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Europa – mit, rzeczywistość, marzenie czy projekt wspólnoty?
Wrocław 18-19.09 2015
Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego ma przyjemność zaprosić
Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 1819. 09. 2015.
Zakres tematyczny konferencji.
Europa w różnych swoich wymiarach jest obiektem coraz intensywniejszych dociekań
naukowych. Wyrazem tego trendu jest stale rosnąca liczba wyspecjalizowanych jednostek
badawczych, które integrując dorobek różnych dyscyplin naukowych oraz szeroki wachlarz
metod i perspektyw teoretycznych, tworzą nową dyscyplinę naukową – studia
europejskie/europeistykę. W tym kontekście nieco paradoksalnym wydaje się fakt, że sposób
definiowania jej przedmiotu nie jest wolny od niejednoznaczności.
Owe niejednoznaczności ujawniają się już w wymiarze geograficznym czego wyrazem
jest spór dotyczący wschodnich krańców Europy. Wobec braku naturalnej, geograficznej granicy
wschodniej, próbuje się ją zakreślić przy pomocy innych kryteriów, co wiąże się zazwyczaj z
pewną dozą arbitralności, a w rezultacie wywołuje intelektualne spory. Kryteria kulturowocywilizacyjne ze swej natury muszą być nieostre tak jak nieostre i często trudno uchwytne
pozostają międzykulturowe oddziaływania. Pojawiające się często w potocznym i
publicystycznym dyskursie utożsamienie Europy z Unią Europejską choć jest zabiegiem
stosunkowo wygodnym, bo precyzyjnie kreślącym europejskie granice, ma jednocześnie zbyt
redukcjonistyczny charakter by można go było uznać za uprawniony.

Pomimo istnienia zasadniczej zgody co do grecko-rzymskich i chrześcijańskich korzeni
Europy, do których niekiedy dodaje się dziedzictwo judaizmu wraz z arabską spuścizną
kulturową, spory może budzić sposób interpretacji tych tradycji oraz ciągłość ich obecności w
europejskich praktykach społeczno-politycznych. Stają się one podstawą odmiennych narracji
opisujących genezę, tożsamość jak i przyszłość Europy. Która z tych narracji trafniej oddaje
odczucia mieszkańców i mieszkanek Europy, która będzie kształtować społeczną, polityczną,
instytucjonalną i ekonomiczną tkankę Europy, pozostaje wciąż nierozstrzygniętą kwestią. W tym
kontekście wartą namysłu pozostaje również kwestia czy wspomniane wyżej filary, które wespół
stworzyły aksjologiczną przestrzeń umożliwiającą narodziny zjawiska określanego mianem
Europy, wciąż w takim samym stopniu są w nim obecne. Czy może któreś z nich spontanicznie
zanikają, bywają celowo marginalizowane, są rozmyślnie transformowane bądź naturalnie
ewoluują w coś odmiennego? Jeśli któryś z tych procesów w istocie zachodzi to czy i w jakim
stopniu dotyczy to całej geograficznej Europy? Czy w rezultacie wciąż uprawnione pozostaje
mówienie o Europie jako wspólnocie tradycji i wartości oraz stworzonych na ich gruncie
instytucji i rozwiązań ustrojowych czy też jest to już tylko nazwa geograficznej lokalizacji
ścierających się bądź współpracujących ze sobą aksjologicznych partykularyzmów?
A co z obecnością i wpływem tych, którzy Europę zamieszkują choć pochodzą z
kulturowo odległych obszarów? Czy Europa może zaoferować im poczucie wspólnoty, czy i jaką
propozycję wspólnoty są w stanie przyjąć sami zainteresowani? Czy wspólnota taka będzie
asymilacją nieeuropejskich tradycji czy może kulturową, instytucjonalną i ustrojową
transformacją samej Europy?
Z powyższymi zagadnieniami łączy się nieodłącznie cały szereg dylematów
tożsamościowych. Jeżeli roboczo przyjąć za prawdziwą tezę o istniejącej kulturowoaksjologicznej wspólnocie Europy to czy należy oczekiwać powstania odpowiadającej tej
tożsamości zbiorowej – tożsamości Europejskiej? Zręby takiej identyfikacji można
zaobserwować z pewnością w obrębie Unii Europejskiej pozostaje tylko pytanie czy i na ile jest
to proces reprezentatywny dla całej Europy oraz w jaki sposób wpłynie i sam będzie
warunkowany już istniejącymi i dobrze ugruntowanymi tożsamościami zbiorowymi.
Wracając więc do pytania postawionego w tytule konferencji – czym zatem Europa jest:
•

•

Mitem aksjologicznej wspólnoty i ciągłości, które być może faktycznie zaistniały w
przeszłości lecz stanowiły jednocześnie preludium do dzisiejszej fragmentaryzacji i
rozpadu na szereg konkurujących lub wręcz zwalczających się partykularyzmów?
Rzeczywistą wspólnotą praktyk i dążeń oraz leżących u ich źródeł wartości,
uosabiających się w projektach integracyjnych, które jednakowoż materializują się z

•

•

różną intensywnością i w różnym stopniu w różnych miejscach, na różnych
płaszczyznach (politycznej, ekonomicznej, społeczno-kulturowej) i poziomach
(lokalnym, regionalnym, narodowym i ponadnarodowym) Europy?
Marzeniem o wspólnocie, ideową asymptotą, utopią, której pełna realizacja choć mało
prawdopodobna to jednocześnie posiada pewien potencjał mobilizacyjny zakorzeniony w
pamięci o dramatycznych w skutkach starciach narodowych, religijnych i ideologicznych
partykularyzmów?
Projektem, tyleż realizowanym co wciąż negocjowanym, budzącym nadzieję jednych i
lęk innych, będącym próbą arbitralnego rozstrzygnięcia o istocie Europy i europejskości
czy też stwarzającym przestrzeń dla negocjacji i inkluzji odmiennych punktów widzenia?

Do podjęcia dyskusji na powyższe i powiązane z nimi zagadnienia zapraszamy
przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Wielowymiarowość Europy czyni ją bowiem
pasjonującym obiektem badań zarówno dla europeistów, politologów, ekonomistów, prawników,
historyków jak i psychologów, socjologów, kulturoznawców czy antropologów. Europejskość,
analizowana będzie w czterech zasadniczych wymiarach: kultura i tożsamość, polityka,
ekonomia, prawo.
Zachęcamy również do zgłaszania propozycji paneli (szczegóły w formularzu
zgłoszeniowym)
Terminy:
•
•

Nadsyłanie propozycji referatów: 30.06. 2015
Nadsyłanie propozycji paneli: 31.05. 2015

Opłata konferencyjna:
•
•

Profesorowie i doktorzy habilitowani – 400 PLN
Doktorzy i doktoranci – 300 PLN

Członkowie PTSE – oplata obniżona o 100 PLN
UWAGA: Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, iż faktura VAT zostanie
wystawiona przez Uniwersytet Wrocławski na instytucję/osobę, która widnieje jako nadawca
przelewu. PROSIMY ZATEM O NIE WYKONYWANIE PRZELEWÓW Z OBCEGO
KONTA.
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