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Tożsamość w dobie postsekularyzmu. 

Kobiecość w postkolonialnej kulturze Kenii 

Symptomy i wyzwania postsekularnej globalizacji 

Jak podkreślają badacze reprezentujący różne perspektywy badaw-
cze, tacy jak Rosi Braidotti1, David Lehmann2, Henrietta Moore3, Julia 
Kristeva4, Paul Heelas i inni5 czy John D. Caputo i Gianni Vattimo6, ruchy 
globalizacyjne w świecie zachodnim zakwestionowały twierdzenie o para-
lelności procesów modernizacji i sekularyzacji, co uwydatniło się w ciągu 
ostatniej dekady szczególnie na Starym Kontynencie. Stało się tak m.in. pod 
wpływem neoliberalnych tendencji rynku do idealizacji (jak w przypadku 
biznesowo-komercyjnego projektu rekonstrukcji „raju”), upolitycznienia 
na fali ruchów emancypacyjnych kwestii tożsamości (tj. postpostmoderni-
stycznego odrodzenia potrzeby autentyczności i społecznej rewizji ekono-
mii przynależności), renesansu i ekspansji batalistycznego wymiaru islamu 
oraz powodowanego w znacznej mierze tą ekspansją niekontrolowanego 
napływu imigrantów z Azji i Afryki. 

 
 

                                                 
1 R. Braidotti, In Spite of the Times: The Postsecular Turn in Feminism, „Theory, Culture 

& Society” 2008, vol. 25, no. 6, s. 1–24; Transformations of Religion and the Public Sphere: 

Postsecular Publics, R Braidotti i in. (red.), London 2014, s. 296.  
2 D. Lehmann, Religion and Globalization, w: Religions in the Modern World. Traditions 

and Transformations, L. Woodhead, P. Fletcher, H. Kawanami, D. Smith (red.), London 2005, 
s. 345–364. 

3 H. L. Moore, The Subject of Anthropology: Gender, Symbolism and Psychoanalysis, 
Cambridge, UK; Malden, MA 2007, s. 288.  

4 J. Kristeva, This Incredible Need to Believe, New York 2009, s. 115. 
5 Religion, Modernity and Postmodernity, P. Heelas, D. Martin, P. Morris (red.), Lon-

don 1998, s. 338. 
6 J. D. Caputo, G. Vattimo, After the Death of God, New York 2007, s. 204. 
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W różny sposób i z odmienną mocą wymienione powyżej procesy 
obnażają fiasko cywilizacyjnego przedsięwzięcia nowoczesności, jakim 
jest odżegnanie się od (potrzeby) wiary (prereligijnej lub ukształtowa-
nej daną tradycją), jednocześnie ujawniając inherentną religijność tego 
nadmiernie (acz pozornie) zsekularyzowanego świata. Istotnie, mamy 
tu do czynienia z historyczną ironią: postmodernistyczna myśl zro-
dzona z potrzeby wyswobodzenia (się) bądź ucieczki i wolnego ekspe-
rymentu (w tym także religijnego) zatoczyła fatalny krąg. Zmierzch 
ideologii i zakwestionowanie (systemów) wartości, w których upatry-
wano źródło cierpień zarówno duchowych, jak i cielesnych, otworzył 
bramę pragmatyce wolności, tj. nieskrępowanej karnawalizacji różnicy 
wiodącej do cywilizacyjnego odurzenia wielością i kulturowego 
transu. Paradoksalnie pragnienie wolności stało się bezwolne, innymi 
słowy – praktycznie wykalkulowana wolność utrąca krytyczne myśle-
nie i ruguje wrażliwość, zaprowadzając osobliwy reżim (pseudo)wiary 
w „raj na ziemi”.  

Bodaj nigdzie nie jest to lepiej uwidocznione niż w obszarze no-
wych cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych będących 
jedną z głównych sił napędowych globalizacji, a tym samym – wyda-
wałoby się – sekularyzacji. Idealnie obrazując jedność absolutnej wol-
ności i niewoli, technologie komputerowe urzeczywistniają odwieczne 
marzenie ludzkości o boskiej mocy nieograniczonej kreacji, jednocze-
śnie – paradoksalnie – wyrażając głęboko zakorzenioną potrzebę wiary 
(prereligijnej i prepolitycznej).  

Współczesna Europa niewątpliwie usiłuje na nowo pogodzić się 
z obecnością wiary i religii w sferze publicznej. Stara się wypracować 
sposoby określania znaczenia i miejsca religii oraz metody interakcji, 
zwłaszcza w dobie intensywnych ruchów migracyjnych w kierunku 
Europy mających podłoże religijne. Dlatego istotna wydaje się bliższa 
analiza kontekstów postkolonialnych oraz zbadanie, czy i w jakim 
stopniu postsekularyzacja, której doświadcza Europa, również dotyczy 
i dotyka przybyszów spoza Starego Kontynentu. 

Tendencja do globalnego komunikowania i łączności nieuchronnie 
niesie za sobą konieczność adaptacji do nowych warunków oraz weryfi-
kacji zastanych porządków kulturowo-społecznych i tradycji religijnych. 
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Jak twierdzi David Lehmann, to religia (chrześcijańska) była „pierwot-
nym globalizatorem”7. Znamienne jest to, że w tym procesie w wielu kon-
tekstach postkolonialnych, niejednokrotnie upatrujących w globalizacji 
kolejną odsłonę imperialnej polityki Zachodu, lokalne systemy religijne 
stają się ważnym zapleczem w walce o utrzymanie własnej odrębności 
i autentyczności zarówno w wymiarze ogólnospołecznym i kulturowym, 
jak i jednostkowym i psychologicznym.  

Niniejszy tekst stanowi wynik krytycznej refleksji nad wynikami ba-
dań poświęconych zagadnieniu tożsamości kobiet kenijskich, która – jak 
mogłam zaobserwować na przestrzeni ostatnich trzech lat – coraz bar-
dziej rzeźbiona jest przez wyznawaną wiarę. Moje badania koncentrują 
się na chrześcijankach, co w społeczeństwie kenijskim, które mniej więcej 
w 80% deklaruje wiarę chrześcijańską (45% – wyznanie protestanckie, 
33% – wyznanie katolickie)8, pozwala na dogłębne zbadanie przyczyn 
i konsekwencji zmian tożsamościowych zachodzących wskutek wzmo-
żonej obecności i aktywności religii w postkolonialnej Kenii.  

Glokalny kontekst kenijski wyłania się współcześnie jako postseku-
larny, w którym religia umacnia się i powraca jako spoiwo ogólnospo-
łeczne, przenikające wszystkie dziedziny życia i odgrywające zasadniczą 
rolę w utrzymaniu spójności tradycyjnego świata, nadając sens istnieniu 
oraz pełniąc rolę integrującą i tożsamościowotwórczą. Rozpatrując współ-
czesny kontekst kenijski i omawiając wybrane przykłady wpływu religii 
na tożsamość kobiet, koncentruję tutaj uwagę na konsekwencjach płyną-
cych z obserwowanego współcześnie renesansu wiary chrześcijańskiej. 
Z uwagi na znamienny brak antropologicznych i psychologicznych analiz 
współczesnych tendencji religijnych w wielokulturowym kontekście ke-
nijskim proponuję najpierw nakreślić mapę terenu badawczego dla za-
gadnienia postsekularyzmu, które z kolei – podobnie jak postkolonializm 

                                                 
7 D. Lehmann, Religion and Globalization, w: Religions in the Modern World, L. Wood-

head, P. Fletcher, H. Kawanami, D. Smith, London 2005, s. 345–364, 345. 
8 Dane liczbowe pochodzą z oficjalnej strony internetowej Republiki Kenii: 

www.republicofkenya.org [dostęp: 6 IX 2015]. Intensywny napływ chrześcijańskich 
misjonarzy w XIX wieku walnie przyczynił się do aktualnego krajobrazu religijnego 
Kenii. Szacuje się, że w Kenii istnieje ponad 400 denominacji chrześcijańskich (głównie 
protestanckich, z których najliczniejszą stanowią zielonoświątkowcy, tj. około 60% po-
pulacji). Kościół katolicki i Anglikański Kościół Kenii należą do najlepiej zakorzenio-
nych i strukturalnie zorganizowanych instytucji wyznaniowych w kraju.  
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– zajmując obszar pomiędzy podmiotem badającym a przedmiotem ana-
lizy, a tym samym kwestionując tradycyjną epistemologię, wymusza 
alternatywną metodologię. 

Ze względu na zasadniczy temat poruszany w artykule, tj. post-
sekularną podmiotowość z jednej strony i procesy, którym podlega 
w środowisku postkolonialnym z drugiej strony, stanowi on próbę kry-
tycznej kartografii i symptomatologii kulturowej dla uchwycenia trans-
kulturowych zjawisk i paralel w epoce religijnej globalizacji. Z jednej 
strony nawrót wierzeń chrześcijańskich w Kenii skutkuje petryfikacją 
i usztywnieniem obowiązujących norm i wyobrażeń kobiecości, z dru-
giej zaś – pod wpływem sił globalizacyjnych znoszących granice i ogra-
niczenia oraz wymuszających otwartość (np. endogeniczne ruchy mi-
gracyjne) – kobiety stają się coraz bardziej obecne i aktywne w życiu 
społecznym i ekonomicznym, co niewątpliwie jest konsekwencją trans-
formacji na poziomie tożsamości i redefinicji poczucia kobiecości.  

Odwołując się do przeprowadzonych badań i wywiadów, przyjrzę 
się religijnemu wymiarowi kobiecej tożsamości, który wyłania się jako 
element zasadniczy w globalizującej się postsekularnej Kenii. Kobieca 
tożsamość, będąc materią kształtowaną emancypacyjnymi dyskursami 
globalizacyjnymi, a zarazem instrumentem i celem neochrześcijańskiej 
ortodoksji, w interesujący sposób staje się Agambenowskim „muzułma-
ninem”9 – polem walki zarówno o symboliczne znaczenie na poziomie 
tożsamości, jak i czysto fizyczne i codzienne przetrwanie kobiet. Od-
wrotnie niż w przypadku tożsamościowego administrowania egzysten-
cji przez patriarchalną biowładzę współczesny społeczno-religijny kon-
tekst kenijski zdaje się psychologicznie konstruować kobiecość jako 
swoistą świadomość (cielesnego) ocalenia. Adaptując powyższe spo-
strzeżenie Giorgia Agambena dla zrozumienia współczesnej tożsamości 
kobiet kenijskich, analizuję wpływ (neochrześcijańskiej) religii i (post-
kolonialnej) kultury na tożsamość kobiet w etnicznie zróżnicowanym 
środowisku. 

Zanim przejdę do omówienia oraz zilustrowania psychologicznego 
procesu i kształtowania kobiecej tożsamości w wymiarze cielesnym, 
a następnie wskażę jego główne czynniki we współczesnym wielokul-
turowym kontekście kenijskim, rozpocznę od szerszej postkolonialnej 

                                                 
9 G. Agamben, Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive, New York 1999, s. 175 

[wyd. pol. Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, S. Królak (tłum.), Warszawa 2008].  
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refleksji. Chciałabym zauważyć, że obecna – rzekomo postsekularna 
– epoka odsłania w nader przewrotny i historycznie ironiczny sposób 
dość posępny krajobraz arcyświeckiej eksploatacji na poziomie spo-
łeczno-ekonomicznym i frywolnie hiperrzeczywistej reinterpretacji 
pojęcia boskości. Dowodzi to symptomatycznie – jak sądzę – nie tyle 
(pozornie) logicznego powrotu religii do publicznej sfery działań poli-
tycznych i namysłu etycznego, ile obnaża właściwą skłonność dominu-
jącego systemu patriarchalnej władzy do perwersyjnego zaspokajania 
się, a w konsekwencji prowadzi do odrodzenia po dwóch stuleciach 
tradycji modernistycznej krytyki religii.  

Rzeczoną perwersyjność rozumiem za Julią Kristevą, która podda-
jąc pojęcie ciekawej redefinicji, transformuje jego powszechne znaczenie 
poprzez wskazanie na obecną na gruncie języka francuskiego zna-
mienną homonimiczność, tj. père (’ojciec’) + vers (’w stronę’)10, co z kolei 
adekwatnie ujmuje teraźniejszy kulturowy zwrot ku religii (w tym przy-
padku chrześcijańskiej) jako systemu patriarchalnej władzy. Co więcej, 
postsekularyzm ujawnia kapitalistyczną eskalację „wesołego barbarzyń-
stwa” z jednej strony i pogańskiej performatywności sacrum z drugiej 
strony. O ile pierwsza tendencja skutkuje onkologicznym rozrostem po-
litycznej znieczulicy (np. bezlitosny ekonomizm, plutokracja) i etycznej 
drętwoty (np. fetyszystyczne zaprzeczenie bądź wyparcie rosnącej skali 
patologii dominującego systemu, takich jak przemoc, bieda, cierpienie, 
i ich banalizowanie), o tyle druga napędza fundamentalistyczny fana-
tyzm i chorobliwy obskurantyzm. Tym, co jednak postsekularyzm po-
niekąd ekshumuje i z czego wydatnie czerpie, jest – recypując określenie 
Julii Kristevej – „niewiarygodna potrzeba wiary”11. 

Krytycznie przyglądając się różnorakim procesom tożsamościowym 
zachodzącym w kulturze zachodniej (m.in. coraz liczniejszym zjazdom 
w ramach Światowych Dni Młodzieży, mariażowi między ruchami neo-
faszystowskimi a wartościami chrześcijańskimi, werginetkom – ruchowi 
dziewic konsekrowanych, wirtualnym społecznościom wyznaniowym, 

                                                 
10 Julia Kristeva, odwołując się do kontekstu języka francuskiego i obserwowanej 

na jego gruncie homonimii, dokonuje politycznej reinterpretacji pojęcia, tj. pèr(e)-vers-ion 
(’w kierunku ojca’). Wskazuje na dialektyczny i tautologiczny (a więc systemowy, her-
metycznie zamknięty w obrębie panującego systemu symbolicznego) charakter aktów 
perwersyjnych, które swoim odstępstwem od normy potwierdzają i umacniają dominu-
jącą strukturę; J. Kristeva, This Incredible…, New York 2009, s. 115. 

11 Tamże.  
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religijnemu wymiarowi fenomenu mediów społecznościowych, cyfryza-
cji praktyk religijnych itp.), pokuszę się o diagnozę, iż postpostmoderni-
styczny nawrót religii i religijności stanowi próbę odpowiedzi na wy-
zwanie wiary, która od czasów Immanuela Kanta pozostawała pogrze-
bana w „prywatnej sferze osobistej moralności” jako wiara objawiona, 
wymagająca uwierzenia (tj. de facto zawierzenia). 

W gruncie rzeczy postpostmodernistyczny zwrot ku wierze i religii 
nie dziwi. Co jednak istotne, nawrót tudzież zderzenie religii pozostaje 
w moim rozumieniu jedynie epifenomenem. Kwestionując i usuwając 
wszelkie fundamenty (w tym również transcendentne i boskie), które 
podtrzymują dominujący porządek społeczny, postmodernizm stworzył 
możliwość obejścia bądź zawieszenia fenomenologicznej aporii. W post-
modernizmie, zamiast przyjąć Boga jako danego (objawionego) lub agno-
stycznie założonego, podejmuje się na nowo pytanie o Jego istotę i sens. 
Pytanie to wynika ze Spinozjańskiego dictum, zgodnie z którym nie 
można zbudować adekwatnego obrazu człowieka, nie mając najpierw 
adekwatnego obrazu Boga, co widać na przykładzie różnych społecz-
nych i psychologicznych działań transformacyjnych. W konsekwencji 
błędne wydaje się postrzeganie postsekularyzmu w kategoriach po-
wrotu, gdyż wszelki powrót jest już zawsze krokiem naprzód, pokazują-
cym wyraźnie kierunek rozwoju pojedynczego i kolektywnego ludz-
kiego pragnienia.  

Jak twierdzi Luce Irigaray, „Bóg nie ma w sobie nic z moralności. 
Jedynie pokazuje drogę. Jest zachętą do bardziej perfekcyjnego roz-
woju”12. Kontynuując tę myśl, uważam, że sens postsekularyzmu naj-
pełniej wyraża się w cywilizacyjnej (tj. zachodniej) potrzebie ponow-
nego przemyślenia nie tyle (pojęcia) Boga czy Jego religijnej, kulturo-
wej, syntezy, ile raczej samej (cielesnej) zdolności wiary w sensie afek-
tywnym, a więc pozasymbolicznym, (potrzeby) wiary jako cielesnego 
afektu, co z kolei – zbiegając się z prądem globalizacji i jego rewizyjnej 
tendencji – przekłada się na obszar tożsamości, gruntownie go trans-
formując. 

 

                                                 
12 L. Irigaray, Sexes and Genealogies, New York 1993, s. 206; zob. też s. 68–69.  
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Tożsamość a globalność 

Tożsamość koncepcyjnie stanowi schemat tego, kim się jest, innymi 
słowy – zespół właściwości specyficznych dla danej jednostki. Tożsamość 
wyraża również pewną oryginalność, odrębność, niepowtarzalność; to 
ona sprawia, że różnimy się od innych ludzi. W swoich badaniach ujmuję 
tożsamość w sposób egzystencjalny, jako projekt i dynamiczny proces; 
tożsamość nie jest „dana” człowiekowi, lecz musi zostać wypracowana.  

Anthony Giddens stwierdza: „Tożsamość jednostki nie jest po pro-
stu czymś danym jako czynnik ciągłości jej działania, ale czymś, co musi 
być rutynowo wytwarzane i podtrzymywane przez refleksyjnie działa-
jącą jednostkę”13. W swojej teorii A. Giddens definiuje tożsamość jako 
proces i projekt refleksyjny zarazem; tożsamość jest dla niego „zbiorem 
właściwości charakteryzujących mniej lub bardziej trwale jednostkę. Jest 
procesem, a nie stanem”14. Współczesne koncepcje tożsamości podkre-
ślają, iż jest ona kreowana i podtrzymywana przez jednostkę. Anthony 
Giddens proponuje ujęcie, w którym tożsamość postrzegana jest jako 
projekt rozumiany kreacjonistycznie. „Tożsamość – pisze socjolog – jest 
projektem refleksyjnym, za który jednostka jest odpowiedzialna. Jeste-
śmy nie tym, czym jesteśmy, ale tym, co z siebie zrobimy”15. 

W takim rozumieniu tożsamości koncentrujemy się na sposobie, 
w jaki ona powstaje, przekształca się, nie zaś na tym, czym jest. Cytując 
Zygmunta Baumana, można powiedzieć, że „tożsamość jawi się nam 
raczej jako coś, co należy wytworzyć, a nie odkryć, jako przedmiot na-
szych wysiłków, »cel«, do którego należy dojść, jako coś, co musimy 
dopiero sklecić z części lub wybrać z dostępnych całości, a potem o to 
walczyć i chronić”16. Z pojęciem tożsamości nierozerwalnie związane 
jest także zjawisko „świadomości siebie”17. To, kim staje się osoba, wy-
nika z jej starań zmierzających do rekonstrukcji, lepszego poznania sa-
mej siebie. 

                                                 
13 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowocze-

sności, A. Szulżycka (tłum.), Warszawa 2002, s. 74. 
14 Tamże. 
15 Tamże, s. 105. 
16 Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, J. Łaszcz (tłum.), Gdańsk 2007, 

s. 18. 
17 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2007. 
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Jak pisze Zbigniew Bokszański, „tożsamość to zbiór właściwości opi-
sujących istotne cechy podmiotu społecznego w jego własnych przeko-
naniach”18. Tożsamość jest otwartym projektem; jednostka sama stwarza 
swoją tożsamość, ustawicznie podejmując próby samookreślenia. Jest to 
proces nieprzerwany – dążenie do czegoś, a nie osiągnięcie miejsca prze-
znaczenia. Dynamiczne ujęcie tożsamości łączy w sobie z pozoru prze-
ciwstawne kategorie: tożsamość i różnorodność. Jednakże takie podejście 
wydaje mi się aktualne i ważne z badawczego punktu widzenia, wszak 
przedmiotem zainteresowania niniejszej analizy jest form(uł)owanie się 
tożsamości współczesnej Kenijki ze szczególnym uwzględnieniem czyn-
nika religijnego, który ją kształtuje. 

Refleksje nad tożsamością współczesnej Kenijki dotyczą również 
problemu tożsamości uwikłanej w globalność. Dynamika przemian 
kulturowo-społecznych zachodzących na gruncie wschodnioafrykań-
skim wymusza na jednostce konieczność ciągłego określania siebie na 
nowo – w wymiarze osobowym, intersubiektywnym, religijnym i poli-
tycznym. Tożsamość w tym kontekście pozostaje w procesie nieustan-
nej zmiany; jest to tożsamość dynamiczna, tożsamość, której esencja 
tkwi w permanentnym stawaniu się; tożsamość zmieniająca się i krea-
tywnie wzbogacana.  

Konteksty transkulturowe, do których można zaliczyć współcze-
sną Kenię, sprzyjają wytwarzaniu tożsamości hybrydowej. W swoich 
badaniach posługuję się terminem „tożsamość hybrydowa” w odnie-
sieniu do krytycznych propozycji wysuniętych przez przedstawicielki 
tzw. czarnego feminizmu19. Czarne feministki zwróciły uwagę na hy-
brydową konstrukcję tożsamości kobiet. Płeć w ujęciu przedstawicielek 
czarnego feminizmu stanowi tylko jedną z kategorii potrzebnych do 
opisu tożsamości. Elementy konstruujące tożsamość kobiet to również 
rasa, klasa, orientacja seksualna, sytuacja ekonomiczna czy miejsce po-
chodzenia oraz – co niezwykle ważne – doświadczenia rodzące się na 
skrzyżowaniu czy też przecięciu się tych porządkujących kategorii po-
znawczych. Ponadto czarne feministki wskazują na symultaniczność 

                                                 
18 Tamże, s. 16. 
19 H. V. Carby, White Women Listen!, w: The Empire Strikes Back. Race and Racism in 70s 

Britain, Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham, London 1984; 
B. Hooks, Talking back: thinking feminist, thinking black, Boston 1989; G. C. Spivak, Can the Sub-

altern Speak?, w: Colonial Discourse and Post-Colonial Theory, P. Williams, L. Chrisman (red.), 
New York 1993. 
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i intersekcjonalność różnego rodzaju form opresji na tle rasowym, kla-
sowym czy seksualnym. Te systemy opresji, zwane „zwielokrotnionym 
zagrożeniem”, tj. seksizm, rasizm, dyskryminacja na tle ekonomicznym 
czy kulturowym, występują w życiu kenijskich kobiet i wydatnie zazna-
czają swoją obecność w procesie konstruowania przez nie tożsamości. 

Jak wynika z przeprowadzonych przeze mnie badań – a co również 
akcentuje Achille Mbembe w swojej pracy On the Postcolony20 – ciało wy-
łania się jako podstawowy wymiar, w którym doświadczane są procesy 
społeczno-kulturowe i gdzie inskrybowane są ślady napędzanych przez 
nie przemian. Ciało jest jednym z podstawowych układów definiowa-
nia i konstruowania tożsamości. Kreowanie własnej tożsamości jest pro-
cesem twórczym, wymagającym głębokiej refleksji i (auto)narracji. Za 
Anthonym Elliottem można powiedzieć, że „ciało jest tym, czym jeste-
śmy, co posiadamy i za pomocą czego działamy w życiu codziennym; 
ciało ma kluczowe znaczenie dla naszego jednostkowego, podmioto-
wego poczucia siebie”21.  

Cielesność jako konglomerat percepcyjny i sensotwórczy umożliwia 
osobie spostrzeganie i przeżywanie siebie, swojej odrębności fizycznej, 
spójności i ciągłości w czasie. Obszary takie, jak poczucie odrębności, 
ciągłości, spójności, generowania i posiadania treści, są kluczowe w pro-
cesie formułowania tożsamości. W kontekście cielesności szczególnie 
akcentuje się właśnie obszar odrębności i ciągłości, gdyż te aspekty są 
ściśle związane z doznaniami cielesnymi. 

Badania skupiające się na problemie tradycji znaczenia wymiaru 
płciowego tożsamości w kontekście wschodnioafrykańskim prowa-
dziła Henrietta Moore, przedstawiając tożsamość w ujęciu społeczno- 
-kulturowym22. Analizując istniejące w tym rejonie świata systemy sym-
boliczne, badaczka koncentruje uwagę na powiązaniach między nimi 
a płcią, cielesnością i seksualnością oraz ich kulturowo-społecznych 
transformacjach. 

                                                 
20 A. Mbembe, On the Postcolony, Berkeley 2001, s. 274. 
21 A. Elliott, Koncepcja „ja”, S. Królak (tłum.), Warszawa 2007, s. 120. 
22 H. L. Moore, Forms of Knowing and Un-knowing: Secrets about Society, Sexuality and God 

in Northern Kenya, w: Secrecy and Silence in the Research Process: Feminist Reflections, R. Ryan- 
-Flood, R. Gill (red.), London 2010, s. 30–41; taż, Female genital mutilation/cutting, „British Med-
ical Journal” 2013, vol. 347, no. 9; taż, Difference and Recognition: Postmillennial Identities and So-

cial Justice, „Signs. Journal of Women in Culture and Society” 2000, vol. 25, no. 4, s. 1129–1132. 
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Joshua Eshuchi i Tiafack Ojuku23 badali z kolei role społeczno- 
-kulturowe oraz relacje wśród kenijskich i kameruńskich studentów 
i studentek w odniesieniu do procesu globalizacji, który zestawia ze sobą 
konkurencyjne koncepcje kultury i wartości, a co za tym idzie – urucha-
mia proces „hybrydyzacji kulturowej”. Badacze podkreślają wydatny 
wpływ kultury na budowę tożsamości społeczno-poznawczej, stwier-
dzając, że otwarcie się na odmienne kultury wzmaga synkretyzację kul-
turową i ich konwergencję w stronę uniwersalizacji norm.  

Kobiety i ich role oraz prawa i możliwości są często w Kenii postrze-
gane przez pryzmat tradycji religijnej, historii kolonialnej i systemu pa-
triarchalnego24. Badanie przeprowadzone przez Bentę A. Abuyę, Elijaha 
O. Onsomu i DaKyshę Moore25 dotyczące dostępu dziewczynek do edu-
kacji w Kenii pokazuje, że problem ten nie ma jedynie przyczyn ekono-
micznych. Autorzy zwracają uwagę na znamienną nieobecność wy-
miaru społeczno-kulturowego płci w badaniach na tym obszarze, który 
w ich ocenie determinuje negatywny stosunek do edukacji kobiet. Bada-
cze analizują rolę społecznych konstrukcji w odniesieniu do dziewcząt 
ze szkół średnich, zwracając uwagę na obowiązujące wzorce ról społecz-
nych wynikające z przypisania do płci społeczno-kulturowej oraz zdefi-
niowane przez kontekst kulturowy i utrwalone przez socjalizację.  

Odrębną grupę stanowią badania nad seksualnością kobiet oraz ich 
autopercepcją26, a także badanie kobiecej seksualności, którym objęto 

                                                 
23 J. Eshuchi, T. Ojuku, The Impact of Academic Mobility on The Conceptualisation of 

Gender Roles and Relations Among Kenyan and Cameroonian Students, w: Internationalisa-

tion of African Higher Education: Towards Achieving the MDGs, C. Sehoole, J. Knight (red.), 
Rotterdam 2013, s. 73–91. 

24 B. A. Abuya, E. O. Onsomu, D. Moore, J. Sagwe, A phenomenological study of sexual 

harassment and violence among girls attending high schools in urban slums, Nairobi, Kenya, 
„Journal of School Violence” 2012, vol. 11, no. 4, s. 323–344; B. A. Abuya, E. O. Onsomu, 
D. Moore, C. N. Piper, Association Between Education and Domestic Violence Among Women 

Being Offered an HIV Test in Urban and Rural Areas in Kenya, „Journal of Interpersonal Vio-
lence” 2012, vol. 27, no. 10, s. 2022–2038; B. A. Abuya, E. O. Onsomu, D. Moore, Determi-

nants of educational exclusion: Poor urban girls’ experiences in- and out-of-school in Kenya, „Pro-
spects. Quarterly Review of Comparative Education” 2014, vol. 44, no. 3, s. 381–394. 

25 B. A. Abuya, E. O. Onsomu, D. Moore, Educational challenges and diminishing family 

safety net faced by high-school girls in a slum residence, Nairobi, Kenya, „International Journal 
of Educational Development” 2012, vol. 32, no. 1, s. 81–91. 

26 E. Cesnulyte, Ambiguous Pleasures: Sexuality and middle class self-perceptions in Na-

irobi, „African Affairs” 2013, vol. 112, no. 447, s. 330–332. 
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mieszkanki Nairobi27. Znamienny w tym kontekście jest brak badań do-
tyczących religijnego wymiaru tych procesów tożsamościowotwórczych, 
którymi zajmuję się w swoich pracach. 

Chrześcijańska „muzułmanka” 

Specyfika kultury afrykańskiej wyraźnie zaznacza się w ontologicz-
nym statusie religii i głębokiej przynależności społecznej do formacji re-
ligijnych. Zapewnia to integralność kulturowego kontinuum, w którym 
żyjący tworzą i rozwijają swoją tożsamość w dialogu ze światem ducho-
wym. Sens przynależności do danej społeczności nierozerwalnie wiąże 
się z wymiarem religijnym i wyraża poprzez niego. Etnicznie determi-
nowana religia jest efektem dynamicznej interakcji społeczności z obsza-
rem, który zamieszkuje, wydatnie przyczyniając się do wspólnotowo ge-
nerowanego poczucia tożsamości. Pod wpływem kontaktów z religiami 
uniwersalistycznymi w tradycyjnych wierzeniach afrykańskich doko-
nały się i wciąż dokonują zmiany. Wpływy religii światowych widoczne 
są zarówno w zmodyfikowanych mitologiach i dogmatach, jak i w prak-
tykach kulturowych.  

Stanisław Piłaszewicz podkreśla, że „afrykańskie religie rodzime są 
ciągle wszechobecne, jeśli nawet przeczą temu dane statystyczne. Jeszcze 
długo będą one w znacznej mierze kształtować światopogląd Afrykanów, 
chociaż prognozy futurologiczne zapowiadają ich dalszy upadek”28. Po-
mimo rosnącego wpływu chrześcijaństwa w Kenii obserwuje się postępu-
jący proces synkretyzacji prowadzący do reinterpretacji własnych zapa-
trywań na wszechświat. Jak pisze S. Piłaszewicz, „w miarę nasilania się 
obcych wpływów religijnych, kiedy zapożyczenia nie ograniczają się już 
tylko do kilku mało znaczących szczegółów, zmiana w systemie religii 
rodzimych przyjmuje głębszy charakter. Mamy wówczas do czynienia 
z synkretyzmami religijnymi, nazywanymi przez niektórych badaczy 
kultami neotradycyjnymi. Religia tradycyjna nie zatraca swej istoty i nie 
pomniejsza zasadniczo siły swojego oddziaływania, lecz staje się w zna-
czący sposób przetworzona. Wierzący stara się połączyć w zwartą całość 

                                                 
27 R. Spronk, Female sexuality in Nairobi: Flawed or favoured?, „Culture, Health & Sex-

uality” 2005, vol. 7, no. 3, s. 267–277. 
28 S. Piłaszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000, s. 345. 
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wierzeń i rytuałów fragmenty pochodzące z różnych systemów religij-
nych. Tak więc święci chrześcijańscy czy muzułmańscy mogą współ-
istnieć czy być identyfikowani z bóstwami i duchami przodków, a mity 
o stworzeniu stają się zabarwione motywami przejętymi z Koranu czy 
Księgi Rodzaju”29. 

Kenia jest krajem, w którym obecnie zachodzą istotne zmiany. Do-
tyczą one nie tylko miejsca kobiety w społeczeństwie, ale także jej poczu-
cia tożsamości, które ulega gruntownej transformacji wskutek różnego 
rodzaju presji i przemian cywilizacyjnych. Ewidentnie na podstawie 
przeprowadzonych dotychczas wywiadów z kobietami w Kenii mogę 
stwierdzić, iż religijny wymiar społecznego porządku postkolonialnego 
determinująco wpływa na poczucie i kształt tożsamości kobiet. Społe-
czeństwo, w którym współcześnie większą wagę przykłada się do wy-
znania (chrześcijańskiego) aniżeli koloru skóry, a niekiedy nawet etnicz-
nej przynależności, stanowi adekwatny teren badawczy dla eksploracji 
obecności religii zarówno w wymiarze publicznym, jak i na psycholo-
gicznym poziomie tożsamości. 

Sytuacja kenijskich kobiet w ogóle i Kenijek-chrześcijanek wydaje 
się z tej perspektywy wyjątkowa, nie tylko ze względu na ich społeczno-
-kulturowe usytuowanie, ale także jako symptom potencjalnej transfor-
macji dominującego, opresyjnego reżimu patriarchalnego. Jak pokazuje 
już przywoływane kameruńskie studium Achille Mbembe30, afrykański 
kontekst, łącząc tendencje postkolonialne (związane w tym przypadku 
z demontażem aparatu symbolicznej władzy kolonialnej i patriarchal-
nej) oraz postsekularne (odnoszące się zasadniczo do rewizji statusu 
i znaczenia importowanych religii europejskich), staje się laboratorium 
przemian w sferach publicznej i prywatnej, które wymagają dogłębnej 
analizy pod kątem kształtowania się i wyłaniania nowych form tożsa-
mościowych i kolektywnych form(uł) przynależności.  

Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań pozwalają zidenty-
fikować pewną dominującą tendencję psychospołecznego rozwoju toż-
samości chrześcijanek w Kenii żyjących w przestrzeni miejskiej. Postę-
pujące rozluźnienie lub usuwanie granic następujące w dużej mierze 
pod wpływem ruchów globalizacyjnych prowadzi do rzeczywistej 

                                                 
29 Tamże, s. 205. 
30 A. Mbembe, On the Postcolony, cyt. wyd. 
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(choć w kontekście kraju wciąż stosunkowo niewielkiej) zmiany poło-
żenia kobiet w Kenii, wyswobodzenia się z części tradycyjnych stereo-
typowych wyobrażeń i wartości, polepszenia ich sytuacji ekonomicznej 
i społecznej oraz poszerzenia zakresu możliwości ich rozwoju. Przywo-
łując figurę „muzułmanina” z pracy Homo sacer Giorgia Agambena31, 
zaryzykuję jednak twierdzenie, iż zmiana ta jest powierzchowna i zau-
ważalna jedynie z makroperspektywy systemu.  

Zgromadzone dzięki wywiadom materiały rzucają zupełnie od-
mienne światło, dużo mniej optymistyczne spojrzenie, na trajektorię tych 
zmian i ich rezultaty na poziomie doświadczenia i jednostkowego poczu-
cia tożsamości wśród kobiet. Jako przykład społecznej transformacji 
emancypacja kobiet w Kenii zbiegła się z tendencjami postsekularnymi, 
a w szczególności ze wzrostem obecności i znaczenia religii chrześcijań-
skiej (w różnych jej odmianach, np. katolickiej, protestanckiej). Trudno 
zatem byłoby nie dostrzec związku między czynnikiem religijnym a du-
chem liberalizacji przejawiającym się i motywującym społeczne dążenie 
równościowe.  

Wątek ten wielokrotnie pojawia się w opowieściach kobiet, które ak-
centują rolę religii chrześcijańskiej w procesie ich własnego uświadamia-
nia sobie swojej wartości jako kobiety, a tym samym wyłamują się męskiej 
dominacji. To stawia tę tradycję religijną – erygowaną bezsprzecznie na 
męskich (patriarchalnych) wyobrażeniach i wartościach – w innym świe-
tle i podkreśla zwłaszcza jej pragmatyczny wymiar umożliwiający arty-
kulację i symboliczną reprezentację własnej tożsamości w sposób stricte 
kobiecy. Jako takie, w mojej ocenie, postsekularne chrześcijaństwo ke-
nijskie stanowi nade wszystko przykład próby rekonstrukcji spuścizny 
polityczno-duchowej ideału humanizmu, który bierze w chrześcijań-
stwie swój historyczny i koncepcyjny początek (mimo że ostatecznie 
staje się w kontekście kultury zachodnioeuropejskiej jego radykalną 
krytyką). 

Wielu krytyków postkolonialnych zauważa, że obszar postkolonialny 
– będąc współcześnie egzotycznym teatrem globalnej eskalacji różnego 
rodzaju i rozmiaru zbrodni oraz jej zachodniej banalizacji – staje się wy-
jątkowo bezbronny, łatwo się poddaje (bądź pada ofiarą) intensywnej, 

                                                 
31 G. Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford 1998 [wyd. pol.: 

Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, M. Salwa (tłum.), Warszawa 2008]. 
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acz wysublimowanej estetycznie neokolonizacji, ulega procesom spo-
łecznej i tożsamościowej fragmentaryzacji (np. cyfryzacji komunikacji), 
co więcej – niesie współcześnie szczególną groźbę dehumanizacji za-
równo we własnym obrębie, jak i poprzez migracyjny eksport32. Ta kul-
turowa transformacja pociąga za sobą niewiarygodną potrzebę wiary, 
która idealnie wyraża się w chrześcijańskim humanizmie. Intelektualne 
i doktrynalne zesztywnienie instytucji Kościoła z jednej strony oraz du-
chowa petryfikacja homo religiosus z drugiej, zachodząca w różnym 
stopniu w kulturze zachodniej i fanatycznych odłamach islamu, zdają 
się omijać postkolonialny kontekst kenijski, w którym obserwujemy na 
fali powrotu chrześcijaństwa do sfery publicznej renesans humani-
stycznych wartości torujących drogę tożsamościowej metamorfozie.  

Bliższa analiza kobiecości przeprowadzona na podstawie materiału 
zebranego w trakcie wywiadów ukazuje nieco ciemniejszą stronę tego 
procesu. Niewątpliwie sytuacja Kenijek – pod wpływem ekonomicznych 
czynników globalizacyjnych i chrześcijańskiej neohumanizacji w dużych 
miastach – ulega pozytywnej przemianie, za czym idzie transformacja 
tożsamościowa, ujawniając na poziomie mikro inne oblicze, którego ade-
kwatną metaforą jest Agambenowski „muzułmanin”. Pomimo swojego 
ekstremalnego charakteru podyktowanego obozową genealogią figura 
ta, użyta w celach politycznych przez włoskiego filozofa, stawia przed 
zachodnią cywilizacją tyleż przerażającą, co trzeźwiącą diagnozę: krań-
cowość dotyczy nas wszystkich, bez wyjątku. „Muzułmanin” jako obo-
zowy kapo wyzbył się wszelkiej wrażliwości (w tym również świado-
mości cierpienia), poddając się beznamiętnie ślepemu (acz określonemu 
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i determinującemu) losowi. Zawieszony w „szarej strefie”33, między ży-
ciem a śmiercią, istnieje jedynie jako ocalały, tocząc bezsensowną walkę 
o przetrwanie.  

Tożsamość kobiet chrześcijanek w postkolonialnej Kenii zdaje się 
w sposób nieświadomy podlegać systemowemu nadzorowi i zarzą-
dzaniu. Proces ten odbywa się pod przykrywką dominującej ideologii 
chciwej ekonomicznej liberalizacji oraz intensywnej neochrześcijań-
skiej humanizacji wartości wyłaniających się jako główne narzędzia 
sublimujące patriarchalną władzę. Pozorna sekularyzacja – skrywająca 
właściwą religijność i objawiająca się niepohamowaną konsumpcją, 
masowym hedonizmem i narcystycznym upojeniem wyrażającym do-
minujące biologiczne podejście do życia – dobitnie dowodzi, że ludzi 
znacznie bardziej interesuje religijne show aniżeli autentyczne wyzna-
nie wiary i zobowiązanie się do jej przykazań.  

Systemowy powrót tradycyjnych wierzeń chrześcijańskich, które 
umacniają patriarchalną władzę jako wyraz humanizmu i wynikają-
cych z niego wartości – nadrzędności życia (ludzkiego), emancypacji 
od form zniewolenia, apoteozy indywidualizmu i manichejskiej moral-
ności, przyczynia się do utrwalenia porządku neoliberalnego, co para-
doksalnie prowadzi do jego autopatologizacji. Ślady tego są rozliczne: 
od polaryzacji ekonomicznych nierówności przez medykalizację istnie-
nia po jego militaryzację i nekrotechnologizację. Charakterystyczne jest 
to, że współczesna biowładza nie administruje życia – ani nie zmusza 
nikogo do istnienia, ani też (jeszcze) nikogo nie unicestwia – lecz gene-
ruje ocaleńców, czyli ludzi poddanych systemowemu losowi, w pełni 
od niego uzależnionych, bezwolnych, beznamiętnych, niewystarcza-
jąco świadomych i zbyt zmęczonych, aby pojąć i podjąć trud oporu.  

Analiza kontekstu kenijskiego pokazuje, że tylko pozornie „wyzwo-
lona” kobiecość wyraża sens homo sacer – zredukowana do biologicznej 
przeżywalności, „nagiego życia”, pozostająca na łasce biopolitycznego 
kierownictwa i jego strategicznych planów. Ten stan szczególnie dobrze 
jest doświadczany na poziomie ciała, które poddane (obok tradycyjnych 
przykazań patriarchalnej kobiecości) ekonomiczno-politycznemu impera-
tywowi emancypacji oraz religijnej trosce o siebie i innych, walczy o rege-
nerację i fizyczne przetrwanie w codziennej „obozowej” rzeczywistości.  

                                                 
33 P. M. Levi, The Gray Zone, w: The Drowned and the Saved, New York 1989, s. 208; 

zob. też s. 36–69. 
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Kobiety, które przestrzegają systemowych zaleceń i wykonują zle-
cenia z sukcesem, opłacają to karkołomnym zmęczeniem, które w syste-
mowej ekonomii fatygi kruszy wszelki opór, umożliwiając stosunkowo 
łatwą kontrolę. Przemęczone, aby dociekać przyczyn tego stanu, osta-
tecznie poddają się, obojętne na otaczające środowisko, zbyt apatyczne, 
nawet by cierpieć. W ich położeniu przejawia się pewien rodzaj fatali-
zmu, który zdaje się zbieżny z humanistycznymi obietnicami i warto-
ściami odradzającego się chrześcijaństwa. Wiara staje się dla kobiet oazą 
wytchnienia, tożsamościową ostoją pewności w dynamicznym, zmien-
nym i wyczerpującym świecie. W tym sensie przenoszą one doświadcze-
nie własnej tożsamości (tj. kobiecości) do innej sfery (sacrum), wolnej od 
wszelkich determinujących ich codziennych restrykcji na poziom nie-
złomnej duchowości, co błędnie może być postrzegane jako wyraz de-
wocji. To właśnie w tym (p)oddaniu (się) widoczny jest humanistyczny 
duch chrześcijaństwa w postaci dobroczynności, troski o siebie i innych. 
W tym doświadczeniu możemy również odkryć etyczny i polityczny ła-
dunek, jaki niesie za sobą wiara chrześcijańska. Ten ładunek – jak poka-
zuje postsekularna kultura kenijska – czyni tę wiarę wyjątkowo chary-
zmatyczną i popularną. 

Oddanie się (w) wierze (bądź ucieczka do niej i schronienie się w niej 
przed „obozową” rzeczywistością) wyłania się w tożsamościowym do-
świadczeniu kobiet jako akt sprawczy, odważny krok w kierunku pozy-
skania możliwości konstrukcji sensu i poczucia własnego „ja”. Odnajdując 
w postaci Boga wcielonego, Boga-człowieka, pierwiastek twórczy i ucie-
leśnienie nieograniczonej pojemności znaczeń34, a tym samym inspirację 
do zmiany siebie i swojej rzeczywistości, kobiety uciekają determinują-
cemu patriarchalnemu reżimowi. To w tym najpełniej wyraża się tra-
giczna, lecz ostatecznie szczęśliwa kobieca tożsamość jako (zawsze już) 
symbolicznie winna (zgodnie z doktryną chrześcijańską). Co więcej, rów-
nież w chrześcijańskiej humanistyce kobiety paradoksalnie odnajdują 
pewne wyzwolenie, które przejawia się na poziomie tożsamości jako 
zbawcza moc cierpienia, całkowicie pogrzebanego w „obozowej” rzeczy-
wistości.  

 

                                                 
34 J. Milbank, The Linguistic Turn as a Theological Turn, w: tegoż, The Word Made Strange: 

Theology Language and Culture, Oxford–Cambridge, MA 1997, s. 312.  
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Postsekularne kenijskie chrześcijaństwo wyłania się jako innowa-
cyjna próba interpretacji podstawowego daru chrześcijaństwa, tj. cierpie-
nia, którego misterium wyraża współczesna kobieca tożsamość w post-
kolonialnej Kenii. Wzorując się podświadomie na chrześcijańskim skryp-
cie – który każąc Bogu-człowiekowi cierpieć w niewyobrażalny sposób, 
uczy sztuki zbawienia przez ból (tj. humanizacji) – Kenijki-chrześcijanki 
znajdują ukojenie od otaczającej je niezbyt przyjaznej i mało pomocnej 
rzeczywistości społecznej. Oczywiście, nie będąc rdzennym wierzeniem, 
chrześcijaństwo nadal pozostaje depozytariuszem i propagatorem (neo)-
kolonialnych wartości oraz medium władzy patriarchalnej.  

Bliższa analiza wpływu chrześcijaństwa na tożsamość kobiet prze-
prowadzona na podstawie spersonalizowanych wywiadów pozwala do-
strzec jego odmienny potencjał etyczno-polityczny, stwarzający Kenijkom 
szansę alternatywnego rozwoju tożsamościowego. Kwestia ta stanowi 
niezwykle interesujący obszar badań, które pokazują, na czym polega ten 
religijny wymiar tożsamości kobiet szczególnie w postkolonialnym kon-
tekście współczesnej Kenii.  

Katarzyna Alicja Pawlak – A RELIGIOUSLY DETERMINED IDENTITY. FEMININITY 

IN POSTCOLONIAL KENYAN CULTURE 

As many authors emphasize, globalization processes in the West have radi-
cally undermined the argument about the co-determination of modernization 
and secularization. The tendency toward global communication and connectivity 
inevitably entails a necessity for adaptation to new circumstances and verifica-
tion of already established socio-cultural systems and religious traditions. Signi-
ficantly, in many post colonial contexts, which view globalization as yet another 
technique of Western imperialist politics, local religious systems become an im-
portant factor in their struggle to maintain autonomy and uniqueness.  

Contemporary glocal Kenyan context, emerges as a post-secular one, 
where religion strengthens its position and returns as a societal binder, per-
meating all spheres of existence, integrating and guaranteeing the cohesion of 
traditional world (view), thus considerably cotributing to the identity forma-
tion process. Investigating present-day Kenyan context in general and selected 
examples of how religion affects women’s identity in particular, I specifically 
focus on the ramifications of the revival of Christian faith. On the one hand, 
the resurgence of Christianity leads to tighten in gandossification of extant 
norms and imaginaries of femininity, and on the other hand, women – due to 
globalization which questions and gradually removes borders and limitations, 
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enforcing general openness (e.g. migration) – are becoming more and more 
visible and active in the social and economic spheres, which is inextricably re-
lated to identity transformation and a redefinition of femininity. Unlike, ho-
wever, in the case of identity-based administration of existence by the patriar-
chal biopower, contemporary social-religious Kenyan context appears to con-
struct femininity as a peculiar awareness of (corporeal) survival. Drawing on 
Giorgio Agamben’s work in my attempt to understand present-day Kenyan 
women’s sense of self, I aim to analyze how (Christian) religion and (postco-
lonial) culture impinge upon, and determine, women’s identity in ethnically 
diversified Kenya. 
 


