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Rooted cosmopolitans – idea to¿samoœci transnarodowej
i znaczenie granic w Europie

„Ka¿dy opis kondycji [Europejczyków] u zarania XXI wieku
musi rozpoczynaæ siê od stwierdzenia istnienia heterogeniczno-
œci, od zarysowania nachodz¹cych na siebie konturów i linii po-
dzia³ów europejskiej to¿samoœci i ¿ycia. S³owo «zarysowaæ»
zosta³o u¿yte w sposób celowy. Europa jest w koñcu miejscem,
chocia¿ jej granice zawsze by³y doœæ p³ynne”.

Tony Judt

Idea to¿samoœci transnarodowej pojawi³a siê w naukach spo³ecznych jako reakcja
na rosn¹c¹ z³o¿onoœæ rzeczywistoœci spo³eczno-kulturowej, hybrydycznoœæ i wieloœæ
przynale¿noœci poszczególnych jednostek1. Sieci powi¹zañ transnarodowych s¹ jed-
nym z najczêœciej wymienianych wyznaczników globalizacji. Mechanizm przep³y-
wów ponad granicami terytorialnymi, poczucie „wykorzenienia” ze wzglêdu na
oderwanie treœci kulturowych od miejsca2, kompresja czasoprzestrzeni czy koncepcja
p³ynnej nowoczesnoœci3 przedstawiaj¹ istotê identyfikacji to¿samoœciowych nazywa-
nych transnarodowymi i trans kulturowymi. Globalizacja posiada podwójn¹ dynamikê
– ujednolicenie i umasowienie kultury przy jednoczesnej fragmentaryzacji, powrocie
do lokalnoœci, kulturze ma³ych ojczyzn i regionalizacji. Termin „transnarodowy” jest
tu szczególnie u¿yteczny. Pozwala podkreœliæ powszechnoœæ ró¿norodnych przynale¿-

1 Do najbardziej aktualnych analiz relacji transnarodowych nale¿¹: S. Vertovec, Transnationa-
lism, Wyd. Routledge, New York 2009 oraz Transnationalism. Issues and perspectives, red. R. Roc-
co, F. J. Garcia Selgas, Editorial Complutense, Madrid 2006. Na gruncie nauk politycznych do
najwa¿niejszych omówieñ perspektywy transnarodowej nale¿¹: Transnational relations in world po-
litics, red. R. O. Keohane, J. S. Nye, Harvard University Press, Cambridge 1972; J. N. Rosenau, The
study of global interdependence: Essey on transnationalisation of world affairs, Pinter, London 1980.
Perspektywa transnarodowa sta³a siê tak¿e istotnym elementem badañ z zakresu terroryzmu i bezpie-
czeñstwa miêdzynarodowego. Zob. R. Kastoryano, The Reach of Transnationalism, Center for Inter-
national Studies and Research, Paris 2005, http://essays.ssrc.org/sept11/essays/kastoryano.htm.
Spoœród badañ socjologicznych i antropologicznych zjawiska transnarodowych identyfikacji i po-
wi¹zañ analizuj¹ m.in.: U. Hannerz, Powi¹zania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Wyd. Uni-
wersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2006; A. Appadurai, Nowoczesnoœæ bez granic. Kulturowe
wymiary globalizacji, Wyd. Universitas, Kraków 2005; J. Urry, Socjologia mobilnoœci, Wyd. PWN,
Warszawa 2009.

2 Zob. A. Giddens, Nowoczesnoœæ i to¿samoœæ. „Ja” i spo³eczeñstwo w epoce póŸnej nowocze-
snoœci, Wyd. PWN, Warszawa 2001.

3 Por. Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Pañstwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 2000.



noœci nie klasyfikuj¹c ich jako „miêdzynarodowych” – zwi¹zanych z polityk¹ pañstwa.
„Jednoczeœnie istnieje tu pewna ironia – transnarodowy – zwraca uwagê, na to co negu-
je, to jest na ci¹g³e znaczenie tego co narodowe”4. Ta dwuznacznoœæ i immanentne
odwo³anie do problematyki granic sprawia, i¿ pojêcie „transnarodowy” nabiera cha-
rakteru s³owa-klucza, a obszar jego zastosowania koncentruje siê wokó³ wszelkich
politycznie i kulturowo skonstruowanych granic oraz najró¿niejszych strategii ich
przekraczania. Transnarodowe s¹ bowiem powi¹zania handlowe, organizacje poza-
rz¹dowe, œwiatowa turystyka, pr¹dy artystyczne, terroryzm czy wreszcie poczucie
identyfikacji wielu ludzi, dla których „home means more than one country”5. Transna-
rodowa to¿samoœæ cechowaæ mo¿e zarówno jednostki, jak i aktorów miêdzynarodo-
wych. Ró¿nego rodzaju organizacje obywateli wykraczaj¹ce w swych dzia³aniach poza
obszar granic narodowych, zorientowane wokó³ wspólnych celów, interesów b¹dŸ
projektów zalicza siê do transnarodowej dzia³alnoœci obywatelskiej6. „Transnational

networks” to jednak równie¿ nieformalne powi¹zania tj. ³añcuchy migracyjne, organi-
zacje religijne czy dzia³alnoœæ przestêpcza.

W kontekœcie integracji europejskiej idea transnarodowych zwi¹zków posiada zna-
czenia ambiwalentne. Z jednej strony odzwierciedla bowiem europejsk¹ ideê ró¿no-
rodnoœci, mobilnoœci i aktywnoœci obywateli, z drugiej przeciwstawia siê politycznemu
realizmowi. Stawia pod znakiem zapytania znaczenie granic i to¿samoœci narodowej,
powoduje strach przed spo³eczn¹ dezintegracj¹. Sposób i stopieñ uznania identyfikacji
transnarodowej stanowi zatem wyzwanie i odzwierciedla symboliczn¹ konstrukcjê
znaczenia granic. Identyfikacja transnarodowa ma ponadto zupe³nie inny wymiar
w dyskursie kulturowym i politycznym. Ten pierwszy uœwiadamia nam dyfuzyjny cha-
rakter kultury i cechy spo³eczeñstw ponowoczesnych, ten drugi ods³ania dylematy
polityki pañstwa w wymiarze bezpieczeñstwa (terroryzm transnarodowy), polityki
spo³ecznej (migracje transnarodowe) czy to¿samoœci zbiorowej (idea transnarodowej
sfery publicznej w Europie). Artyku³ jest prób¹ zarysowania koncepcji transnarodo-
wych to¿samoœci z obu perspektyw w kontekœcie wspó³czesnych dylematów integracji
europejskiej.

Globalizacja i nowe to¿samoœci kulturowe – czyli wszyscy jesteœmy Kreolami

Okreœlenia to¿samoœæ transnarodowa jest dyskusyjne i z³o¿one. Powi¹zania trans-
narodowe odnosz¹ siê bowiem do kontaktów jednostek i grup ponad granicami pañstw
nie okreœlaj¹c obszaru ani zakresu tych relacji.

Termin „transnational” wprowadzi³ Randolph Bourne – amerykañski intelektuali-
sta i pisarz ju¿ w latach 20. XX wieku w g³oœnym eseju Trans National America, w któ-
rym skrytykowa³ politykê „rozpuszczania” kulturowej ró¿norodnoœci w spo³ecznym
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4 U. Hannerz, Powi¹zania transnarodowe…, op. cit., s. 19.
5 Zob. P. Levitt, Transnational Migrants: When „Home” Means More Than One Country, „Mi-

gration Fundamentals”, Oct. 1, 2004, www.migrationinformation.org.
6 Por. J. Baylis, S. Smith, Globalizacja polityki œwiatowej. Wprowadzenie do stosunków miêdzy-

narodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2008, s. 24.



tyglu tzw. „melting-pot”. Trans National America by³a postulatem i ide¹ zakoñczenia
polityki asymilacji na rzecz akceptacji kulturowych to¿samoœci imigrantów. Bourne
pos³uguj¹c siê mieszank¹ postulatów wielokulturowoœci jako uznania podwójnej to¿-
samoœci imigrantów ze snem o potêdze Ameryki (np. prawo do powrotów do kraju po-
chodzenia jako narzêdzie misji cywilizacyjnej USA) pisa³, i¿ [„element anglosaski jest
winny tego, co ka¿da dominuj¹ca rasa jest winna w ka¿dym europejskim kraju: narzu-
cenia w³asnej kultury wobec mniejszoœci. Fakt, ¿e to narzucenie odby³o siê ³agodnie
i na wpó³ nieœwiadomie, nie zmienia jego znaczenia”]7. Ta ogólna obserwacja zgadza
siê z opini¹ wspó³czesnych badaczy wielokulturowoœci w Europie. Tariq Madood za-
uwa¿a, ¿e multikulturalizm nie powinien byæ instytucjonalizacj¹ ró¿nic pomiêdzy gru-
pami, ale form¹ umo¿liwiaj¹c¹ indywidualne przekraczanie ograniczeñ, nabywanie
œwiadomoœci ich hybrydycznoœci8. To¿samoœæ indywidualna, jednostkowa staje siê tu
centrum zainteresowania. Okreœlenie transnarodowoœci stosowane szeroko w bada-
niach nad migrantami od lat 90. podkreœla tak¹ w³aœnie perspektywê indywidualnoœci
jednostki bêd¹cej tu i tam jednoczeœnie9. Zarysowuj¹ siê tu równoczeœnie podstawowe
dylematy europejskich modeli wielokulturowoœci. Przejœcie od koncepcji równoœci
kultur i uprawnieñ dla zbiorowoœci, jak postulowali pierwsi orêdownicy wielokulturo-
woœci, do indywidualnej to¿samoœci jednostek nasuwa wiele dylematów zwi¹zanych
ze znaczeniem kulturowych granic w funkcjonowaniu demokracji. S¹ to pytania o gra-
nice ochrony dla mniejszoœci, relatywizm kulturowy czy skutki rozwi¹zañ antydys-
kryminacyjnych skupione na zatarciu spo³ecznego funkcjonowania kategoryzacji
opartych na granicach kulturowych tj. limity, dyskryminacja odwrotna, parytety.
Istotn¹ kwesti¹ staje siê tak¿e transnarodowa to¿samoœæ coraz wiêkszej liczby tzw.
dzieci trzeciej kultury (children of third culture) bêd¹cych niejako reprezentantami
transkulturowej to¿samoœci.

Zdaniem J. Urry wspó³czeœnie przynale¿noœæ zawsze ³¹czy siê z mobilnoœci¹. Wspól-
nota nie tworzy siê za spraw¹ osiedlenia i umiejscowienia. To relacja ludzi i rzeczy oraz
sposób jej rozumienia, który zaobserwowaæ mo¿na w konstrukcji znaczeñ lokalnoœci
czy s¹siedztwa10. Zapo¿yczona od Heideggera metafora mostu, który dopiero po zbu-
dowaniu sprawia, ¿e brzegi le¿¹ naprzeciwko siebie, drogi prowadz¹ ludzi tu i tam,
tworz¹c s¹siedztwo doskonale oddaje istotê perspektywy socjologicznej, która na
przyk³adzie analiz transnarodowych powi¹zañ wskazuje na si³ê dyskursu w naukach
spo³ecznych. Podobn¹ obserwacjê przedstawia Z. Bauman. W krótkim eseju zaty-
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7 „Anglo-Saxon element is guilty of what every dominant race is guilty in every European coun-
try: the imposition of its own culture upon the minority people. The fact that this imposition has been
mild and indeed, semi-unconscious does not alter its quality”. Zob. R. Bourne, Trans-National Ameri-
ca, „The Atlantic Monthly”, nr 118 (July 1916), s. 86–97, Boston 1916, http://www.swarthmo-
re.edu/SocSci/rbannis1/AIH19th/Bourne.html.

8 Por. T. Modood, P. Webner, The Politics of Multiculturalism in the New Europe, Zed Brooks,
London 1997.

9 Por. Towards a transnational perspective on migration, red. N. Glick Schiller, L. Basch,
C. Szanton, New York Academy of Sciences, New York 1992 oraz krytykê tak rozumianej koncepcji
transnarodowoœci: R.Waldinger, D. Fitzgerald, Transnationalism in Question, „American Journal
of Sociology”, vol. 109, nr 5 (March 2004), s. 1177–1195, www.soc.ucla.edu/faculty/waldin-
ger/pdf/B7.pdf.

10 Zob. J. Urry, Socjologia mobilnoœci, op. cit., s. 182–191.



tu³owanym The social insects ukazuje jak k³opotliwe odkrycie biologów, neguj¹ce po-
dzia³ w œwiecie zwierz¹t na swoich i obcych odzwierciedla podstawowe za³o¿enia
i powszechne s¹dy dotycz¹ce relacji pomiêdzy narodami i spo³ecznoœciami. Otwartoœæ
wobec innych przypisywana jest bez namys³u koniecznoœci istnienia wiêzów pokrewieñ-
stwa z tymi innymi, swoistej naturalnoœci takiego zachowania jedynie wobec „swoich”11.

Istnienie transnarodowych wiêzi i wspólnot czêsto rozpatrywane jest zatem w kate-
goriach ponowoczesnego dyskursu, swoistej refleksyjnoœci. Istotê transnarodowoœci
próbuje siê uchwyciæ za pomoc¹ szeregu metafor u¿ywanych dla podkreœlenia odmien-
noœci tych powi¹zañ od tradycyjnych wiêzi wspólnotowych przypisywanych np. iden-
tyfikacji narodowej czy diasporze. Sytuacje transnarodowej to¿samoœci okreœla siê
zatem jako „œwiadomoœæ multilokalnoœci”, ludzi którzy s¹ tu i tam równoczeœnie,
(„Home away from Home”), którzy dziel¹ te same œcie¿ki i doœwiadczenia („routes”)
oraz kulturowe korzenie („roots”). Synkretyzm, bricolage, kreolizacja czy p³ynnoœæ
rzeczywistoœci to tylko najbardziej znane okreœlenia.

Transnarodowoœæ ³¹czona jest tak¿e z rozwojem technologii. Spo³eczeñstwo usie-
ciowione, zarówno w sensie technologii komunikacyjnych, jak i transnarodowych
powi¹zañ, reprodukuje transnarodowe to¿samoœci poprzez nowe produkty kulturowej
konsumpcji takie jak literatura diaspory, programy telewizyjne adresowane do okreœlo-
nej spo³ecznoœci. W tym sensie znaczenie granic nabiera nowych sensów, tworz¹c
nowe przestrzenie kulturowe niezale¿ne od terytorium takie jak spo³ecznoœci interneto-
we czy widzów stacji telewizyjnych przeznaczonych dla okreœlonych grup etnicznych
czy religijnych. Jednoczeœnie wykszta³caj¹ siê nowe formy solidarnoœci i przynale¿no-
œci, które nie wi¹¿¹c siê z granicami terytorialnymi opieraj¹ siê jednak na bezpoœred-
nim kontakcie swoich uczestników. Mapy, samochody, komputery, praktyka podró¿y,
znaczenie dróg i komunikacji ³¹cz¹ relacje przynale¿noœci z przemieszczaniem siê.
Spo³ecznoœci mo¿na traktowaæ jako odmienne formy zamieszkiwania, obejmuj¹ce do-
œwiadczenie zakorzenienia, drogi czy te¿ zamieszkiwania w podró¿y12.

Pojêcie transnarodowoœci mo¿e byæ zatem rozumiane jako wyznacznik globaliza-
cji, rodzaj to¿samoœci spo³ecznej, sposób reprodukcji treœci kulturowych czy te¿ zaan-
ga¿owania politycznego13. Bycie Kreolem jest zatem metaforycznym okreœleniem
znajdowania siê w orbitach wielu wp³ywów14. Nie nale¿y jednak lekcewa¿yæ drugiej
strony ograniczeñ wzmacnianych przez dyskurs, tak chêtnie wskazywany przez sympa-
tyków idei transnarodowych identyfikacji. One same s¹ bowiem równie¿ „wspólnotami
wyobra¿onymi” zorganizowanymi jednak wokó³ dwuznacznoœci ekskluzywistycznej
ze swej natury identyfikacji narodowej, a praktyk¹ aktywnoœci ponadnarodowej. Jak
wskazuje wiele badañ nad migracjami, polityka pañstwa wobec migracji równie¿
kszta³tuje przep³ywy migracyjne i strategie migrantów. Zatem jak s³usznie zauwa¿aj¹
Waldinger i Fitzgerald, migranci nie tworz¹ swoich wspólnot i transnarodowych
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11 Zob. Z. Bauman, Social Insects, w: Transkultura, red. A. Smolak, M. Ujma, Galeria Sztuki
Wspó³czesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2007, s. 40–45.

12 Zob. J. Urry, Socjologia mobilnoœci, op. cit., s. 182–191.
13 Zob. S. Vertovec, Conceiving and researching transnationalism, www.trans-

comm.ox.ac.uk/working%20papers/conceiving.PDF.
14 Zob. W. Kuligowski, Antropologia wspó³czesnoœci. Wiele œwiatów, jedno miejsce, Wyd.

Universitas, Kraków 2007, s. 122–125.



powi¹zañ w pró¿ni, a polityka pañstwa przyjmuj¹cego, jak i pañstwa pochodzenia
kszta³tuj¹ sposoby ich mobilizacji i aktywnoœci15.

Niepewnoœæ transnarodowych przynale¿noœci

Najpopularniejszym przyk³adem globalnych powi¹zañ transnarodowych jest TNC
– korporacja transnarodowa. Ekonomiczny wymiar transnarodowoœci okreœlany jest tu
na podstawie sprzeda¿y na zagraniczne rynki, iloœci udzia³owców zagranicznych i za-
granicznych pracowników. W teorii stosunków miêdzynarodowych relacje transnaro-
dowe to typ stosunków obejmuj¹cych nowych aktorów miêdzynarodowych, który
„wychodzi poza granice pañstwa z zamiarem ominiêcia go jako bezpoœredniego i naj-
wa¿niejszego uczestnika”16. Jednoczeœnie istnieje wiele nieporozumieñ, jeœli chodzi
o pojêcie organizacji transnarodowych, które okreœlane bywaj¹ zarówno jako wielkie
struktury zinstytucjonalizowane i hierarchiczne np. Œwiatowa Rada Koœcio³ów, biuro-
kracja miêdzynarodowa czy tzw. „organizacje drugiego t³a” np. ekologiczne. W bada-
niach spo³ecznych kategoria „transnarodowy” dominuje jako okreœlenie praktyk
odnosz¹cych siê do jednostek oraz organizacji typu grass-roots i ich dzia³añ w sferze
publicznej na skalê ponadpañstwow¹. Uwzglêdniaj¹c wczeœniejsze uwagi mo¿na
stwierdziæ, i¿ rysem charakterystycznym tych aktywnoœci jest odwo³anie do to¿samo-
œci rozumianej jako podstawa i legitymizacja takich dzia³añ. W Europie dyskusje te
odwo³uj¹ siê do krytyki modeli wielokulturowoœci, k³ad¹c nacisk na przemieszanie siê
ró¿nych elementów kultury, hybrydyzacjê17, rozmycie opozycji swój–obcy charaktery-
stycznej dla uznania kolektywnych to¿samoœci mniejszoœciowych jako podstawy wie-
lokulturowego spo³eczeñstwa. „Transkulturowoœæ odrzuca izolacjê i konflikt, lansuj¹c
przemieszanie, wzajemne przenikanie i wspólnotê”18. W takim po³¹czeniu kryje siê sil-
ne odwo³anie do kosmopolitycznej wspólnoty ludzkiej. Kosmopolityzm rozumiany
jest tu jako uznanie innoœci innych kultur (otherness of others), innych sposobów rozu-
mowania, przy zachowaniu jednoœci etycznych zasad. Zdaniem Hannerza kosmopoli-
tyzm mo¿e byæ jednak „dyletancki lub prawdziwy” i zale¿y to od osobistej gotowoœci
do akceptacji rozbie¿nych doœwiadczeñ oraz kompetencji kulturowych. W tym sensie
idealny kosmopolityzm opisywaæ mo¿e kulturê intelektualistów, niektóre kultury za-
wodowe, trudno jednak odnieœæ go do rzeczywistoœci migrantów. Poczucie bycia u sie-
bie zarówno w kulturach innych, jak i w swojej (kulturze pochodzenia) charakteryzuje
tylko niewielk¹ czêœæ tych spo³ecznoœci. Jak zwiêŸle ujmuje to Hannerz jest to sytuacja
kiedy cz³owiek mo¿e „dokonaæ wyboru i uwolniæ siê od kultury”, gdy¿ „to on posiada
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ropejskiej, red. A. Barska, M. Korzeniowski, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 15.



tê kulturê a nie ona jego”19. W przypadku to¿samoœci transnarodowych istnieje po-
wi¹zanie z kultur¹ pochodzenia (lub kultur¹ interpretowan¹ jako w³aœciwa dla danej
osoby kultura pochodzenia), które nie poddaje siê refleksji ani racjonalnym os¹dom.
To kultura „posiada” ludzi w ró¿nych miejscach na œwiecie.

Pojêcie „globalnej wioski” McLuhana odkrywa ten rodzaj postrzegania wspó³cze-
snoœci i intuicjê potrzeb spo³ecznych. Przedstawia erê globalizacji i rosn¹cej wspó³za-
le¿noœci, k³ad¹c nacisk na to co ludzi w jakimkolwiek sensie zbli¿a – a wiêc
komunikacja masowa, rynek towarów, postêp technologiczny, informatyzacja. Jest to
rzeczywistoœæ ogromnych mo¿liwoœci dla bezpoœrednich kontaktów, pielêgnowania
wiêzi, wyra¿ania to¿samoœci wspólnotowej. To têsknota za swojskoœci¹, oparta czêsto
na z³udnym przeœwiadczeniu o bliskoœci i metafizycznym zrozumieniu z naszymi roda-
kami czy ziomkami.

To¿samoœæ transnarodowa mo¿e równie¿ przybieraæ formê doskonale zintegrowa-
nych w globaln¹ mozaikê kategorii ³¹cz¹cych grupy ludzi na œciœle okreœlonych ob-
szarach interakcji tj. biznes transnarodowy, turystyka, dzia³alnoœæ artystyczna czy
wreszcie populacje imigranckie w wielkich miastach. Tego rodzaju organizacje maj¹
charakter pragmatyczny i instrumentalny, niekoniecznie stanowi¹c bazê kulturowej
„swojskoœci”.

Natê¿enie transnarodowych identyfikacji i ich wp³yw na aktywnoœæ spo³eczn¹ jest
kontekstowy i œciœle powi¹zany z sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹ oraz polityk¹ wo-
bec mniejszoœci. Badania nad uczestnikami ruchów transnarodowych zorientowanych
wokó³ wspólnych celów dowodz¹, i¿ podstaw¹ dzia³alnoœci transnarodowej pozostaje
to¿samoœæ kulturowa, swoiste zakorzenienie. Jak pisze Tarrow: „Twierdzenie o trans-
narodowej to¿samoœci nie stworzy³o nowej kadry dzia³aczy miêdzynarodowych, bez
korzeni, natomiast opiera siê na wysi³kach, tych, których nazywam „zakorzenionymi
kosmopolitami”, którzy s¹ aktywni w spo³eczeñstwie obywatelskim i polityce okreœlo-
nego kraju”20. To¿samoœæ transnarodowa z perspektywy pañstwa narodowego nabiera
tu cech niebezpiecznych i podejrzanych. Oderwanie od miejsca, po³¹czone z zaanga-
¿owaniem w dzia³aniu i siln¹ identyfikacj¹ ze wspóln¹ spraw¹ doskonale opisuje rów-
nie¿ dzia³alnoœæ grup terrorystycznych i fundamentalistycznych. „Sposobem dzia³ania
transnacjonalizmu jest deterytorializacja. Retoryka mobilizacja, w sposób niezale¿ny
od terytorium, skupia na nowo to¿samoœci sfragmentaryzowane w kontekœcie pañ-
stwa narodowego”21. W ten sposób pojêcie transnarodowej to¿samoœci mo¿e ³¹czyæ
siê czy posiadaæ „zakorzenienie” w fragmentarycznych to¿samoœciach narodowych
i nacjonalistycznych. Manuel Castells nazywa taki rodzaj identyfikacji zbiorowej
to¿samoœci¹ oporu. Ci, którzy znajduj¹ siê w sytuacji gorszej od przeciêtych obywa-
teli ich kraju zamieszkania buduj¹ szañce oporu i przetrwania na bazie tego co
sprzeczne lub inne od kultury dominuj¹cej w jakiej siê znajduj¹. Nastêpuje prze³o¿e-
nie doœwiadczeñ i „niesprawiedliwoœci” na jêzyk dzia³ania w imiê ochrony tego co
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wartoœciowe i buntu przeciw temu co niegodziwe22. To¿samoœæ transnarodow¹ mo-
¿na zatem nazwaæ fenomenem globalnym, znajduj¹cym siê pod wp³ywem rosn¹cych
powi¹zañ ekonomicznych i wspó³zale¿noœci, który musi byæ rozpatrywany w konkret-
nym kontekœcie spo³ecznym, kulturowym i politycznym. Trafna wydaje siê zatem kon-
statacja A. Portese, ¿e transnarodowoœæ jest koncepcj¹-parasolem pe³ni¹c¹ podwójn¹
rolê teoretycznego arsena³u dla opisu struktury systemu œwiatowego i uchwycenia co-
dziennych praktyk relacji spo³ecznych w tej strukturze23. Jakkolwiek nie s¹ one zu-
pe³nie nowe, a ich transnarodowy charakter jest czêsto bardziej przeczuwany. Wynika
z motywacji i sensu nadawanego im przez uczestników, interpretacji przebiegu kultu-
rowych granic ni¿ z jasno okreœlonych cech tej dzia³alnoœci.

To¿samoœæ europejska – w poprzek granic

W europejskim dyskursie pluralizmu kulturowego transnarodowe to¿samoœci zajmo-
wa³y istotne miejsce w badaniach w latach 90’ kiedy zjawisko powi¹zañ kulturowych
ponad granicami krajów znalaz³o siê w centrum uwagi. Wskazywano na transnarodo-
wy charakter integracji migrantów, spo³ecznoœci miêdzynarodowych (communities),
sieci ekonomicznych i politycznych („networks”) korporacji czy diaspor24. Debata
konstytucyjna i jej ostateczne niepowodzenie przynios³o now¹ falê zainteresowania
problemem granic tego co europejskie. Perspektywa transnarodowa znajduj¹ca swe
odzwierciedlenie w ideach europejskich federalistów, koncepcji to¿samoœci europej-
skiej czy deliberatywnej demokracji straci³a na znaczeniu. Lekcje, jakie mo¿na odnaleŸæ
w jej zaskakuj¹co szybkiej i krótkiej karierze wskazuj¹ na ograniczenia jej zastosowa-
nia zwi¹zane z refleksyjnym charakterem i wykazan¹ wczeœniej nieprecyzyjnoœci¹ sa-
mej koncepcji „transnarodowych powi¹zañ”.

Rozkwit sieci transnarodowych jako rodzaju aktywnoœci w spo³eczeñstwie obywa-
telskim koresponduje z modelem deliberatywnej demokracji, zak³adaj¹cej autono-
micznoœæ i komunikacjê jako podstawy wypracowywania wspólnych dzia³añ w sferze
publicznej. Efektem takiego modelu integracji jest rozumienie instytucji i zarz¹dzania
na szczeblu wspólnoty w kategoriach transnarodowych („transnational governance”).
Na wspólnocie spoczywa funkcja okreœlenia procedur dzia³ania, norm i regu³, na pañ-
stwach cz³onkowskich przestrzeganie i uwzglêdniania ich w swoich dzia³aniach25. To¿-
samoœæ obywateli jest procesem negocjacji kulturowej w ramach owych przyjêtych
norm. Opiera siê na zaakceptowaniu ró¿norodnoœci w wymiarze indywidualnym
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i kolektywnym, konstruowaniu obrazu siebie wobec innych, w relacji z nimi. Wymiar
transnarodowy jest tu obecny przede wszystkim w analizach stosunków miêdzy oby-
watelami pañstw wspólnoty, a tak¿e relacji z imigrantami i osobami nieposiadaj¹cymi
obywatelstwa europejskiego.

Idea transnarodowej to¿samoœci wi¹¿e siê tak¿e z problemem deficytu demokracji,
obywatelstwa i partycypacji politycznej mieszkañców. Jak argumentowa³ Dieter
Grimm, deficyt demokracji jest czêœci¹ struktury europejskiej tak d³ugo jak d³ugo nie
rozwinie siê identyfikacja („collective identification”) z europejsk¹ sfer¹ publiczn¹.
Same reformy instytucjonalne niczego nie zmieni¹26. W tym kontekœcie identyfikacja
ponadnarodowa, uwzglêdniaj¹ca transnarodowy charakter wspólnych elementów to¿-
samoœci europejskiej jest rozwi¹zaniem skuteczniejszym ni¿ asymilacja kulturowa
przybyszów. Warunkiem pozostaje jednak istnienie europejskiej sfery publicznej jako
rzeczywistej areny spo³ecznych interakcji.

Ruchy i organizacje transnarodowe s¹ kombinacj¹ samoorganizacji w³aœciwej dla
spo³eczeñstwa obywatelskiego z mechanizmami rynkowymi. Zdaniem Kristine Kern
istnieje kilka przes³anek wyjaœniaj¹cych popularnoœæ identyfikacji transnarodowych.
Jest to wspomniana ju¿ kombinacja mechanizmów rynkowych i spo³eczeñstwa obywa-
telskiego, relacja z instytucjami pañstwa narodowego oraz interakcje pomiêdzy ró¿ny-
mi grupami transnarodowymi27. Tzw. „transnational networks” osi¹gaj¹ coraz wiêkszy
wp³yw na sposób podejmowania decyzji przez rz¹dy i dzia³alnoœæ korporacji bizneso-
wych. Ich rola jest jednak zawsze ograniczona do soft politics: lobbingu, dzia³añ eks-
perckich i doradczych.

Interesuj¹cy jest fakt, i¿ idea transnarodowych powi¹zañ ³¹czona jest czêsto auto-
matycznie z to¿samoœci¹ europejsk¹. Zgodnie z TUE obywatelstwo europejskie jest
konstrukcj¹ nadbudowan¹ na przynale¿noœci narodowej. Jest to jasne odzwierciedlenie
charakteru integracji jako procesu sui genesis, który nie narusza formalnie roli pañstw
narodowych na arenie miêdzynarodowej. Jego ustanowienie wpisuje siê jednak w kie-
runek wzrastaj¹cej wspó³zale¿noœci pañstw Europy, który uwzglêdniaæ chce równie¿
kulturowy wymiar integracji. Znana idea Ernesta Gellnera o potrzebie przek³adalnoœci
granic pañstwowych i narodowych w kontekœcie to¿samoœci trans kulturowej okazuje
siê jednak co najmniej trudna do realizacji. To¿samoœæ kulturowa nie opiera siê
wspó³czeœnie na to¿samoœci narodowej, a to¿samoœæ jednostki czêsto nie jest identyfi-
kacj¹ tylko z jedn¹ okreœlon¹ kultur¹. Nastêpuje transkulturowe przemieszanie, i ta
w³aœnie cecha to¿samoœci niekoniecznie jest ju¿ specjalnym typem identyfikacji
zwi¹zanym z okreœlon¹ biografi¹ (np. migracj¹ lub zawodem wymagaj¹cym miêdzy-
narodowych kontaktów). To¿samoœæ europejska mo¿e wiêc byæ interpretowana jako
próba mediacji pomiêdzy rosn¹cym pluralizmem kulturowym codziennoœci a ramami
przynale¿noœci wyznaczanej przez obywatelstwo. Unia staje siê w tej perspektywie sie-
ci¹ wspó³pracuj¹cych rz¹dów („network of governments”). Rozszerzenie i proces euro-
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peizacji wzmacniaj¹ tak¹ rolê europejskiej to¿samoœci, spinaj¹c przemiany konstrukcji
to¿samoœci w krajach „starej” i „nowej” Europy wokó³ podzielanych norm (demokra-
cja, rz¹dy prawa) i wartoœci (np. solidarnoœæ)28. Debata nt. ponadnarodowej identyfikacji
w³¹cza w dyskusji politycznej podstawowy mechanizm obronny – poczucie zagro¿enia
wspólnoty. Percepcja homogenicznej to¿samoœci narodowej jako panaceum na bo-
l¹czki i zagro¿enia zewnêtrzne jest równie silna wœród polityków co u statystycznych
obywateli29. Jak pisa³ Florian Znaniecki „Spo³eczeñstwa jako syntezy jednostek w ogóle
w œwiecie ludzkim nie ma. S¹ tylko rozmaite grupy spo³eczne, w ró¿ny sposób krzy-
¿uj¹ce siê, wspó³istniej¹ce, po³¹czone miêdzy sob¹, do których nale¿¹ jednostki jako
cz³onkowie, powi¹zani istotnie miêdzy sob¹ mniej lub bardziej œciœle […] przez wspólne
doœwiadczenia i dzia³ania”30. Idea transnarodowych powi¹zañ oferuje kontynuacjê kul-
turowej przynale¿noœci w ten w³aœnie sposób. Jest odpowiedzi¹ na potrzeby mobilnych
jednostek i grup. Jej konstrukcja, jak pokazuje historia koncepcji konstytucyjnego patrio-
tyzmu, powinna jednak braæ pod uwagê wielowarstwow¹ kompozycjê lojalnoœci spo-
³ecznych, od poziomu lokalnego po ponadnarodowy. A tak¿e wytykan¹ przez krytyków
koncepcji transnarodowoœci dwustronnoœæ utrzymywania transnarodowych powi¹zañ
i kszta³towanie ich równie¿ przez kontekst spo³eczny i politykê pañstwa.

Aktualne zró¿nicowanie etniczne, religijne, rasowe i kulturowe w Europie jest zwy-
kle rozpatrywane w kontekœcie trzech procesów: migracji na skalê œwiatow¹, globali-
zacji oraz integracji regionu. Fakt nap³ywu migrantów i intensyfikacja kontaktów
miêdzykulturowych w dobie globalizacji otworzy³y nowy rozdzia³ w dyskusji o to¿sa-
moœci kulturowej i politycznej. Dot¹d bowiem to Europa mia³a charakter ojczyzny emi-
grantów, a faktyczny pluralizm kulturowy widoczny by³ jedynie w kosmopolitycznych
enklawach miejskich. W miarê wzrostu zainteresowania kulturow¹ ró¿norodnoœci¹
Europejczycy „odkryli” wagê i wartoœæ nie tylko wspó³czesnej im rzeczywistoœci wie-
lu kultur, ale i znaczenie wielokulturowego dziedzictwa, a wraz z nim koniecznoœæ re-
fleksji nad imperialn¹ b¹dŸ kolonialn¹ przesz³oœci¹, problemy zwi¹zane ze spo³ecznym
konstruowaniem pamiêci zbiorowej, a przede wszystkim nowe interpretacje swych
ma³ych ojczyzn, regionów, miast uwzglêdniaj¹ce ich wielokulturow¹ historiê. Równo-
legle rosn¹ce spo³ecznoœci mniejszoœciowe nios³y potrzebê uregulowañ dotycz¹cych
ich statusu i warunków partycypacji obywatelskiej. Zarz¹dzanie wielokulturowoœci¹,
modele integracji spo³ecznej i programy edukacji uwzglêdniaj¹ce ró¿nice kulturowe
sta³y siê istotnym elementem polityki pañstw w Europie. Pañstwa i obywatele znaleŸli
siê w sytuacji konfrontacji kulturowej obecnej dotychczas tylko na obszarach pograni-
cza. W warunkach intensyfikacji kontaktów miêdzykulturowych sprawa zdefiniowania
to¿samoœci sta³a siê elementem niezbêdnym dla spo³ecznego uznania. Sta³a siê tak¿e
elementem medialnej gry i instrumentem oddzia³ywania politycznego.
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Nie mo¿e byæ jednak zaskoczeniem stwierdzenie Haleckiego, i¿ „Europa ogl¹dana
z historycznego punktu widzenia jest czymœ wiêcej ani¿eli jednostk¹ geograficzn¹, jest
ponadnarodow¹ wspólnot¹”, opart¹ na podobnym rozumieniu tradycji i zasad kultury31.
Próby po³¹czenia tego rodzaju obserwacji z praktyk¹ spo³eczn¹ i wytworzenia poczucia
ponadnarodowej b¹dŸ transnarodowej to¿samoœci wci¹¿ ulegaj¹ niepowodzeniom. Wy-
daje siê, ¿e podstawowa trudnoœæ kryje siê w nieokreœlonej relacji wobec to¿samoœci na-
rodowej.

Po pierwsze, relacje to¿samoœci kulturowych i politycznych w Europie nie odwzoro-
wuj¹ siê wzajemnie. Jak pisz¹ Baylis i Smith interakcje zachodz¹ce w poprzek terytorial-
nych granic wymagaj¹ ka¿dorazowo dookreœlenia. Lojalnoœci narodowe niekoniecznie
pokrywaj¹ siê z lojalnoœci¹ wobec kraju32. Jak zauwa¿y³ Hall: „Zamiast traktowaæ kultu-
ry narodowe jakby by³y jednolite, powinniœmy je uznaæ za mechanizmy dyskursywne,
które ukazuj¹ ró¿nicê jako jednoœæ lub to¿samoœæ”33. W tym sensie idea transnarodo-
wych powi¹zañ ustala owe jednoœci wzd³u¿ ró¿nych pozanarodowych granic. Obser-
wacje te doskonale ujmuj¹ w swych metaforach teoretycy globalizacji.

Po drugie, przeszacowanie si³ i wp³ywów obywatelskich organizacji transnarodo-
wych w po³¹czeniu z równie przeszacowan¹ krytyk¹ pañstwa narodowego przyczyni³o
siê do zaklasyfikowania transnarodowych to¿samoœci w kategoriach utopijnych mrzo-
nek konstruktywistów spo³ecznych.

W dyskursie na temat to¿samoœci europejskiej zakorzeni³o siê ju¿ motto „jednoœæ
w ró¿norodnoœci” eksponuj¹ce otwartoœæ na ró¿norodnoœæ kultur, jednak nie na ich in-
terakcje, czy dyfuzje. Nadbudowana na narodowej to¿samoœæ europejska w sensie
politycznym sta³a siê kontynuacj¹ przynale¿noœci pañstwowej. To¿samoœæ transnaro-
dowa jest tu zatem elementem zaburzaj¹cym ustanowiony ³ad. Z drugiej strony, UE
przyk³ada wielk¹ wagê do ochrony to¿samoœci narodowych przy silnym akcentowaniu
cech, zasad czy wartoœci wspólnych. Taka perspektywa podkreœla rolê trans-europej-
skiej identyfikacji, umiejscawiaj¹c ruchy transnarodowe, odwo³uj¹ce siê do wspólnych
spraw w centrum funkcjonowania takiej wspólnoty.

Pytanie o to czym jest Europa i gdzie s¹ jej granice musi zatem pozostaæ bez œcis³ej
odpowiedzi. Ta logika idei transnarodowej to¿samoœci doskonale odzwierciedla defi-
niowanie to¿samoœci zbiorowych w procesie integracji europejskiej. Zintensyfikowa-
nie kontaktów pomiêdzy pañstwami Europy zarówno na poziomie jednostkowym, jak
i spo³ecznym stawia raczej pytania o to¿samoœæ narodow¹ w Unii – my wobec Europy
(polityka pañstwa, interes narodowy) obok pytania o to¿samoœæ europejsk¹ – my jako
Europejczycy. W ten sposób takie problemy jak integracja imigrantów, uznanie dzie-
dzictwa kolonializmu czy polityka wobec mniejszoœci, pozostaj¹c formalno-prawnie
w gestii pañstw narodowych, wymagaj¹ refleksji obejmuj¹cej wspólnotê norm i zasad
dzia³ania w Europie. Jednoczeœnie wyraŸnie transnarodowy wymiar ma idea wspó³pra-

164 Emilia Moddelmog-Anweiler

31 O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podzia³y, Instytut Europy Œrodkowo-Wschodniej,
Lublin 2000, s. 21.

32 J. Baylis, S. Smith, Globalizacja polityki…, op. cit., s. 528.
33 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 289; za: S. Hall,

The question of cultural identity, w: Modernity and its Futures, red. S. Hall, D. Held, T. McGrew, Po-
lity Press, Cambridge 1992, s. 297.



cy europejskiej w sensie instytucjonalnym. Parlament Europejski z frakcjami gru-
puj¹cymi siê wokó³ programów czy koncepcja obywatelstwa europejskiego UE s¹
próbami wprowadzenia powi¹zañ transnarodowych jako elementu europejskiej prakty-
ki wspó³pracy. To¿samoœæ europejska i to¿samoœci transnarodowe pozostaj¹ jednak
dla Europejczyków tak samo nieokreœlone jak definicja Europy.

Granice czy ró¿nice

Czy transnarodowe to¿samoœci przekszta³caj¹ zatem w jakiœ sposób znaczenie gra-
nic kulturowych i politycznych? Zdaniem Appaduraia trasnarodowoœæ jest przede
wszystkim efektem rozdarcia pomiêdzy podmiotowoœci¹ jednostki, terytorium a to¿sa-
moœci¹ zbiorow¹, to ci¹g³a erozja relacji pomiêdzy przestrzennym a wirtualnym
s¹siedztwem34. W³aœnie problem s¹siedztwa jest tu kluczowy. Doœwiadczenie granic
jest dziœ powszechne i czêste. Perspektywa globalnej wspó³zale¿noœci akcentuje prze-
kraczanie granic jako pozytywn¹ cechê wspó³czesnoœci. Wszechobecna retoryka inte-
gracji koncentruje siê wokó³ przekonania o tym, i¿ kontakt z „innymi” uœwiadamia
i kszta³ci, wskazuje pole do dzia³ania i pozwala lepiej poznaæ samego siebie. Za po-
moc¹ wskazywania ró¿nic lub podobieñstw po obu stronach granicy buduje siê jej zna-
czenie. Takie bezkrytyczne uznawanie zastanych ró¿nic kulturowych jest podstaw¹
krytyki europejskich modeli pluralizmu kulturowego przez zwolenników idei transna-
rodowoœci. Wskazuje siê na, przeciwstawny do zamierzonego, efekt wzmacniania po-
dzia³ów przez idee jednoœci w ró¿norodnoœci, znaczenie komunikacji i jêzyka oraz
oddzielenie barier spo³ecznych od przestrzennych35. Jak przewrotnie ujmuje to Appa-
durai „Podczas gdy legitymizacja pañstw narodowych w ich w³asnych kontekstach
terytorialnych staje siê coraz bardziej niepewna, idea narodu rozkwita w transnarodo-
wym wymiarze”36. Niezdolnoœæ pañstwa do kszta³towania aspiracji jednostek i scala-
nia ich wokó³ politycznych celów obwieœcili ju¿ Spengler, Ortega czy Fukuyama. Aby
zrozumieæ nowoczesnoœæ – jak dowodzi Albrow – musimy odwo³aæ siê do narodu – pañ-
stwa, kapitalistycznej organizacji spo³ecznej i spo³eczeñstwa narodowego. Doœwiad-
czenie procesów globalizacyjnych czy te¿ ponowoczesnoœci jest oddzielone. To co
globalne jest poza tymi zwi¹zkami. Indywidualny cz³owiek mo¿e byæ „nowoczesny”,
nie mo¿e jednak byæ „globalny”. Dlatego „nale¿y poszukiwaæ jak nowe doœwiadczenia
zmieniaj¹ nasze rozumienie starych pojêæ i popychaj¹ nas ku tworzeniu nowych”37. To
w³aœnie ze wzglêdu na podwa¿anie wytyczonych granic kulturowych i politycznych
przez idee to¿samoœci europejskiej w ró¿nych scenariuszach integracji, poszukiwanie
granic tej ostatniej staje siê takie istotne. Identyfikacje transnarodowe wydaj¹ siê byæ
jedn¹ z dróg tych poszukiwañ.
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