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 V monografiji, ki izhaja iz eseja M. Kundere  »Tragedija 

srednje Evrope / Tragedy of Central Europe« (1984) in 
predstavlja ključno teoretsko in filozofsko delo o 
konceptu srednje Evropi v kontekstu evropskih 
integracij in »nove Evrope«, so poglavja napisali 
Zygmunt Bauman, G. Schöpflin, L. Donskis, S. Auer, R. 
Rizman, S. Bianchini, I. Dabašinskiene, A. Balcytiene, J. D. 
Mininger, K. Czyzewski, S. Abrahám in R. Raud. Poglavje, 
napisano kot teoretska znanstvena (konceptualna) 
razprava, razpravlja o kolektivnih identitetah ter 
oblikovanju evropskih in srednjeevropskih identitet, pri 
čemer – ob upoštevanju Kunderinega koncepta in 
razmišljanj ostalih avtorjev – izhaja iz osebnih izkušenj 
in dojemanj ter posebno pozornost nameni leposlovju, 
zgodovinski, politični in filozofski literaturi, ki so igrale 
pomembno vlogo v dojemanju in konceptualizaciji 
srednje Evrope. 
 
 



 Predzgodovina: 
 

 Proučevanje kolektivnih identitet in razmišljanja 
o evropskih identitetah – kaj je mogoče in kaj ne? 
 

 Erasmus Intensive Programme – sodelovanje 
univerz iz Bolonje, Budimpešte, Gradca, Kavnasa 
in Ljubljane kot organizacijski okvir, v katerem 
se oblikuje zamisel o knjigi o aktualni tematiki 
 

 Članek Milana Kundere kot izhodišče in okvir za 
razmišljanja o treh desetletjih razvoja v srednji 
Evropi 



 Srednja Evropa kot zgodovina, koncept in 
aktualni pojav: Kako sem spoznal, da Evropa 
in srednja Evropa obstajata in določata mojo 
identiteto? 
 

 Zakaj je vprašanje identitet aktualno za 
Evropo in Srednjo Evropo? Kateri dejavniki 
oblikujejo srednjeevropske identitete? 
 (vloga umetnosti, stikov ljudi, načinov 

življenja…) 
 (osebne izkušnje in spoznavanje drugih okolij) 



 KLJUČNA VPRAŠANJA: 
 Kaj je Evropa? 
 Kaj je „druga Evropa“? 
 Kaj je srednja Evropa? 
 Ali evropske in srednjeevropske identitete 

obstajajo? Kakšne so njihove vsebine in narava? 
Kakšen je njihov pomen? 

 Ali Evropa lahko preživi brez inkluzivnih in 
kompatibilnih evropskih identitet? 

 Ali obstajajo alternative preteklim in sedanjim 
konceptom (demokracija, kapitalizem, 
strankarski pluralizem) in identitetam 
(pretežno izključujočim identitetam, ki so 
lokalne, nacionalne, regionalne identitete)? 



Slika 1: Sočasne, pluralne, večplastne identitete: 
Temeljni model 
 Id... 

Id3 

Id2 

Id1 



Slika 2: Razširjeni model pluralnih/sočasnih/večplastnih 
identitet oz. identitetnih klastrov, ki izražajo večplastnost, 
kompleksnost, povezanost/prepletenost in medsebojno 
odvisnost „plasti identitet“, ki tvorijo identitetne klastre in 
vzorce individualnih in kolektivnih identitet 
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Slika 3: Kompleksni klastri in mreže pluralnih/sočasnih/ 
večplastnih identitet oz. identitetnih klastrov („identitetni 
zidaki“), ki se povezujejo v različne individualne in kolektivne 
identitete posameznikov in družbenih skupin 
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KLJUČNI EVROPSKI PROJEKT: 
 Oblikovanje pluralnih, inkluzivnih identitet, 

ki soobstajajo in se prekrivajo, v različnih 
medsebojnih odnosih – kot prirejene ali kot 
podrejene, kot primarne ali izpeljane…; 

 Vedenje o različnih okoliščinah, lastnostnih, 
odnosih in percepcijah, ki oblikujejo in 
preoblikujejo identitete… 

 Identitete kot odnosnosni/relacijski 
družbeni pojavi in dinamični evolucijski 
procesi, ki imajo svojo družbeno (relacijsko), 
prostorsko in časovno dimenzijo 


	Srednja Evropa in oblikovanje kolektivnih evropskih in srednjeevropskih identitet
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	KLJUČNI EVROPSKI PROJEKT:

