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Tożsamość [identity] może być zrozumiana tylko jako proces, jako istnienie lub sta-
wanie się. Tożsamość człowieka – czy tożsamości – mamy tu bowiem do czynienia 
z liczbą pojedynczą, jak i mnogą – nigdy nie jest ostateczna i zdefiniowana. Nawet 
śmierć nie petryfikuje tego dziania się: tożsamość może być bowiem reprodukowana 
bądź dopiero pośmiertnie nadawana1.

Tożsamość własna: zwerbalizowane poglądy danej jednostki na jej temat oraz emocjonalna 
identyfikacja z  tymi opisami […] Tożsamość społeczna: oczekiwania i  opinie innych wobec 
danej osoby2.

Gdy David Hume w  swoim Traktacie o naturze ludzkiej napisał, że nie ma czegoś 
takiego jak stałe i niezmienne „ja”, nie wszyscy myśliciele zrozumieli siłę tego stwier-
dzenia i  jego konsekwencje. Europejska filozofia przyzwyczajała bardzo długo do 
opowieści o niezmiennej podmiotowości, substancjalności „ja”, koncepcji osoby i du-
szy, co miało gwarantować nie tylko stałość natury ludzkiej, ale również stałość tożsa-
mości (często w pakiecie z nieśmiertelnością). Osiemnastowieczny szkocki myśliciel 
rzucił wyzwanie metafizycznej tradycji i dowodził, że stałość naszej tożsamości jest 
jedynie naszym marzeniem, często nie uświadamiamy sobie też, że tożsamość sami 
budujemy jako swoiste narracje. Poszczególne aspekty osobowości i bycia sobą czło-
wiek składa w  świadomości w  jeden spójny akt percepcji, aby czuć się bezpiecznie 
i stabilnie oraz osiągnąć jedność wizji tego, kim jest3. 

1 R. Jenkins, Social Identity, London–New York 2003, s. 5 [tłum. filologiczne własne – J. H.].
2 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005, s. 250.
3 Por. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1963.
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Można by oczekiwać, że w wieku dwudziestym, w którym miały miejsce między 
innymi rewolucja kulturowa, przekształcenia społeczne, multikulturalizm, globaliza-
cja i wszelkie idące za tym zmiany naszego życia – zreformowało się przekonanie 
o  stałości i  niezmienności ludzkiej tożsamości. Zdawałoby się, że Hume wreszcie 
znalazł odbiorcę swojej filozofii zakładającej, że nie ma stałego „ja”, a istnieje jedynie 
szereg poszczególnych jego odsłon, i że nastał czas, by w pełni przyjrzeć się konse-
kwencjom tego stanu rzeczy. Jednakże, jak pokazał Richard Jenkins, tożsamość w du-
żej mierze ma charakter negocjacyjny i fakt, że budujemy ją w swoistej dialektyce tego, 
kim widzimy się sami i jak jesteśmy postrzegani, nie zmienia prób scalenia opowieści 
o sobie samym. Niektórzy negocjują sami ze sobą, chcąc zbudować stałą tożsamość. 
Zdarza się również, że ludzie potrzebują bardzo mocno poczuć się „kimś” i znaleźć 
swoje miejsce w świecie, co oznacza, że chcą postrzegać się w konkretny i jasno okre-
ślony, a przez to niezmienny sposób. Dlatego odrzucają wszelką płynność4 tożsamo-
ści, zaprzeczają jej narracyjnemu5 czy wydarzającemu się charakterowi. W wypadku 
takiej postawy wobec własnej tożsamości starają się za wszelką cenę negować zmianę 
i nowe procesy zachodzące w zewnętrznym świecie jako nieistniejące lub złe moral-
nie, a więc takie, którym trzeba się koniecznie przeciwstawić. Taką postawę wobec 
tożsamości  – niekiedy związaną z wręcz obsesyjnym trzymaniem się wizji stałości 
i niezmienności – oraz wiarę w niezmienność ludzkiej natury, a co za tym idzie: de-
precjację różnorodności modeli budowania tożsamości, będę nazywać z a m k n i ę t ą 
t o ż s a m o ś c i ą  i jej poświęcę niniejszy artykuł. Zamknięte tożsamości, choć wydają 
się we współczesnym różnorodnym i dynamicznym świecie niemożliwe do utrzyma-
nia, ciągle jednak funkcjonują, stanowiąc jedną ze strategii budowania tożsamości. 
To właśnie one stają się podstawą zamknięcia, ksenofobii oraz negatywnego warto-
ściowania tego, co inne i obce. Nienawiść do migrantów, uchodźców i „wewnętrznie” 
obcych – nieheteronormatywnych czy otwarcie myślących – ludzi jest tego konse-
kwencją. Tożsamości zamknięte rodzą w człowieku nienawiść i odrzucenie. Jednym 
słowem: jako relikt dawnego myślenia o człowieku w kategoriach stałości i klasycznej 
metafizyki (zakładającej stałe i niezmienne człowieczeństwo każdego człowieka) sta-
ją się dzisiaj niebezpieczne czy wręcz zagrażające budowaniu relacji z innymi ludźmi. 

Definicja Richarda Jenkinsa przedstawiająca tożsamość jako proces, nieustan-
ne poszukiwanie i  stawanie się sobą, z ciągłym otwieraniem się na kolejne zmiany 
i możliwość, stanowi moim zdaniem klasyczne rozumienie tożsamości charaktery-
zujące dwudziestowieczne podejścia do „ja”. Na takie współczesne rozważania o toż-
samości przygotowuje rozwijająca się już w  pierwszej połowie XX wieku filozofia 
egzystencjalna, która pojmowała człowieka jako przygodę, ciągłą zmianę i nieustającą 

4 Por. Z. Bauman, Życie na przemiał, tłum. T. Kunz, Kraków 2004.
5 Por. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007.
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realizację stawianych przed nim zadań – według egzystencjalistów człowiek jest nie-
ustannym przepracowywaniem siebie, a procesu tego nie da się ani zatrzymać, ani 
spetryfikować6. Co więcej, wedle takich myślicieli jak Jean-Paul Sartre, człowiek 
jest też zadaniem postawionym przed nim samym, a samorealizacja jest tego zada-
nia spełnieniem. Fakt, że nie jesteśmy w stanie do końca zrealizować siebie, stać się 
sobą, świadczy o nieusuwalnej kreatywności i możliwościach konstytuowania siebie. 
Człowiek jest procesem, ciągłą, dążnością i to jest najważniejsza myśl dziedziczona 
po dwudziestowiecznych egzystencjalistach.

Wraz ze zmianą filozoficznego podejścia do człowieka nastąpiło przeobrażenie 
doświadczenia codziennego, bowiem inność czy nowość stały się elementami rze-
czywistości. Ten fenomen dobrze ilustruje klasyczna już dzisiaj metafora Zygmunta 
Baumana o płynności współczesnego świata, kultury i tożsamości7. Jak pokazał w swej 
analizie Bauman, wiek XX ewoluował w kierunku przyspieszenia, wzmocnienia ocze-
kiwań wobec człowieka, dostarczając mu coraz więcej zadań i możliwości. Człowiek 
stał się podróżnikiem przez swoje życie i świat kultury, a podróż ta oznaczała perma-
nentne zaglądanie do miejsc nieoswojonych, dziwnych i niebezpiecznych8. Wymaga 
ona też otwarcia i wrażliwości, stała się więc niezwykle trudna dla niektórych, a przez 
to – negowana i odrzucana.

Takie dynamiczne podejście do tożsamości pozwala dostrzec złożoność osobowości, 
pokazuje, że nasze „ja” nie jest jednoznaczne, a przez to właśnie wymaga nieustannej 
pracy i negocjacji. Dlatego też Jenkins wskazuje na konieczność mówienia o  t o ż s a -
m o ś c i a c h. Ta liczba mnoga jest tu konieczna, ponieważ ludzi nie da się zredukować 
do jednej społecznej funkcji, do jednej kulturowej roli, jaką przyszło im odgrywać. 

W myśli Chrisa Barkera, która bardzo dobrze koresponduje z badaniami Jenkinsa, 
podkreślona została emocjonalna identyfikacja z  tożsamościami nadawanymi sobie 
przez człowieka. To właśnie emocjonalne nastawienie może okazać się dla ludzi ogra-
niczające czy wręcz zamykające. Świadomość ciągłego stawania się, przetwarzania sa-
mego siebie, uprzytomnienie sobie ciągle otwierających się nowych możliwości może 
być wzbogacające, ale również przerażające, a dla niektórych nawet paraliżujące. Nie 
każdy może znajdować w sobie siłę na negocjację tożsamości, prawie codzienne po-
szukiwanie i wytwarzanie raz jeszcze własnego „ja”. Nie każdy konfrontuje się z no-
woczesnością w sposób bezkonfliktowy. Nie każdego cieszy różnorodność, nie każdy 
widzi w niej pozytywne możliwości. Pluralizm tożsamości, ich nieustanne przepraco-
wywanie i świadomość faktu, że proces ten nie zatrzyma się nawet wraz ze śmiercią, 
mogą stać się ogromnym obciążeniem. W parze z dynamicznością tożsamości idzie 

6 Por. J. P. Sartre, Byt i nicość, tłum. P. Mróz, J. Kiełbasa, Kraków 2007.
7 Por. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2006.
8 Por. J. Clifford, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge, Mass. 1997.
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fluktuacja świata. Tożsamości negocjacyjne czy wieloaspektowe wyrastają z  bycia 
w ruchu i zmieniającej się rzeczywistości, świata, który – jak opisał to Clifford Geer-
tz – coraz bardziej przypomina bazar, a coraz mniej uporządkowaną rzeczywistość9. 

Ludzie zmęczeni zmianą, nieradzący sobie w zglobalizowanym świecie, bojący się 
inności, czujący się obco sami ze sobą uciekają w marzenie o stałości i niezmienności, 
w mit i narracje rekompensujące im brak umiejętności radzenia sobie ze współcze-
snością. Z dzisiejszej perspektywy marzenia o  stałości i niezmienności kultury czy 
tożsamości mają charakter założeniowy i życzeniowy, trudno bowiem – nawet w naj-
bardziej tradycyjnej społeczności – o brak zmian i homogeniczność kulturową. Jed-
nakże myślenie o tożsamości jako o czymś stałym jest dla wielu nieradzących sobie 
ze współczesnością osób jedyną drogą do odszukania wewnętrznego spokoju. Z tej 
bezradności wobec współczesnego świata, z tej chęci zatrzymania tradycji jako nie-
zmiennej i ponadczasowej rodzi się t o ż s a m o ś ć  z a m k n i ę t a. 

U  podłoża tożsamości zamkniętej leży ludzka potrzeba stabilizacji, posiadania 
pewności, stabilności, wewnętrznego przekonania, że jest dokładnie tak, jak być po-
winno. To postawa, w której oczekuje się stałości jako pewnego elementu rzeczywi-
stości, co nierzadko wiąże się z postrzeganiem jej jako wartości samej w sobie, pod-
czas gdy zmienność oceniana jest negatywnie. Nie jest to jednak jedyna potrzeba 
warunkująca pojawienie się tożsamości zamkniętej. Chęć poczucia, że jest się „kimś”, 
że przynależy się do danej społeczności, do danego miejsca w  sposób nienegocjo-
walny, że jest się na właściwym miejscu również stanowią bardzo silną motywacje do 
budowania tożsamości zamkniętej.

Jedną z cech tożsamości zamkniętej jest założenie niezmienności: historii, warto-
ści i tradycji. Zmiana traktowana jest w tym przypadku jako niebezpieczna aberracja, 
zagrożenie najwyższych wartości. Założenia te prowadzą do sytuacji, w których czło-
wiek o tożsamości zamkniętej rości sobie prawo do posiadania wiedzy na temat życia, 
społeczeństwa, wartości, a  tym samym: prawo do waloryzowania postaw, oceniania 
siebie i innych. W tym roszczeniu leży największe zagrożenie płynące ze strony za-
mkniętej tożsamości, która staje się nietolerancyjna, co z kolei może prowadzić do 
aspołecznych zachowań czy propagowania skrajnych idei. Doszukując się w  prze-
jawach inności zagrożenia, ale również nienormalności, perwersji czy zła, człowiek 
o zamkniętej tożsamości może deprecjonować każdego, kto odbiega od przyjmowa-
nej przezeń normy, kto nie spełnia jego oczekiwań. 

Opisywane w  tym artykule tożsamości zamknięte pojawiają się w  momencie, 
w którym człowiek odrzuca negocjacje tożsamości i traktuje je jako dane raz na za-
wsze i sformułowane w tradycji rozumianej jako przestrzeń niezmiennych wartości. 
Przy czym i tradycja, i wartości zakładane są jako stałe, niezmienne i niezależne od 

9 Por. C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, tłum. Z. Pucek, Kraków 2003.
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ludzkich wyborów czy interpretacji. Tożsamości zamknięte nie negocjują, nie są wy-
darzeniem, przez co człowiek podchodzi do kultury i jej wzorców jako do stabilnego 
zespołu znaczeń, a – uświęcając tradycję – samą kulturę i to, co ona w sobie niesie, 
traktuje jako świętą. Kult tego, co zostało w  ten sposób wyniesione do rangi waż-
nego (czasami wręcz uświęconego) modelu, łatwo może przerodzić się w poczucie 
konieczności obrony zagrożonych wartości, a stąd już tylko jeden krok do zachowań 
ksenofobicznych, nacjonalistycznych czy fanatycznych. Negocjacja, jako niebezpiecz-
na możliwość przekreślenia uświęconych w tradycji wzorców, zostaje w takim przy-
padku odrzucona. Tożsamość zamknięta żywi się założeniem ładu społecznego jako 
nieodmiennego, przekonaniem, że odrzucenie tradycji bądź zmiana wzorców i norm 
oznaczają zagrożenie, regres czy chaos.

Kłopoty z  tożsamością to problem z wartościowaniem i możliwością wzbudza-
nia konfliktów w relacjach międzyludzkich. Jak pokazuje Richard Jenkins, człowiek, 
odwrotnie niż zwierzęta, w relacjach z drugim człowiekiem polega nie na zmysłach, 
a na racjonalnym rozpoznaniu „atrybutów” i „znaków”, które mogą mu pokazać kim 
jest Inny. Zamiast wzajemnie się obwąchiwać, oglądamy ubiór, postawę ciała, wsłu-
chujemy się w akcent, analizujemy sposób wyrażania się, obserwujemy to, co pokazuje 
nam drugi człowiek10  – ocenianie i  próba odkrycia tożsamości drugiego człowieka 
stanowią naturalny proces. U ludzi o tożsamościach zamkniętych proces ten – moim 
zdaniem – przebiega w sposób konfrontacyjny oraz deprecjonujący. Nie jest już neu-
tralnym sposobem poznania drugiego człowieka czy próbą zrozumienia, na czym 
polega jego inność, ale egzaminem: sposobem sprawdzenia, czy mamy do czynienia 
z prawym obywatelem, czy może z niebezpieczną jednostką.

Jenkins wymienia pięć strategii kształtowania się tożsamości: językową, poli-
tyczną, genderową, ekonomiczną, podróżniczą11. Ponieważ wedle angielskiego so-
cjologa tożsamość kształtuje się w  swoistej dialektyce jednostka–społeczeństwo, te 
pięć strategii dotyczy kształtowania przez daną osobę tego, kim chce być, i odbiorze 
jej przez innych. Powyższe strategie pozwalają na ekspresję „ja”, prezentację walo-
rów tożsamości, dobór wzorców zachowań, kształtowanie świadomości, budowanie 
stałych elementów i  wartości, do których człowiek się odwołuje. Wiążą się też ze 
stosunkiem do tradycji, kształtowania własnego podejścia wobec oczekiwań społe-
czeństwa i  własnych potrzeb. Analiza Jenkinsa cały czas kładzie nacisk na możli-
wość negocjacji. Strukturyzowanie zakorzenione jest już w języku narodowym, choć 
równocześnie – jako plastyczne, ulegające ciągłym przemianom medium – pozwala 
on na tworzenie własnego sposobu wyrażania. Polityka natomiast jest sferą ideologii 
i idei, kształtowania wizji społeczeństwa i świata, w którą wpisuje się jednostka albo 

10 Por. R. Jenkins, op. cit., s. 6.
11 Por. ibidem, ss. 227‒230.
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wobec której się buntuje. Płeć, w niejednej kulturze bardzo restrykcyjnie rozumiana, 
w  świecie zachodnim staje się performansem, kształtowaniem seksualności i  ciele-
sności, ale równocześnie – walką z akceptacją bądź odrzuceniem. Status ekonomiczny 
nie tylko określa stan posiadania, ale również – poprzez tworzenie możliwości lub ich 
odbieranie – wyznacza miejsce w społeczeństwie. Bycie w podróży kształtuje dozna-
nie zmiany i rozumienie inności, tak samo jak pozwala w odmienny sposób spojrzeć 
na „dom” – miejsce, do którego się wraca i które definiuje się jako własne. Za każdym 
razem strategie te zmuszają do ustosunkowania się wobec przeszłości i tradycji, a co 
za tym idzie: wobec tego, co normatywne, akceptowalne, oczekiwane, determinujące, 
narzucające się i wymagające przepracowania. Strategie te prowadzą również do cią-
głej polaryzacji pomiędzy inkluzją w  rzeczywistość społeczną i  ekskluzją związaną 
z odrzuceniem wzorców w niej obowiązujących. 

Moim zdaniem w skrajnych postawach, do jakich prowadzić może tożsamość za-
mknięta, na przykład w nacjonalizmie, szowinizmie gatunkowym i kulturowym, sek-
sizmie i fanatyzmie, na pierwszym miejscu występuje paniczny wręcz strach wobec 
Inności, która staje się widomym znakiem nietrwałości tego, co w założeniu wyżej 
wymienionych grup miało być święte i nienegocjowalne. Nacjonalista odrzuca mniej-
szości narodowe, uchodźców, migrantów, ludzi z innych grup etnicznych, ponieważ, 
chorując na ideę wyobrażonej homogeniczności własnej kultury, czuje się w obowiąz-
ku chronić jej niezmienności i stałości. Człowiek z innej kultury, migrant, przedsta-
wiciel mniejszości narodowej podsyca ten lęk stanowiący świadectwo różnorodności, 
domagając się od tożsamości zamkniętej otwarcia na Inność. Inny uosabia nowe mo-
dele, zmianę, przewartościowanie. Lęk przed zmianą to lęk przed utraceniem tego, 
co pewne, jasne, wieczne. Dlatego wszelka Inność jest postrzegana jako zagrożenie 
i  piętnowana jako zło. Inny reprezentuje nie-ludzkie wartości, zostaje uprzedmio-
towiony i sprowadzony do roli niemoralnego, wroga, zagrożenia, „insektów”, „zaraz-
ków”, które mogą „zainfekować” „zdrowy” naród. Tym samym tożsamość zamknięta 
przeradzająca się w  tożsamość nacjonalistyczną będzie ślepa na fakt, że ona sama 
również ukształtowała się w procesie i negocjacji, będzie też negowała fakt istnienia 
różnorodności jako immanentnej cechy każdej kultury. 

Tożsamości zamknięte kształtuje silna potrzeba przynależności do danej grupy 
społecznej, często wiążąca się z wymogami integracji, ścisłej wspólnotowości, braku 
wyróżniania na tle innych oraz kultywowaniem ról społecznych jako stałych i funda-
mentalnych. Tożsamość zamkniętą kształtuje również duch powagi, dlatego jakakol-
wiek ironia czy uwaga krytyczna przyjmowana jest jako obraza najwyższych wartości.

Człowiek jako stadne zwierzę posiada naturalną potrzebę przebywania z innymi. 
Jenkins analizuje strategie przyjmowane przez człowieka w celu osiągnięcia kompro-
misu pomiędzy potrzebą bycia sobą, a potrzebą bycia częścią większej społeczności. 
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W tym aspekcie można powiedzieć, że bycie poza grupą staje się dla kształtowania 
tożsamości wręcz niemożliwe. Tożsamość jest bowiem swoistym luksusem kulturo-
wym, kiedy człowiek ma zabezpieczone takie potrzeby, jak stabilizacja, bycie z inny-
mi, bezpieczeństwo. Pragnienie bycia w grupie, stanowienia części większej społecz-
ności – bez krytycznego ustosunkowania się do niej może nieść w sobie zagrożenia 
dla postaw życiowych czy moralności. Zbyt duża tęsknota za jednością może spra-
wiać, że zamiast stawać się sobą, staniemy się niebezpiecznym tłumem.

Od czasu wydania Psychologii tłumu Gustave’a  Le Bona czy oskarżycielskich 
analiz José Ortegi y Gaseta w Buncie mas12 trudno jest negować zmianę nastawienia 
człowieka znajdującego w tłumie i jako tłum działającego. Tłum stanowi stan świa-
domości, ma aodpowiedzialne i  ajednostkowe działanie. Dlatego też będąc w nim, 
człowiek zyskuje poczucie tożsamości z innymi, ale równocześnie traci swoją tożsa-
mość indywidualną, co z kolei może prowadzić do działań destrukcyjnych czy wręcz 
niemoralnych. Takie apodmiotowe mechanizmy postępowania są więc dla jednostki 
największym zagrożeniem. Jak pokazał Le Bon, tłum bywa zbrodniczy, ponieważ nie 
posiada podmiotowości; po prostu wie, co jest prawdą i co jest dobre, nie ma żad-
nych wątpliwości. Tożsamość zamknięta korzysta z pewności, jaką daje bycie z inny-
mi, bycie częścią zamkniętej społeczności. W takiej sytuacji człowiek bez zastrzeżeń 
przyjmuje modele postępowania i wartości, nie zastanawiając się nad tym, co robi i do 
czego jego działanie i postawa zmierzają. 

Nacjonalizm, poczucie wyższości rasowej, wyrasta z braku krytycznego myślenia, 
ślepego zawierzenia, że istnieje jedyny model kulturowy, jedyna dominująca grupa 
społeczna i  jedyne wartości. Gdy człowiek całkowicie podporządkowuje się przy-
należności do społeczności, traktuje ją jak świętą. W wielu społeczeństwach można 
wskazać narracje i mity potwierdzające supremację danej grupy. Przyjęcie ich jako 
pewników, tak samo jak założenie, że inni są źli, niemoralni i nieludzcy, prowadzi 
w prosty sposób do zamknięcia się w monolitycznej, zamkniętej tożsamości. 

Tożsamość budowana w strategiach językowych, politycznych, genderowych, eko-
nomicznych i podróżniczych wytwarza się wraz ze statusem przyznawanym jej przez 
społeczeństwo i stanowiącym cel jej dążeń. Lęk o status Alaina de Bottona jest książ-
ką, która traktuje status jako społeczny wyraz bycia w świecie – ma go każdy i każdy 
ulega marzeniom o podniesieniu go13. Innymi słowy: status może być traktowany jako 
jeden z istotnych czynników kształtujących relacje społeczne i wpływających na naszą 
tożsamość. Colin Bird, analizując relacje statusu i tożsamości, pokazuje, iż egalitarność 

12 Por. G. Le Bon, Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki, Kęty 2007; J. Ortega y Gasset, Bunt mas, tłum. 
P. Niklewicz, Warszawa 1997.

13 Por. A. de Botton, Lęk o status, tłum. H. Pustuła-Lewicka, Warszawa 2012.
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współczesnego społeczeństwa pozwala na nieskrępowane kształtowanie tożsamości 
przy równoczesnym zachowaniu wysokiego statusu tych, którzy zasługują na uznanie14. 

Tożsamość kształtuje się w odpowiedzi na potrzebę jedności z innymi, poczucie 
wspólnoty i w wymagania społeczne, może też stać się elementem gry o status – dla 
ludzi o  tożsamości zamkniętej wysokie zintegrowanie z  kulturową tradycją może 
świadczyć o wysokim statusie. Budowanie tożsamości zamkniętej i jej statusu w opar-
ciu o tradycje prowadzi do bezwzględnego przestrzegania tradycyjnych wartości oraz 
do uświęcania tradycji – nawet za cenę ekstremalnego odrzucenia wszystkich innych 
postaw i wartości. Ponieważ walka o status może przybrać bardzo zdeterminowany 
charakter, tożsamość społeczna może zostać całkowicie podporządkowana wymaga-
niom zewnętrznym (danej grupy społecznej). W ten sposób poglądy danej społeczno-
ści stają się wewnętrznym elementem tożsamości, świadcząc o przynależności i wy-
sokim statusie. Dlatego, moim zdaniem, ludzie gotowi umierać za idee, poświęcający 
się sprawie, narodowi, wspólnocie – traktowani są jako zasługujący na najwyższy laur.

Równocześnie zachwyt nad takimi osobami może przerodzić się w nieprzejed-
nanie wobec odrzucających taką postawę czy wchodzących z nią w polemikę. Pacy-
fiści, kosmopolici, osoby otwarte na Inność czy krytykujące społeczeństwo, do któ-
rego przynależą – będą budzić podejrzenia i nieufność, podobnie jak ludzie innego 
pochodzenia i wyznania. Nacjonalizm często idzie w parze z rasizmem, a ksenofo-
bia – z szowinizmem kulturowym i nienawiścią. Tożsamości zamknięte, zniewolone 
walką o status, wizją bohaterstwa, narodu, idei i wartości, tracą perspektywę drugiego 
człowieka i budowania z nim relacji jako fundamentów społeczeństwa. Zamknięte 
tożsamości nie pozwalają myśleć po prostu o człowieku, a zawsze robią to w kontek-
ście tego, co uznają za sprawę narodową. Tożsamości kształtowane przez idee nacjo-
nalistyczne, fundamentalistyczne stają się zaciekłe w swoim odrzuceniu tego, co jawi 
im się jako złe i nieprawe.

Potrzeby budowania tożsamości wobec innych oparte na chęci przynależności do 
danej struktury społecznej niekoniecznie muszą przybierać aż tak ekstremalną formę 
jak rasizm czy nacjonalizm. Chęć uzyskania akceptacji, bycia w grupie czy niewy-
różniania się mogą powodować też paradoksy i  samoograniczenia. Potrzeba naśla-
dowania zachowań, stylu bycia, mówienia, ubierania się, wyznawania tych samych 
poglądów czy religii może prowadzić do zatracenia własnej egzystencjalnej niepo-
wtarzalności. Z  jednej strony człowiek zyskuje poczucie bezpieczeństwa: staje się 
nieodróżnialną od innych częścią grupy, z drugiej – przestaje być wyjątkowy i  jed-
nostkowy. Choć w  tym przypadku nikogo się nie krzywdzi, nie prezentuje się też 
negatywnych postaw, można potraktować taki sposób budowania tożsamości również 
jako podporządkowany i bezkrytyczny. Można też przenieść to w sferę idei, polityki 

14 Por. C. Bird, Status, Identity, and Respect, „Political Theory” 2004, No. 2, s. 14 i dalsze.
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czy religii – zaangażowanie w politykę czy niektóre idee, ideologie, również może być 
formą podporządkowania i chęcią sprostania przynależności, zintegrowania z uzna-
waną za wartościową grupą. 

Tożsamość zamknięta kształtuje się na różnych poziomach – od idei narodowych 
po idee zamkniętych grup społecznych, od bagatelnych postaw po głębokie przyna-
leżności do kościoła lub społeczności religijnej. Za każdym razem uruchamia się ten 
sam mechanizm: odrzucenia Inności i kształtowania samego siebie w oparciu o nie-
podważalne i niekwestionowalne założenia i wzorce. W każdym z tych przypadków 
tożsamość zamknięta powoduje, że człowiek podchodzi do wyznawanych przez sie-
bie wzorców i potrzeb ze śmiertelną (nieraz dosłownie) powagą.

Jeżeli można w  ogóle poszukiwać antidotum na zamknięte tożsamości, istnie-
ją – moim zdaniem – trzy strategie prowadzące do rozbicia tożsamości zamkniętych. 
Pierwsza wiąże się z kwestią szkolnictwa – edukacja kulturowa, pozwalająca na odna-
lezienie się w świecie różnorodności, oraz etyka powinny zostać wdrożone w system 
nauczania już najmłodszych dzieci. Drugim antidotum jest sama etyka – oparcie re-
lacji społecznych na rozumieniu jej jako relacji i odpowiedzialności za drugiego czło-
wieka niezależnie od tego, kim on jest i jaką kulturę reprezentuje. I wreszcie trzecia 
strategia związana z ironią. O ile uczenie różnorodności kulturowej i etyki wydają się 
dość oczywiste, o tyle ironia może dziwić, dlatego poświęcę jej tutaj więcej miejsca. 

Richard Rorty wskazywał na ironię jako nie tylko kategorię filozoficznej analizy 
problemów kulturowych, ale i sposób podejścia do świata i drugiego człowieka. Służy 
przede wszystkim zakwestionowaniu powagi, która kazała traktować wzorce kultu-
rowe czy własne poglądy niemal jak świętości. Bez ironii człowiek nie potrafi zyskać 
dystansu do siebie i do badanych kwestii, stając się przez to całkowicie nieobiektyw-
nym i  często kierowanym przez silne emocje15. Daje ona możliwość odwołania się 
do innych poglądów czy oglądania rzeczywistości w alternatywny sposób. Śmiertel-
na powaga, jaka przenika ludzi o tożsamościach zamkniętych, wyklucza jakikolwiek 
śmiech z siebie samego. Duch powagi każe z namaszczeniem traktować siebie, własną 
tożsamość i kulturę, wspólnotę, naród, z którym człowiek się utożsamia. Ta powaga 
cały czas znajduje się na barykadzie, nieustannie pilnuje, aby nikt nie naruszył zasad 
traktowanych jako święte. Z taką postawą wiąże się niebezpieczeństwo agresji wo-
bec nie osób nierozumiejących zasad postępowania, dystansujących się od kultury czy 
próbujących ją wykpić. Ironia pozwala śmiać się z drugim człowiekiem nawet z siebie 
samych. Duch powagi walczy ze śmiechem, pragnąc, by ukochane wzorce stanowiły 
świętość. Dla tożsamości zamkniętej wrogiem może stać się przedstawiciel innej kul-
tury, człowiek o innych zasadach, wyznaniu czy sposobie bycia. Taka tożsamość łatwo 
rusza na wojnę i łatwo wchodzi w konflikty, niezależnie od tego, czy ma do czynienia 

15 Por. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 2009.
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z odrzuceniem społeczności, religii, innego sposobu myślenia czy podejścia do świata. 
Zamknięcie tożsamości oznacza oczekiwanie, że wszyscy będą szanować moją wła-
sność i wszyscy będą podążać za tym, co przeze mnie uznane. To również zamknięcie 
na jakąkolwiek krytykę. 

Moim zdaniem tożsamość we współczesnym świecie jest szczególnym zadaniem. 
Konstytuując siebie, należy pamiętać o  oddziaływaniu na nas kultur, o  współbyciu 
z innymi, o relacjach, w jakich żyjemy. Przede wszystkim jednak należy sobie uświa-
domić, że to od każdego człowieka zależy, w  jakim stopniu otworzy się na świat, 
a w jakim będzie wobec Inności budować mury. Tożsamość zamknięta we współcze-
snym świecie jest szczególnie niebezpieczna, żyjąc bowiem w  rzeczywistości coraz 
bardziej przenikających się kultur, coraz większych zależności i możliwości, należy się 
nauczyć negocjować ze sobą samym, tak samo jak i z innymi. Tożsamości zamknięte 
stanowią niebezpieczną postawę, w której drugi staje się wrogiem, a  inność zostaje 
napiętnowana. Zapominają, że ironia bywa bardzo dobrym narzędziem w podejściu 
zarówno do siebie, jak i do tego, co względem nas obce. 
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Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest prześledzeniu tworzenia się tożsamości zamknię-
tych, a więc takich postaw, w których ludzie nie radzą sobie ze zmianą i wymagania-
mi współczesnego świata. Podstawę rozważań stanowią standardowe definicje tożsa-
mości, od których następuje przejście do analizy tożsamości jako zadania i procesu, 
w toku którego współczesny człowiek zyskuje coraz większą świadomość kulturową. 
Pozwala ona odkryć zarówno nowe możliwości, jak i  zagrożenia, a  także pokazać 
różne rodzaje formułowania tożsamości i odpowiedzi na wyzwania współczesności.
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Summary

Closed Identities

The article investigates the emergence of “closed identities” – attitudes which indi-
cate the incapability of dealing with change and the challenges of modern world. 
Standard definitions of identity are the basis for the analysis which leads to reflec-
tions on the question of identity as a task and a process during which a contemporary 
human being gains an increasingly strong cultural awareness. Such awareness enables 
to discover both possibilities and dangers, but also to show various ways of forming 
the identity and answering the challenges of modernity. 

Translation: Maciej Nawrocki


