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  ABSTRAKT -----

W  Europie obserwujemy zjawisko renesansu 
nacjonalizmu. Zauważalny jest wyraźnie wzrost 
znaczenia partii odwołujących się do kategorii 
narodu i interesu narodowego. Niektórzy mówią 
wręcz o trzeciej fali nacjonalizm u po okresie 
nacjonalizmu demokratycznego z lat 1789-1870 
i niedem okratycznego z okresu od 1886 do 
1945 r., wówczas nastąpić miałby czas nacjon
alizmu europejskiego. Rzeczywiście partie i 
ugrupowania nacjonalistyczne w poszczególnych 
krajach europejskich odnalazły wiele łączących 
je problemów, pewne uniwersalne treści wspólne 
im wszystkim, których chcą bronić, bądź je 
propagować. W  związku z tym mamy do czynie
nia z próbami tworzenia sieci transnarodowych, 
walczących o wspólne cele, przeciwstawiających się 
zjawiskom migracji, islamizacji czy federacyjnemu 
modelowi integracji europejskiej.

Słowa kluczowe: nacjonalizm, Unia Europejska, 
tożsamość europejska, nacjonalizm paneuropejski

  ABSTRACT -----

Today in Europe we can observe the renaissance 
of nationalism. In the countries of both Western 
Europe and C entral and Eastern Europe we 
can clearly see the growing im portance of the 
party referring to the category of the nation and 
national interest. Some say about the third wave 
of nationalism . The first wave of nationalism 
is democratic (1789-1870), the second wave is 
undem ocratic (1886-1945), the th ird  wave of 
nationalism is the European or Pan-European 
nationalism . T his is p robably  the shape of 
nationalist ideas of tomorrow. Nationalist par- 
ties in various European countries have found 
a lot of problems connecting them . Therefore 
they created transnational group opposing the 
phenom enon of m igration, islam ization and 
European integration of the federal type.
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Czy m oże istnieć europejski nacjonalizm ? Tak postaw ione pytanie wydaje się 
m ieć charakter nieco prowokacyjny, nacjonalizm  jest przecież p ochodną p o d 
miotowej zbiorowości posiadającej zespół cech składających się na  narodowość. 
Bez n arodu  nacjonalizm  funkcjonow ać oczywiście nie m oże, a do dziś dnia, 
zgodzim y się z tym  chyba wszyscy, nie m am y do czynienia z niczym  takim  jak 
naród  europejski, nie pow stał jakiś europejski ethnos czy demos. W spółcześnie, 
choć większość Europejczyków poczuw a się do jakiejś tożsam ości europejskiej 
(różnie to  w ygląda w  poszczególnych krajach), nie jest to  bynajm niej rów 
noznaczne z odrzucen iem  identyfikacji narodow ej, k tó ra  ciągle zdaje się być 
silniejsza. W  świetle badań  jedynie 10% m ieszkańców UE sam oidentyfikuje się 
ponadnarodow o, wyłącznie jako Europejczycy (W odak, Boukala, 2015, s. 90). 
M ów i się czasam i, co praw da, o supranacjonalizm ie, pojęcie to  jest jed n ak  
rozm aicie definiowane, niektórzy chcą w  n im  upatryw ać właśnie rodzaj posze
rzonego nacjonalizm u (Galtung, 1993; M azurkiewicz, 2001, s. 79), inn i badacze 
zaś wręcz przeciw nie -  uznają, iż supranacjonalizm  stanow i zaprzeczenie kla
sycznego nacjonalizm u (Hooghe, M arks, 1999). G eneralnie jed n ak  wydaje się, 
że nadużyciem  byłoby wykorzystywanie tego pojęcia do opisu zjawisk, którym  
pośw ięcony został n iniejszy artykuł, bardziej adekw atnym  te rm in em  byłoby 
tu taj pojęcie nac jonalizm u paneuropejskiego. Dziś w  Europie obserw ujem y 
niewątpliwie zjawisko renesansu nacjonalizm u, który, jak  się wydawało, skazany 
został na zagładę lub wegetowanie na  m arginesie życia politycznego. W  krajach 
zarów no E uropy Z achodniej, jak  i Środkow o-W schodniej w idzim y w yraźnie 
wzrost znaczenia partii odwołujących się kategorii narodu i interesu narodowego. 
N iektórzy m ów ią wręcz o trzeciej fali nacjonalizm u; po okresie nacjonalizm u 
dem okratycznego z lat 1789-1870 i niedem okratycznego z okresu od 1886 do 
1945 r., m iałby nastąpić czas nacjonalizm u europejskiego, który nie został jeszcze 
dostatecznie zanalizowany przez profesjonalnych badaczy. Paradoksalnie -  jak  
wskazuje Adam  W ielomski -  taki paneuropejski sojusz nacjonalistyczny w ym u
sza sam a U nia Europejska oraz P arlam ent Europejski w Strasbourgu. Fakt, że 
frakcji europarlam entarnej nie m oże założyć odpow iednio liczna grupa posłów, 
jeśli nie p ochodzą  przynajm niej z siedm iu krajów  członkow skich, im plikuje 
konieczność tw orzenia czegoś na  kształt nacjonalistycznej m iędzynarodów ki. 
Chodzi w tym  w ypadku o eurofrakcję Europa N arodów  i W olności (W ielomski, 
2015/2016, s. 44-45). Zdaniem  przywoływanego autora, rządzące E uropą elity 
polityczne wkrótce zm ienią zasady organizacji eurowyborów, tak  iż będą w nich 
m ogły startow ać jedynie ogólnoeuropejskie partie. Postrzega on to zresztą jako 
logiczną konsekwencję głoszonej publicznie i od  lat tezy na  tem at końca suwe
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rennych państw. Partie nacjonalistyczne będą zaś m ogły przetrw ać tego rodzaju 
reform ę, stojąc na stanow isku euronacjonalistycznym , głoszonym  przez jedną 
euronacjonalistyczną partię. W  tym  duchu wypow iadają się rów nież niektórzy 
politycy. Georg M ayer członek Wolnościowej Partii Austrii (FPO) i eurodeputo- 
w any zrzeszony we frakcji Europa N arodów  i W olności w  jednym  z wywiadów 
po d k reśla ł w prost, iż w ierzy w  istn ien ie  w spólnego europejskiego system u 
wartości, łączącego chrześcijańską, żydowską i oświeceniową tradycję, i nie widzi 
nic śmiesznego w tw orzeniu narodowej m iędzynarodówki. Dystansuje się on od 
term inu  nacjonalizm  ze względu na negatywne konotacje związane z tym  term i
nem , podobnie jak  organizacja, której jest członkiem , określająca się w  Austrii 
m ianem  partii ojczyźnianej (Heimat-Partei) . Mayer, pisząc o swojej partii oraz 
frakcji europarlam entarnej, k tó rą reprezentuje, stwierdza: „Zrozum ieliśm y, że 
m usim y zbudow ać na płaszczyźnie europejskiej kontrbastion, przeciwny biegun 
przeciwko tym  eurofanatykom , którzy tylko opow iadają ludziom , że wszystko 
jest dobrze i że wszystko będzie dobrze, gdy widać, że wcale nie jest dobrze. Z ro 
zumieliśmy, że m usim y w ym ieniać się inform acjam i na tem at tego, co dzieje się 
w  innych państw ach, jak  rozwiązywane są tam  konkretne problemy, jak  zacho
w ują się nasi przeciwnicy. Ta m iędzynarodow a, europejska w spółpraca bardzo 
n am  w  A ustrii pom aga. M am y in tensyw ne kon tak ty  z F rontem  N arodow ym , 
wym ieniam y się naszymi doświadczeniam i politycznymi” (Tworzenie narodowej 
m iędzynarodówki nie jes t niczym  śmiesznym  2015/2016, s. 87). W  podobnym  
duchu w ypow iedzi m ogliśm y usłyszeć z ust Franka Franza, przewodniczącego
0 wiele bardziej kontrow ersy jnej n iż  FPO, ale i m niej znaczącej n a  arenie 
politycznej swojego kraju, N arodow odem okratycznej P artii N iem iec (N PD ). 
W  jednym  z wywiadów, udzielonych dla polskiego portalu, Franz podkreślał, iż: 
„W szyscy m ierzym y się z tym i sam ym i problem am i. Jeden rzu t oka na  politykę 
asym ilacyjną ukazuje wielkie zagrożenie dla wszystkich krajów  Europy. Tu nie 
chodzi tylko o likwidację narodowych instytucji. Stawką jest całe nasze kulturowe 
dziedzictwo, które przekazywano przez tysiąc lat. Tak więc wszyscy Europejczycy 
m uszą walczyć razem  przeciw  w rogom  i tem u zagrożeniu. Kto pragnie Europy 
bezpiecznej, musi dołączyć do tej walki. M usimy powołać do życia sojusz wszyst
kich europejskich narodów. E uropa potrzebuje fundam entalnego konsensusu, 
afirmującego życie” (Musimy walczyć razem przeciw wspólnym wrogom -  Frank 
Franz, nowy przew odniczący NPD, w  w yw iadzie dla Nacjonalista.pl). Z resztą 
w tym  przypadku nie kończy się to jedynie na  słowach, organizowane są bowiem 
przez młodzieżówkę partii Junge N ationaldem okraten (JN) różnego rodzaju zloty
1 spotkania przedstawicieli partii nacjonalistycznych z całej Europy. W  dniach
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9 -1 0  październ ika 2015 r. w  niem ieckiej Saksonii odbył się m iędzynarodow y 
kongres pod  hasłem  „Rekonkwista Europa”, w  którym  wzięło udział ok. 200 osób 
reprezentujących m .in. N ordycki Ruch O poru  z Finlandii, H ogar Social M adrid 
oraz D em ocracia N acional z H iszpanii, Serbską Akcję, flam andzkie N ationa- 
listische S tudentenvereniging, Stow arzyszenie „Z enit” oraz Lotta S tudentesca 
(przybudów ka Forza Nuova) z W łoch, D elnicką Stranę Socialm  Spravedlnosti 
z C zech itp. (Europejski kongres nacjonalistów w  Saksonii). W  ubiegłym  roku 
m ieliśm y do czynienia z podobnym  w ydarzeniem , które odbyło się p od  hasłem  
„V ision E uropa” w  m iejscow ości K irchheim  w  Turyngii (Europejski kongres 
nacjonalistów „ Vision Europa”).

N a zjawisko renesansu nacjonalizm u złożyło bez w ątpienia kilka czynników: 
fala uchodźców, z k tó rą w ładze europejskie nie potrafiły  sobie poradzić, ataki 
te rro rystyczne , kryzys gospodarczy  i n iepew na sytuacja przede w szystkim  
w  krajach południow ej Europy: w  Grecji, we W łoszech, w  H iszpanii czy P ortu 
galii. Pojawiające się problem y usiłow ano rozwiązywać, nie biorąc zupełnie pod 
uwagę nastrojów  społecznych, m etodam i odgórnym i, adm inistracyjnym i, oraz 
nie licząc się z opiniam i czy obaw am i artykułow anym i przez m niejsze państwa. 
W  zw iązku z tym  rzucone jakiś czas tem u  przez Jean M arie Le Pena hasło: 
„Patrioci wszystkich krajów  łączcie się!” wydaje się zyskiwać coraz bardziej na 
aktualności. Idea te rzecz jasna nie jest zupełnie now a i pojawiała się w  różnego 
rodzaju prawicow ych środow iskach po zakończeniu II w ojny światowej. Dość 
w spom nieć choćby Jeana T hiriarta  m ówiącego naw et o po trzebie stw orzenia 
europejskiego narodu  w  celu przeciw staw ienia się hegem onii USA i niebezpie
czeństwu satelityzacji Europy przez ten kraj. W  1961 r. proklam ował on Manifeste 
a la Nation Europeenne, w  m arcu  1962 z inicjatyw y O sw alda M osleya i Thi- 
ria rta  odbył się natom iast w  W enecji zjazd z udziałem  także niem ieckiej NPD 
i włoskiego M ovim ento Sociale Italiano. U tw orzona wówczas N ational Party  of 
Europe rychło jednak  rozpadła się na skutek sporów m iędzy W łocham i i N iem 
cami. N astępnie T hiriart stworzył Parti C om m unautaire Europeen, i rozpoczął, 
począwszy od 1965 r., wydawanie m iesięcznika „La N ation Europeenne”. W  jego 
koncepcji n a ró d  rozum iany  był specyficznie, krytyce poddaw ał „patrio tyzm  
cm entarzy”, konserw atyw ną koncepcję narodu, którego spoiw em  m iałaby być 
w spólna przeszłość, odziedziczona kultura, język; podobnie dystansował się od 
rasistowskiej wizji narodu  zdeterm inow anego biologicznie, sam  stw orzył zaś 
pojęcie narodu-syntezy, k tó ry  okazuje się być aktem  woli. W  tym  w oluntary- 
stycznym  ujęciu narodziny  narodu  europejskiego zaczynają się od  pow stania 
partii historycznej. Jednocześnie był on zdecydowanym  przeciwnikiem  istnienia
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narodów  małych; warunkiem  sine qua non istnienia narodu miała być jego sam o
wystarczalność ekonom iczna, a to m ogło być zagwarantow ane jedynie w  przy
padku  zbiorow ości liczącej przynajm niej 200 m ln  ludzi (Tomasiewicz, 2004). 
Podobne poglądy głosił Oswald Mosley, w spółpracow nik T hiriarta i założyciel 
przed  II w ojną światową British U nion o f Fascist. Swój p rogram  zjednoczenia 
Europy i u tw orzenia jednego kontynentalnego organizm u państwowego ogłosił 
on  już w 1947 r. Uznał wówczas, iż tradycyjny nacjonalizm  jest przestarzały i nie 
odpow iada w yzwaniom  nowych czasów, że epoka pow ojenna wym aga zupełnie 
nowego paradygm atu, którego jądrem  byłaby pełna integracja Europy i utw orze
nie paneuropejskiego państwa, które m ogłoby się przeciwstawić z jednej strony 
USA, z drugiej ZSRR. W  1951 r. w  celu popularyzacji swoich pom ysłów  założył 
wraz Perem Enghdalem  czasopismo „N ation Europa. The M onthly for European 
Regeneration”, w tym  samym roku na zjeździe w M almo powstał European Social 
M ovem ent, ogólnoeuropejski sojusz p artii o charakterze nacjonalistycznym , 
praw icow ym , nierzadko neofaszystow skim , którego celem  było prom ow anie 
pan eu ro p ejsk ieg o  n ac jo n a lizm u  (D rab ik , 2012). R ów nież N ow a P raw ica 
(Nouvelle Droite), czy w yw odzący się z niej Bloc Identitaire , o d  lat w ystępują 
z analogicznym i hasłam i. Coraz częściej zresztą obserw ujem y odwoływanie się 
środow isk nacjonalistycznych do identy taryzm u czy też idei tożsam ościowej. 
Uznając hasła i idee dawnego nacjonalizm u za przebrzm iale i nie przystające do 
dzisiejszej sytuacji, coraz wyraźniej szukają one ideowego w sparcia w  koncep
cjach w ydaw ałoby się z g ru n tu  antynacjonalistycznych, stw orzonych głównie 
w środowisku francuskiej Nowej Prawicy, takich właśnie jak identytaryzm , etno- 
pluralizm , etnodyferencjalizm, archeofuturyzm  itp. Identytaryzm  stoi na gruncie 
obrony tożsam ości wszystkich g rup  naturalnych, nie wyróżniając w specjalny 
sposób żadnej z nich. W yrzekając się idei państw a narodow ego, identytaryści 
skłaniają się ku koncepcji tożsamości organicznej o trzystopniowym  charakterze: 
p ierw szy stopień  stanow i reg ionalna tożsam ość „fizyczna”, d rug i państw ow a 
tożsam ość historyczna, najwyższy wreszcie, cywilizacyjna tożsam ość europejska. 
K ażdy kraj w  tym  ujęciu m a być zarazem  państw em  zregionalizow anym , jak  
i w pisanym  w rozleglejszą całość europejską. M ożna powiedzieć, że w przeci
wieństwie do nacjonalizm u charakteryzującego się dbałością wyłącznie o interes 
własnej wspólnoty, identytaryzm  zainteresowany jest wszystkim i wspólnotam i, 
choć na  pierw szym  m iejscu oczywiście w łasną w spólnotą (Lasecki, 2015).

S pośród  różnego rodzaju  organizacji, m niej lub bardziej efem erycznych, 
stanow iących rodzaj nacjonalistycznych m iędzynarodów ek, m ożna w ym ienić 
powołany przez Jean M arie Le Pena w 1997 r. Euronat, mający stanowić platformę
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w yborczą w  w yborach do Parlam entu Europejskiego; w  jego skład weszły, obok 
Front National (FN), m .in. włoskie Forza Nuova i M ovim ento Sociale -  F iam m a 
Tricolore, Partidul R om ania Mare, D em ocracia N acional (DN), British National 
Party (BNP), portugalska National A ction M ovement, Srpska Radikalna Stranka, 
holenderska N ieuw Rechts, Sverigedem okraterna i.in.

W yrazem  tego rodzaju  tendencji było też przyjęcie w  2005 r. dokum entu  
po d  nazwą Vienna Declaration o f Patriotic and National Movements and Parties 
in Europe. P ostu low ano w  n im  odbudow ę w  E uropie suw erennych  państw  
narodow ych, m ających chron ić k on tynen t p rzed  zagrożeniam i terro rystycz
nym i, ekspansją islam u, n iekontro low aną m igracją, im perializm em  ze strony 
superm ocarstw  światowych oraz centralistycznym i zakusam i Brukseli (zdecy
dow anie w ystąpiono przeciw ko p ró b o m  tw orzenia europejskiej K onstytucji) 
i agresją ekonom iczną ze strony krajów  o niskich kosztach pracy. Postulowano 
prow adzenie konsekw entnej polityki pronatalistycznej w  krajach europejskich 
oraz obronę tradycyjnego m odelu rodziny (Wiener Erkldrung der europdischen 
patriotischen und nationalen Parteien und Bewegungen). S ygnatariuszam i 
deklaracji były takie p artie  jak  FN, flam andzki V laam s Belang, w łoska Liga 
Północna, bułgarska ATAKA, FPO, holenderska Partij voor de Vrijheid (Partia 
Wolności, PVV), A lternativa Espańola czy BNP. K ulm inacją tych działań była zaś 
konferencja w  W iedniu w  2008 roku zw ołana z zam iarem  stw orzenia European 
Patrio tic Party, występującej zdecydow anie przeciwko przystąpieniu Turcji do 
UE, ekspansji islam u oraz polityce am erykańskiego im perializm u (Sygkelos, 
2015, s. 180-181). W  2009 r. z inicjatywy działaczy węgierskiego Jobbiku zało
żony został w  Budapeszcie Alliance o f E uropean N ational M ovem ents, w  jego 
skład w chodziła większość w spom nianych wcześniej partii. W arto nadm ienić, 
iż w  2011 r. z sojuszu tego w ystąpił FN, po  to, aby przyłączyć się do bardziej 
um iarkowanej europartii pod  nazwą European Alliance for Freedom, skupiającej 
przedstawicieli Sverigedem okraterna, Slovenska N arodna Strana, PVV, Vlaams 
Belang, FPO czy włoskiej Ligi Północnej. Europejski Sojusz na Rzecz W olności 
działa zarów no jako europejska p artia  polityczna na  forum  Parlam entu  E uro
pejskiego, jak  i stowarzyszenie partii oraz ruchów  politycznych funkcjonujących 
na poziom ie regionalnym  i ogólnokrajow ym . W  Parlam encie Europejskim  jej 
członkowie wchodzą w skład grupy parlam entarnej Europa Narodów i Wolności.

Bardziej radykalny charakter m a natom iast pow stały w  2015 r. Alliance for 
Peace and  Freedom  (APF), za którego poprzedn ika m ożna uznać rozwiązany 
w  2009 r., a kierow any przez R oberto Fiore (Forza Nuova) European N ational 
Front. APF skupia takie partie, jak: Złoty Świt z Grecji, w łoską Forza Nuova, BNP,
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NPD, czeską D elnicka Strana Socialni Spravedlnosti, h iszpańską DN, słowacką 
Eudova strana -  Naśe Slovensko, belgijskie F landers Identitists i M ouvem ent 
N ation , d u ń sk ą  D anskernes P arti. W  sw oich dek laracjach  p rogram ow ych  
przedstaw iają siebie jako zw olenników Europy suwerennych państw, chroniącej 
i prom ującej w artości chrześcijańskie oraz europejskie dziedzictwo kulturowe. 
W skazują na deficyt dem okracji, z k tórym  m am y do czynienia w  dzisiejszej UE, 
oraz przeciwstawiają się niekontrolowanej im igracji (Where we stand).

P rzykłady te pokazują, iż nacjonalizm  i sw oisty in ternacjonalizm  nie są 
pojęciam i antynom icznym i; w spółcześnie obserw ujem y coś, co bywa czasam i 
określane m ianem  globalizacji nacjonalizm u. Partie i ugrupow an ia  nac jona
listyczne w poszczególnych krajach europejskich odnalazły  wiele łączących je 
problem ów , pew ne uniw ersalne treści w spólne im  w szystkim , k tó rych  chcą 
b ron ić  bądź je propagować. M anuel Castells w  pracy Siła tożsamości w yróżnił 
trzy  typy tożsam ości: legitym izującą, o p o ru  o raz  p ro jek ty  tożsam ościow e. 
Pierwsza z nich, czyli tożsam ość legitymizująca, jest prom ow ana przez instytucje 
panujące, a m a na celu uzasadnienie w obec społeczeństw a sytuacji panow ania 
jako naturalnej i koniecznej. Tożsam ość oporu  odnosi się do takich m echani
zm ów  identyfikacyjnych, które urucham iane są przez aktorów  znajdujących się 
w  sytuacji podległości i traktujących m obilizację tożsam ościow ą jako narzędzie 
przetrw ania w obliczu wrogiej dom inacji instytucji uznawanych za obce. Stanowi 
ona proces rekonstrukcji świadom ości jednostek i grup w przypadku zagrożenia 
ich egzystencji, stabilności czy trw ałości, m oże posiadać ch arak ter zarów no 
innowacyjny, jak  i konserwatywny, zmierzający do zachowania istniejącego stanu 
rzeczy. Usiłuje ona dać odpow iedź n a  w yzwanie ze strony  zm ieniających się 
s truk tu r społecznych i układów  aksjonorm atywnych. Trzeci rodzaj tożsam ości 
jest zaś typow y dla wszelkich tzw. now ych ruchów  społecznych, w ykorzystu
jących m echanizm y m obilizacji dla zm iany  tych s tru k tu r społecznych, które 
w ydają się dyskrym inujące w odniesieniu  do określonych kategorii obywateli 
(Castells, 2007, s. 2 2 -2 7 ). G ran ica  m iędzy  dw om a osta tn im i typam i byw a 
zresztą czasam i, zdaniem  Castellsa, dość tru d n a  do wyznaczenia. Tożsamości 
bow iem , które zaczynają od  oporu , m ogą z biegiem  czasu wytworzyć projekt. 
Co więcej, Castells zauważa, że „w  społeczeństw ie sieci tożsam ość projektu, 
jeśli w  ogóle powstaje, w yrasta ze w spólnotowego oporu” (Castells, 2007, s. 26). 
O dnosząc się do tego schem atu, m ożna się zastanawiać, czy tożsam ość europej
ska, przyw oływ ana przez przedstaw icieli różnego rodzaju partii o charakterze 
nacjonalistycznym , której obronę oni postulują, ale poniekąd też chcą ją  b u d o 
wać czy rekonstruow ać, konstatując jej atrofię, nie jest czasami egzemplifikacją
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drugiej z w ym ienionych przez Castellsa kategorii. W  dużej m ierze zbudow ana 
jest ona bow iem  w  opozycji do „czegoś”, opiera się na  program ie negatywnym: 
antyglobalizm , an ty islam izm , an tyam erykan izm , an ty im igranckość , anty- 
m u ltiku ltu ralizm , an ti-po litical-correctness. (w  n iek tó rych  p rzypadkach  też 
antysem ityzm  czy antysyjonizm ). To postaw y i hasła, k tóre przede wszystkim  
łączą różne partie i organizacje o podobnym  charakterze. Ruchy nacjonalistyczne 
zdają się być rucham i protestu, kontestacji świata zastanego, ich przedstawiciele 
czują się wręcz stygm atyzow ani w  dzisiejszym  świecie zdom inow anym  przez 
innego rodzaju wzorce kulturowe i społeczne od tych, którym  oni hołdują. Świat 
w spółczesny to dla n ich  rzeczywistość opanow ana przez lewicowe i liberalne 
antyw artości, stojące w  absolutnej opozycji do zasad, które kształtow ały przez 
wieki cywilizację europejską i decydowały o jej wielkości.

Poszukując p rog ram u  pozytyw nego, należałoby natom iast zw rócić uwagę 
na w skazywaną potrzebę kulturow ego odrodzen ia  i integralności kontynentu  
europejskiego, nierzadkie akcentow anie konieczności jego chrystianizacji czy 
też rechrystian izacji, ob rony  tradycyjnych  w artości rodzinnych , je d n o ro d 
ności i czystości etnicznej, narodow ej tożsam ości o raz suw erenności. W  tym  
kontekście też w spółczesny nacjonalizm  wskazuje na  potrzebę obrony czy też 
rekonstrukcji tożsam ości europejskiej, opartej przede wszystkim na dziedzictwie 
grecko-rzym skim  i chrześcijańskim . Tożsam ość ta  jest inaczej rozum iana niż 
w  krytykow anym  przez nich m odelu eurokratycznym  czy kosm opolitycznym , 
opierającym  się na  przeciw staw ieniu europejskości oraz tożsam ości narodowej, 
uznaw anej za przebrzm iałą , zanikającą oraz w ręcz niebezpieczną, poniew aż 
im plikującą różnego rodzaju  konflik ty  i an tagon izm y (Schori Liang, 2007, 
s. 27-29; G rum ke, 2006; Greven, G rum ke, 2006, s. 9).

Tożsamość europejska, o której tyle m ów ią przedstawiciele różnego rodzaju 
ruchów  o charakterze nacjonalistycznym , jak  n ie tru d n o  zauważyć, jest silnie 
pow iązana z tożsam ością narodow ą; budow ana jest w  dużej m ierze w opozycji 
do n ieeuropejsk ich  m niejszości czy im igrantów , a przede w szystkim , jak  się 
wydaje, oparta  jest dziś na  przeciw staw ieniu jej islam owi (Fligstein, Polyakova, 
S andholtz  2012, s. 106-122). T w orzona jest też dycho tom ia św iat is lam sk i- 
cyw ilizacja europejska, wskazuje się przy  tym  na antyczne i judeochrześcijań- 
skie korzenie tej ostatniej, od  k tórych nie pow inna się ona odżegnywać, ale za 
wszelką cenę tę ciągłość kultyw ow ać p o d  groźbą jakiegoś finis Europe. W  ten 
sposób dyskurs o europejskiej tożsam ości budow any jest na  czymś, co zwane 
jest zazwyczaj re toryką wykluczenia; m am y bow iem  do czynienia z w yraźnym  
podzia łem  na dwie grupy: „m y” tj. Europejczycy, p rzedstaw iciele cyw ilizacji
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zachodniej, h o łd u jący  określonym  w arto śc io m  i usiłu jący  ich b ro n ić , o raz 
„oni” stanow iący dla tego wszystkiego śm iertelne niebezpieczeństw o, k tórem u 
należy się przeciwstawić, nie przebierając w środkach. W  retoryce wykluczenia 
język (jak i inne system y sym boliczne) służy do określen ia oraz zdefiniow a
n ia  p o d o b ień s tw  i różnic , w yznaczen ia  k larow nych g ran ic  p o m ięd zy  „m y” 
i „o n i”, zazwyczaj w łaśn ie p o p rzez  w skazanie praw dziw ych lub rzekom ych 
n iebezp ieczeństw  i zagrożeń  d la „nas”, czyli Europejczyków . G eert W ilders 
z holenderskiej PVV w prost stw ierdza, iż islam  stanow i ideologię to talitarną, 
sprzeczną z zachodn im  stylem  życia, i postrzega go jako najw iększe obecnie 
zagrożenie dla Europy i w artości, k tóre ona reprezentuje. D la Europy bow iem  
to Rzym  w raz z A tenam i i Jerozolim ą stanow i kolebkę cyw ilizacyjną. C yw i
lizacja zachodnia  rozw inięta na tym  pod łożu , wedle W ildersa, to  najbardziej 
zaaw ansow ana i najdoskonalsza  cyw ilizacja, jak ą  znał k iedykolw iek  świat. 
P rzestrzega on, iż Rzym  nie u p ad ł nagle, proces ten  był roz łożony  w  czasie, 
a g łów ną jego przyczyną była n iekon tro low ana  im igracja, której R zym ianie 
nie chcieli naw et zauważać. „Jako ludzie Zachodu, podzielam y tę sam ą kulturę 
judeochrześc ijańską. Jestem  z H oland ii, a ty  jesteś z W łoch . N asze k u ltu ry  
narodow e są gałęziam i tego sam ego drzewa. N ależym y nie do różnych kultur, 
ale do różnych gałęzi jednej kultury. To dlatego, kiedy przybyw am y do Rzymu, 
wszyscy w racam y do dom u w pew nym  sensie. Przynależym y tutaj, jak  również 
do A ten i Jerozolimy. ( . ..)  Zwykli ludzie czują się zw iązani z cywilizacją, k tórą  
stworzyli ich przodkow ie. Nie chcą, aby została ona zastąpiona w ieloku ltu ro 
w ym  społeczeństw em , w k tórym  w artości im igrantów  są uw ażane za tak  samo 
dobre, jak  ich własne. Nie jest ksenofobią i islam ofobią uznanie naszej zachod
niej k u ltu ry  za lepszą od innych  kultur, ale po  p ro stu  zdrow ym  rozsądkiem ” 
(W ilders, 2011). Przykład W ildersa pokazuje jed n ak  coś jeszcze. M ianow icie 
katalog wolności wym ienianych przez niego, a zagrożonych na skutek ekspansji 
islam u na świat cywilizacji europejskiej, m a w yraźne korzenie oświeceniowe. 
W idzim y więc, iż ten  w spółczesny  nac jona lizm  różn i się dość znacznie od  
sw oich w cześniejszych postaci, zw łaszcza z okresu  1886-1945, k tó re m iały  
w yraźnie antyoświeceniow e oblicze. We w spółczesnym  nacjonalizm ie zachod
n ioeu ropejsk im , p rzynajm niej tym  głów nego n u rtu , korzenie ośw ieceniow e 
odgryw ają rów nie w ażną rolę jak  judeochrześcijańskie. Czego W ilders bowiem  
chce bronić? W olności, dem okracji i to lerancji, rów ności m ężczyzn i kobiet, 
ró w n o u p raw n ien ia  h o m o sek su a lis tó w  i he teroseksualistów , szacu n k u  dla 
chrześcijan, Żydów, niew ierzących i apostatów , rozdziału  K ościoła i państw a 
czy wreszcie w olności słow a (W ilders, 2011).



16 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vo l. 58/201 8

W arto jednak pamiętać, iż tożsam ość europejska w różnoraki sposób przecież 
m oże być rozum iana, term in  ten  bynajm niej nie stanowi jakiejś własności partii
0 charakterze nacjonalistycznym. Jednym z jej bardziej znanych propagatorów jest 
niem iecki socjolog Jurgen Haberm as, konstatujący, iż wraz z procesem  integracji 
systemowej nie nastąpił analogiczny proces integracji społecznej, k tóry  m ógłby 
zaowocować powstaniem  jakiegoś europejskiego demos. W  związku z tym  postu
lował on  działania na  rzecz stw orzenia sui generis europejskiej postnarodow ej 
tożsam ości. W  2004 r. opublikow ał artykuł zatytułow any Ist die Herausbildung 
einer europaischer Identitat notig, und ist sie moglich? Zawierał on  w  tytule dwa 
pytania, na  które H aberm as udzielał pozytywnej odpowiedzi: czy wykształcenie 
europejskiej tożsam ości jest konieczne oraz czy jest możliwe,. Konieczność samej 
integracji w ynika z p rzekonan ia  niem ieckiego socjologa, że nie istnieje inna 
możliwość przeciwstawienia się hegem onii porządku ekonomicznego, albowiem 
państw a narodow e nie są już w  stanie stawić m u czoła w w arunkach zglobalizo- 
wanej ekonom ii (H aberm as, 2003, s. 87). W  związku z tym  odzyskanie jakiegoś 
poziom u kon tro li politycznej nad  globalnym i procesam i gospodarczym i jest 
możliwe tylko na  poziom ie jednostek większych niż państw a narodowe. Należy 
więc wspierać rozwój takich formacji politycznych, stąd -  jak  stwierdzał w swoim 
słynnym  artykule -  Europa pilnie potrzebuje konstytucji (Cichocki, 2011, s. 31). 
Konstytucja ta  służyć by m iała właśnie stworzeniu europejskiej tożsam ości po li
tycznej opartej na wartościach państwowych, a odżegnującej się od subiektywnej
1 symbolicznej identyfikacji z g rupą narodow ą. Projekt H aberm asa rzecz jasna 
zdezaktualizow ał się ostatecznie po odrzucen iu  przez kraje członkow skie UE 
w  referendach trak ta tu  ustanawiającego K onstytucję dla Europy. Wydaje się być 
on  też dobrym  przykładem  konceptu, k tóry  nie m iał wielkich szans pow odzenia 
w związku ze swoim dość elitarnym  charakterem , stanowił zaś pew ien intelektu
alny konstruk t nieuwzględniający panujących realnie nastrojów  oraz lęków roz
wijających się w społeczeństwach poszczególnych krajów UE. Ponadto obywatele 
UE raczej nie postrzegali i nie postrzegają siebie jako podm iotu  konstytuującego, 
dem okratyczne uczestnictw o bow iem  nie było rzeczyw istą częścią składow ą 
system u europejskiej integracji i pozostało raczej m arginalne. Jak wskazywała 
Jutta Lim bach, odw ołując się m .in. do projektu  H aberm asa, nie m a szans, aby 
europejska św iadom ość społeczna pojaw iła się autom atycznie, w  m om encie 
kiedy proces integracji z dn ia  na  dzień zostanie skierow any w  stronę państw a 
federacyjnego. N ależy zająć się dyskom fortem  obyw ateli o raz ich b rak iem  
zaufania i zrozum ienia dla m echanizm ów funkcjonow ania UE (Limbach). Warto 
jednak  zauważyć, iż wiele zarzutów  wysuwanych przez H aberm asa pod  adresem
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UE przy  okazji om aw iania przez niego problem atyki europejskiej tożsam ości 
odnajdujem y w  retoryce partii określanych m ianem  nacjonalistycznych, p o p u 
listycznych czy skrajnie prawicowych. W edług Haberm asa, którego nie m ożem y 
przecież posądzać o jakieś sym patie nacjonalistyczne czy też uniospceptycyzm , 
m am y do czynienia z dostrzegalnym  niedoborem  wolności w Europie, deficytem 
legitymizacji eurokratów, refeudalizacją sfery publicznej, zw iązaną z ekspansją 
biurokracji państwowej i masowych mediów, a w szerszym znaczeniu rozum ianą 
jako  zagrożenie oddolnej debaty  publicznej p rzez strateg iczną m anipulację 
stosow aną system atycznie przez zorganizow ane g rupy interesu. M am y też do 
czynien ia z coraz w iększym  w yobcow aniem  brukse lsk ich  polityków , owo
cującym  postępującym  rozziew em  pom iędzy kształtowaniem  się opinii i woli 
politycznej obywateli a polityką faktycznie stosowaną do rozwiązywania istotnych 
problemów. W  związku z tym  H aberm as wskazywał nawet, że dziś tym , co może 
łączyć mieszkańców poszczególnych krajów europejskich, jest przede wszystkim 
uniosceptycyzm .

W ydaje się, iż najbliższe la ta  m ogą być przełom ow e, jeśli chodzi o tego 
rodzaju tendencje w  krajach Unii Europejskiej. Rok 2017 to w ybory prezydenc
kie we Francji, o których już wiemy, iż zostały przez M arine Le Pen przegrane, 
podobnie jak  czerwcowe w ybory parlam entarne przez jej partię Front Nationale. 
Jednakże jeżeli prezydentura trium fującego w  tej chwili Em m anuela M acrona, 
k tó ry  w ygrał -  jak  się wydaje -  p rzede w szystkim  dlatego, iż nie był Le Pen, 
będzie wyglądała podobnie jak jego poprzednika Franęoise Hollande’a, wówczas 
już nic nie zapobiegnie spełn ien iu  się najgorszych koszm arów  brukselsk ich  
eurokratów , k tórzy przecież czynnie zaangażowali się we francuską kam panię, 
popierając kandydaturę M acrona. W  w yborach holenderskich Partia W olności 
G eerta  W ildersa co praw da nie zwyciężyła, w brew  w cześniejszym  sondażom , 
jednakże zdobyła d rug ie  m iejsce, tuż  za P artią  Ludow ą n a  rzecz W olności 
i D em okracji prem iera M arka Ruttego. W  chwili gdy piszę te słowa, czekają nas 
jeszcze w rześniowe w ybory w  Niem czech, tutaj wedle sondaży A lternatyw a dla 
Niem iec może zdobyć ok. 10% głosów, a zdaniem  niektórych możliwe jest nawet 
zastąpienie przez n ią socjaldem okratów  w  roli koalicjanta CDU, co wydaje się 
jed n ak  m ało praw dopodobne. W  2018 roku zaś zaplanow ane zostały w ybory 
m .in. w  A ustrii i Szwecji, w  k tórych  to krajach na  czele sondaży  znajdują się 
partie  w ykorzystujące nacjonalistyczną retorykę: W olnościow a P artia  A ustrii 
i Sverigedem okraterna (Szwedzcy Demokraci).
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