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Potęga osamotnienia? 
Globalizacja a tożsamość jednostki

Wprowadzenie – o globalizacji 

Globalizacja. Trudno o pojęcie budzące gorętsze spory w nieomal każdym obszarze 
współczesnej debaty publicznej. Niekończące się dyskusje na temat przebiegu i kształtu 
procesów globalizacyjnych, ich początku, przyszłości oraz wpływu na rozmaite sfery 
życia ludzkiego, stanowią nieodłączny element obecnych dyskursów politycznych, na-
ukowych oraz kulturowych. Niebywały przyrost prac na ten temat, szczególnie w latach 
80. i 90. XX wieku, doprowadził do pojawienia się wielu rozmaitych podejść, zaś samo 
pojęcie globalizacji stało się przedmiotem intensywnych polemik1. Szybko zaczęto też 
wskazywać na jego niejasność, wieloznaczność, a nawet bezużyteczność2; stało się ono 
wygodnym konceptem wyjaśniającym niemal każdy problem świata społeczno-poli-
tycznego, przeistaczając się, jak powiada Zygmunt Bauman, „w slogan, w magiczną 
formułę, w otwierające bramy wszystkich tajemnic teraźniejszości i przyszłości”3.

Uchylając się od choćby pobieżnej rekonstrukcji definicyjnych sporów, warto zazna-
czyć, że złożoność oraz wielowymiarowość globalizacji skłania niekiedy do rozpatry-
wania jej raczej w kategoriach zbioru procesów aniżeli jednolitego zjawiska4. Wiąże się 
je zazwyczaj z powstawaniem zróżnicowanych i wielopoziomowych układów połączeń 
w rozmaitych dziedzinach życia społecznego, w takich zjawiskach, jak wykorzenienie, 
delokalizacja, przyrost rozmaitych form komunikacji, standaryzacja, ruchliwość, prze-
nikanie się kultur i wzrost wielostronnych połączeń społecznych5. Owe procesy dokonu-
ją się w dwóch zakresach: przedmiotowym (składającym się z pięciu ścieżek: gospodar-

 1 P.C. Fiss, P.M. Hirsch, The discourse of globalization: framing and sensemaking of an emerging 
concept, „American Sociological Review” 2005, nr 2, s. 30–32.

 2 M. Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej [w:] M. Pietraś (red.), 
Oblicza procesów globalizacji, Lublin 2002, s. 36.

 3 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 5.
 4 M. Pietraś, dz.cyt., s. 35.
 5 A. Appadurai, Grassroots globalization and the research imagination [w:] A. Appadurai, Glo-

balization, Durham–London 2001, s. 4–5; T.H. Eriksen, Globalization, Oxford 2007, s. 8–9; 
Globalizacja z ludzką twarzą [w:] Rocznik strategiczny 1998, Warszawa 1998, s. 14; M. Waters, 
Globalization, London–New York 2001, s. 5. 
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czej, informacyjnej, kulturowej, politycznej oraz ekologicznej) oraz przestrzennym6. Ich 
wyróżnienie pokazuje skalę oddziaływań procesów globalizacyjnych, a także głębokość 
zmian zachodzących pod ich wpływem. Właśnie z powodu owych przekształceń mówi 
się często, że procesy globalizacyjne nadają życiu społecznemu nową jakość. Wszakże, 
jak zauważa Roland Robertson, „pojęcie globalizacji odnosi się zarówno do kompresji 
świata, jak i do intensyfikacji świadomości świata jako całości”7. 

Naukowa dyskusja na temat globalizacji ma różne odcienie, co jest obrazowane 
przez wyróżnienie trzech fal teorii globalizacji: globalistycznej, sceptycznej oraz trans-
formacjonalistycznej8. Autorzy zaliczani do pierwszej sądzą, że globalizacja jest przede 
wszystkim zjawiskiem z zakresu ekonomii i gospodarki, choć oddziałuje także na inne 
obszary – głównie politykę i kulturę9. Jest ona zjawiskiem zupełnie nowym w dziejach 
świata, zaś jej początek datuje się na drugą połowę XX wieku i wiąże ze zmianami 
rynkowymi na poziomie wymiany dóbr, przepływów finansowych, bilokacji produkcji, 
a także technologii, komunikacji i transportu. Same procesy globalizacyjne są uznawa-
ne za w dużym stopniu nieuchronne i za przyczynę zachodzenia rozmaitych zjawisk 
w świecie społecznym10. Ideologią dominującą w erze globalizacji jest neoliberalizm11, 
w przyszłości zaś powinien powstać ogólnoświatowy rząd, będący zwieńczeniem pro-
cesu „podkopywania” suwerenności państw narodowych, ograniczania ich władzy oraz 
wpływów politycznych12. Kultura w dobie globalizacji podlega homogenizacji, ulegając 
wzorom kultury masowej, w której rolę dominującą gra kultura amerykańska13. 

Przedstawiciele drugiej fali teorii globalizacji odnieśli się negatywnie do tych twier-
dzeń, przy czym trzeba zaznaczyć, że ta grupa autorów jest niezmiernie zróżnicowana, 
i to zarówno pod kątem zakresu krytyki, jak i ideologiczno-politycznych afiliacji po-
szczególnych autorów. Zwrócono uwagę między innymi na to, że globalizacja to ko-
lejne wcielenie internacjonalizacji, sięgającej korzeniami przynajmniej XIX wieku14, 
osadzone w istniejącym od przeszło czterystu lat kapitalistycznym „systemie-świata”15. 

 6 M. Pietraś, dz.cyt., s. 44–50. 
 7 R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, London 1992, s. 8.
 8 L. Martell, The third wave in globalization theory, „International Studies Review” 2007, nr 9, 

s. 173–178. 
 9 M. Albrow, Global Age, Cambridge 1996; J. Frankel, Globalization of the Economy [w:] J.S. Nye, 

J.D. Donahue (red.), Governance in a Globalizing World, Washington 2000, s. 45–71; I.A. Goldin, 
K.A. Reinert, Globalization for Development. Trade, Finance, Aid, Migration, and Policy, Wa-
shington 2007, s. 6–9; M. Waters, dz.cyt., s. 27.

 10 M.B. Steger, Introduction: Rethinking Ideological Dimension of Globalization [w:] M.B. Steger, 
Rethinking Globalism, Oxford 2004, s. 6. 

 11 J.H. Mittelman, Ideologies and the Globalization Agenda [w:] M.B. Steger, Rethinking Globa-
lism..., s. 17. 

 12 K. Ohmae, The End of the Nation-State [w:] F.J. Lechner, J. Boli (red.), The Globalization Reader, 
Oxford 2004, s. 214–218.

 13 J. Beynon, D. Dunkerley, General Introduction [w:] J. Beynon, D. Dunkerley (red.), Globaliza-
tion. The Reader, London–New York 2000, s. 22–23.

 14 Ch. Chase-Dunn, Y. Kawano, B.D. Brewer, Trade globalization since 1795: waves of integration 
in the world-system, „American Sociological Review” 2000, nr 2 (65), s. 87–89.

 15 Ch. Chase-Dunn, Th.D. Hall, Ewolucja historyczna systemów-światów, „Lewą nogą. Polityka 
artystyka” 2001, nr 13, s. 222–250. 
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Globalizacja nie prowadzi do integracji na skalę światową, ograniczając się jedynie 
do wybranych – wcale nie rozległych – regionów. Rodzi też ogromne nierówności 
w wymiarze ekonomicznym, politycznym oraz kulturowo-społecznym16. A przecież 
globalizacja powinna nie tylko powiększać bogactwo poszczególnych krajów, ale także 
zbliżać społeczeństwa do siebie oraz umożliwiać skuteczniejszą pomoc w chwilach za-
grożenia17. Zdaniem niektórych sceptyków, państwa narodowe wcale nie tracą na zna-
czeniu; przecież funkcjonowanie na poziomie globalnym daje im nieznane do tej pory 
możliwości aktywności międzynarodowej. Ponadto globalizacji towarzyszy zjawisko 
regionalizacji, pozwalające tworzyć bloki polityczne dużo bardziej skuteczne aniżeli 
pojedyncze państwa. Takie bloki zdają się wzmacniać, a nie osłabiać poszczególne pań-
stwa18. Zdaniem sceptyków kultura nie tylko nie ulega homogenizacji, ona ulega po-
stępującemu zróżnicowaniu. Globalizacja wzmaga przecież ideologie nacjonalistyczne 
i prowadzi do zderzenia kultur, to zaś uniemożliwia homogenizację. Przyszłość świata 
nie jest więc określona postępami zwycięskiej globalizacji. Zamiast tego należy ocze-
kiwać narastania konfliktów oraz nierówności społeczno-politycznych19.

Nie ulega wątpliwości, że argumenty sceptyków i krytyków, zwłaszcza spod znaku 
alterglobalistów, bardzo istotnie zmieniły dyskurs globalizacyjny20. Obecnie zdecydo-
wana większość teorii globalizacji zdaje się nie akceptować twierdzenia o nastaniu 
„globalnej ery”, podkreślając, że współczesny świat dalej winien być definiowany 
w kategoriach nowoczesności, aby zachować ciągłość z uprzednimi dekadami roz-
woju21. Nie dziwi więc, że zwolennicy trzeciej fali próbują zrównoważyć argumenty 
globalistów i sceptyków, wskazując, iż globalizacja faktycznie zmienia świat, jednak 
transformacja idzie tu w parze ze zróżnicowaniem22. Wyzwania nowoczesności sta-
wiają przed rządami zadania, którym trudno sprostać bez wielostronnej współpracy. 
Globalizacja jest więc faktem, lecz nie oznacza ona ani zmierzchu suwerenności, ani 
zaprowadzania nowego, globalnego porządku politycznego. To raczej skomplikowany 
system politycznych relacji, które ujęte są w struktury nieposiadające odpowiednika 
w historii. W obliczu wyzwań państwa dzielą się swoją suwerennością, lecz jej nie 
tracą. W przyszłości powinno się wspierać demokrację zarówno na poziomie krajo-
wym, jak i globalnym, sprawiając, że te dwa elementy – państwa i świat – staną się 
niewykluczającymi, lecz zagnieżdżonymi strukturami23. Globalizacja jest zjawiskiem 

 16 A. Domosławski, Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Warszawa 2002; 
N. Chomsky, Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny, Wrocław 2000.

 17 S. Magala, Gorycze globalizacji, „Przegląd Polityczny” 1999, nr 43, s. 120.
 18 L. Martell, dz.cyt., s. 175–176. 
 19 B.R. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2000; S.P. Huntington, 

Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2007; J. Malinga, Globalizacja: 
między zagubioną a odzyskaną tożsamością [w:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globaliza-
cji..., s. 209–223. 

 20 M.R. Lister, Globalization and its Inequities [w:] A. Carling (red.), Globalization and Identity: 
Development and Integration in Changing World, London 2006, s. 41.

 21 Y. Sternberg, Modernity, Civilization and Globalization [w:] E. Ben-Rafael, Y. Sternberg, Identi-
ty, Culture and Globalization, Leiden–Boston 2002, s. 85.

 22 A. Held, A. McGrew, Globalization/Anti-globalization: Beyond the Great Divide, Cambridge 2007, 
s. 161, 

 23 Tamże, s. 218–225. 
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historycznie nowym, lecz poprzedzają ją długotrwałe procesy ekonomiczne. Wyzwala 
ona głębokie transformacje, będąc ich centralnym elementem, lecz nie jest odpowie-
dzialna za całość zachodzących zmian. Zwolennicy trzeciej fali widzą świat zglobali-
zowany jako wspólne miejsce dla różnych kultur i grup, gdzie gospodarka i produkcja 
stanowią jedynie środek realizacji bezpieczniejszego oraz bogatszego świata24. 

Mając to na względzie, nie można się dziwić, że globalizacja wzbudza wśród na-
ukowców intensywne polemiki. Toczą się one, jak powiada Mauro F. Guillén, wokół 
pięciu podstawowych pytań przywołanych pośrednio wcześniej: po pierwsze, czy glo-
balizacja w ogóle istnieje i dzieje się na naszych oczach; po drugie, czy w jej efek-
cie rzeczywiście świat staje się spójny; po trzecie, czy faktycznie podkopuje władzę 
państw narodowych; po czwarte, czy era globalności jest różna od modernizmu; po 
piąte wreszcie, czy tworzy się kultura globalna. Lista ta, jak sam autor zaznacza, nie 
jest wyczerpująca, lecz zdaje się dobrze ilustrować podstawowe linie sporów na temat 
globalizacji, jakie występują w literaturze nauk społecznych25. Do tego wyboru należy 
dodać jeszcze co najmniej jeden problem: czy, a jeśli tak, to jak globalizacja wpływa na 
tożsamość jednostki. Kwestia ta stanowi przedmiot niniejszego artykułu.

Dialektyka globalizacji i tożsamości

Każda próba określenia wpływu globalizacji na tożsamość jednostki wymaga wstęp-
nego określenia, co rozumie się pod pojęciem tożsamości oraz jakie relacje zachodzą 
pomiędzy nią a globalizacją. Nie ulega wątpliwości, że sam termin „tożsamość” sta-
nowi przedmiot nie mniej gorącego sporu niż „globalizacja”. Badacze w naukach spo-
łecznych operują nim w sposób rozmaity, co utrudnia sprecyzowanie jego znaczenia26; 
wielu autorów wskazuje na jego wieloznaczność, nieostrość, mętność i mglistość27. 

Warto nadmienić, że w naukach społecznych pojęcie tożsamości pojawiło się dość 
późno, bo w drugiej połowie XX wieku, za sprawą pism Erika H. Eriksona oraz 

 24 D. Held, At the global crossroads: the end of the Washington Consensus and the rise of Global 
Social Democracy?, ,,Globalizations” 2005, nr 1 (2), s. 95–113; D. Held, Toward a new consensus: 
answering the dangers of globalization, ,,Harvard International Review”, lato 2005, s. 14–17.

 25 M.F. Guillén, Is globalization civilizing, destructive or feeble? A critique of five key debates in the 
social science literature, „Annual Review of Sociology” 2001, s. 235–260.

 26 Tożsamość, jak powiada Jean-Marie Benoist, jest pojęciem o „wielu twarzach”; zdaniem Petera 
Weinreicha jest pojęciem „wszystkoznaczącym”, zaś zdaniem Richarda Jenkinsa, liczba kontek-
stów występowania tego pojęcia jest na tyle duża, że stało się ono „zbiorem frazesów dla dzienni-
karzy i polityków”; J.-M. Benoist, Facettes de l’identité [w:] J.-M. Benoist, M. Sevres, F. Héritier 
i in. (red.), L’identité: Séminaire interdisciplinaire dirigé par Claude Lévi-Strauss professeur au 
College de France 1974–1975, Paris 1983, s. 13–23 ; R. Jenkins, Social Identity, London–New 
York 1996, s. 7; P. Weinreich, Psychodynamics of Personal and Social Identity [w:] A. Jacobson-
-Widding (red.), Identity: Psycho and Socio-Cultural. A Symposium, „Acta Universitatis Upsa-
liensis. Uppsala Studies in Cultural Anthropology” 1983, Uppsala, nr 5, s. 159. 

 27 R. Brubaker, F. Cooper, Beyond „identity”, „Theory and Society” 2000, nr 29 (1), s. 6–8; P. Gle-
ason, Identifying Identity: a Semantic History, „The Journal of American History” 1983, nr 69 
(4), s. 913; R. Jenkins, The Limits of Identity: Ethnicity, Conflict, and Politics, „ShOP. Sheffield 
Online Papers in Social Research” 2000, nr 2, s. 2–3; www.shef.uk/socst/shop.
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Ervinga Goffmana, co przyczyniło się do pojawienia się dwóch odmiennych tradycji 
definiowania tożsamości. Zgodnie z pierwszą z nich, tożsamość jest przede wszyst-
kim poczuciem bycia sobą, zespołem najgłębszych doświadczeń wskazujących na 
swoistość i wyjątkowość podmiotu28. Według drugiej, tożsamość jest układem relacji 
społecznych oraz ról, w jakich człowiek występuje29. Oba konteksty stosowania pojęcia 
„tożsamość” – psychologiczny oraz socjologiczny (lub lepiej: społeczny) – są nadal 
aktualne30. 

Trzeba również dodać, że ten niezmiernie uproszczony podział na psychologiczne 
i socjologiczne koncepcje tożsamości dobrze wpisuje się w przekonanie, iż istnieją dwa 
podstawowe sposoby jej definiowania. Po pierwsze, tożsamość może być pojmowa-
na przez pryzmat elementów, cech, własności, odczuć, przekonań podmiotu na swój 
temat, które składają się na zbiór pozwalający mówić o „pozostawaniu sobą”. W tym 
też sensie pojęcie tożsamości odpowiada „kontynuacji” (ang. sameness). Po drugie, 
tożsamość mogą określać takie elementy, cechy, własności, odczucia czy przekonania, 
których posiadanie pozwala wyodrębnić dany podmiot spośród innych podmiotów. 
Tak zdefiniowana tożsamość odpowiada „odróżnianiu” (ang. distinctiveness)31. Oba te 
sposoby rozumienia należy uznać za podstawowe rozróżnienie pojęciowe w obszarze 
badań nad tożsamością32.

Prace Eriksona oraz interakcjonistów symbolicznych odnoszą się do ściśle określo-
nego podmiotu tożsamości, a mianowicie jednostki. Jednakże wielu autorów wskazuje, 
że tożsamość może także orzekać o zbiorowościach. Najczęściej tożsamość zbiorową 
przypisuje się narodom i grupom etnicznym, choć należy zauważyć, że dotyczy ona 
także ruchów społecznych, państw, wspólnot religijnych, wspólnot regionalnych i lo-
kalnych, klas oraz wszelkich innych form zorganizowania ludzi33. Podział na tożsamość 
jednostki oraz tożsamość zbiorową, którego głównym kryterium jest odmienność pod-
miotów tożsamości, również należy uznać za fundamentalne rozróżnienie pojęciowe. 

Celowo nie przytaczam w tym miejscu ani nie analizuję konkretnych teorii toż-
samości jednostki, jest to bowiem zadanie zdecydowanie przekraczające ramy tego 
artykułu. Ta krótka systematyzacja problemu tożsamości w naukach społecznych ma 
na celu jedynie przygotowanie odpowiedniego podłoża pod analizę związków pomię-
dzy tożsamością (jednostki) a globalizacją. Relacja ta jest zresztą często podkreślana 
przez wielu autorów. Mówi się, że postępująca homogenizacja świata gospodarczego 

 28 E.H. Erikson, Identity, psychosocial [w:] D.L. Sills (red.), International Encyclopedia of the So-
cial Sciences, t. VII, New York 1968, s. 61; E.H. Erikson, Dopełniony cykl życia, Poznań 2002; 
E.H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004.

 29 S. Stryker, P.J. Burke, The past, present, and future of and Identity Theory, „Social Psychology 
Quarterly” 2000, nr 63 (4). 

 30 J.E. Stets, P.J. Burke, Identity Theory and Social Identity Theory, „Social Psychology Quarterly” 
2000, nr 63 (3); P. Szczukiewicz, Rozwój psychospołeczny a tożsamość, Lublin 1998. 

 31 A. Jacobson-Widding, Introduction [w:] A. Jacolson-Widding, Identity: Psycho- and Socio-Cultu-
ral..., s. 13. 

 32 Patrz Z. Bokszański, Tożsamość narodowa w perspektywie transformacji systemowej [w:] 
P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne cza-
sów transformacji, Warszawa–Kraków 1999, s. 296. 

 33 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 73–135; A.D. Smith, National Identity, 
Harmondsworth 1991, s. 3–8.
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powołuje do życia procesy heterogenizacyjne, głównie na polu kultury. Ujednolicaniu 
rynków światowych towarzyszy wzrastające pragnienie zakorzenienia i poszukiwanie 
oparcia. Służą temu najlepiej lokalne wspólnoty generujące trwałe i stałe tożsamości. 
Pojawia się więc specyficzne napięcie pomiędzy przepływem dóbr, informacji i kapita-
łu a zamykaniem się społeczeństw, pomiędzy globalizacją i tożsamością34. 

Bodaj najwyraźniej związki tożsamości (pojmowanej zarówno na poziomie jednost-
kowym, jak i kolektywnym) oraz globalizacji uwypuklił Manuel Castells. Według nie-
go, „nasz świat i nasze życie są kształtowane przez antagonistyczne trendy globalizacji 
i tożsamości. Rewolucja informacyjno-technologiczna i restrukturyzacja kapitalizmu 
zrodziły nową formę społeczeństwa – społeczeństwo sieci. Jest ono określane przez stra-
tegicznie istotne aktywności ekonomiczne. Przez usieciowione formy organizacji. Przez 
zmienności i niestałość pracy oraz indywidualizację pracy”35. Zasadnicza teza rozważań 
Castellsa odnosi się do nowej jakości stosunków polityczno-społecznych powstałych 
wskutek zmian na polu technologii, komunikacji i ekonomii w ostatnim ćwierćwieczu36. 
Owa nowa struktura społeczna jest genetycznie związana z zupełnie nieznaną do tej pory 
formą rozwoju wynikłą z rekonstrukcji kapitalizmu, a mianowicie informacjonizmem37. 
Podstawą tego społeczeństwa jest nowa gospodarka, określana przez trzy zasadnicze 
elementy: informację, globalność oraz sieć. Innymi słowy, produktywność jest funkcją 
posiadanej wiedzy, organizacja pracy i produkcji ma charakter ogólnoświatowy, co zaś 
rozgrywa się w ramach wielowątkowych, wielorakich połączeń i kanałów przepływu 
dóbr oraz informacji38. W tych warunkach zaczyna się pojawiać społeczeństwo sieci. 
Jak powiada Castells, „sieci stanowią nową morfologię społeczną naszych społeczeństw, 
a rozprzestrzenienie się logiki usieciowienia w sposób zasadniczy zmienia funkcjono-
wanie i wyniki w procesach produkcji, doświadczenia, władzy i kultury”39. 

Globalizacja, w innymi miejscu definiowana przez Castellsa jako „technologiczna, 
organizacyjna oraz instytucjonalna zdolność głównych komponentów danego systemu 
(np. ekonomii) do funkcjonowania jako całości w realnym lub wybranym czasie w skali 
globalnej”40, możliwa jest właśnie dzięki rozprzestrzenieniu się sieci we współczesnym 
społeczeństwie. Są one dynamiczne, otwarte, podatne na innowacje i wielopoziomowe; 
są zbiorem „wzajemnie powiązanych węzłów”, czyli wszelkiego rodzaju miejsc łącze-
nia się rozmaitych interesów wykraczających poza istniejące systemy społeczno-poli-
tyczne. Sieci są dla Castellsa „instrumentami” dla zjawisk zachodzących na poziomie 
gospodarczym, kulturowym czy politycznym41. W takich okolicznościach dochodzi do 

 34 B. Meyer, P. Geschiere (red.), Globalization and Identity: Dialectics of Flow and Closure. In-
troduction [w:] B. Meyer, P. Geschiere (red.), Globalization and Identity: Dialect of Flow and 
Closure, Oxford 1999, s. 5–11.

 35 M. Castells, The Power of Identity, Oxford 2002, s. 1. 
 36 M. Castells, Flows, Networks and Identities. A Critical Theory of Informational Society [w:] 

R. Robertson, K.E. White, Globalization: Critical Concepts in Sociology, London–New York 
2003, s. 65.

 37 M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, Warszawa 2007, s. 31.
 38 Tamże, s. 85–86. 
 39 Tamże, s. 467.
 40 M. Catsells, Toward a Sociology of Network Society, „Contemporary Sociology” 2000, nr 5 (29), 

s. 694.
 41 Tamże, s. 468. 
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nieuniknionego napięcia, do powstania „bipolarnej opozycji” pomiędzy siecią a self, 
pomiędzy globalizacją a tożsamością. Wszakże, jak powiada Castells, „wraz z tech-
nologiczną rewolucją, transformacją kapitalizmu oraz śmiercią etatyzmu w ostatnim 
ćwierćwieczu byliśmy świadkami rozległej fali potężnej artykulacji tożsamości kolek-
tywnych, które stawiły czoło procesom globalizacji i kosmopolityzmu w imię kultu-
rowej różnorodności oraz zachowania przez wspólnoty kontroli nad ich życiem i oto-
czeniem. Owe artykulacje są niejednolite, bardzo zróżnicowane, zależne od specyfiki 
poszczególnych kultur i historycznych źródeł tworzenia każdej z tożsamości”42.

Warto zaznaczyć, że dla Castellsa tożsamość to przede wszystkim źródło sensu 
działania aktorów społecznych, a więc są to wszelkie kulturowe atrybuty, którym po-
przez internalizację zostaje nadane odpowiednie znaczenie i które stają się dla aktora 
istotne, przez co mogą być podstawą samookreślenia43. Człowiek może posiadać wiele 
tożsamości i przyjęcie którejś z nich nie ma charakteru wykluczającego, co oznacza, 
że definiowanie siebie przez pryzmat atrybutu A nie pociąga za sobą niemożności in-
terakcji z podmiotem o tożsamości opartej na atrybucie B (Castells podaje tu przykład 
tożsamości płciowych – kobiety i mężczyzny)44. Pojęcie tożsamości jest więc tu zbli-
żone do roli społecznej, choć jak sam zaznacza, tożsamości są źródłem sensu dużo 
głębszego i ważniejszego niż rola45.

Charakterystyczną cechą wieku informacji jest wykorzenienie jednostek oraz wspól-
not. Globalizacja podkopuje istniejące tożsamości, zmuszając podmioty do ciągłego 
poszukiwania i rozpoznawania się na nowo, co Castells podkreśla w swojej definicji 
tożsamości. Stare ramy określania tożsamości we współczesnym świecie straciły już 
na znaczeniu lub – w najlepszym razie – zyskały bardzo poważnych konkurentów. 
Wszakże w nowej epoce można obserwować trzy, jakże odmienne, formy tożsamości: 
po pierwsze, tożsamości legitymizowane powstające głównie na podstawie przynależ-
ności narodowej lub państwowej; jej najważniejszą odmianą są tożsamości narodowe. 
Po drugie, tożsamości oporu wykształcane przez aktorów pozostających w warunkach 
upośledzenia, którzy dążą do redefinicji swojej pozycji w społeczeństwie oraz włą-
czenia ich tożsamości w główny obieg. Po trzecie, tożsamości projektowane, również 
tworzone przez aktorów pozostających poza głównym nurtem tożsamości legitymizo-
wanych, którzy powołują zupełnie nowe formy tożsamości, mających za cel redefinicję 
społeczeństwa, a nie pozycji w nim46. 

Wydaje się, że ta wielość form współczesnych tożsamości wynika wprost z ich rela-
cji z procesami globalizacji oraz strukturalnymi zmianami w obrębie społeczeństwa, 
które są z nim związane. Skutkują one przede wszystkim na polu kultury, co oznacza, 
że myślenie nad związkami tożsamości i globalizacji należy umieścić w kontekście 
ścieżki kulturowej. O ile kultura stanowi rdzeń procesów tożsamościowych, albowiem 
to na jej podstawie jednostki tworzą swoją tożsamość, to z niej czerpią wzory i normy 
działania, to w niej odnajdują egzystencjalne wartości stanowiące istotę koncepcji 

 42 M. Castells, The Power of Identity..., s. 2. 
 43 Tamże, s. 7. 
 44 M. Castells, Społeczeństwo sieci..., s. 38. 
 45 M. Castells, The Power of Ideneity..., s. 7. 
 46 Tamże, s. 7–8; D. Barney, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Fronia, Warszawa 2008, s. 170–172. 
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siebie47, o tyle globalizacja podkopująca pozycję kultur narodowych i regionalnych, 
słowem – kultur tożsamościowych (inaczej: tożsamości legitymizowanych), oraz zastę-
pująca je dominacją kultury globalnej, prowadzi do postawienia pytania o tożsamość 
na jednym z pierwszych miejsc; prowadzi do podważenia zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych horyzontów sensu, dla których kultury narodowe i regionalne czę-
sto bywały źródłem oraz oparciem48. Globalizacja prowadzi bowiem do ustanowie-
nia przewagi „supermarketu mód” nad „muzeum arcydzieł narodowych”, a więc do 
gruntownych przeobrażeń w zakresie kanonu kultury narodowej49; oznacza nie tylko 
podważenie pozycji kultury narodowej czy wpływu państwa na jej kształtowanie50, 
ale także rekonceptualizację kultur narodowych. Wszakże, jak zauważa Benjamin R. 
Barber, obecna kultura globalna nabrała „międzynarodowego charakteru, bo składa 
się na nią angielska muzyka pop, francuska haut couture, włoski styl, skandynawska 
prostota i japońska technologia”51. Taka kultura jest zlepkiem rozmaitych aksjologicz-
nych oraz symbolicznych odniesień do różnych kultur narodowych52. Ruch jednakże 
jest tu dwustronny i jeśli kultura globalna nasyca się treścią kultur narodowych, to 
także one zmieniają się pod wpływem globalizacji. W tej sytuacji symbole narodo-
we i narodowa tradycja często wymagają ponownego odczytania, tak jak to dzieje 
się w wypadku rozmaitych parków rozrywki, stanowiących przecież bodaj najlepszą 
ilustrację dwustronnego wpływu globalizacji i kultury narodowej53. W konsekwencji 
kultura globalna staje się zbiorem symboli semantycznie wykorzenionych, stanowiąc 
jeden z czynników problematyzacji tożsamości.

Tożsamość jednostki w świecie zglobalizowanym 

Dotychczasowe rozważania dotyczyły pewnych ogólnych kwestii związanych z relacją 
pomiędzy globalizacją i tożsamością. Trzeba przyjrzeć się jednak dokładniej, na czym 
one polegają, gdy idzie o tożsamość jednostki. Już tu trzeba jednak podkreślić, że roz-
ważań na ten temat nie da się oddzielić od ogólniejszego namysłu, a mianowicie nad 
sytuacją jednostek we współczesnym świecie. Kwestie te dogłębnie opisał Anthony 
Giddens i to jego koncepcji warto poświęcić najwięcej miejsca. 

Podobnie jak u Castellsa, relacje pomiędzy tożsamością jednostki a globalizacją są 
przez Giddensa interpretowane przez pryzmat zmian zachodzących na poziomie całego 

 47 D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1998, s. 70–71.
 48 K. Krzysztofek, Globalna kultura i globalne zarządzanie, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 1, 

s. 68; K. Krzysztofek, Kulturowa ścieżka globalizacji [w:] M. Pietraś (red.), Oblicza procesów 
globalizacji..., s. 117–134. 

 49 J. Kurczewska, Kanon kultury narodowej [w:] J. Kurczewska (red.), Kultura narodowa i polityka, 
Warszawa 2000, s. 34.

 50 Z. Bauman, Globalizacja...
 51 B.R. Barber, dz.cyt., s. 106. 
 52 A. Kłoskowska, Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki, „Kultura i Społe-

czeństwo” 1997, nr 4, s. 9.
 53 U. Eco, Semiologia życia codziennego, tłum. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1998, s. 30–31.
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systemu społecznego. Brytyjski socjolog wyraźnie podkreśla, że globalizacja możliwa 
jest dzięki nowoczesności, zaś w późnej nowoczesności nabiera szczególnego znacze-
nia, albowiem rozszerza oddziaływanie niektórych zjawisk, charakterystycznych dla 
tego okresu54. Warto uściślić, że Giddens definiuje nowoczesność przez pryzmat pięciu 
czynników: kapitalizmu, industrializmu, pojawienia się różnego rodzaju form opresji 
rozumianych jako wzrost administracyjnej kontroli, państw narodowych jako głównej 
formy uspołecznienia oraz uporządkowania życia społecznego poprzez pojawienie się 
nowoczesnej organizacji. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły wzrost dynamiki nowocze-
sności, przekuwając ją w późną nowoczesność. Zjawiskami dominującymi w tym proce-
sie są: (a) rozdzielenie czasu i przestrzeni, (b) wykorzenienie instytucji społecznych oraz 
(c) narastanie refleksyjności instytucjonalnej. Innymi słowy, w warunkach współcze-
sności mamy do czynienia z pozbawieniem znaczenia „miejsc”, które w niegdysiejszych 
kulturach stanowiły łącznik między czasem a przestrzenią. Czas i przestrzeń w obec-
nym społeczeństwie wcale nie muszą oznaczać współobecności w jakimś miejscu, co 
pozwala na zupełnie nową organizację życia społecznego. Człowiek współczesny staje 
także w obliczu mechanizmów wykorzeniających, które Giddens nazywa „systema-
mi abstrakcyjnymi”. Należą do nich środki symboliczne, będące środkami wymiany 
powszechnie akceptowanymi, rzec by można uniwersalnymi (na przykład pieniądze), 
oraz systemy eksperckie, odnoszące się przede wszystkim do wiedzy. Te dwa elementy 
gruntownie zmieniają życie społeczne w epoce późnej nowoczesności, umożliwiając po-
jawienie się refleksyjności. Oznacza ona, że społeczeństwa poddają gruntownej analizie 
swoje miejsce w świecie, czemu służy zdobywana wiedza i odkrywane praw nauki55. 

Można powiedzieć, że owe zjawiska stanowią sedno procesów globalizacyjnych, 
a także są odpowiedzialne za „przyspieszenie świata” późnej nowoczesności. Samą 
globalizację Giddens definiuje jako „wzrost współzależności pomiędzy jednostka-
mi, narodami i regionami. Nie oznacza ona jedynie współzależności ekonomicznej. 
Wyzwala przyspieszoną i uniwersalną komunikację, zawierając również polityczny 
i kulturowy wymiar”56. Można powiedzieć, że Giddens, wskazując na rozległy zakres 
oddziaływania procesów globalizacyjnych, podkreśla również głębokość i siłę ich skut-
ków dla życia społecznego i indywidualnego57. Jest wszechogarniająca, nie pozwala na 
pozostawanie poza nią. Wszakże „globalizacja dotyczy punktów przecięcia obecności 
i nieobecności, splotów społecznych wydarzeń i relacji »na odległość« z konteksta-
mi lokalnymi (...) globalizacja oznacza, że w odniesieniu do skutków przynajmniej 
niektórych mechanizmów wykorzeniających nie istnieje możliwość nieuczestniczenia 
w przemianach, które niesie nowoczesność. Przykładem może być globalne ryzyko 
wojny jądrowej lub katastrofy ekologicznej”58. Nie dziwi więc, że globalizacja, dla bry-
tyjskiego socjologa, jest procesem uwikłanym w logikę późnej nowoczesności, który 
wzmacnia niektóre jej elementy, w szczególności zaś niemożność uniknięcia pewnych 

 54 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 
tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2001, s. 30–31.

 55 Tamże, s. 21–30. 
 56 A. Giddens, Europe in the Global Age, Cambridge 2007, s. xii.
 57 A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeń-

stwach, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2006.
 58 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 31. 
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negatywnych zjawisk społecznych. Stąd poszukiwanie oparcia w lokalności, która wraz 
z globalnością stanowi parę dialektycznej relacji. Biegunami owej relacji są tożsamość 
i globalizacja. „Innymi słowy – powiada Giddens – zmiany zachodzące w prywatnej 
sferze życia osobistego są bezpośrednio związane z ustanawianiem stosunków spo-
łecznych na bardzo szeroką skalę”59. 

Wiąże się to bezpośrednio z problemem utraty bezpieczeństwa ontologicznego, wy-
rażającej się, między innymi, w popularności terapii. Jak podkreśla Giddens, „potoczne 
życie codzienne – w większym lub mniejszym stopniu zależne od okoliczności, kon-
tekstów oraz kaprysów jednostki – wymaga ontologicznego bezpieczeństwa wyrażają-
cego autonomię cielesnej kontroli w ramach przewidywalnych działań rutynowych”60. 
Dla brytyjskiego socjologa bezpieczeństwo ontologiczne jest więc silnie oparte na co-
dziennych praktykach, czynnościach i zdarzeniach, które poprzez swoją powtarzalność 
pozwalają nie tylko „czuć się pewnie”, ale także są gwarantem spokoju, pozwalając na 
budowę stabilnej tożsamości. Samo „bezpieczeństwo ontologiczne” Giddens uściśla na 
dwa sposoby. Po pierwsze, jest to „zaufanie, wiara, że świat materialny i społeczny, 
łącznie z podstawowymi parametrami jaźni i tożsamości społecznej, są takie, jakie 
się jawią”61. Po drugie, jest to „poczucie trwania i porządku zdarzeń, w tym zdarzeń 
wykraczających poza obszar bezpośredniego doświadczenia jednostki”62. Należy tutaj 
zwrócić uwagę na to, że obie te definicje opisują bezpieczeństwo ontologiczne w nieco 
inny sposób. Pierwsza z nich, także historycznie wcześniejsza, wskazuje na niezbędną 
paralelność pomiędzy światem odczuwanym a światem rzeczywistym. Bezpieczeństwo 
ontologiczne to stan, w którym to, co odczuwane, zbiega się z tym, o czym informują 
zmysły, w którym świat „nie zaskakuje”, w którym rutyna oraz praktyka nie zostają 
podważone, dalej stanowiąc podstawę budowy i trwania tożsamości. W drugiej defi-
nicji Giddens wprowadza dodatkowy element, który rozszerza zakres bezpieczeństwa 
ontologicznego o problem spójności świata społecznego w ogóle. Jednostka ma prze-
cież odczuwać uporządkowaną ciągłość zdarzeń związanych bezpośrednio i pośrednio 
z jej życiem. Innymi słowy, nie tylko to, co wprost dotyka jej codziennej egzystencji, 
problemów własnych, rodziny i przyjaciół, nadziei i niepokojów, planów i niespełnio-
nych ambicji, wartości i potrzeb, ale także to, co pozornie dalekie i nieznane, może 
łatwo stać się przyczyną zburzenia bezpieczeństwa ontologicznego. Jednostka staje 
bowiem wobec procesów, które likwidują odległość, które za nic mają granice oraz 
bariery, które sprawiają, że zdarzenia właściwie obce wkraczają do jej świata. Sądzę, 
że ta różnica definicji dobrze ilustruje zmianę sposobu myślenia o zmianie położenia 
człowieka w świecie późnej nowoczesności pod wpływem globalizacji. 

Bezpieczeństwo ontologiczne, podobnie jak zaufanie do bliskich lub do systemów 
eksperckich, które mają równoważyć niewiedzę, ma ogromne znaczenie dla budowy 
tożsamości. Osoby go pozbawione przeżywają swoją tożsamość jako chaotyczną czy 
zagrożoną63. W tym miejscu Giddens wyraźnie nawiązuje do klasycznych rozważań 

 59 Tamże, s. 46. 
 60 A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. S. Amsterdamski, 

Poznań 2003, s. 91.
 61 Tamże, s. 424.
 62 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 314. 
 63 Tamże, s. 51–60. 
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Erika H. Eriksona, które stanowią dla niego niezmiernie ważny instrument opisu kształ-
towania się osobowości i tożsamości64. Samą tożsamość socjolog definiuje inaczej niż 
psychoanalityk. Odwołuje się raczej do spuścizny Georga H. Meada i interakcjonistów 
symbolicznych, powiadając, że „tożsamość jednostki opiera się na językowym zróżni-
cowaniu »ja«/»mnie«/»ty« (lub na ich odpowiednikach)”65. W tej definicji zawiera się 
jednak odrzucenie tej części dziedzictwa interakcjonistów, która nakazuje widzieć toż-
samość przez pryzmat fragmentów podmiotu (self ), powstających w związku. Zamiast 
tego Giddens przenosi relację „ja”–„mnie” na poziom językowy, zauważając, że „tożsa-
mość jednostki nie jest rysem charakterystycznym jednostki ani nawet zespołem takich 
rysów. Jest to »ja« pojmowane w kategoriach biograficznych. Tu także tożsamość zakła-
da ciągłość w czasie i przestrzeni, ale tożsamość jednostki jest refleksyjną interpretacją 
takiej ciągłości przez jednostkę”66. To przesunięcie myślenia o tożsamości jako o narracji 
zbiega się również u Giddensa z podkreśleniem roli cielesności oraz zmian zachodzących 
na poziomie związków międzyludzkich67. Wątki te wiążą się z pewną fundamentalną 
zmianą sposobu myślenia o podmiotowości oraz tożsamości jednostki, jaka pojawiła się 
w drugiej połowie XX wieku. Do tych kwestii powrócę w dalszej części. 

Przyjmując narracyjną koncepcję tożsamości, Giddens stara się podkreślić, że życie 
w świecie zglobalizowanym nakazuje nieustanną pracę nad własną tożsamością, któ-
ra staje się refleksyjnym projektem rozwijanym na przestrzeni całego życia. Socjolog 
wysuwa wiele tez na temat tożsamości jednostki. Upraszczając, można powiedzieć, że 
tożsamość jest projektem refleksyjnym, ogarniającym przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość w celu nadania życiu spójnego charakteru. Co za tym idzie, tożsamość przyjmuje 
postać trajektorii rozciągniętej w czasie. „Ja” pozostaje refleksyjne, świadome swojej 
pozycji, celów, pragnień i ambicji, które co jakiś czas zostają „odświeżone” wskutek 
pytań o to, „kim jestem” i „jaki chciałbym być”. Zadawanie pytań i udzielanie na nie 

 64 A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa..., s. 92–101. Warto tutaj przypomnieć, że w swojej teo-
rii rozwoju psychospołecznego Erikson wyróżniał osiem stadiów, z których kluczowe dla bry-
tyjskiego socjologa są: pierwsze – okres niemowlęcy, oraz piąte – wiek dojrzewania. Podczas 
każdego stadium pojawiają się kryzysy, mające postać alternatywy. W okresie niemowlęcym 
kryzys wyraża się w opozycji „podstawowa ufność” a „podstawowa nieufność”, zaś w wieku 
dojrzewania jest to „tożsamość” a „rozproszenie tożsamości”. Rozwiązanie kryzysu skutkuje po-
wstaniem określonej siły psychospołecznej lub jej patologii; decydują one o efektywności i etycz-
ności. I znów, dla pierwszego stadium rozwiązaniem może być „nadzieja” lub „wycofanie”, zaś 
dla piątego „wierność” lub „nieuznawanie”. Ważne wydaje się także to, że rozwój człowieka 
w każdym stadium przebiega pod przemożnym wpływem relacji z innymi. Podczas pierwszego 
stadium taką znaczącą osobą jest matka, podczas piątego – grupy rówieśnicze i zewnętrzne wzo-
ry przywódcze; E.H. Erikson, Dopełniony cykl..., s. 36–37 oraz 68–68.

 65 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 74; trzeba dodać, że pragmatyczna koncepcja jaźni, 
z której wyrastają późniejsze badania w obrębie interakcjonizmu symbolicznego, została zapo-
czątkowana przez Wiliama Jamesa, który wyróżniał dwie części jaźni – „ja” podmiotowe oraz 
„ja” przedmiotowe. Pojawiają się one później w zmienionej formie u Meada; W. James, Psycholo-
gia: kurs skrócony, tłum. M. Zagrodzki, Warszawa 2002; L. Koczanowicz, Jednostka – działanie 
– społeczeństwo. Koncepcje jaźni w filozofii amerykańskiego pragmatyzmu, Warszawa 1994; 
I. Krzemiński, Symboliczny interakcjonizm i socjologia, Warszawa 1986; G.H. Mead, Umysł, 
osobowość i społeczeństwo, tłum. Z. Wolińska, Warszawa 1975. 

 66 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 75. 
 67 Tamże, s. 79–89. 
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odpowiedzi stanowi rdzeń refleksyjności. Doświadczając siebie na przestrzeni czasu, 
jednostka pragnie ciągłości oraz spójności. Co za tym idzie, tożsamość przyjmuje po-
stać narracji, często wyrażonej bezpośrednio w pisaniu pamiętników lub autobiografii. 
Taka opowieść wymaga „panowania nad czasem”, czyli umiejętności nadania własne-
mu życiu określonego rytmu temporalnego, który nie musi zbiegać się z porządkiem 
zewnętrznym. Jest to warunek „osiągnięcia satysfakcji”, jak pisze Giddens, a więc po-
czucia spełnienia oraz sensu życia. Samoobserwacja nie odnosi się jedynie do sfery psy-
chicznej, lecz dotyczy także ciała. Doświadczanie własnej cielesności jest konieczne, 
aby móc połączyć świadomość oraz doznania zmysłowe i w ten sposób zbudować peł-
niejszy obraz siebie. Osiągnięcie samorealizacji wymaga „równowagi pomiędzy szansą 
i ryzykiem”, a więc pomiędzy rutyną wynikającą z własnej historii i zdolnością do 
wychodzenia poza dotychczasowe przyzwyczajenia. Spełnienie oraz budowa pożądanej 
tożsamości są możliwe jedynie w wypadku autentyczności, a więc „szczerości z samym 
sobą”; w trajektorię wpisane są więc odkrycia prawdziwych motywów własnych dzia-
łań, ukrytych pragnień oraz ograniczeń. Taka historia składa się z wielu, rzec by można, 
„odcinków”, pewnych całości rozpoczynanych i kończonych przez ważne wydarzenia 
życiowe, związanych zawsze z utratą lub korzyścią. Owe odcinki, czy – jak pisze Gid-
dens – „serie przejść”, powinny ułożyć się w zintegrowaną, samozwrotną tożsamość68. 

Tożsamość jednostki, tak jak ją widzi Giddens, jest w świecie późnej nowoczesności 
wystawiona na próbę codziennych wyborów związanych z koniecznością określenia 
swojego „stylu życia”, a więc zespołu praktyk nadających poszczególnym narracjom 
kształt materialny69. Jednakże owe wybory są ograniczone, w czym należy upatrywać 
wpływu globalizacji, w szczególności gdy idzie o zapośredniczenie doświadczenia, 
czyli możliwość uczestnictwa w zdarzeniach odległych oraz uzyskiwania informacji 
w zasadzie bez ograniczeń. Wszystko to sprawia, że szczególnego znaczenia nabiera 
planowanie życia i polityka życia. Są one tym ważniejsze, że w wyniku rozdzielenia 
czasu i przestrzeni na znaczeniu straciły wszystkie tradycyjne formy tożsamości zwią-
zane z pokrewieństwem czy wspólnotą lokalną70. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która może łatwo umknąć. Otóż Gid-
dens posługując się pojęciem „trajektorii tożsamości”, milcząco nawiązuje, po raz ko-
lejny zresztą, do spuścizny teorii tożsamości rozwijanej w ramach interakcjonizmu 
symbolicznego; określenie to wprowadził Anselm Strauss. Co szczególnie interesują-
ce, odnosi się ono do sytuacji transformacji tożsamości pod wpływem zewnętrznych 
i niezależnych od jednostki czynników. Trajektorie dotyczą przypadków szczególnie 
dotkliwych, w których problemy tożsamości stają się niezwykle wyraziste. Jednostka 
odczuwa cierpienie, a w konsekwencji dochodzi do redefinicji dotychczasowego życia 
i planów na przyszłość71. Co prawda, typowe sytuacje badawcze, w których wyko-

 68 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 105–111.
 69 Tamże, s. 113. 
 70 C. Hay, M. O’Brien, S. Penna, Giddens, Modernity and Self-Identity: the „Hollowing out” of So-

cial Theory [w:] Ch.G.A. Bryant, D. Jary, Anthony Giddens. Critical Assessments, London–New 
York 1997, s. 87. 

 71 A. Rokuszewska-Pawełek, Doświadczenia wojenne Polaków – analiza trajektorii wrześniowej 
[w:] M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość naro-
dowa, Łódź 1996, s. 68.
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rzystuje się perspektywę Straussa i opartą na niej technikę wywiadu narracyjnego, 
dotyczą doświadczeń wojennych72, jednakże współcześnie taką rolę „katalizatorów”, 
wydarzeń o szczególnym ciężarze, skutkujących koniecznością ponownej odpowiedzi 
na pytanie „kim jestem”, może odgrywać globalizacja i jej efekty w życiu codziennym, 
w szczególności zaś utrata bezpieczeństwa ontologicznego. Pojęcie trajektorii, jak mało 
które, oddaje bezmiar egzystencjalnych kłopotów czyhających na jednostkę w świecie 
późnej nowoczesności. A przecież takich problemów człowiek doświadcza obecnie 
bez liku. Wspomagane przez globalizację elementy charakterystyczne dla późnej no-
woczesności, takie jak dominacja systemów eksperckich czy separacja doświadczenia 
pozwalająca uniknąć w codziennym życiu „nieprzyjemnych” zjawisk, jak szaleństwo, 
przestępczość, choroby i śmierć, seksualność (jako ogólniejszej potrzeby egzystencji; 
zamiast tego seksualność stała się ścieżką samorealizacji oraz środkiem wyrażania 
intymności), sprawiają, że w życie człowieka wkrada się niepokój i lęk wynikający 
z momentów przenikania owych rzeczy do uporządkowanego świata73. Wszystko to, 
a także inne jeszcze elementy, jak na przykład utrata bezpieczeństwa pracy, może ro-
dzić trudności z konstrukcją tożsamości, co sugestywnie opisał Richard Sennett74. 

Mając to na względzie, można bez większych wątpliwości uznać, że dla Giddensa 
wpływ globalizacji na tożsamość oznacza przede wszystkim konieczność nieustannego 
rekonstruowania narracji biograficznych w sytuacji ciągłego zagrożenia utraty bezpieczeń-
stwa ontologicznego, jakie niesie z sobą współczesny świat75. Tożsamość jest dla Giddensa 
projektem osadzonym w refleksyjności; jest procesem i narracją, niezbędną opowieścią, 
która w świecie globalizacji pozwala, choćby na chwilę, zbudować fundamenty życia. 

Jeśli zgodzimy się z przekonaniem, że czasy zglobalizowanej, późnej nowoczesno-
ści czy ponowoczesności, jak woleliby inni autorzy, stawiają jednostkę wobec ryzyka 
utraty bezpieczeństwa ontologicznego, to konsekwencje tego faktu należy rozpatry-
wać zarówno pod kątem zysków, jak i strat. Innym słowy, trajektoria tożsamości może 
okazać się sukcesem, ale może również zakończyć się porażką – ten projekt można 
wygrać lub przegrać. Na te konsekwencje wpływu globalizacji na tożsamość w świecie 
ponowoczesnym bardzo mocny nacisk kładzie Bauman. 

Jednym z podstawowych problemów badań polskiego socjologa jest zagadnienie jed-
nostek i wspólnot stojących w obliczu zmian wywołanych przez globalizację. Jak powia-
da Bauman, „rozpowszechnioną cechą naszych współczesnych jest właśnie chroniczne 
zaognienie »problemu tożsamości«; ludziom dzisiejszym doskwiera brak środków do 
budowy zaprawdę solidnych, trwałych tożsamości, nie znajdują oni gruntu, w którym 
mogliby nabytą tożsamość zakotwiczyć, chroniąc ją przed dryfowaniem”76. Tożsamość 
współcześnie jest więc czymś zadanym, a nie danym77; z tym poglądem zgodzi się także 

 72 K. Kaźmierska, Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza 
narracji kresowych, Warszawa 1999; A. Rokuszewska-Pawełek, Chaos i przymus. Trajektorie 
wojenne Polaków – analiza biograficzna, Łódź 2002.

 73 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość..., s. 198–247.
 74 R. Sennett, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, 

tłum. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa 2006. 
 75 A. Elliott, Koncepcje „ja”, tłum. S. Królak, Warszawa 2007, s. 52. 
 76 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 51–52. 
 77 Z. Bauman, Identity in the Globalizing World [w:] E. Ben-Rafael, Y. Sternberg, dz.cyt., s. 474.
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Giddens. Tożsamość w epoce nowoczesności była projektem, którego realizacji jednost-
ka powinna się podjąć; projekt ten był spójny, trwały i jednolity, oparty na stabilnych 
układach społecznych. „Projekt nowoczesny – powiada Bauman – obiecywał uwolnić 
człowieka od balastu tożsamości odziedziczonej. Nie sprzeciwiał się on wszakże tożsa-
mości jako takiej – nie negował potrzeby posiadania tożsamości, a nawet i tożsamości 
solidnej, odpornej i od chwili zbudowania niezmiennej. Przesunął tylko problem ludzkie-
go jestestwa ze sfery »przypisania« do sfery »osiągnięć«; uczynił je zadaniem jednostki 
ludzkiej, a odpowiedzialność za jego wykonanie złożył na barki jednostki”78. Metaforą 
nowoczesnego człowieka poszukującego tożsamości był przede wszystkim pielgrzym, 
którego dążenie cechowała celowość79. Ponowoczesność pozbawia go ram, w których 
projekt ten byłby możliwy. „Ponowoczesne układy społeczne – twierdzi polski socjo-
log – w niczym skały nie przypominają – i indywidualne projekty życiowe daremnie 
szukają tu twardego gruntu do zarzucenia kotwicy. Podejmowane przez jednostkę wy-
siłki ustabilizowania jestestwa nie rekompensują następstw pierwotnego »odkotwicze-
nia«; nie wystarczą, by utrzymać w miejscu rzucaną przez falę, dryfującą tożsamość”80. 
Jednostki stają więc w obliczu sytuacji ze wszech miar paradoksalnej: potrzeba posia-
dania tożsamości jest powszechna, lecz posiadanie tożsamości trwałej staje się raczej 
balastem niż przedmiotem pożądania. Stabilna tożsamość wymaga bowiem panowania 
nad okolicznościami życia, a tego w świecie ponowoczesnym nie da się zrealizować81. 
Człowiek ponowoczesny przypomina raczej wiecznego wędrowca, który nieustannie 
poszukuje swojej tożsamości; poszukiwał jej także człowiek nowoczesny, jednakże dla 
niego tożsamość była konstrukcją złożoną z elementów posiadających pewien wspólny, 
ponadjednostkowy sens. Wędrowiec ponowoczesny jest raczej jak nomada niźli prote-
stancki pielgrzym, jego wyprawa odbywa się pomiędzy miejscami niepowiązanymi82. 
Tak jak u Giddensa, problemem staje się zerwanie czasu i przestrzeni. 

Współcześni nomadzi nie stanowią grupy jednolitej czy egalitarnej. Są pomiędzy 
nimi „turyści” oraz „włóczędzy”. Ich zasadniczo różna pozycja wynika z możliwo-
ści wyboru, rzec by można – z nadmiaru wolności, która przybiera dwoistą postać. 
Jak pisze Bauman: „tożsamościowa wolność pozytywna (swoboda wyboru modelu 
tożsamości, jakiego się pragnie i pewność lub choćby znaczne prawdopodobieństwo, 
że model ów okaże się towarem pożądanym – będzie społecznie zaakceptowany) roz-
dzielana jest skąpo i przysługuje daleko nie wszystkim; ale i wolność negatywna (za-
bezpieczenie przed narzuceniem tożsamości, jakiej się nie pragnie i nawet odrzuca) 
daleko nie wszystkim jest dana. Wolność pozytywna pozostaje do dziś przywilejem 
mniejszości i nie zanosi się na to, by miała się stać dorobkiem powszechnym; ale dla 
innej (a znacznej) mniejszości płynnie-nowoczesnego społeczeństwa także i wolność 

 78 Z. Bauman, Ponowoczesność jako..., s. 41. 
 79 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 9; A. Radzio, Typy 

tożsamości w nowoczesnym i „ponowoczesnym” świecie demokratycznym [w:] M. Chałubiński, 
J. Goćkowski, K.M. Maskowska, C.J. Olbromski (red.), Idee i ludzie demokracji. Rozważania 
w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville’a, „Colloquia Communia” 2002, nr 2 (73), s. 68–80.

 80 Z. Bauman, Ponowoczesność jako..., s. 43. 
 81 Tamże, s. 52. 
 82 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, tłum. N. Leśniewski, Warszawa 

1998, s. 199–200. 
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negatywna pozostaje w sferze marzeń – jest raczej dalekim od spełnienia postulatem 
niż realistycznym oczekiwaniem”83. Co za tym idzie, nie tylko kreowanie tożsamości 
jest wielkim przywilejem w świecie ponowoczesnym. Nawet możliwość zabezpiecze-
nia własnego wyboru potencjalnej tożsamości jest zagrożona. Tożsamość współcześnie 
konstruuje się bowiem głównie z wyborów konsumpcyjnych, wszakże wraz z towarem 
coraz częściej kupujemy przynależność do jakiejś grupy84. Urynkowienie tożsamości 
przejawia się także w manipulacji własnym ciałem, które staje się sposobem manife-
stacji unikatowości, a także w naśladownictwie zachowań bohaterów kultury popu-
larnej85, w czym należy upatrywać specyficznej formy „walki o uznanie”, do czego 
jeszcze powrócę. Konsumpcyjny styl życia, zdaniem Baumana, napędza procesy glo-
balizacji, a dokładniej – napędzają je marzenia turystów. Ich spełnienie rodzi wszakże 
znaczne różnice, powołując do życia całe rzesze włóczęgów. „Nie pozwolono im ani 
tkwić w bezruchu (nie ma miejsca, które zapewniłoby im stabilność, koniec podróży, 
w którą wyruszyli wbrew swej woli), ani też szukać sobie lepszego miejsca”86. W epo-
ce globalizacji wszystkich postawiono wobec konieczności zmierzenia się z opowie-
ścią o własnym życiu, która jest jak wybrakowana mozaika bez żadnego planu ani 
rysunku będącego instrukcją, jak ją poskładać. Zadnie to jest jednak trudne, bo świat 
nie oferuje w tym względzie pomocy, poza zawołaniem o konieczności poszukiwania 
samospełnienia oraz odkrywania siebie87. 

Włóczędzy, osoby wykluczone, pozbawione możliwości swobodnego konstruowa-
nia tożsamości, tworzą w świecie zglobalizowanym własne miejsca będące spełnie-
niem marzeń o bezpieczeństwie i spokoju. Szczególnie mocno podkreśla się związki 
pomiędzy procesami globalizacyjnymi a powrotem do tradycyjnych form tożsamości, 
które Castells nazywa tożsamościami oporu. Wydaje się, że płynna tożsamość w cza-
sach globalizacji jest możliwa, albowiem osłabieniu uległy zdolności identyfikacyj-
ne państwa narodowego oraz utrata monopolu kultury narodowej na organizowanie 
sensów i wzorów funkcjonowania obywateli. Nie dziwi więc, że jedną z powszech-
nych współcześnie reakcji na ontologiczne zagrożenie, jakie powoduje globalizacja, 
jest powrót do dwóch potężnych systemów doktrynalnych – religii i nacjonalizmu. 
Występują one zarówno osobno, jak i wspólnie. Ich atrakcyjność wynika zaś z faktu, 
że o ile konstruowanie tożsamości zawsze oznacza definiowanie bytów nadrzędnych 
i podrzędnych (ang. superior and inferior beings), które są charakteryzowane według 
dychotomii lepsze–gorsze, czyste–brudne, prawdziwe–fałszywe, piękne–brzydkie, 
godne–niegodne czy sprawiedliwe–niesprawiedliwe, o tyle nacjonalizm oraz religia 
dostarczają wyjątkowo stałych, zamkniętych i nieprzepuszczalnych fundamentów, na 
których można budować „dom bezpieczny od obcych”. Religia i nacjonalizm pozwalają 
postrzegać świat przez pryzmat posłannictwa, krwi oraz terytorium. W tym też sensie 

 83 Z. Bauman, Tożsamość ze sklepu, tożsamość ze spiżarni [w:] H. Mamzer (red.), W poszukiwaniu 
tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, Poznań 2007, s. 28.

 84 Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, tłum. J. Bauman, War-
szawa 1995, s. 227. 

 85 A. Jawłowska, Tożsamość na sprzedaż [w:] A. Jawłowska (red.), Wokół problemów tożsamości, 
Warszawa 2001, s. 72–78.

 86 Z. Bauman, Globalizacja..., s. 110. 
 87 Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, tłum. J. Łoszcz, Gdańsk 2006, s. 46–52. 
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zapewniają one bezpieczeństwo ontologiczne, stając się realną alternatywą dla nie-
pewnych tożsamości, nieustannie konstruowanych w czasach globalizacji88. Ponadto, 
o ile tożsamość oparta na konsumpcji ma często charakter ograniczony i niedostęp-
ny, o tyle niemożność spełnienia pragnienia budowy pożądanej tożsamości obraca się 
w próby konstruowania tożsamości z elementów dostępnych. W ten sposób pojawiają 
się gorliwi nacjonaliści, fanatyczni kibice czy nietolerancyjni mieszkańcy podupadłych 
osiedli89, wszakże prywatyzacja życia związana z dominacją neoliberalnej ideologii 
tworzy sytuacje wykluczenia, sprawiając, iż tożsamość jednostki staje się coraz bar-
dziej uwikłana w kwestie posiadania, własności i rynkowej wartości90. 

Warto nadmienić, że procesy globalizacyjne wzmacniają również politykę tożsamo-
ści, a więc procesy oparte na przekonaniu, że niezbywalnym prawem każdego czło-
wieka i każdej wspólnoty jest możliwość artykułowania własnej unikatowości oraz 
konstruowania własnej tożsamości91. Nieodzownym elementem debaty na temat po-
lityki tożsamości jest roszczenie absolutyzacji wielości oraz radykalnego pluralizmu, 
wysuwane głównie przez postmodernistów92, domagających się głębokiej krytyki 
antropocentryzmu, logocentryzmu, monokultury sensu oraz prewalencji widzenia93. 
Postmoderniści pragną zerwać z nowoczesnymi marzeniami o jedności, dowartościo-
wując wszelkiego rodzaju nieograniczoności oraz rozmaitości. Jednocześnie mówią, że 
postmodernizm nie oznacza wcale kresu modernizmu, lecz jego ponowne przemyślenie 
oraz nadanie właściwego statusu jego wstępnym ideom. Postmodernizm bowiem, jak 
zauważa Jean François Lyotard, powstaje jako reakcja na niezgodność modernistycznej 
utopii jednakowości z artystyczną i społeczną praktyką94. Taki postmodernizm sta-
je się zasadą ponowoczesności95. W nowym świecie, jak powiada Lyotard, „dawny 
układ polaryzacji, ukształtowany przez państwa narodowe, partie, grupy zawodowe, 
historyczne instytucje i tradycje, traci siłę przyciągania”96. Dotychczasowe więzi spo-
łeczne ulegają dekompozycji; miejsce społecznych zbiorowości zajmują masy złożone 
z indywidualnych atomów, których działanie nie jest ani skoordynowane, ani do końca 
przewidywalne. 

 88 C. Kinnvall, Globalization and religious nationalism: self, identity and the search for ontological 
security, „Political Psychology” 2004, nr 5 (25), s. 763–764.

 89 Z. Bauman, Tożsamość ze sklepu..., s. 28–31. 
 90 A. Elliott, Ch.C. Lemert, The New Individualism. Emotional Costs of Globalization, London–New 

York 2006, s. 41.
 91 M. Bernstein, Identity Politics, „Annual Review of Sociology” 2005, nr 31, s. 47–74; M.R. Braw-

ley, The Politics of Globalization: Gaining Perspective, Assessing Consequences, Ontario 2003, 
s. 159–162.

 92 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, War-
szawa 1998, s. 8. 

 93 W. Welsch, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej [w:] R. Nycz 
(red.), Odkrywanie modernizmu: przekłady i komentarze, Kraków 1998, s. 430–434. 

 94 J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, 
Warszawa 1997, s. 111; J.F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm? [w:] Postmo-
dernizm: antologia przekładów, R. Nycz (wybór i oprac.), Kraków 1996, s. 58, 118–119; J.F. Lyotard, 
Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, tłum. J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 24.

 95 M. Dąbrowski, Postmodernizm: myśl i tekst, Kraków 2000, s. 176. 
 96 J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna..., s. 58. 
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Trudno analizować relację pomiędzy globalizacją a tożsamością jednostki bez 
odniesienia do postmodernistycznych koncepcji tożsamości. Wydaje się bowiem, że 
o ile globalizacja, w swoim pierwotnym znaczeniu, odnosi się do wzrostu możliwości 
wymiany informacji i produktów, o tyle zmiany polityczno-społeczne, wiązane z nią 
w późniejszym okresie, są dodatkowo wzmacniane przez koncepcje postmodernistycz-
ne. Można więc powiedzieć, że globalizacja stymuluje postmodernizm, postmoder-
nizm zaś wzmaga efekty globalizacji97. Wszystko to nakazuje przyjrzeć się jeszcze 
współczesnym zmianom w zakresie podmiotowości (ang. self ). 

(Po)nowoczesna podmiotowość, globalizacja, tożsamość jednostki 

Dotychczasowe rozważania związane z dialektyką tożsamości i globalizacji, a także 
kondycją jednostek we współczesnym świecie oraz ich problemami z tożsamością, wy-
magają jeszcze wprowadzenia pewnych wyjaśnień na temat pojęcia podmiotowości. 
Są one, moim zdaniem, kluczowe dla zrozumienia omawianych zagadnień. Trudno 
bowiem zaprzeczyć, mając także na względzie wcześniejsze uwagi, że związki globa-
lizacji i tożsamości są uwikłane w szersze spektrum rozważań nad obecną kondycją 
społeczeństwa oraz kultury. Poruszone już wcześniej zagadnienia uwikłania dyskursu 
tożsamościowego w myślenie o nowoczesności, późnej nowoczesności, wieku informa-
cji czy ponowoczesności, a także widzenie globalizacji jednocześnie jako impulsu oraz 
efektu społecznych przemian, występują w kontekście znacznych rekonstrukcji pojęcia 
podmiotowości. Obrazują one skalę zmian w sposobie myślenia o człowieku i jego 
miejscu we współczesnym społeczeństwie. 

Wydaje się, że punktem wyjścia nowych koncepcji podmiotowości, a co za tym 
idzie, tożsamości, była krytyka ustanowionego jeszcze przez Kartezjusza paradyg-
matu antropocentrycznego, w którym myślenie oraz świadomość są kluczowymi ele-
mentami wyjaśniania świata; paradygmat kartezjański doprowadził do ustanowienia 
esencjalistycznego poglądu na tożsamość, w którym jest ona traktowana jako „dana” 
i naturalna, jest określona przez stałość w czasie i przestrzeni oraz stałość zachowania; 
stanowi ona niezbywalną i niezmienną cechę podmiotów, tak jak miało to miejsce w fi-
lozofii Leibniza98. Ten pogląd został jednak podważony przez dwie idee. Po pierwsze, 
że podmiotowość (jaźń) ma społeczny charakter, jej kształtowanie zaś zależy od oko-
liczności i środowiska społecznego, co najpełniej zostało wyrażone w pragmatycznych 
koncepcjach podmiotowości Jamesa oraz Meada. Po drugie, że osobowość wspiera się 
na procesach nieświadomych, że człowiek, zgodnie z naukami Zygmunta Freuda, jest 
swego rodzaju zakładnikiem ukrytych pragnień99. Trwała, stabilna i niezmienna pod-
miotowość ustąpiła miejsca koncepcjom kładącym nacisk na przygodność, chwiejność 

 97 B.S. Turner, Postmodernism, cosmopolitanism and identity [w:] E. Ben-Rafael, Y. Sternberg, 
dz.cyt., s. 528.

 98 A. Renaut, Era jednostki: przyczynek do historii podmiotowości, tłum. D. Leszczyński, Wrocław 
i in. 2001, s. 34–41.

 99 Sz. Wróbel, Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu pozna-
jącego?, Wrocław 1997, s. 207–217. 
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i zmienność. Przekonanie to zostało jeszcze wzmocnione przez „dyskursywny zwrot”, 
kiedy to stwierdzono, że podmiotowość ma charakter dyskursywny i konwersacyjny100. 
Ten konstruktywistyczny pogląd, w przeciwieństwie do esencjalistycznego, stawia 
sobie za cel dekonstrukcję istniejącej w zachodniej tradycji filozoficznej idei samo-
dzielnych i samowystarczalnych jednostek101. W tym ujęciu „podmioty istnieją tylko 
w relacji do wiecznie ewoluujących sieci znaczeń i ponieważ różnią się one nieustannie 
od siebie (...) podmiot – ta jednolita, stała i poznawalna całość istniejąca przed lub poza 
językiem – jest zaledwie językową fikcją, wynikiem dyskursu”102. 

Ten niezmiernie uproszczony wywód ma na celu wsparcie rozważań na temat 
charakterystyki współczesnego myślenia o tożsamości jednostki (ang. self-identity). 
Wszakże, jak powiada Charles Taylor, „tożsamość nowożytna swe powstanie zawdzię-
cza temu, że pewne zmiany w rozumieniu samego siebie (self ), związane z całym 
szeregiem praktyk – religijnych, politycznych, ekonomicznych, rodzinnych, intelektu-
alnych i artystycznych – sprzęgły się ze sobą i wzajemnie stymulowały w jej tworze-
niu”103. Według Taylora, nowoczesna tożsamość ujmowana jest głównie w kategoriach 
procesualnych i dialogicznych, co oznacza, że jest ona zmienna, kształtowana w ciągu 
całego życia, jej wykształcenie zaś zależy od społecznego kontekstu104. Ponadto toż-
samość, „jest tym, »kim« jesteśmy, »skąd pochodzimy«. Dlatego też stanowi ona tło, 
w relacji do którego nasze gusty, pragnienia, opinie i aspiracje mają sens”105. Wiedza 
o tym, „kim się jest”, oznacza zatem orientację co do spraw najbardziej istotnych – do-
bra, moralności i wartości. Stanowią one horyzont, wewnątrz którego jednostka jest 
w stanie odpowiedzieć na pytanie o to, co jest dobre i wartościowe. Tożsamość pojawia 
się więc wewnątrz ram, które mają społeczny charakter106. 

Specyfika nowoczesnego ujmowania tożsamości polega przede wszystkim na tym, 
że zaczęto ją pojmować jako „coś osobistego, potencjalnie ekscentrycznego lub orygi-
nalnego, a w związku z tym do pewnego stopnia wymyślonego lub wybranego”107. Ta-
kie ujęcie tożsamości zasadza się na trzech przekonaniach, które nierozerwalnie wiążą 
tożsamość ze współczesnością. Są to, po pierwsze, przesunięcie tzw. horyzontów mo-

 100 Określenia „dyskursywny zwrot” jako pierwszy użył Rom Harré, mając na myśli przede wszyst-
kim przemiany w zakresie myśli psychologicznej; R. Harré, The Second Cognitive Revolution, 
„American Behavioural Scientist” 1992, nr 36 (1), s. 5–7; cyt. za: I. Burkitt, The Shifting Concept 
of Self, „History of the Human Science” 1995, nr 7 (2), s. 7. 

 101 S. Hall, Introduction: Who Needs ‘Identity’? [w:] S. Hall, P. du Gay, (red.), Questions of Cultural 
Identity, Londyn 1996, s. 6.

 102 P.M.L. Moya, Introduction [w:] P.M.L. Moya, M.R. Hames-García (red.), Reclaiming Identity: 
Realist Theory and the Predicament of Postmodernism, Berkeley–Los Angeles 2000, s. 6. 

 103 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński, 
Warszawa 2001, s. 384. Spośród wielu elementów główne znaczenie miało pojawienie się trzech 
idei: po pierwsze, nowoczesnego rozumienia wewnętrzności i podmiotowości; po drugie, afirma-
cji zwyczajnego życia oraz, po trzecie, „ekspresywistycznej koncepcji natury jako wewnętrznego 
źródła moralnego”; tamże, s. 5. 

 104 P. Ścigaj, Tożsamość nowoczesna w świetle prac Charlesa Taylora [w:] D. Pietrzyk-Reeves (red.), 
Pytania współczesnej filozofii polityki, Kraków 2007, s. 99–119.

 105 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, tłum. A. Pawelec, Kraków 2002, s. 39. 
 106 Ch. Taylor, Źródła podmiotowości..., s. 52–62. 
 107 Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości [w:] K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmia-

ny. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków–Warszawa 1995, s. 11. 
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ralnych w sferę doświadczenia osobistego, a nie wspólnotowego; po drugie, horyzonty 
moralne stały się przez to „ruchome”, a nie ustanowione, można je dowolnie zmieniać 
i zakładać ich oryginalność, jak to ma miejsce wtedy, gdy jednostka samodzielnie 
decyduje, co jest dobre, a co nie; po trzecie wreszcie, współcześnie pojęty horyzont 
moralny nie jest postrzegany jako dany, lecz jako konstruowany przez jednostkę, dla-
tego i tożsamość jest pojmowana jako rezultat indywidualnego wyboru108. Co za tym 
idzie, każdy z nas posiada swoją własną oryginalność, którą tylko on może odkryć 
i wysłowić; konstytuuje to „ideał autentyczności”, który dominuje we współczesnej 
kulturze. Jego podłożem jest wspomniane już założenie o wyjątkowości podmiotów, 
wyrażające się w samospełnieniu i samorealizacji. Polegają one przede wszystkim na 
ekspresji, w której jednostka „ujawnia się”, doświadcza swej unikatowości i definiuje 
ją. Pozwala to na indywidualizację, w której podmioty kształtują swoją tożsamość. 
Ten proces ma wszakże charakter społeczny, albowiem tożsamość wymaga dialogu, 
w którym główną rolę odgrywa legitymizujący powstałą tożsamość znaczący inny. 
Dlatego niezbędne dla tożsamości jest rozpoznawanie (ang. recognize). Ono jednakże 
jest wynalazkiem ze wszech miar współczesnym, nieznanym społeczeństwom trady-
cyjnym, wszakże „we wcześniejszych epokach uznanie nigdy nie stanowiło problemu. 
Społeczne uznanie było wbudowane w ugruntowaną społecznie tożsamość z tej racji, 
iż tożsamość była zakotwiczona w powszechnie akceptowalnych kategoriach społecz-
nych. Kłopot z ugruntowaną wewnętrznie, prywatną i oryginalną tożsamością jest taki, 
że nie przysługuje jej owo aprioryczne uznanie. Taka tożsamość musi je sobie dopiero 
wywalczyć w procesie wymiany – co może zakończyć się fiaskiem. Dlatego właśnie 
jest ona dziś po raz pierwszy stwierdzona”109. 

Warto dodać, że niektóre elementy tożsamości nowoczesnej ulegają radykalizacji, 
a inne są dekonstruowane w świecie ponowoczesnym. Oddziaływanie pluralistycznych 
idei postmodernistycznych, upadek kultur tożsamościowych jako nośników sensu czy 
prywatyzacja życia skutkują bowiem podważeniem najistotniejszych źródeł sensu oraz 
horyzontów moralnych. Jednostka staje wobec konieczności wzięcia pełnej odpowie-
dzialności za własną tożsamość. W ten sposób przekonanie o narracyjności i proce-
sualności tożsamości zostaje wzmocnione. Innymi słowy, cechą nowoczesności było 
podważenie obowiązujących przed tą epoką trwałych, niezmiennych tożsamości; do 
życia został powołany podmiot obdarzony wewnętrznym życiem i będący wyjątkowym 
bytem, co wymusiło pytanie o warunki tożsamości. Zostało ono jeszcze wzmocnione 
przez teoretyków ponowoczesności. Ta problematyzacja nie byłaby jednak możliwa na 
taką skalę bez procesów globalizacji, które w zgodnej opinii wielu cytowanych autorów 
podkopały dotychczasowe wzorce życia i sprawiły, że pozostające w sytuacji ciągłego 
zagrożenia jednostki są zmuszone do nieustającego redefiniowania swoich tożsamości. 
Widzimy, jak globalizacja i tożsamość stają się dwoma czynnikami kształtującymi ży-
cie ludzkie w epoce nowoczesności. 

 108 Tamże, s. 11–12. 
 109 Ch. Taylor, Etyka autentyczności, s. 50–51. 
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Podsumowanie 

Podsumowując, można powiedzieć, że pytanie o wpływ globalizacji na tożsamość kry-
je ogrom rozmaitych wątków i odniesień, zarówno do sfery zmian ekonomicznych, 
politycznych i społecznych, jakie miały miejsce w ostatnim pięćdziesięcioleciu, jak 
do kwestii podstawowych, związanych z myśleniem o człowieku. Nie ulega wątpliwo-
ści, że globalizacja i tożsamość wzajemnie na siebie oddziałują. Ta pierwsza dostarcza 
prawie nieskończonych możliwości budowy własnej tożsamości opartej na elementach 
kultury globalnej oraz kultury narodowej; pojawiają się więc ludzie o tożsamościach 
bikulturowych, co jest szczególnym przypadkiem Baumanowskich „turystów” świata 
zachodniego. Jednakże globalizacja wzmacnia także poczucie osamotnienia, braku 
bezpieczeństwa. Wolność wyboru staje się przekleństwem jednostek w świecie global-
nym. W tej sytuacji coraz powszechniejsze staje się rozproszenie tożsamości, objawia-
jące się w niemożności wypracowania dojrzałego „ja”. Trajektoria tożsamości okazuje 
się nigdy nie napisaną opowieścią, zawieszeniem pomiędzy niezrozumiałymi światami 
kultury. Nie dziwi, że w odpowiedzi coraz częściej powstają projekty tożsamości al-
ternatywnych, będących wyrazem sprzeciwu i oporu wobec wzorów lansowanych na 
poziomie globalnym, religia i nacjonalizm są tu bodaj najlepszą pożywką. 

Obok tych kwestii, omówionych przeze mnie wcześniej, mówi się niekiedy, że do-
datkową reakcją na globalizację jest „opóźnianie” tożsamości, albowiem o ile (zgod-
nie z poglądami Eriksona) jej tworzenie podczas piątego etapu rozwoju osobowości 
jest związane z przybieraniem ról osób dorosłych, szczególnie związanych z takimi 
kwestiami, jak praca, małżeństwo oraz ojcostwo i macierzyństwo, o tyle globalizacja 
wymaga wzrostu liczby osób świetnie wykształconych, to zaś jest zawsze związane 
z określoną i wieloletnią ścieżką edukacji. Tym samym czas wchodzenia w role wła-
ściwe dorosłym jest opóźniony, skutkuje także odmiennym okresem konstruowania 
tożsamości110.

Wszystkie te zagadnienia pojawiają się na tle przemian społecznych określanych 
mianem przejścia społeczeństwa nowoczesnego w społeczeństwo późnej nowoczesno-
ści, ponowoczesności czy społeczeństwo informacyjne. Koncepcje te, bez względu na 
różnice, zawsze podkreślają odmienność nowego, zglobalizowanego świata. Jednakże 
wynika ona nie tylko z procesów globalizacji, ale także z mniej lub bardziej radykal-
nych rozwiązań filozoficznych odnoszących się do podmiotowości i tożsamości, które 
pojawiły się w XIX i XX wieku. Pragmatyczna koncepcja jaźni, odkrycie nieświado-
mości, dyskursywny zwrot, narracyjność i filozofia postmodernistyczna to tylko ele-
menty ogólniejszego przewrotu w rozumieniu człowieka, podmiotowości i tożsamości. 
Globalizacja bez wątpienia także należy do tej listy. 

 110 J.J. Arnett, The psychology of globalization, „American Psychologist” 2002, nr 10 (57), s. 774–783. 




