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Francis Fukuyama, politolog z amerykańskiego Uniwersytetu Stanfor-
da, jest bez wątpienia jednym z najbardziej znanych intelektualistów 
ostatnich dziesięcioleci. Jego koncepcja „końca historii” z przełomu 
lat 80. i 90. XX wieku poruszyła wyobraźnię elit intelektualnych i po-
litycznych na całym świecie. Dość szybko zaczęła również służyć jako 
przykład koncepcji głośnej, lecz nietrafionej. Powtarzanie, że „końca 
historii nie było” stało się dość powszechnym sloganem. Trudno jed-
nak nie zauważyć, że choć rzeczywistość negatywnie zweryfikowa-
ła Fukuyamowskie założenia, pokazując, że nurt historii nadal pędzi 
(choć sam autor twierdzi, że stawiane mu zarzuty wynikają często 
z niezrozumienia i pobieżnej lektury jego prac), to stworzona przez 
niego koncepcja zakorzeniła się w myśleniu elit politycznych Zacho-
du. O ile badacze i eksperci wskazywali na błędy tych założeń, o tyle 
zachodnia, a przede wszystkim amerykańska elita polityczna działała 
tak, jak gdyby świat faktycznie nieuchronnie zmierzał w stronę demo-
kracji liberalnej, bez względu na konteksty kulturowe i geopolityczne. 
Wiara w triumf tego systemu społeczno-politycznego w skali świato-
wej była do niedawna powszechna w Europie i Ameryce Północnej, 
będąc końcowym aktem systemu postrzegania losów ludzkości – mó-
wiąc za T. Snyderem – w kategoriach nieuchronności. Należy więc 
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zwrócić uwagę, że Fukuyama być może nie sprawdził się jako futury-
sta, niemniej jednak w swej głośnej idei doskonale oddał ducha cza-
sów, który nastał wraz z końcem zimnej wojny.

Najnowsza książka amerykańskiego politologa, zatytułowana Toż-
samość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie (ory-
ginalne wydanie – 2018 r.), jest próbą intelektualnej konceptualizacji 
procesów społeczno-politycznych, które w ostatnich latach zmieniły 
oblicze światowej polityki. Chodzi tu przede wszystkim o tak zwany 
„konserwatywny zwrot”, wzrost znaczenia idei narodowych i sił popu-
listycznej prawicy. Z amerykańskiej perspektywy, którą prezentuje Fu-
kuyama, najważniejszymi przykładami tego zjawiska są prezydentura 
Donalda Trumpa oraz brexit. Wskazuje on jednak również na szerszy 
kontekst: rządy sił nowej prawicy w Europie Środkowej, wzrost popu-
larności prawicowego populizmu w zachodnich krajach UE, wzmoc-
nienie nacjonalistycznej narracji w polityce Rosji, Chin oraz Indii, 
a także wzrost znaczenia tożsamości religijnych na Bliskim Wscho-
dzi i w Afryce Północnej. Zdaniem Fukuyamy u podłoża tych wszyst-
kich zjawisk leży walka o uznanie grup społecznych, które czuły się 
niedowartościowane przez polityczną rzeczywistość ostatnich dekad. 
„Uznanie” jest w tym kontekście bliskie pojęciu godności (autor chęt-
nie go używa), której percepcja jest często związana z sytuacją bytową, 
jednak swój wyraz polityczny daje przede wszystkim w hasłach o cha-
rakterze kulturowym, symbolicznym i idei walki o uznanie własnego 
stylu życia. Dlatego też, zdaniem Fukuyamy, nadrzędnym problemem 
współczesnej polityki jest tożsamość zbiorowa, która w różnych miej-
scach na świecie skupia się wokół idei etnonarodowej lub religijnej.

Książka składa się z czternastu rozdziałów, które tworzą spójny wy-
wód dotyczący przyczyn opisywanego zjawiska, przeradzający się na 
końcu w próbę odpowiedzi na pytanie, jak zaradzić kryzysowej demo-
kracji liberalnej. Po określeniu pola problematycznego w pierwszym 
rozdziale, Fukuyama przechodzi do analizy źródeł ludzkich zacho-
wań. W tym celu przypomina platońską ideę thymos, którą grecki 
filozof określał mianem „trzeciej części duszy”, obok intelektu oraz 
pożądliwości. Słowo to można tłumaczyć jako „temperament”, choć 
Fukuyama podkreśla, że nie oddaje to dobrze jego znaczenia. „Thymos 
jest siedliskiem gniewu, jak i dumy [...] jest siedliskiem ocen wartości 
[...] ludzie nie pragną dla siebie tylko rzeczy, które są zewnętrzne, jak 
żywność i napoje, auto Lamborghini czy następna działka narkotyku. 
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Łakną także pozytywnych ocen swojej wartości lub godności” – wyjaś-
nia Fukuyama (s. 36-37), by jednoznacznie stwierdzić: „Trzecia część 
duszy, thymos, jest siedliskiem dzisiejszej polityki tożsamościowej”. 
Zaznacza przy tym, że pragnienie uznania grup marginalizowanych 
we własnych społeczeństwach łatwo przeradza się w żądanie uzna-
nia ich wyższości.

W kolejnych dwóch rozdziałach autor przybliża historię idei toż-
samości, odwołując się do najważniejszych myślicieli europejskich 
i amerykańskich, oraz pokazując, że jej współczesne rozumienie kształ-
towało się na bazie relacji pomiędzy „ja wewnętrznym i zewnętrz-
nym”. Jego zdaniem w kulturze zachodniej doszło do „postawienia 
wewnętrznej istoty ponad ładem społecznym” (s. 61) oraz powiąza-
nia jej z godnością, która ma opierać się na poczuciu moralnej wol-
ności, przynależnym wszystkim ludziom. Na tym podłożu wyjaśnia 
w rozdziale piątym „rewolucje godności”, do których zalicza wydarze-
nia arabskiej wiosny oraz ukraińską rewolucję, zwaną też Euromaj-
danem. Rozdział kolejny wskazuje na rozwój dwóch typów polityki 
tożsamościowej: jedna dążyła do uznania godności jednostek, druga 
kolektywów. Pierwsza zaowocowała powstaniem liberalnych społe-
czeństw poszerzających skalę autonomii obywateli, druga zaś prowa-
dziła do wykształcenia się tożsamości zbiorowych, które przejawiały się 
w nacjonalizmie i upolitycznionej religijności. Co ciekawe, Fukuyama 
zwraca uwagę, że oba typy spotkały się w czasie ukraińskiej Rewolucji 
Godności: prozachodni liberałowie, którzy chcieli, by Ukraina stała 
się „normalnym europejskim krajem”, musieli połączyć siły z nacjona-
listami (Prawy Sektor), którzy stawiali sobie za cel obronę odrębnej, 
ukraińskiej tożsamości kulturowej.

Rozdział siódmy został poświęcony porównaniu nacjonalizmu 
i upolitycznionej religijności, której szczególnym przypadkiem współ-
cześnie jest islamizm. Fukuyama stwierdza, że oba zjawiska mogą być 
obecnie odbierane jako rodzaje polityki tożsamościowej, zwraca jed-
nak uwagę, że należy je postrzegać przede wszystkim jako odpowiedź 
na przemiany związane z przejściem od społeczeństw tradycyjnych 
i agrarnych do nowoczesnych (wywód opiera się na teorii E. Gellnera). 
Zdaniem Fukuyamy nacjonalizm i islamizm „propagują przyjmowa-
nie postawy ofiary, która obwinia za swoją niefortunną sytuację grupy 
osób z zewnątrz. I oba wymagają uznania godności w sposób ogra-
niczający: nie wszystkich ludzi, ale tylko członków konkretnej grupy 
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narodowej lub religijnej” (s. 98). Amerykański politolog stara się rów-
nież krótko wyjaśnić porażki współczesnej myśli lewicowej, która nie 
jest w stanie obecnie konkurować z prawicowym populizmem (wąt-
kom tym poświęcone są rozdziały 8 i 9). Jego zdaniem lewica nie do-
strzega w należyty sposób relacji pomiędzy ubóstwem a tożsamością 
i godnością. Paradygmat ekonomiczny, którym kierują się postmar-
ksiści powoduje, że nie dostrzega się thymos. Dla przykładu: w walce 
o wyrównanie płac kobiet i mężczyzn nie zauważa się, że nie chodzi tu 
o kwestie ekonomiczne, lecz właśnie o godność. Dlatego też najbardziej 
aktywną politycznie grupą społeczną najczęściej nie są najbiedniejsi, 
lecz klasa średnia – ludzie wykształceni, którzy boleśnie odczuwają 
różnicę statusu między nimi a bogatszymi lub gwałtowne obniżenie 
statusu społecznego. Tam, gdzie rozwinęło się przede wszystkim ko-
lektywne rozumienie tożsamości, odpowiedzi na te bolączki poszu-
kiwano zaś w uznaniu zbiorowości, których głównym spoiwem były 
symbole kulturowe.

W społeczeństwach bardziej indywidualistycznych doszło nato-
miast – pisze Fukuyama w rozdziale 10 – do demokratyzacji godności, 
co zaowocowało jednak „modelem terapeutycznym” państwa, które 
starało się przede wszystkim wyrównać szkody poniesione wcześniej 
przez jednostki krzywdzone. Niemniej również tutaj polityka tożsa-
mości „zaczęła się ponownie łączyć z kolektywnymi nieliberalnymi 
formami tożsamości, takimi jak naród i religia, ponieważ poszcze-
gólne jednostki często chciały nie tyle uznania swej indywidualno-
ści, ile uznania swojego podobieństwa do innych” (s. 134). Niejako 
równolegle dochodziło do fragmentaryzacji tożsamości zbiorowych, 
o których uznanie walczono. Wynikało to z poczucia istotności tak 
zwanego „doświadczenia przeżytego”, czyli tego rodzaju doświadczeń, 
które przynależą członkom pewnej grupy i tylko dla nich są zrozu-
miałe. Z czasem okazało się na przykład, że doświadczenia czarno-
skórych z Południa i z Chicago mają zupełnie odmienny charakter 
i każda z tych grup ma prawo żądać uznania tej odrębności. W ten 
sposób tożsamości zaczęły się mnożyć (obecnie zjawisku temu sprzy-
jają media społecznościowe). Multikulturalizm odnoszono początko-
wo do dużych grup kulturowych, które z czasem zaczęły dzielić się na 
mniejsze, definiowane przez skrzyżowane formy dyskryminacji (np. 
czarnoskóre kobiety z południa USA). Sytuacja prowadziła do pułapek, 
takich jak odciąganie uwagi od starszych i większych grup, których 
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potrzeby są ignorowane. Kolejnym problemem stała się zaś popraw-
ność polityczna, która zaczęła przybierać formę skrzywioną, wręcz 
patologiczną. Jednym z efektów tego zjawiska były głębokie podziały 
lewicy, która jako całość ostatecznie się pogubiła. Prawicową odpo-
wiedzią na tę sytuację był zaś, w przypadku USA, nacjonalizm bia-
łych (synteza idei narodowej i rasizmu), który Donald Trump wniósł 
do głównego nurtu polityki. Fukuyama zaznacza przy tym, że błędem 
zarówno prawicy, jak i lewicy jest przyjęcie założenia, że tożsamości 
powstają w sposób „naturalny”: dla jednych przez biologię, dla drugich 
przez „przeżyte doświadczenie”, od którego nie ma ucieczki. W efekcie 
obie strony zaczęły dążyć do obrony coraz węższych grup. I już w tym 
miejscu amerykański politolog sygnalizuje swą odpowiedź na opisy-
wany problem: „Lekarstwem jest zdefiniowanie większych i bardziej 
integrujących tożsamości narodowych, które uwzględniają faktycz-
ną różnorodność społeczeństw liberalno-demokratycznych” (s. 156).

W rozdziale dwunastym Fukuyama podkreśla znaczenie tożsa-
mości narodowych, stawiając tezę, że jej brak zasadniczo utrudnia 
funkcjonowanie państwa, społeczeństwa i wspólnoty międzynarodo-
wej. Dobitnym przykładem jest dla niego Syria – za praprzyczynę jej 
krwawego i długotrwałego rozpadu uważa brak silnej i spójnej toż-
samości narodowej. Podkreśla przy tym, że taka tożsamość nie musi 
oznaczać braku różnorodności kulturowej. „Tożsamości narodowe 
mogą być budowane na fundamentach liberalnych i demokratycznych 
wartości politycznych oraz wspólnych doświadczeniach zapewniają-
cych tkankę łączną, wokół której różnorodne społeczności mogą się 
dobrze rozwijać. Indie, Francja, Kanada i Stany Zjednoczone są przy-
kładami krajów, które próbowały to zrobić” (s. 162). Wymienia przy 
tym sześć argumentów, które jego zdaniem świadczą o tym, że tożsa-
mość narodowa ma fundamentalne znacznie dla współczesnego ładu 
międzynarodowego: 1) słaba tożsamość narodowa stwarza zagrożenie 
rozpadu państw, poza tym większe organizmy są w stanie lepiej dbać 
o swą pozycję międzynarodową niż mniejsze; 2) problem korupcji jest 
najczęściej spotykany w społeczeństwach o słabej tożsamości narodo-
wej; 3) znaczenie dla rozwoju gospodarczego – ludzie dumni ze swego 
kraju chętniej pracują na jego rzecz i dostrzegają interes publiczny; 
4) tożsamość narodowa powiększa krąg zaufania, który leży u pod-
staw kapitału społecznego; 5) utrzymywanie sieci zabezpieczeń spo-
łecznych, które łagodzą nierówności materialne (przykładem państw 
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opiekuńczych o silnej tożsamości narodowej są państwa skandynaw-
skie); 6) tożsamość narodowa umożliwia powstanie demokracji libe-
ralnej, która jest „domyślnym kontraktem między obywatelami a ich 
rządem i między samymi obywatelami [...] jeżeli obywatele nie wie-
rzą, że są częścią tej samej wspólnoty politycznej, system nie będzie 
działał” (s. 165).

Brak silnej i spójnej tożsamości na poziomie europejskim jest, jego 
zdaniem, przyczyną obecnego załamania idei Unii Europejskiej, do 
którego doprowadziły dwa kryzysy: finansowy oraz imigracyjny. Oba 
ujawniły brak solidarności oraz głębokie różnice – najpierw pomiędzy 
północą a południem, potem między wschodem a zachodem, a tak-
że liczne narodowe partykularyzmy. Dodatkowo kryzys imigracyjny, 
w powiązaniu z zamachami terrorystycznymi przeprowadzanymi czę-
sto przez drugie lub trzecie pokolenie imigrantów, podał w wątpliwość 
dotychczasową politykę asymilacyjną. Podobnie wyglądało to w USA, 
gdzie jako zagrożenie byli postrzegani również imigranci z Meksyku.

Postulując tworzenie liberalnych tożsamości narodowych, Fukuya-
ma podkreśla znaczenie norm i wartości kulturowych, które stały 
się fundamentem dla istniejących już wspólnot – nawet tych, które 
mają charakter zdecydowanie bardziej polityczny i obywatelski niż 
etnokulturowy. Przytacza stwierdzenie Samuela Huntingtona z jego 
ostatniej książki pt. Kim jesteśmy?: „Czy Ameryka byłaby dzisiejszą 
Ameryką, gdyby w siedemnastym i osiemnastym wieku została za-
siedlona nie przez brytyjskich protestantów, lecz francuskich, hi-
szpańskich lub portugalskich katolików? Odpowiedź brzmi: nie. To 
nie byłaby Ameryka – to byłby Quebec, Meksyk lub Brazylia” (s. 198). 
Fukuyama bierze w obronę Huntingtona, oskarżanego o rasizm. Jego 
zdaniem Huntington nie twierdzi, że za Amerykanów można uznać 
jedynie anglosaskich protestantów, lecz podkreśla znaczenie ich kul-
tury, w tym na przykład etosu pracy, dla późniejszego rozwoju kraju. 
Fukuyama stwierdza, że kluczowa dla rozwoju państwa oraz pozycji 
imigrantów jest ich zdolność do przyjęcia wartości kulturowych, co 
jest fundamentalne dla społeczeństwa przyjmującego. Nie musi to 
jednak oznaczać porzucenia własnych tożsamości religijnych i etnicz-
nych. Huntington mylił się natomiast – twierdzi autor Tożsamości – 
gdy obawiał się, że meksykańscy imigranci nie będą w stanie przyjąć 
tych wartości i zwyczajów. Uzasadniony był jednak jego niepokój, że 
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współczesne rozumienie wielokulturowości stwarza niepotrzebne 
przeszkody w asymilacji.

Książkę zamyka rozdział o znamiennym tytule Co robić?. „Nie 
możemy uciec od tożsamości ani od polityki tożsamości. Tożsamość 
jest «przybyłą do nas potężną ideą moralną» [...] i odkąd opiera się na 
uniwersalnej ludzkiej psychologii thymos, przekracza granice i kultu-
ry. Ta idea [...] ogniskuje naturalne żądanie uznania naszej godności 
i daje nam język, byśmy mogli wyrazić niezadowolenie, które się ro-
dzi, gdy takiego uznania nie uzyskujemy” (s. 201) – pisze Fukuyama 
na wstępie do tego rozdziału. Jeszcze raz syntetyzuje tu clue proble-
mu współczesnych demokracji liberalnych, które zbudowane są na 
idei równości i wolności jednostek, jednak w praktyce nie są w stanie 
zagwarantować równego traktowania wszystkich przez rząd i współ-
obywateli. W efekcie globalizacji demokracje liberalne z czasem stawa-
ły się coraz bardziej zróżnicowane. Rodziło to żądanie uznania przez 
grupy, które wcześniej były niewidoczne. Spełnienie tych postulatów 
prowadziło zaś do wyparcia z życia publicznego i obniżenia statusu 
grup, które tradycyjnie czuły się „solą ziemi”. Finalnie prowadzi to do 
wycofywania się wszystkich w stronę coraz węższych tożsamości, co 
zagraża zdolności porozumienia i wspólnego działania całego społe-
czeństwa. Problem współczesnej polityki polega, zdaniem Fukuyamy, 
na tym, że lewica nie chce dostrzec dowodów na to, że program asy-
milacji nie działa, zaś nowa, populistyczna prawica patrzy z nostal-
gią na zanikającą kulturę etnonarodową i tożsamości religijne. Mając 
świadomość, że nie uciekniemy od polityki tożsamościowej, powinni-
śmy kierować ją w stronę szerszych ram, gwarantujących powszechny 
szacunek i funkcjonowanie demokracji. Tą ramą jest właśnie liberalna 
tożsamość narodowa, oparta na obywatelstwie i wspólnocie politycz-
nej, a nie na etniczności i kulturze.

Fukuyama proponuje kilka rozwiązań dla UE i USA. Pierwszym 
krokiem powinno być ograniczenie wszelkich działań dyskrymina-
cyjnych wobec mniejszości, które popychają je do walki o godność. 
Zdaniem amerykańskiego politologa Unia Europejska powinna zdecy-
dowanie postawić na wspólną tożsamość, opartą na jednym, unijnym 
obywatelstwie. By przyniosło ono efekty tożsamościowe i polityczne, 
UE powinna się demokratyzować, przenosząc ciężar rządzenia z Ko-
misji na Parlament, oraz postawić na politykę symboliczną i eduka-
cję w duchu wspólnej, silnej tożsamości europejskiej. Wspomniane 
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obywatelstwo europejskie powinno być natomiast czymś o wiele bar-
dziej ekskluzywnym – UE powinna wprowadzić bardziej surowe wy-
magania dotyczące naturalizacji, wzorem Stanów Zjednoczonych 
(wymagania dot. znajomości języka, historii, kultury). Poważnym 
problemem dla współczesnych demokracji liberalnych jest, zdaniem 
autora, podwójne obywatelstwo, które pociąga za sobą podwójną lo-
jalność polityczną, czego przykładem jest agitacja wyborcza prezy-
denta Recepa T. Erdoğana wśród niemieckich Turków. Wzorem USA 
państwa europejskie powinny odejść też od rozumienia tożsamości 
narodowej w oparciu o etniczność.

Stany Zjednoczone powinny zaś powrócić do obrony tożsamości, 
która zrodziła się w tym kraju w wyniku wojny secesyjnej. Doceniając 
plusy, jakie daje różnorodność kulturowa, należy podkreślać przywią-
zanie do konkretnych idei, takich jak konstytucjonalizm, rządy prawa 
i równość wszystkich ludzi. Problemem USA jest, według Fukuyamy, 
niekonsekwentne realizowanie własnej polityki imigracyjnej. Wyjściem 
z tej sytuacji byłoby zwiększenie wysiłku na rzecz uszczelnienia gra-
nic przy jednoczesnym umożliwieniu „nielegalnym” cudzoziemcom 
ubiegania się o obywatelstwo.

Fukuyama postuluje większą koncentrację polityki imigracyjnej – 
zarówno w UE, jak i USA – na poprawieniu procesu przystosowania 
imigrantów do kraju przyjmującego. Chodzi tu zarówno o większy 
nacisk na edukację obywatelską w szkole, jak i powrót do powszech-
nego obowiązku służby wojskowej (lub innej służby cywilnej). W ten 
sposób podkreślony zostanie fakt, że obywatelstwo jest również za-
angażowaniem i poświęceniem. Przy odpowiedniej organizacji zmu-
szałoby to również przedstawicieli różnych grup do wspólnej pracy 
na rzecz dobra wspólnego.

Niniejsza książka potwierdza charakter uprawianej przez Francisa 
Fukuyamę refleksji, co zostało zasygnalizowane na wstępie tego arty-
kułu. Amerykański politolog po raz kolejny jawi się jako uważny ana-
lityk procesów społeczno-politycznych, który potrafi uchwycić ducha 
czasów, emocje i mentalność współczesnych. Niezwykle trafna wydaje 
się również jego diagnoza przyczyn współczesnego kryzysu liberalnej 
demokracji, ze słusznym wskazaniem błędów popełnianych przez le-
wicę oraz niebezpieczeństw postulatów nowej, populistycznej prawicy.

Fukuyama w ciekawy i dość niestandardowy sposób ujmuje feno-
men tożsamości zbiorowej. Posługuje się tu myślą klasyków, takich 
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jak Ernest Gellner, przy czym sięga również głęboko do filozofii kla-
sycznej. Metodologicznie dyskusyjne może być sprowadzenie zjawi-
ska tożsamości indywidualnej oraz zbiorowej do jednego fenomenu. 
Badacze społeczni i kulturowi zwykli przyjmować, że są to zupełnie 
odrębne zjawiska, których nie należy łączyć. Odpowiedź na pytania, 
kim jestem jako jednostka i kim jesteśmy jako zbiorowość, postrzega-
no jako powstające w ramach innych procesów psychologicznych i so-
cjalizacyjnych, a przede wszystkim zupełnie nieprzystające do siebie 
sposoby pojmowania świata. Fukuyama nie jest pierwszym, który łączy 
je w jeden fenomen, niemniej podejście to może budzić wątpliwości 
licznych socjologów i antropologów kultury. Nie oznacza to jednak, 
że na poziomie analizy procesów społeczno-politycznych podejście 
amerykańskiego politologa jest błędne.

Recepty na kryzys liberalnej demokracji, które proponuje Fukuya-
ma, można uznać za postulat powrotu do korzeni w postrzeganiu 
wspólnot politycznych. Nie jest to myśl bardzo nowatorska – temat 
„liberalnego nacjonalizmu” przewijał się w pracach wielu badaczy, by 
wspomnieć choćby Andrzeja Walickiego.

Liczne pomysły amerykańskiego politologa przypominają niestety 
pobożne życzenia obrońcy liberalnej demokracji, którego rozczaro-
wała dotychczasowa, lewicowa agenda polityczna. Dostrzegając siłę 
tożsamości jako emocji społeczno-politycznej oraz niebezpieczeństwo 
rządu dusz nowej prawicy, próbuje on znaleźć drogę środka pomiędzy 
zwrotem w stronę tożsamości kulturowych a obroną otwartości i rów-
ności społecznej. Jego odpowiedzią jest więc polityka asymilacji, której 
fundamentem mają być wartości obywatelskie, a nie etnokulturowe. 
Wydaje się, że Fukuyama pozostawił pewną lukę w swoim wywodzie. 
Wskazuje, że funkcjonowanie liberalnych demokracji doprowadziło 
do poczucia dyskryminacji ze strony licznych grup ludności, na co 
odpowiedzią był błędny „model terapeutyczny” państwa, który do-
prowadził do dalszych podziałów społecznych. Postulując powrót do 
polityki asymilacji, Fukuyama nie przekonuje, dlaczego tym razem nie 
miałaby ona doprowadzić do poczucia dyskryminacji ze strony kolej-
nych lub tych samych grup.

Innym problemem jest przełożenie pomysłów Fukuyamy na prakty-
kę polityczną, nawet na poziomie ćwiczenia intelektualnego. Dotyczy 
to szczególnie recept kierowanych w stronę Unii Europejskiej. Fun-
damentalne pytanie brzmi: czy Fukuyama nie przecenił stopnia inte-
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gracji kulturowej i politycznej UE? Wszak współczesna Europa zdaje 
się przeżywać kryzys tożsamości na przynajmniej dwóch poziomach. 
Pierwszym są narodowe partykularyzmy, a drugim kryzys poczucia 
wspólnoty w poszczególnych państwach członkowskich UE, których 
społeczeństwa dzielą obecnie konflikty, określane publicystycznie 
mianem „plemiennych”. Czy odpowiedzią na te zjawiska może być 
budowa silnej tożsamości europejskiej? Wydaje się to niestety niere-
alne. Propozycja Fukuyamy jest rodzajem odgórnej, paneuropejskiej 
rewolucji tożsamościowej. Będąc świadomym siły emocji narodowych 
w Europie, trudno wyobrazić sobie, by taka polityka nie doprowadziła 
do wzmocnienia sił odśrodkowych w UE oraz pogłębienia podziałów 
w państwach członkowskich.

Nie znaczy to jednak, że recepty Fukuyamy należy uznać za zupeł-
nie nieprzystające do europejskiej rzeczywistości. Być może jego ideę 
silnych, lecz inkluzyjnych tożsamości o obywatelskim charakterze, 
z wyraźnym komponentem kulturowym (lecz nie etnicznym), warto 
spróbować przełożyć na rzeczywistość europejskich państw narodo-
wych. Jednoczesne utrzymanie siły oddziaływania Brukseli oraz pod-
kreślanie wartości wspólnoty europejskiej składają się na rozwiązanie 
o wiele bardziej realistyczne A może również bardziej adekwatne do 
współczesnego kryzysu liberalnej demokracji w Europie.


