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Walka o tożsamość Polaków
Tezy

Walka o zbiorową tożsamość jest umiejscowiona w centrum kulturowej kontrrewolucji, o której
mówili Viktor Orbán i Jarosław Kaczyński w Krynicy. Tak określali swoją politykę wobec i w ramach
Unii Europejskiej, ale punkt odniesienia owej kontrrewolucji oraz jej źródła – niezależnie od tego,
co konkretnie obaj politycy mieli na myśli – znajdują się w polityce wewnętrznej obu krajów.
Zresztą w następstwie wielorakich, nakładających się kryzysów znaczenie ID politics – polityki
tożsamości – wzrosło niepomiernie nie tylko w Polsce, lecz w całej Europie, a także poza naszym
kontynentem.
Polityka tożsamości zdaje się odgrywać szczególnie istotną rolę w polityce prowadzonej przez PiS
po wygranych wyborach. Jest ona ważnym elementem projektu transformacji – nazwijmy ją
Transformacją 2.0 – której cel stanowi zepchnięcie w cień przemian zasadniczo liberalnych, które
dokonały się po 1989 roku. Polityka tożsamości staje się dziś zasadniczym narzędziem budowania
wspólnoty i dzielenia społeczeństwa w oparciu o oficjalną narrację o Polsce i Polakach. Jest też
ważnym elementem projektu długofalowej dominacji politycznej i ideowej obozu rządzącego.
Pragnie tego oczywiście każda władza, ale pozostałe obozy polityczne zdają się przywiązywać
większą wagę do innych narzędzi.
Z punktu widzenia zmagań prowadzonych o polską tożsamość z dziedzictwem przeszłości – czasów
PRL i następnego ćwierćwiecza – zasadnicze znaczenie ma to, co dzieje się w mediach publicznych,
edukacji, nauce, kulturze, w sieci tworzonych muzeów oraz w Instytucie Pamięci Narodowej.
W czasie naszej konferencji chcielibyśmy z Państwem zastanowić się nad polską tożsamością
kształtującą się pod wpływem doświadczeń poprzedniego ćwierćwiecza, nad tożsamością
zbiorową, którą PiS, bliscy jemu intelektualiści i publicyści chcieliby ukształtować. Pragniemy
zapytać, jakie są najważniejsze elementy krytyki w tym obszarze dziedzictwa lat 1989–2015 oraz
demokracji zachodnich. Wreszcie: chcemy poszukać odpowiedzi na ofensywę PiS-u, jeżeli chodzi o
wizję tożsamości, liberalnego centrum i lewicy.
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