejscy i instytucje europejskie starają się wspierać tożsamość 

transnarodową, odkąd po II wojnie światowej zapoczątkowano proces integracji 

europejskiej. Starania te nie były jednak spójne, ich kierunek i natężenie zmieniały się 

w czasie, a także w coraz większym stopniu towarzyszyły im polemiki – zwłaszcza w miarę 

przybierania przez Unię Europejską coraz większej liczby atrybutów właściwych państwu. 

Wiele zarzutów wobec prowadzonej obecnie przez UE polityki tożsamości nie zostało 

sprowokowanych tą polityką bezpośrednio, lecz mają one źródło w zachodzących dziś 

szerszych procesach, w tym w postrzeganej marginalizacji państw narodowych, 

narastaniu populizmu i odrzuceniu „establishmentu politycznego”, którym towarzyszy 

ogólny brak zaufania wobec globalizacji, a także zmian jako takich. Polemika otaczająca 

dążenia UE do budowy tożsamości jest jednak również skutkiem powszechnego 

postrzegania tych dążeń jako działań o charakterze „odgórnym”, albo wręcz jako odgórnej 

propagandy. Dla udanej budowy tożsamości zbiorowej niezbędny jest jednak również 

silny komponent „oddolny” polegający na identyfikacji z bytem politycznym wynikającej 

z zaangażowania publicznego i pielęgnowanej przez obywateli. W tym kontekście 

w programie „Europa dla obywateli”, realizowanym od 2007 r., dokonała się ważna 

zmiana paradygmatu: w wysiłkach UE na rzecz budowy tożsamości odchodzi się od 

ustalania programów działania przez elity polityczne i intelektualne, a w centrum uwagi 

stawia się społeczeństwo obywatelskie i dąży się do wspierania aktywnego obywatelstwa. 

Biorąc jednak pod uwagę jego obecne ramy (finansowe), program nie jest w stanie 

promować wśród obywateli utożsamiania się z Europą na dużą skalę. 

W związku z tym konieczne będzie wzmożenie wysiłków zmierzających do wzmocnienia 

obywatelskiego, „oddolnego” komponentu identyfikacji z Europą, a w szczególności 

zapewnienia jej solidniejszych podstaw, niż ma to miejsce obecnie, co z kolei wymagałoby 

współdziałania przy opracowaniu odpowiednich inicjatyw oraz podjęcia działań na szczeblu 

zarówno europejskim, jak i krajowym. 

 

6) Należy zdefiniować pamięć historyczną jako newralgiczną dla zmagań 

o tożsamość, lecz również jako potencjalny rdzeń tożsamości europejskiej: 

Historia, a w szczególności zbiorowa pamięć o niej, okazuje się być obszarem krystalizacji 

problemów napotykanych na drodze do wspólnej tożsamości europejskiej – czy nawet po 

prostu do powszechnego utożsamienia się z „projektem europejskim”. Powszechnie uważa 

się, że warunkiem sine qua non procesu budowania wspólnoty jest przynajmniej 

częściowy podstawowy konsensus dotyczący przeszłości, sposobu jej postrzegania 

i radzenia sobie z nią. Na europejskim poziomie transnarodowym ze względu na brak 

innych wspólnych elementów, takich jak choćby wspólny język, pamięć historyczna 

wydaje się szczególnie ważnym – o ile nie jedynym skutecznym – narzędziem rozwijania 

tożsamości (kulturowej). Zarazem wyraźne zróżnicowanie doświadczenia historycznego 

w Europie, gdzie pamięć nie tylko jest podzielona, lecz w wielu przypadkach także 

prowadzi do podziałów, oznacza, że każda polityka dążąca do wytworzenia wspólnej 

europejskiej pamięci historycznej napotka poważne przeszkody.  
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Pomimo tych wyzwań wydaje się jednak możliwe, aby historia stała się podstawą jakiejś 

formy tożsamości europejskiej, zwłaszcza jeśli celem nie jest konstruowanie wspólnej 

przeszłości dla wszystkich narodów kontynentu, lecz raczej umożliwienie wspólnego 

doświadczenia polegającego na stawieniu czoła często niełatwej przeszłości w wymiarze 

wykraczającym poza granice poszczególnych krajów – w duchu wzajemnego 

poszanowania i zrozumienia. Krótko mówiąc, należy dążyć nie do wspólnej historii, lecz 

raczej do wspólnego podejścia do przeszłości (a w optymalnym scenariuszu także do 

wyciągania z niej wniosków), a wszystko to z myślą o położeniu fundamentów pod 

wspólne zapanowanie nad teraźniejszością i kształtowanie przyszłości. 

 

7) Należy pielęgnować obywatelską „europejską kulturę pamiętania”: 

Aby historia stała się częścią prawdziwie integrującej koncepcji budowania tożsamości 

transnarodowej, potrzebne jest raczej podejście zdecentralizowane niż ujednolicające; 

podejście kładące nacisk nie na żadne uprzednio zdefiniowane przez polityków rozumienie 

poszczególnych wydarzeń i ich znaczenia, lecz na zdolność do krytycznego 

„przepracowania przeszłości” na poziomie narodowym na podstawie wspólnych 

europejskich zasad i wartości. Potrzebne jest odejście od nakazowych i nastawionych na 

treść sposobów rozpatrywania pamięci historycznej na rzecz takich podejść, które są 

w większym stopniu ukierunkowane na proces: potrzebna jest raczej europejska „kultura 

pamiętania”, a nie europejska kultura pamięci. Taka „kultura pamiętania” oznacza: 

o podejście do przeszłości Europy oparte na kluczowych wartościach europejskich, 

takich jak humanizm, tolerancja i demokracja; 

o powstrzymanie się od wszelkich wartościujących osądów przeszłości bądź od 

stosowania koncepcji „winy zbiorowej” z myślą o stworzeniu otwartej sfery 

dyskusji wspierającej nadrzędny cel wzajemnego zrozumienia i pojednania 

zarówno w narodach Europy, jak i pomiędzy nimi; 

o świadome i spokojne odnoszenie się nawet do niewygodnych momentów 

w historii poszczególnych narodów zamiast ich wypierania bądź ignorowania; 

o formułowanie ocen przeszłości wyłącznie na podstawie analizy faktów 

historycznych, przy jednoczesnym odrzuceniu koncepcji „prawdy historycznej”, 

która rodzi nierealistyczne oczekiwania i jest z natury konfliktogenna; oraz 

o uwzględnienie potencjalnych zagrożeń związanych z regulowaniem prawnym 

urzędowo narzuconej wersji przeszłości lub pamięci o przeszłości. 

Takie podejście oddałoby sprawiedliwość wielości istniejących pamięci historycznych – 

a wręcz historii – w Europie, zarazem stwarzając zachętę do ich krytycznej analizy przy 

jasno określonych ponad- i transnarodowych założeniach ramowych. Wnikliwa refleksja 

historyczna: a) wykroczy poza dogłębne analizowanie przeszłości narodów i zaoferuje 

również spojrzenie w przyszłość; b) położy podwaliny pod oparty na precyzyjniejszych 

informacjach dyskurs na temat historii w Europie, który umożliwi wzajemne otwarcie się, 

lecz także konfrontację rozbieżnych narodowych pamięci zbiorowych w sposób 

cywilizowany i nieantagonistyczny, a zarazem realistyczny. Najlepiej, aby tak postrzegana 

„kultura pamiętania” stanowiła część nadrzędnej obywatelskiej kultury politycznej 

charakteryzującej się wspólnym poczuciem odpowiedzialności za wspólnotę polityczną, 

podzielanym przez obywateli czynnie zaangażowanych nie tylko w kształtowanie 

teraźniejszości, lecz także w stawianie czoła przeszłości. 

 

8) Należy uznać centralną rolę edukacji: 

Edukacja odgrywa kluczową rolę pod względem pielęgnowania europejskiego poczucia 

przynależności, zarówno pod względem kulturowym, jak i politycznym. Sukces 

przewidywanej europejskiej „kultury pamiętania”, a także obywatelskiej kultury 

politycznej, jest zasadniczo zależny od należytego przygotowania edukacyjnego. Należy 
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zatem skupić się – jeszcze bardziej niż obecnie – na promowaniu odpowiednich środków 

edukacyjnych na szczeblu krajowym, zwracając przy tym szczególną uwagę na edukację 

szkolną91. Przede wszystkim środki takie powinny mieć na celu zapewnienie wysokiej 

jakości nauczania takich przedmiotów jak historia i wiedza o społeczeństwie, 

nastawionego na: 

o podnoszenie świadomości różnorodności kulturowej w Europie oraz złożoności 

pamięci historycznej, a także potencjału zaangażowania publicznego; 

o wyposażenie nauczycieli i uczniów w środki wymagane do analizowania 

przeszłości i teraźniejszości własnych państw w sposób obiektywny oraz 

w szerszym (trans)europejskim kontekście92, a tym samym 

o zachęcanie młodych Europejczyków do bycia aktywnie zaangażowanymi 

i (samo)krytycznymi obywatelami wnoszącymi wkład w świadome 

społeczeństwo. 

W tym celu potrzebne są szczególne wysiłki edukacyjne w dwóch obszarach: 

I) Rewizji obecnych programów i metod nauczania z myślą o zmianie 

ukierunkowania i z większym naciskiem na wyzwania, a także na możliwości, 

jakie oferują trans- i ponadnarodowa pamięć i obywatelstwo. Wymagane 

byłyby również odpowiednio innowacyjne style nauczania, którym 

przyświecałby ogólny cel pokazania uczniom, „jak myśleć”, a nie „co myśleć”, 

co sprzyjałoby bardziej refleksji i dyskusji niż zwykłemu transferowi wiedzy. 

II) Szkolenia nauczycieli dostosowanego do tych potrzeb, tj. szkolenia, które 

umożliwiłoby nauczycielom zrozumienie transnarodowych aspektów historii 

i obywatelstwa, wpoiło im odpowiednie metody dydaktyczne i zasady 

nowoczesnego nauczania, a także zmierzałoby przede wszystkim do 

wyposażenia młodych ludzi w narzędzia potrzebne do krytycznego myślenia 

i refleksji. 

Cel wyposażenia młodych ludzi w umiejętności krytycznego myślenia i refleksji ma 

związek z potrzebą, aby działania zmierzające do reformy nauczania historii i wiedzy o 

społeczeństwie zostały wpisane w szersze obecne ramy edukacyjne. Istotny wkład 

w ustanowienie i konstrukcję takich ram można wnieść na szczeblu europejskim, czy to 

przez promowanie i ułatwianie wymiany najlepszych praktyk ponad granicami krajowymi, 

czy też za pomocą odpowiednich inicjatyw politycznych. 

 

*** 

 

Europejska sfera publiczna musi być tworzona przez społeczeństwo, które jest świadome i – 

w najlepszym znaczeniu tego słowa – krytyczne. Wzmocnienie świadomości historycznej, 

zaangażowania publicznego i poczucia wspólnej odpowiedzialności za wspólnotę polityczną nie 

tylko na szczeblu krajowym, lecz także europejskim, może pozwolić na to, by ostatecznie 

powstała taka sfera publiczna, i pomóc w promowaniu europejskiego poczucia przynależności. 

Jednakże to, czy „europejskie społeczeństwo obywatelskie” pomyślane w ten sposób 

rzeczywiście zaowocuje w końcu prawdziwą tożsamością europejską, musi pozostać kwestią 

otwartą. 

 

                                                           
91  Krytyczne spojrzenie na przeszłość i teraźniejszość oraz analiza kwestii transnarodowych – czemu sprzyja swoiście 

bardziej międzynarodowy charakter kształcenia wyższego i badań akademickich – to dwie dziedziny, które wydają 
się być względnie dobrze rozwinięte w kształceniu w szkołach wyższych. To w połączeniu z faktem, że szkoła to 
zwykle pierwsze miejsce poza rodziną, w którym młodzi ludzie uczą się o historii i zdobywają wiedzę 
o społeczeństwie, wydaje się przemawiać za przyznaniem pierwszeństwa (europejskim) wysiłkom politycznym 
dotyczących edukacji szkolnej. 

92  Konkretne przykłady świadomego transnarodowego podejścia do historii i jej rozumienia to trwające projekty 

zmierzające do stworzenia podręczników historii opracowanych przez przynajmniej dwie strony (zob. np. 

http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/pl/deutsch-polnisches-geschichtsbuch.html). 

http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/pl/deutsch-polnisches-geschichtsbuch.html
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Niewątpliwie narastające tendencje re-nacjonalizacyjne i nasilające się wyobcowanie 

z „projektu europejskiego”, które obecnie obserwujemy i których brexit jest tylko jednym 

namacalnym przejawem, sprawiają, że pytania o to, „czym jest” i „dokąd zmierza Europa”, są 

bardzo na czasie i w sposób dobitny włączają kwestię tożsamości europejskiej z powrotem do 

politycznego programu działań. Podsumowując, nie jest przesadą stwierdzenie, że perspektywy 

tożsamości ponadnarodowej w Europie prezentują się ponuro nie tylko w szczególnych 

okolicznościach, jakie panują obecnie, lecz także bardziej ogólnie. Brakuje wspólnego języka 

lub wspólnej kultury w ścisłym znaczeniu tych wyrażeń, które umożliwiałyby łatwe przeniesienie 

tradycyjnych modeli budowania tożsamości na poziom europejski. Co być może ważniejsze, nie 

ma jasno zdefiniowanego obrazu wroga, który mógłby posłużyć ex negativo jako podstawa 

i spoiwo projektu europejskiego. Paradoksalnie, jedno z głównych osiągnięć integracji 

europejskiej od czasu II wojny światowej – jej mocne (i jak najbardziej słuszne) 

zdystansowanie się od szowinizmu, imperializmu i rasizmu powszechnych w europejskim życiu 

politycznym w XIX w. i w 1. połowie XX w. – pozbawiło ją jednego z najskuteczniejszych 

w historii narzędzi budowania wspólnoty: jasnego rozróżnienia swój–wróg93. Osiągnięcie to 

stanowi jedną z największych zalet projektu europejskiego, zarazem będąc jednym z jego 

najbardziej paraliżujących ograniczeń. 

 

Czy małe szanse na wyłonienie się tożsamości europejskiej w niedalekiej przyszłości to coś, 

czym należy się martwić? Dla wielu Europejczyków, i to nie tylko tych mieniących się 

eurosceptykami, z pewnością nie. Z pragmatycznego punktu widzenia „tożsamość europejska” 

nie jest celem samym w sobie, a nawet nie jest niezbędna. To samo można jednak powiedzieć 

o tożsamości narodowej czy jakiejkolwiek innej formie tożsamości. Ujmując to bez ogródek: 

świat poradzi sobie bez tożsamości europejskiej, tak samo jak poradziłby sobie bez UE, ale 

równie dobrze poradziłby sobie bez tożsamości narodowych i państw narodowych. Ostatecznie 

wszystko zależy od tego, jaką formę wspólnoty uznamy za najwłaściwszą i najbardziej 

pożądaną – a jest to wybór w dużej mierze osobisty. Niezależnie od naszych rzeczywistych 

preferencji nie da się jednak zaprzeczyć, że procesy utożsamiania się grają kluczową rolę pod 

względem legitymizacji, a zatem także stabilizacji wspólnoty: czy to wspólnoty realnej, czy 

wyobrażonej, czy to rodziny, społeczności lokalnej, narodu (państwa narodowego), czy 

wspólnoty europejskiej, a może nawet kosmopolitycznej. 

 

Polemiczny charakter współczesnych debat na ten temat można by złagodzić, gdyby niektóre 

formy tożsamości nie były błędnie postrzegane jako „wyłączne”, „wykluczające się nawzajem”, 

lecz raczej jako dające się wzajemnie pogodzić. Wielorakie tożsamości są dziś rzeczywistością 

– odrębne tożsamości regionalne i narodowe istnieją równolegle w wielu częściach Europy 

i świata, nie przynosząc sobie nawzajem uszczerbku, i są jednym wielu godnych uwagi 

przykładów tego zjawiska. W konsekwencji wydaje się, że nie ma przekonujących argumentów 

za tym, że obecnej wielorakości i interakcji tożsamości (politycznych) nie można uzupełnić – 

i prawdopodobnie wzbogacić – o dodatkową warstwę identyfikacji, czy to europejskiej, czy 

nawet kosmopolitycznej. Przyswojenie umiejętności postrzegania tożsamości nie jako czegoś, 

co można potencjalnie stracić, lecz raczej jako czegoś, co można zyskać, wydaje się dodawać 

jeszcze jeden wymiar – być może wcale nie mniej atrakcyjny od pozostałych – do często 

przywoływanego hasła o „zjednoczeniu w różnorodności”. 

  

                                                           
93  Klasycznym przykładem historycznej roli tego – będącego w dużej mierze konstruktem – rozróżnienia swój–wróg 

jest „wrogość francusko–niemiecka”, czyli przekonanie o nieuchronnie wrogich relacjach między Francuzami 
a Niemcami, pielęgnowane po obu stronach Renu od XVI w., które miało podstawowe znaczenie dla wzmocnienia 
francuskiego nacjonalizmu i powstania niemieckiego nacjonalizmu w XIX w. Wczesne teoretyczne omówienie 
rozróżnienia swój–wróg oraz jego wymiaru politycznego oferują np. prace Carla Schmitta (1888–1985), dla którego 
obszarem, w którym nastąpiło takie rozróżnienie, była sama polityka: „Specyficznie polityczne rozróżnienie, do 
którego można sprowadzić działania i motywy polityczne, to rozróżnienie między swoim a wrogiem. [...] Jego sens 
polega na opisie najbardziej intensywnego stopnia związku lub rozdzielenia, asocjacji lub dysocjacji”. Schmitt 1963 
[1932], s. 26f. 
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