
Tożsamość

Tożsamość europejska - dlaczego powinno nas to obchodzić?

Problem tożsamości europejskiej jest niezmiernie istotny z kilku powodów. Z 
politycznego punktu widzenia, chodzi o zasadność projektu europejskiego. Często 
słyszy się, że obywatele Unii Europejskiej mają niewiele do powiedzenia w kwestii 
znaczących zmian politycznych, które wprowadzane są w ich imieniu (mówimy o 
„deficycie demokratycznym”), oraz że jednym z najbardziej znaczących problemów UE 
jest brak odpowiedzialności ze strony instytucji. Często podkreślany jest rozziew 
pomiędzy wzmożonym dążeniem do integracji i wyraźnym brakiem powszechnej woli 
ogółu. Przekonanie, że Unia Europejska jest kłopotliwą i niedemokratyczną instytucją, 
stanowiącą zagrożenie dla niepodległości i tożsamości jej krajów członkowskich z 
pewnością nie jest nowe. Regularnie słyszy się tego typu opinie na temat UE po 
przyjęciu każdej zmiany w traktacie, nasiliły się te głosy zwłaszcza po odrzuceniu 
traktatu konstytucyjnego. Niemniej jednak, choć nie jest to nowe zjawisko, w ostatnich
latach przybrało zdecydowanie na sile. Wyrazem tego jest wzrost popularności licznych
ugrupowań eurosceptycznych.

Pojęcie tożsamości

Zacznijmy od pytania o to czym jest tożsamość. Jak to często ma miejsce w przypadku
pojęć, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie co znaczy tożsamość, jak powstaje, czy też 
jakie czynniki wpływają na rozwój i ewolucję tożsamości indywidualnej i zbiorowej. 
Jednakże w badaniach nad tożsamością istniej kilka powszechnie przyjętych podejść. 
Prezentujemy te najbardziej przydatne w analizie tożsamości europejskiej.

Uproszczona definicja tożsamości określa ją jako wspólne poczucie przynależności do 
grupy, oparte o wspólne cele lub wspólne doświadczenia. W rozumieniu 
konstruktywizmu społecznego, tożsamość nie jest cechą wrodzoną, ani też nie jest 
produktem, który podlega aktom woli jednostki, ale raczej powstaje poprzez procesy 
społeczne i zmienia się pod wpływem relacji z innymi ludźmi. Zwolennicy tego poglądu 
odrzucają pogląd mówiący, że jednostka jest obdarzona racjonalnością i wolnością 
wyboru. Odrzucają oni również interpretacje mówiące, że jednostka ma swoją własną, 
unikalną tożsamość, czy też pogląd mówiący, że powstanie tożsamości zbiorowej opiera
się na zespole cech wspólnych dla wszystkich członków danej społeczności. 
Konstruktywiści natomiast mówią o rzeczywistościach, które nie są dane z góry, ale są 
wytworem działań społecznych, oraz o tożsamości rozumianej jako „poczucie 
przynależności do grupy lub grup społecznych”. Uważają, że tożsamość jest procesem 
podlegającym zmianom czyli renegocjacji poprzez interakcje, podczas których 
jednostki decydują się akcentować poszczególne warstwy swojej tożsamości, 
wybierając i oscylując pomiędzy wieloma wersjami siebie. W rezultacie, jednostka może
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wykazywać cechy tożsamości „polifonicznej”, oznacza to, że może jednocześnie mówić 
różnymi „głosami”, które utożsamiane są z różnymi kategoriami tożsamości. 

Kolejnym ważnym elementem analizy zagadnienia tożsamości jest klasyfikacja oraz 
definicja terminu przynależność. Od ostatnich dwudziestu lat naukowcy coraz częściej 
definiują „tożsamość” jako wizję samego siebie w stosunku do innych ludzi. Zgodnie z 
tym podejściem, tożsamość może być postrzegana jako proces autokategoryzacji i 
samopoznania, jako „sieć relacji, na którą składają się poczucie przynależności i 
wykluczenia z poszczególnych grup społecznych”. Innymi słowy, nasze postrzeganie 
siebie uzależnione jest od elementów świata zewnętrznego. Lub, jak mówi Fligstein, 
„nasz wizja samego siebie zazwyczaj powstaje w reakcji na jakąś „inną” 
grupę”.1Większość naukowców zgodziłoby się, że dychotomia my/inni jest elementem 
kluczowym dla procesu kształtowania się tożsamości. Ważne jest to co odróżnia jedną 
grupę od drugiej, a nie co członkowie jednej grupy maja ze sobą wspólnego. Krótko 
mówiąc, tożsamość jako taka nie istnieje, w każdym razie nie jako „coś” prostego i 
niezmiennego. Jest to natomiast złożone zjawisko, które zawsze jest konstruowane 
(poprzez kontakt jednostki z środowiskiem społecznym i fizycznym) i leży pośrodku 
strumienia sprzecznych lub rywalizujących ze sobą dyskursów kulturowych 
dotyczących „Tych Innych”. W jaki sposób można to odnieść do dyskusji na temat 
tożsamości europejskiej?

Tożsamość europejska – problem z definicją

Pierwszym problemem, który napotykamy rozmawiając o tożsamości europejskiej jest 
ustalenie znaczenia słowa „Europa”. Czy mówimy o kontynencie (w sensie 
geograficznym, historycznym czy kulturowym) czy o strukturze polityczno-
gospodarczej znanej jako UE? Czy będziemy mówić o „tożsamości europejskiej” czy o 
„tożsamości UE”? Drugie z pytań jest bardziej fundamentalne i zasadniczo jest 
pytaniem o to czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak tożsamość europejska. 
Wielu naukowców zachowuje sceptycyzm i twierdzi, że tożsamość europejska jest 
raczej teoretycznym tworem niż czymś rzeczywistym, tak jak Europa „zawsze była 
bardziej konstruktem mentalnym niż geograficzną czy społeczną całością”.2 Naukowcy,
którzy zgadzają się z tym sposobem myślenia podkreślają, że UE postrzegana jest jako 
gospodarcza i polityczna całość, która nie budzi w ludziach uczucia przynależności, 
ani nie jest w stanie wywołać w nich powszechnego przywiązania, w przeciwieństwie 
do państw narodowych, które pozostają ostatecznym punktem odniesienia. Według 
nich, poczucie tożsamości na poziomie etnicznym i narodowym jest nadal silne i ma 

1 Fligstein, N. (2008). Euroclash: The EU, European Identity, and the Future of Europe. 
Oxford: Oxford University Press, s. 135

2 Lowenthal, D. (2000). “European Identity”: An Emerging Concept. Australian Journal
of Politics and History 46(3), s. 314

2

  588617-CITIZ-1-2017-IT-CITIZ-REMEM



dla wielu znaczenie nadrzędne jako element bardziej widoczny i bardziej przystępny 
dla społeczeństwa niż abstrakcyjne poczucie tożsamości regionalnej, o jakim mówimy 
w przypadku tożsamości europejskiej. Powody dla których społeczeństwo nie 
utożsamia się z UE zazwyczaj tłumaczy się, z jednej strony, brakiem porozumienia i 
możliwości nawiązania dialogu, który pozwoliłyby na stworzenie wspólnoty politycznej,
a z drugiej strony, brakiem przejrzystości w stosowanych procedurach. 

Jednakże istnieje grupa naukowców, którzy udowodnili empirycznie, że ostatnio 
zauważamy pojawienie się poczucia tożsamości europejskiej, oraz że coraz więcej 
Europejczyków utożsamia się w ten czy inny sposób z Europą i wspólnotą europejską. 
Wierzą oni, że dla większości obywateli europejskich bycie Europejczykiem jest 
elementem ich poczucia tożsamości, a ich tożsamości narodowe odgrywają, jeżeli już, 
to drugorzędną rolę. Nawet prawo europejskie formalnie odnosi się do zagadnienia 
tożsamości europejskiej. W art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej czytamy: „Unia 
szanuje tożsamość narodową Państw Członkowskich”. Natomiast art. 2 stanowi, iż 
celem Unii jest: „potwierdzanie swej tożsamości na arenie międzynarodowej”, co 
oznacza, że zakładamy istnienie tożsamości UE. 

Większość naukowców podziela zdanie, że tożsamość europejska jest złożonym 
konstruktem. Niektórzy nawet posuwają się do stwierdzenia, że nie ma czegoś takiego 
jak „jedna” tożsamość europejska, ale raczej możemy mówić o „kilku” tożsamościach 
europejskich. Te tożsamości wyrażają różne lecz współistniejące wersje naszego ja, 
mamy tu wersje określone przez kontekst lokalny, regionalny, państwowy czy 
ponadpaństwowy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę samą ideę tożsamości, możemy założyć,
że Europejczycy utożsamiają się z różnymi grupami, w zależności od konkretnego 
kontekstu, w którym się akurat znajdują. Jeżeli zapytamy Włocha w Stanach 
Zjednoczonych lub w Chinach skąd jest, zapewne odpowie on, że jest „z Europy”. 
Jeżeli zapytamy go o to samo w Hiszpanii, odpowie, że jest z Włoch, a rozmawiając ze 
swoimi rodakami prawdopodobnie określi region, z którego pochodzi mówiąc „jestem z 
Toskanii” czy „z Florencji”. Z tego wynika, między innymi, że ludzie mogą jednocześnie 
czuć związek zarówno ze swoim regionem czy narodem, a także czuć się obywatelami 
Unii Europejskiej. Innymi słowy, tożsamość europejska może być nazwana 
„tożsamością wielopoziomową”, która nie wyklucza i nie neguje innych tożsamości, czy
poczucia więzi z inną grupą. Tożsamość europejska - tak jak każda inna tożsamość - 
może być postrzegana raczej jako konstrukt społeczny, niż niezmienna, dana z góry 
cecha. Nie będąc ani wyłącznie faktem, ani prostym zjawiskiem, słowo tożsamość 
opisuje proces nieustannej zmiany oraz negocjację z otaczającymi nas ludźmi, jako że 
jest ona w znacznej mierze stwarzana poprzez interakcję i instytucjonalizację.
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