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Inwentarz nauk o kulturze zawiera wiele dyscyplin szczegółowych, od historii i ar-
cheologii, poprzez lingwistykę, w tym etnolingwistykę i semiotykę, literaturoznawstwo, 
filmoznawstwo, etnologię i socjologię, po kulturoznawstwo. Nie dziwi ów stan rzeczy. 
Wszelka humanistyka, cała nauka, jest jednym z fundamentalnych składników kultur 
partykularnych – narodowych czy cywilizacyjnych – jak i kultury ogólnoludzkiej. 
Każda dyscyplina nauki, w tym matematyka i astronomia, stanowią element wiedzy 
o samoświadomości indywidualnej i grupowej człowieka, w metaujęciu – o sposobie 
oswajania tego, co określa się mianem środowiska naturalnego i społecznego człowieka. 
Kultura jest sposobem życia człowieka, procesem przystosowania się do środowiska 
naturalnego i wzajemnie, dostosowania przyrody do ludzkich potrzeb. Kultura obejmuje 
wszystko, co wyróżnia człowieka z natury, ale i to, co go z nią łączy. Różnorodność metod 
i teorii w zakresie nauk o kulturze, mnogość dyscyplin oraz kierunków badań i studiów, 
wielowariantowość ujęć teoretycznych i metodologicznych – wszystko to nie znajduje 
ekwiwalentności po stronie rezultatów i wyników. Pytanie o to, czy więcej do kultury 
wnosi samo dzieło literackie czy jego interpretacja, jest szczególnym odzwierciedleniem 
tej pozornej antynomii, w której odróżnia się samą kulturę od tego, co się o niej sądzi. 
Refleksja o kulturze jest częścią niej samej. Badanie, dzieło naukowe, analiza krytyczna, 
funkcjonalny lub strukturalny model antropologiczny, postmodernistyczny sceptycyzm 
i minimalizm są w tej samej mierze częścią wielkiej macierzy zwanej kulturą, co też 
i sam przedmiot czy obiekt wszystkich teorii, bez względu na to, czy jest nim fonem, 
dzieło artystyczne czy religia. Stąd bierze się uświadamiana i zobiektywizowana w teorii 
oraz metodologii wszystkich bez wyjątku nauk o kulturze perspektywa humanistyczna, 
polegająca na założeniu identyczności przedmiotu badań i badacza w interpretowaniu 
zjawisk kulturowych. 

Humanistyczna interpretacja teorii i metodologii nauk o kulturze, z całą pewnością 
zaś socjologii kultury, nakłada na badacza imperatyw samouświadamiania braku tej 
pozornej, teoretycznej antynomii pomiędzy tym, co jest badane, a tym, w jaki sposób 
jest badane. Poznając kulturę, poznajemy samych siebie, uczymy się postrzegania tego, 
co jest na co dzień niewidoczne, uświadamiania tego, co staje się oczywiste i niemal 
pozazmysłowe. Kultura jest dla człowieczeństwa tym, czym woda dla ryb albo powietrze 
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dla ptaków. Poruszamy się w tej substancji nieświadomi jako uczestnicy zmierzający 
do odkrycia jej natury jako badacze.

Współczesne nauki o kulturze przechodzą wielki kryzys teoretyczny i metodolo-
giczny. Kryzys ten, jak każdy wcześniejszy i wiele tych, które nadejdą po nim, stanowi 
reakcję na samą rzeczywistość kulturową, na jej bardzo szybkie przemiany, które 
naruszają nie tylko naszą uporządkowaną, utrwaloną poprzez religijne, prawne, także 
naukowe systemy normatywne wiedzę o kulturze, ale przeobrażają sam obiekt poznania. 
Pragnąc poznać zmieniającą się kulturę, poszukujemy nowych paradygmatów, stanowisk 
teoretycznych, sięgając po już istniejące, odrzucając te koncepcje, które nie „pasują” 
już do nowej ontologicznej natury rzeczywistości kulturowej. Jakie są zatem te nowe, 
unaoczniające się naszemu poznaniu naukowemu cechy rzeczywistości kulturowej? 
Ograniczam swoje rozważania do najbardziej widocznych i fundamentalnych dla nauk 
o kulturze w ogóle, a dla antropologii i kulturoznawstwa w szczególności, zjawisk i cech 
tej nowej, postmodernistycznej rzeczywistości kulturowej.

W związku z zaistniałą w ostatnich dekadach sytuacją, dynamicznym i bardzo 
szybkim rozwojem technologii, radykalnym poszerzeniem pola komunikacji między-
ludzkiej i zarazem międzykulturowej, z konsekwencjami procesów globalizacji, stan-
daryzacji, a jednocześnie subiektywizacji i partykularyzacji, towarzyszącej wzrostowi 
różnorodności zaspokajania potrzeb i form ekspresji, rodzi się wiele nowych zjawisk, 
problemów, pytań i sposobów poszukiwania na nie odpowiedzi. Do najważniejszych 
pytań współczesnego kulturoznawstwa i antropologii należą te o ontologiczny status 
samej rzeczywistości kulturowej, o zakres realności tego, co symboliczne, abstrak-
cyjne. Jednocześnie zaś rośnie rola tego, co określa się mianem kultury materialnej, 
cywilizacji technologicznej, tej sfery rzeczywistości, która oznacza życie ludzi pośród 
komputerów, telefonów komórkowych, systemów łączności satelitarnej. Jesteśmy coraz 
bardziej mobilni, stajemy się podróżnikami, koczownikami lotnisk, rezydentami uzdro-
wisk, hoteli, przemieszczamy się pomiędzy zurbanizowanymi ośrodkami, zmieniamy 
coraz częściej miejsce pracy i zatrudnienie. Kultura staje się coraz bardziej wspólna, 
jednorodna, uniwersalna, zrozumiała nie tylko w sensie użytków czynionych z tych 
samych sprzętów gospodarstwa domowego, komunikacji wzajemnej czy środków 
transportu, lecz także kanonów etycznych, konwencji artystycznych, nurtów literackich, 
mód, symboli, języków. Antropologia i nauki o kulturze zawierają liczne antynomie. 
Większość z nich nie znajduje jednoznacznego rozstrzygnięcia, budząc liczne spory 
i kontrowersje ontologiczne oraz epistemologiczne. Pierwsza wiąże się z pytaniem o sta-
tus kultury i zakres jej uniwersalności. Czy mamy do czynienia z wieloma kulturami, 
czy z kulturą w ogóle? W jakim stopniu partykularne, lokalne, odrębne są zjawiska 
zaliczane do kultury plemiennej, w porównaniu z kulturą narodową? Czy istnieje 
wymiar kultury ogólnoludzkiej? Co mają badać antropolodzy? Odrębne kultury czy 
uniwersalne elementy i wyznaczniki każdej z kultur? Na poziomie grupowym istnieje 
wiele kultur. W wymiarze psychiki jednostek mamy do czynienia z jedną kulturą. 
Archetypowa jedność natury ludzkiej – identyczne reakcje na te same potrzeby, pomimo 
kulturowej różnorodności – jest gruntem, na którym możliwe są poszukiwania jedności 
pomiędzy antropologią klasyczną, funkcjonalną, strukturalną i kognitywną a nowymi 
paradygmatami, prowadzącymi do psychologii transpersonalnej czy metodologii 
postmodernistycznej. 
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Druga grupa problemów teoretycznych i praktycznych sprowadza się do pytań 
o epistemologiczny sposób opisu, badania i wyjaśniania zjawisk kulturowych. Wiążą się 
one z kwestią statusu ontologicznego kultury. Z pytaniami o to, czy mamy do czynienia 
z jedną kulturą ogólnoludzką, czy z wieloma kulturami, poczynając od najbardziej 
endogennych, partykularnych, niezwykłych, po największe układy cywilizacyjne? 
Dalej, czy kultura jest czymś obiektywnym, zewnętrznym w stosunku do człowieka, 
czy stanowi atrybut jednostki, właściwość substytantywną człowieka, wyróżniającą 
go spośród innych ludzi należących do odmiennych ras, wyznających różne religie, 
posiadających obywatelstwo odległych państw, należących do różnych grup etnicznych, 
narodów, cywilizacji? Kolejne pytania wiążą się z dynamiką przemian kultury. Co 
decyduje o tym, że jedne wytwory kultury materialnej, takie jak samochody, butelki 
z napojami, papierosy, zabawki, jak również symbolicznej, jak np. idee, dzieła literackie, 
filmy, rozprzestrzeniają się i uniwersalizują szybciej niż inne? Jakie są relacje pomiędzy 
tradycją a tzw. nowoczesnością czy ponowoczesnością?

Czy w sytuacji globalizującego się świata, uniwersalizującej kultury, wzajemnego 
nakładania, przenikania, współkształtowania wielu grup kulturowych, jednostki 
„skazane” są i zmuszone do przyswajania oraz rozwijania nowych typów tożsamości 
pluralistycznej? Czy jest to zjawisko bezwyjątkowe, powszechne i uniwersalne? 
W jakim stopniu szybkie tempo przemian kultur i tożsamości wpływa pozytywnie, 
a w jakim negatywnie na osobowość jednostki? Czy zjawiska marginalizacji, alienacji, 
psychodewiacji, neuroz są następstwem zbyt szybkich i częstych przemian tożsamości 
we współczesnym świecie? W jakiej zależności pozostają względem siebie zjawiska 
terroryzmu, fundamentalizmu i nacjonalizmu z fenomenem wielokulturowości 
i pluralizmu kulturowego? Co łączy Indian Navaho i Komanczów z wyznającymi 
protestantyzm białymi Amerykanami? Dlaczego górale podhalańscy w Polsce nie mogą 
porozumieć się we własnym języku z Kaszubami, pomimo że są obywatelami jednego 
państwa? Jakie czynniki decydują o tym, że rosyjskie dziewczynki pragną bawić 
się lalką Barbie na równi z amerykańskimi czy chińskimi rówieśnicami? Dlaczego 
większość młodych Europejczyków spoza anglosaskiego kręgu kulturowego chętniej 
uczy się języka angielskiego niż niemieckiego czy francuskiego? Jakich wartości broni 
Osama bin Laden i żołnierze amerykańscy w Iraku? Dlaczego żołnierze rosyjscy 
zachowują się wrogo wobec wszystkich Czeczenów, również kobiet i dzieci? Co dzieje 
się z postawami i wartościami młodych Polaków, masowo emigrujących do Dublina 
i Londynu? Co czuje Amerykanka japońskiego pochodzenia, odbierająca złoty medal 
olimpijski w łyżwiarstwie figurowym dla Stanów Zjednoczonych? Jakie motywy kie-
rują Francuzami arabskiego pochodzenia podpalającymi autobusy na przedmieściach 
Paryża? Dlaczego mieszkańcy Paryża boją się młodych islamskich obywateli Francji? 
Czym można wyjaśnić fenomen upodabniania się fizycznie i psychicznie do Madonny 
czy Davida Beckhama przez reprezentanta młodego pokolenia Japończyków? Dlaczego 
Indianka Pocahontas stała się symbolem nowoczesnej kultury amerykańskiej? Jakie 
konsekwencje ma fakt, że coca-colę i papierosy Marlboro kupują i konsumują zarówno 
nowojorczycy, jak i mieszkańcy Tybetu? Te i wiele innych pytań, których indeks mógłby 
się złożyć na resztę tego referatu, tworzą teoretyczne i empiryczne, bardzo rozległe ramy 
problematyki wielokulturowości, charakterystyki postaw, tożsamości oraz osobowości 
uczestniczących w niej jednostek. 
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Jedna czy wiele kultur?
Jedną z najistotniejszych konsekwencji przemian kulturowych w ostatnim okresie, 

określanym mianem ponowoczesnego, jest tendencja uniwersalizacyjna w zakresie war-
tości, wzorów zachowań i sposobów komunikacji, sprawiająca, że ludzi obecnie równie 
wiele dzieli, jak i łączy. Kultury grup etnicznych, rasowych, narodowych, cywilizacje, 
mieszają się z sobą, łączą, nakładają na siebie, wyłaniając nowe obszary jedności, ale 
i hybrydalnej, synkretycznej, przykładowo metyskiej czy bahaickiej odrębności. Na 
styku wielu różnych kultur, jak w przestrzeni amerykańskiej, arabskiej bądź europejskiej, 
ludzie należący do różnych grup etnicznych, rasowych oraz narodowych podzielają 
wspólny, nowy typ tożsamości cywilizacyjnej, ponadnarodowej, międzykulturowej, 
ułatwiającej wzajemne zrozumienie oraz komunikację międzyosobniczą. W komunikacji 
międzykulturowej uczestniczą zarówno grupy, jak i ludzie. Kontakt interpersonalny 
zdeterminowany jest w dużym, ale zmniejszającym się stopniu przez przynależność 
rasową, etniczną, narodową i wyznaniową. Jednocześnie uczestnicy różnorodnych 
kultur korzystają z tych samych wytworów technologii materialnej, podzielają te same 
symbole, uznają wspólne wartości. Amerykanie, Europejczycy, Metysi, Mulaci, biali 
i Afroamerykanie, protestanci i katolicy, żydzi i muzułmanie, oglądają te same filmy 
emitowane przez globalne koncerny informatyczne, czytają te same książki, wzruszają 
się podobnie na widok tych samych dzieł sztuki. Komunikacja międzykulturowa staje się 
coraz bardziej zindywidualizowana, poddana personalnemu, subiektywnemu wyborowi, 
wyznaczonemu przez przynależność do wspólnego kręgu kulturowego. Jednocześnie 
zaś stykający się z sobą ludzie, bez względu na przynależność kulturową, poddawani 
są oddziaływaniu tych samych instytucji kulturowych, kształtujących wspólne warto-
ści, normy i wzory zachowania. Spotykający się dwaj Amerykanie lub Europejczycy, 
o różnych kolorach skóry, wyznający odmienne religie, wywodzący się z różniących 
się dalece grup etnicznych czy narodowych, identyfikują się nie tylko jako obywatele 
tego samego państwa, lecz także uczestnicy tej samej przestrzeni kulturowej i „użyt-
kownicy” tej samej infrastruktury aksjologicznej oraz sieci wartości społecznych. Tym, 
co upodabnia do siebie ludzi należących do różnych grup kulturowych o odrębności 
wyznaczonej kryteriami różnorodności rasowej, etnicznej, religijnej i narodowej, jest 
globalna, symboliczna przestrzeń komunikacyjna, nabierająca podstawowego znaczenia 
w układach tożsamości cywilizacyjnej. We wzajemnych interpersonalnych kontaktach lu-
dzi łączą wspólne potrzeby i wzory ich zaspokajania, coraz bardziej wystandaryzowane, 
zarówno w zakresie potrzeb podstawowych, takich jak zaspokojenie głodu, pragnienia 
czy ochrony życia, jak i najbardziej wysublimowanych i wyrafinowanych, jak sposoby 
spędzania wolnego czasu czy kanony estetyczne biżuterii. Standaryzacja tych zachowań 
i ich wzorców wiąże się z globalnymi sieciami gastronomicznymi w rodzaju KFC czy 
McDonald’s, z napojami w rodzaju pepsi czy coca-cola, produkowanymi przez światowe 
koncerny, z perfumami sprawiającymi, że ludzie pachną identycznie w Szanghaju, jak 
i w Rio de Janeiro oraz Warszawie. Z sieciami sklepów sprzedającymi te same ubrania, 
opatrzone identycznymi metkami. Komunikacja międzykulturowa staje się w coraz 
większym stopniu wolna od idiosynkrazji ideologicznych, od etnofobii, uprzedzeń 
rasowych czy religijnych, nacjonalizmu, rasizmu bądź fundamentalizmu, co nie znaczy, 
że jest od nich niezależna. Wzajemne kontakty i układy interakcji międzykulturowej 
mają w coraz większym stopniu charakter personalny, osobisty, indywidualny. Grupowy 
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wymiar zróżnicowania kulturowego posiada w coraz większym stopniu sens subiek-
tywny, przeżywany, interpretowany przez jednostkę w układach złożonej, wielokrotnej, 
podzielanej, łącznikowej tożsamości kulturowej.

Uczestnikami, komponentami układów wielokulturowych oraz struktur pluralistycz-
nych są nie tyle grupy kulturowe, ile tworzący je ludzie. We współczesnym świecie, 
w warunkach dominującego indywidualistycznego kapitalistycznego liberalizmu, 
stosunki międzykulturowe to przede wszystkim stosunki interpersonalne. Zacierają się 
granice przynależności kulturowej, wyłaniają się nowe porządki społeczne oraz modele 
ładu kulturowego, w których najważniejsze staje się nie to, co decyduje o kulturowej 
odrębności i wyrazistości, lecz to, co łączy ludzi z reprezentantami innych kultur. 
Ważniejszy od własnej grupowej homogenicznej, jednorodnej przynależności staje się 
kontekst mieszany kulturowo, w którym lalka Barbie kształtuje tożsamość Amerykanek 
na równi z tożsamością Indianek Navaho, lapońskich dziewczynek w Norwegii, japoń-
skich Ajnów czy polskich góralek1. Lalka Barbie narzuca, kreuje, wyznacza jednakowe 
dla wszystkich kultur standardy socjalizacji poprzez zabawę, uniwersalizując postawy 
ludzkie, standaryzując normy i wartości etniczne, rasowe, nawet religijne. Istnieją co 
prawda próby dostosowania jednej z ikon kultury masowej, jaką jest lalka Barbie, do 
wymogów ekskluzywnych, monocentrycznych grup religijnych czy etnicznych. Lalka 
Barbie w krajach islamskich przybiera nieco inne postaci, w sensie wyposażenia 
w ekskluzywne elementy dziedzictwa kulturowego Arabów, jak halabija czy czarczaf, 
ale nie zmienia to istoty rzeczy, że przenosi ona na grunt rdzennych, homogenicznych 
kultur uniwersalne wartości cywilizacji amerykańskiej. Nie udaje się zuniwersalizować, 
stworzyć nowego wizerunku Barbie etnicznej, czarnej, latynoamerykańskiej, chińskiej 
czy japońskiej. Istnieją takie wcielenia i warianty Barbie, ale funkcjonują one „obok” 
głównego standardu kulturowego, jaki wyznacza biała, o blond włosach i niebieskich 
oczach reprezentantka białej, zachodniej cywilizacji, wyposażona w artefakty pożądane 
przez wszystkie dziewczynki na całym świecie, bez względu na przynależność rasową, 
etniczną, religijną. Zdaniem Mary F. Rogers:

Choć od lat sześćdziesiątych Barbie ma kolorowych przyjaciół, a w ciągu ostatnich piętnastu 
lat na rynek weszła Barbie w wersji afroamerykańskiej, azjatyckiej i latynoskiej, to jednak 
Barbie uparcie pozostaje biała. Mimo że od 1959 roku wielokrotnie pojawiała się jako brunetka, 
a także sporadycznie jako rudowłosa, Barbie generalnie ciągle jest blondynką. I choć jej 
oczy zmieniają kolor tak często jak włosy, Barbie ma nieuchwytne spojrzenie „najbardziej 
niebieskiego oka”, o którym pisze Toni Morrison. Niezależnie od tego, jaką tożsamość rasową 
czy etniczną Barbie przyjmie, uderzająca jest jej identyfikacja jako osoby białej, korzystającej 
z przywilejów białych, kulturowego dowodu ich dominacji2. 

Jak wynika z tych wypowiedzi, wizerunek Barbie zmienia się wraz z otaczającą ją 
kulturą. Dostosowuje ona swoje kreacje – policjantki, kosmonautki, lekarki, modelki, 
aktorki – do wyobrażeń członków uniwersalizujących oraz pluralizujących się spo-
łeczeństw wielokulturowych. Barbie nie ma określonej tożsamości, cechuje ją raczej 
zdolność do szybkiego dostosowywania się do wymogów każdej kultury. Przypomina 

1 M.F. Rogers, Barbie jako ikona kultury, przeł. E. Klekot, Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
MUZA SA, Warszawa 2003.

2 Ibidem, s. 76–77.
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w tej mierze Madonnę, gwiazdę i inną ikonę kultury zachodniej, odwołującej się 
w swej twórczości, często w prowokacyjny, skandalizujący, ale przyciągający uwagę 
opinii publicznej sposób, do elementów dziedzictwa różnych kultur, chrześcijańskiego 
krzyża, islamskiego półksiężyca, żydowskiej gwiazdy, łącząc je i mieszając w nowe, 
synkretyczne, pluralistyczne wzorce.

Obiektywny i subiektywny sens rzeczywistości kulturowej
Granica, właściwie opozycja pomiędzy naturą a kulturą, staje się coraz mniej ważna 

i czytelna. Podobnie jak dystans pomiędzy tym, co określane jest mianem zjawisk 
„obiektywnych”, w przeciwieństwie do „subiektywnych”. Coraz więcej elementów 
kultury, wytworów masowej produkcji – poczynając od dzieł literackich i muzycznych, 
poprzez elementy ubioru, po wielkie instytucje kulturowe – „subiektywizuje” swój sens, 
relatywizując swe znaczenie zależnie od kontekstu historycznego, społecznego i ekono-
micznego. Ten sam element kultury – zarówno materialny, jak i duchowy – samochód, 
lalka, książka, film, komputer, telefon komórkowy, pełnią w „odrębnych” kulturach te 
same funkcje, chociaż w nierównomiernym stopniu mogą być powiązane z systemem 
hierarchii społecznej oraz prestiżu. 

Ludzi należących do różnych kultur w coraz mniejszym stopniu różni od siebie 
to, co jedzą, w co się ubierają, z jakich wytworów kultury materialnej korzystają 
(lodówka, telewizor, komputer, samochód), w coraz większym stopniu natomiast to, 
jakie funkcje te wytwory pełnią. Komputer może być użyty jako „rekwizyt” i wskaź-
nik statusu w biurze etiopskiego ministra, podczas gdy stanowić może także bardzo 
ważny instrument komunikacji międzykulturowej dla alaskańskiego Inuita. Telewizor 
staje się bezużyteczny kulturowo, jeżeli nie służy do odbioru obrazów i informacji 
dźwiękowej, kierowanych do członków wielu grup kulturowych najczęściej przez te 
same wielkie korporacje informatyczne. Telefon komórkowy jest poza siecią łączności 
komputerowej oferowanej przez „operatora” jedynie materialnym przedmiotem. Sens 
wielu wytworom kulturowym, w zasadzie całym kulturom, nadaje dzisiaj kontekst 
społeczny wielokulturowości, w jakim one funkcjonują. Tradycyjnie, pozostaje jeszcze 
pewna sfera kultury materialnej i duchowej, która różni od siebie członków różnych 
grup kulturowych. Istota odrębności kulturowej wielu grup, nie tylko rodzimych, 
autochtonicznych, wysoce ekskluzywnych i autonomicznych, ale także narodowych, nie 
mówiąc o złożonych, otwartych heterogenicznych cywilizacjach, tkwi nie tyle w samej 
tradycji, ile w dominujących stylach życia. Jeżeli niełatwo jest dzisiaj oddzielić to, co 
japońskie, od zachodniego, to tym trudniej ustalić granicę pomiędzy tym, co brytyjskie 
i zachodnie, albo irlandzkie i amerykańskie. Jak twierdzi Gordon Mathews w książce 
pt. Supermarket kultury, 

...japońskość jest nie tylko kwestią japońskiej tradycji, ale także stylu życia współczesnych 
Japończyków. Problem polega jednak na tym, że współcześni Japończycy mają skłonność 
do zaniedbywania elementów swego życia, które zwykliśmy uważać za japońskie. Dla 
większości z nich, jeżeli nawet nie tweed i fajka, to na pewno pizza i jazz stanowią, dzięki 
radiu i telewizji oraz barom szybkiej obsługi, zupełnie oczywisty składnik japońskiego 
stylu życia. Z drugiej strony, choć przedstawienia teatru nô uważa się za najwyższy przejaw 
japońskiej kultury, to większość Japończyków nigdy ich nie widziała lub co najwyżej widziała 
w jakimś edukacyjnym programie telewizyjnym, podczas przełączania z kanału na kanał. 
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Jeśli japońskość zdefiniujemy jako sposób życia współczesnych Japończyków – sposób 
doświadczania otaczającego ich świata kultury – to pizza i jazz okażą się japońskie, a teatr 
nô wręcz przeciwnie – cudzoziemski3.

W jednorodnej pozornie, homogenicznej kulturze Japonii (czy Japończyków?) 
fundamentalne elementy tego dziedzictwa, takie jak sztuki plastyczne, muzyka, 
literatura, stają się coraz bardziej „zachodnie”, uniwersalne, przesycone wartościami 
i symbolami tej formacji, którą określa się mianem „laickiej, liberalnej cywilizacji 
zachodniego kapitalizmu”. Jeden z japońskich krytyków muzycznych, ubolewając nad 
tym fenomenem, stwierdził, że 

Wielkie sklepy płytowe, w których można dostać kompakty z muzyką ludową Madagaskaru, 
renesansowe szwajcarskie utwory na lutnię, a nawet utwory na flet współczesnych kompozy-
torów norweskich, rzadko mają w ofercie płyty z muzyką graną na shakuhachi4. 

Shakuhachi jest jednym z rdzennych, tradycyjnych instrumentów w kulturze 
japońskiej. Według rodzimych japońskich i zagranicznych kulturoznawców, jest on 
już egzotycznym reliktem minionego dziedzictwa, a nie wyznacznikiem preferencji 
estetycznych Japończyków. Symbolami ponowoczesnej Japonii w większym stopniu 
niż tradycyjny teatr i muzyka ludowa stają się rock, gitara elektryczna, Madonna, lalka 
Barbie i bar szybkiej obsługi McDonalda.

Jednokulturowa tożsamość jednostek jest naturalnym stanem osobowości jednostek. 
Dwukulturowość i wielokulturowość postaw, orientacji i osobowości jest zazwy-
czaj stanem pośrednim, fazą przejściową na drodze do uniwersalizacji tożsamości. 
Tożsamość uniwersalna wyższego stopnia – lokująca się nad identyfikacją węższą, 
z mniejszą, bardziej homogeniczną grupą plemienną, etniczną, narodową – jest coraz 
powszechniejsza w społeczeństwach postnarodowych, złożonych etnicznie i rasowo. 
Jednorodną, monocentryczną identyfikację etniczną i narodową wypiera stopniowo 
tożsamość charakteryzująca społeczeństwa ponowoczesne, integrujące różne wpływy 
kulturowe w procesach globalizacji. Właściwa dla wymiaru zróżnicowania grupowego, 
sytuacja rosnącej wielokulturowości większości współczesnych społeczeństw wywiera 
oczywisty wpływ na psychikę, tożsamość i osobowość jednostek. Nie są one już pewne 
swojej przynależności kulturowej, staje się ona wielokrotna, wieloznaczna, wielokon-
tekstowa. Ludzie są w niektórych sytuacjach Ślązakami, w innych Polakami, jeszcze 
w innych kontekstach Europejczykami. Śląskość może współtowarzyszyć tożsamości 
niemieckiej bądź polskiej, wyrażając się w różnych, także gwarowych, kompetencjach 
językowych. Tożsamość śląska obejmuje zarówno protestantów, jak i katolików, obywa-
teli państwa polskiego oraz niemieckiego. Pojawia się także w tych częściach polskiej 
diaspory, w Brazylii, Stanach Zjednoczonych, krajach Europy Zachodniej, w których 
funkcjonują emigranci ze Śląska i ich potomkowie. Pomimo istnienia jednego „ogniska” 
i standardu „śląskości”, związanego z regionem, terytorium grupy macierzystej, to 
śląskość, podobnie jak japońskość, staje się coraz mniej jednoznaczna i jednorodna. 
W odniesieniu do ludzi posiadających i deklarujących typ tożsamości śląskiej słuszne 

3 G. Mathews, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, przeł. E. Klekot, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 2005, s. 60–61.

4 Ibidem, s. 73.
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wydaje się stwierdzenie, podobnie jak w różnych kontekstach – europejskości, amery-
kańskości, cywilizacji zachodniej, chrześcijaństwa – że mamy do czynienia z ludźmi 
„różnorodnymi” kulturowo, wyposażonymi w elementy różnych kultur. Podleganie 
różnorodnym wpływom kulturowym przy dominacji macierzystej tradycji, kształtowanie 
tożsamości w kontekście różnorodności kulturowej, można określić zbiorczo mianem 
„różnokulturowości” albo „różnorodności kulturowej”. Różnokulturowość jest pojęciem 
ogólniejszym i bardziej pojemnym od wielokulturowości, zwłaszcza w odniesieniu 
do jednostek. Różnokulturowość oznacza łączenie we własnej tożsamości, według 
indywidualnego, niepowtarzalnego wzoru, wpływów różnych grup kulturowych, wie-
lokulturowość uporządkowanie ich według pewnego – charakteryzującego już więcej 
jednostek – wzorca, pluralizm zaś, rodzaj strukturalnie usystematyzowanego rodzaju 
postaw i osobowości, charakteryzującego społeczeństwa ponadnarodowe.

Sens subiektywny wielokulturowości wiąże się z istnieniem całego zespołu cech 
psychokulturowych, poczynając od wyznaczanych przez dominujące wzory kulturowe 
typów osobowości5, poprzez rodzaje tożsamości kulturowej, postawy i orientacje wobec 
dominujących zespołów wartości, po ideologicznie ukształtowany stosunek do faktu 
różnorodności i wielości kultur oraz wynikających z niego następstw społecznych, 
politycznych czy ekonomicznych. Innymi słowy, wielokulturowość przejawia się 
i spełnia w większym stopniu nie poprzez fakt występowania w konkretnym układzie 
integracyjnym wielości różnorodnych kultur, lecz w psychicznym przeżywaniu jego 
konsekwencji. Sens wielokulturowości tkwi w sposobie upodabniania się do członków 
innych kultur, przejmowania od nich wzorów zachowań, wartości i innych elementów 
dziedzictwa, albo, co ważniejsze, w sposobie różnienia się od nich. 

Odrębne czy wspólne?
Odrębność kulturowa, odmienność wartości, norm, zachowań, nawet pragnień i fanta-

zji erotycznych, stanowi odzwierciedlenie różnych historycznie procesów kształtowania 
się społecznej więzi. Skala odrębności i podobieństwa zawiera takie charakterystyki, jak 
różnorodne i jednorodne, homogeniczne i heterogeniczne, partykularne i uniwersalne, 
lokalne i powszechne. Odrębność kulturowa stanowi między innymi następstwo nie-
równomiernie zachodzącego procesu ewolucji, chociaż nie jest możliwe wyjaśnienie jej 
prawami wszystkich różnic kulturowych. Kultury, przy swoim duchowym wymiarze, 
zdeterminowane są także materialnie i przyrodniczo. Materialne podłoże zróżnicowania 
kulturowego wiąże się z naturą, z odmiennymi warunkami bytowania, gospodarowania, 
z dostosowanymi do tych warunków zasadami organizacji społecznej. Kultura stanowi 
– co znajduje odzwierciedlenie w wielu teoriach, nie tylko w marksizmie – coś w rodzaju 
„nadbudowy” nad naturalnymi warunkami ludzkiej egzystencji. Rozwija się i zmienia 
wraz z grupowymi formami organizacji. Inną „kulturę” niż zbiorowości plemienne repre-
zentują grupy narodowe, cywilizacje zaś nie stanowią zwykłej sumy kultur składowych. 
Przeciwstawienie natury i kultury staje się we współczesnych społeczeństwach i teoriach 
socjologicznych sztuczne, w sytuacji, gdy „naturalne” środowisko człowieka żyjącego 
w wielkich skupiskach miejskich jest coraz bardziej „syntetyczne”, wytworzone dzięki 

5 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowości, przeł. A. Jasińska-Kania, PWN, Warszawa 2000; 
R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2002.
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technologii i właśnie kulturze. Genetyczne podłoże kultury, to, co badała przez ponad 
stulecie antropologia kulturowa, wiąże się wszakże z nieustannym pokonywaniem oraz 
przekraczaniem granicy pomiędzy tym, co naturalne (materialne, przyrodnicze), a tym, 
co sztuczne, wytworzone przez człowieka. Kultura staje się w antropologii wyróżnikiem 
człowieka jako istoty społecznej, myślącej, kreatywnej, ujarzmiającej siły natury. Kultury 
grup pierwotnych, istniejące oraz opisywane jeszcze w pierwszej połowie XX wieku 
społeczności plemienne Trobriandczyków, Zuni, Hopi, Maorysów czy Samoańczyków 
różniły się kilkadziesiąt lat temu w sposób zasadniczy i istotny od kultur narodowych, 
francuskiej, niemieckiej, a jeszcze bardziej od wielokulturowych, postnarodowych cy-
wilizacji amerykańskiej bądź brytyjskiej. Dystans ten ulega obecnie, jeśli nie zanikowi, 
to zatarciu. Zróżnicowanie kulturowe jest obecnie o wiele trudniejsze do wyjaśnienia 
socjologicznie czy antropologicznie niż historycznie. Takie elementy decydujące nie-
gdyś o kulturowej odrębności, jak mit, magia, religia, język, systemy pokrewieństwa, 
stanowiące kulturowy sposób odpowiedzi na wymogi środowiska naturalnego, w coraz 
większym stopniu upodabniają obecnie ludzi do siebie, niż ich od siebie odróżniają6. Te 
same religie wyznaje wiele grup plemiennych, etnicznych, narodowych, tym samym 
językiem posługują się wyznawcy różnych albo tych samych religii. Obyczaj, w tym 
sposoby świętowania, zabawy, odżywiania, ubierania się, zachowania w konkretnych 
sytuacjach społecznych, nie pozwalają dzisiaj często na odróżnienie od siebie potomka 
Masajów od białego Amerykanina7. Obaj posługują się tym samym językiem, wyznają 
identyczną religię protestancką, należą do tego samego Kościoła, jedzą te same potrawy 
z surowców kupionych w tym samym supermarkecie, reagują identycznie na reklamy 
nakłaniające ich do zakupu określonego produktu. 

To nie mityczna już „więź krwi”, odgrywająca coraz mniejsze znaczenie w kształ-
towaniu obrazu własnej grupowej i indywidualnej „kultury”, wiara w naturalne (bądź 
nadprzyrodzone) dziedziczenie predyspozycji intelektualnych i duchowych, lecz 
kształtowana przez szersze środowisko społeczne tożsamość decyduje dzisiaj w naj-
większym stopniu o „wyrazistości” i odrębności kulturowej. Więź społeczna oparta na 
„dziedzictwie krwi” należy do minionej tradycji kulturowej. Mieszanie się w procesach 
amalgamacji grup etnicznych, rasowych, religijnych, „unieważniło” i zepchnęło na 
dalszy plan, w sferę czynników drugorzędnych wiarę we wrodzone predyspozycje oraz 
potencje kulturowe. 

Pytanie o znaczenie i wpływ tradycji na odrębność kulturową grup i jednostek we 
współczesnym świecie zawierało przez dziesięciolecia inną fundamentalną kontrowersję, 
występującą pomiędzy zwolennikami determinizmu biologicznego i środowiskowego. 
W myśl założeń pierwszej koncepcji, wyjaśnienie trwałości odrębności kulturowej 
opierało się na odwoływaniu się do dominującego znaczenia dziedziczenia, więzi 
wspólnotowej opartej na pokrewieństwie, podzielaniu predyspozycji duchowych 
i intelektualnych na mocy „wspólnoty krwi”. Ta wielka romantyczna tradycja traci 
dzisiaj coraz bardziej na znaczeniu, chociaż wciąż decyduje o odrębności wielu grup 
kulturowych, w tym niektórych nacjonalistycznie czy rasistowsko zorientowanych 

6 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, przeł. S. Tokarski, t. 1, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 1997.

7 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Wydawnictwo 
„Czytelnik”, Warszawa 1985.
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subkultur wchodzących w skład społeczeństw ponowoczesnych, a nie tylko członków 
tradycyjnych, ortodoksyjnych społeczności chasydzkich żydów, hinduskich braminów, 
islamskich fundamentalistycznych sunnitów czy kełderaszkich Romów. 

Znamy potoczne wyobrażenia o członkach innych grup kulturowych, czego szcze-
gólnym spełnieniem jest stosunek Polaków do Romów. Wiemy, kim jest Cygan, i wiemy, 
że różni się od nas samych. Czym się różni? Jak się różni? Na lepsze czy na gorsze? 
Pozytywnie czy negatywnie? Czy nie potrzebujemy w naszej polskiej tożsamości, pełnej 
kompleksów, pamięci o prześladowaniach, poniżeniach ze strony innych narodów, 
elementu porównawczego, do którego możemy relatywizować nasze słabości, niedole 
i bolączki? Czy nie mamy prawa do satysfakcji z jednego tylko powodu, że są kultury 
i ludzie cierpiący jeszcze większą poniewierkę, prześladowania i niedole? Czy nie 
jesteśmy lepsi od nich, skoro jest nam lepiej? Według jakich kryteriów lepiej? Według 
socjalnych, mierzonych położeniem na skalach bogactwa, władzy i prestiżu? 

Można się różnić dobrze i źle, pięknie i brzydko, istotnie lub nieistotnie, jakkolwiek 
jeszcze. Różnice dostrzegane są i uświadamiane, następnie utrwalane ideologicznie, 
zawsze w zetknięciu z konkretną kulturową odmiennością, z czymś lub kimś innym. 
Jesteśmy przekonani, że my Polacy różnimy się od Romów, Żydów, nie mówiąc 
o Samoańczykach czy Czuktach. Nie tylko w sferze języka i religii, lecz także oby-
czajów, wzorów organizacji grupowej, duchowości, estetyki, jednym słowem w wielu 
wymiarach tego, co nazywamy kulturą. Dwaj nadzy ludzie w tym samym wieku mogą 
się różnić kolorem skóry i płcią. O innych różnicach decyduje kultura. O wiele łatwiej 
jest przezwyciężyć w kontaktach międzyludzkich barierę rasową niż religijną, etniczną 
niż językową. To symbole kulturowe, sposoby definiowania świata i innych decydują 
o naszej odmienności. Jest to więc relacja wzajemna, poczucie odrębności i kulturowej 
odmienności występuje w stosunkach członków innych grup kulturowych wobec 
Polaków. Dajemy w ten sposób świadectwo swojej i ich odmienności. Potwierdzamy 
istnienie różnic pomiędzy nami a Romami, Polakami i Żydami. Na czym te różnice 
polegają? Przez co się objawiają? Jak je wartościujemy? Czy chcemy się różnić? Czy 
to dobrze, że się różnimy? Czy może chcielibyśmy być przykładowo tacy jak wolni, 
dumni, roztańczeni i rozśpiewani Cyganie? Albo przeciwnie, boimy się nie różnić od 
nich, bo oznaczałoby to, że stalibyśmy się tacy, jak oni, czyli według stereotypu – brudni, 
leniwi, a zarazem złodzieje, oszuści?

Odmienność kulturowa, poczynając od językowej, religijnej, kończąc na obyczajowej, 
jest źródłem wielu różnic. Podobnie jak kolor skóry, miejsce urodzenia, nazwisko, naro-
dowość, obywatelstwo. Ale czy ktoś jest bogaty albo biedny dlatego, że jest Rosjaninem 
albo Amerykaninem? Flamandem czy Romem? Czy Ślązak był w przeszłości biedniejszy 
od Niemca dlatego, że różnił się kulturowo, z powodu swojego miejsca zamieszkania, 
klusek śląskich, gwary, obyczajów czy religii katolickiej? Czy różnica była bardziej 
uwarunkowana położeniem w hierarchii społecznej, czy zdecydowało o tym kryterium 
wykształcenia, wykonywanego zawodu, pozycji na skali prestiżu? Czy Kaszubi różnią 
się od nas bardziej dlatego, że pomiędzy sobą posługują się własnym językiem, prze-
strzegają grupowych obyczajów, świętują i jedzą po swojemu, tak samo jak się żenią 
i rozwodzą według swoich reguł, czy dlatego, że są gorzej wykształceni, pozbawieni 
kwalifikacji zawodowych, stałych źródeł dochodu, że są biedniejsi, skazani na pomoc 
instytucji opieki społecznej? 
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Wiemy, że Ślązacy czy Warmiacy się od nas różnią, a my różnimy się od nich. 
Świat, w którym nie byłoby różnorodnych kultur, a ludzie byliby tacy sami, jest nie 
do wyobrażenia. Byłby zimny, straszny, mechaniczny. Dobrze, że ludzie się różnią. 
Niedobrze, gdy różnice te, zwłaszcza kulturowe, zaczynamy oceniać i wartościować 
według skal ideologicznych, religijnych, społecznych. Gdy mówimy na przykład, że Rom 
to bezbożnik, poganin, ateista etc. Większość Romów, podobnie jak większość spośród 
nas, wierzy w Boga. Tego samego. Może występują różnice w formach kultu, ale przecież 
dzisiaj w świecie występuje tyle różnorodnych grup religijnych, Kościołów, wyznań, 
sekt, że nie sposób ich zliczyć. W Polsce jest ich kilkaset. Romowie w większości to 
chrześcijanie. Dzieci tego samego Boga. W czym więc tkwią np. różnice religijne? Jak 
się przejawiają? Że wśród Romów nie ma księży i biskupów? A może wynika to z faktu, 
że wśród Romów nie ma po prostu ludzi z wyższym wykształceniem?

Różnić się jest rzeczą konieczną i pozytywną. Gorzej, gdy wartościujemy te różnice 
w kategoriach „gorszy/lepszy”, „silniejszy/słabszy”, „wyższy/niższy” i sytuujemy ludzi 
– w sumie takich samych jak my – zależnie od przyjętych mierników wartości. Czy ktoś 
może być od nas lepszy tylko dlatego, że jest Cyganem? Albo gorszy? Tylko dlatego, 
że mówi innym językiem i identyfikuje się z inną grupą kulturową? 

Jednostkowe czy grupowe?
Kultura staje się w coraz większym stopniu atrybutem jednostki, a nie grupy. 

Wyróżnia i cechuje ludzi wyposażonych coraz częściej w więcej niż jedną tożsamość 
grupową. Subiektywizacja zjawisk kultury polega nie na ich dematerializacji, lecz 
na osobistej interpretacji ich roli w świadomości jednostki. Standardy subiektywnej 
interpretacji narzucają w coraz większym stopniu ponadnarodowe, neutralne rasowo, 
wolne od grupowych uwikłań mass media. W tym sensie kultura stanowi dla człowieka 
coś w rodzaju wielkiej macierzy, supermarketu, zawierającego – jak przykładowo 
w Internecie – wszystkie możliwe wytwory kultury materialnej i duchowej w skali 
globalnej. O ich wyborze, dostępności, internalizacji, przyswojeniu, przyjęciu za 
własne, decydują osobiste losy jednostek oraz konfiguracja ich ról społecznych. Kultura 
traktowana jest przeważnie w naukach społecznych jako wytwór i właściwość grupy: ple-
mienia, narodu, mniejszości, cywilizacji etc. Bądź jako gatunkowa cecha całej globalnej 
populacji. Zjawiska kulturowe coraz bardziej się indywidualizują, przechodzą w sferę 
intymnych, osobistych przeżyć, związków i wyborów. Jak wyznaczyć charakterystykę 
kulturową dziecka urodzonego z rodziców wywodzących się z różnych ras lub narodów? 
W jakim stopniu różnią się kulturowo żydowski chasyd od islamskiego, palestyńskiego 
sunnity urodzonych w Nowym Jorku? Do jakiej grupy kulturowej należy pochodzący ze 
Szwecji, mieszkający w Monako tenisista? Jak zakwalifikować kulturowo rosyjskiego 
milionera posiadającego rezydencję w Londynie? Kim w sensie kulturowym stają się 
licznie pracujący na Wyspach Brytyjskich Polacy? Pojęcie kultury związane z konkretną 
zbiorowością, grupą, staje się coraz mniej jednoznaczne, rozmyte, niedefiniowalne. 
W coraz większym stopniu kultura odrywa się od swego grupowego podłoża.

Polskość, japońskość, angielskość czy amerykańskość oznacza zdolność do posługi-
wania się kodem komunikacyjnym, łączącym nas z konkretną kulturą i grupą etniczną. 
Spotykając kogoś bardzo podobnego do siebie, mamy prawo założyć, że człowiek 
o niebieskich oczach, blondyn, biały może posługiwać się tym samym co my językiem. 



56 Tadeusz Paleczny

Identyfikujemy jednak jego przynależność kulturową (narodową, etniczną, religijną), 
przyporządkowujemy go do konkretnej grupy po wypowiedzeniu przez niego kilku 
słów, paru zdań. Tekst w nich zawarty sam w sobie może być bardzo czytelny i jasny, 
ale barwa głosu, intonacja, akcent uświadamiają nam niemal automatycznie, że mamy 
do czynienia z kimś odmiennym kulturowo, posługującym się naszym językiem jako 
„obcym”.

Mój brat, pracujący dla międzynarodowych korporacji wydobywających ropę naf-
tową, opowiadał mi wiele anegdot i epizodów z całego świata, opisujących także sferę 
komunikacji językowej. Kiedyś znalazł się po raz pierwszy w Singapurze i gdy przeszedł 
przez trap statku morskiego w porcie, nieznajomi mężczyźni, Azjaci, witali go słowami 
„czeszcz staszu”. Było to dla mojego brata spory szok, gdyż przypadkiem ma na imię 
Stanisław. Słowa powitania go w polskim języku w tak odległym przestrzennie i kultu-
rowo regionie świata spowodowały u niego w pierwszym odruchu zdziwienie i szok. Po 
kilku rozmowach z ludźmi witającymi go w ułomnej formule brzmieniowej, ale jednak 
w języku polskim, zrozumiał, że były to standardowe słowa powitania, jakich nauczył 
singapurskich handlarzy ulicznych jakiś Polak. Przyjęli oni prywatne słowa powitania 
egzotycznego, rzadkiego przybysza z Polski za obowiązujący zwrot grzecznościowy i od 
tej pory witali każdego przybysza z Polski tymi samymi słowami. Przyznam jednak, że 
sam byłbym zdziwiony, nawet w dobie uniwersalizacji językowej i rozpowszechniania 
się dzięki telewizji oraz Internetowi interkulturowych kodów komunikacyjnych, gdyby 
ktoś w Hongkongu czy Makao powitał mnie słowami „czeszcz tadżu”.

Sam byłem wielokrotnie poddany tej samej procedurze identyfikacyjnej, podczas 
moich wyjazdów badawczych do Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Często brano mnie, 
sądząc po wyglądzie, za Amerykanina, Australijczyka, także oczywiście Europejczyka, 
ale przynależność etniczna (narodowa) musiała być ustalona już poprzez komunikat 
słowny.

Według tej samej zasady asocjacyjnej, widząc w Warszawie czy Krakowie kogoś 
o odmiennym, czarnym kolorze skóry, automatycznie zakładamy, że mamy do czynienia 
z człowiekiem obcym, odmiennym kulturowo, pomimo iż może to być ożeniony z Polką, 
w dużym stopniu zasymilowany, spolonizowany człowiek. Założenie takie o wiele łatwiej 
przyjąć w Nowym Jorku czy Chicago. Ludzie zaliczani do rasy afrykańskiej mówią 
niemal bez wyjątku po angielsku (w którejś z odmian tego języka), zatracili poczucie 
przynależności do tradycyjnych wspólnot plemiennych, w większości wyznają chrześci-
jaństwo (z dominującym protestantyzmem). Kulturowo są definiowani i sami się określają 
jako Afroamerykanie. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie w miejscu publicznym 
wyrażał się krytycznie o kimś będącym obok, a mającym afrykańskie rysy. Założenie 
to dotyczy jednak amerykańskiego kontekstu i rzeczywistości. Jak mówi anegdota, 
białe mieszkanki Chicago o polskim pochodzeniu narodowym, komentując wygląd 
siedzącego obok w restauracji amerykańskiej Murzyna uznały, iż nie może on znać 
języka polskiego, jakim się posługiwały. Sąd ten wydawał się tym bardziej oczywisty, 
że wyrażając zarówno krytyczne, jak i pochlebne opinie o wyglądzie muskularnego, 
przystojnego Murzyna, posługiwały się one – jak przystało na imigrantki z Podhala 
– gwarą góralską. Ku konsternacji plotkujących pań, mylnie identyfikujących przyna-
leżność kulturową Afroamerykanina w kontekście pluralistycznego Chicago, doskonale 
rozumiał on ich słowa, czemu dał wyraz w siarczystych, góralskich, jednoznacznych 
sformułowaniach. Kontekst społeczny narzucił taką, opartą na biologicznej i kulturowej 
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zarazem, interpretację tożsamości kulturowej Murzyna w Chicago, która wykluczyła 
ponad wszelką wątpliwość jego „polskość”. Tyle tylko, że Murzyn ów wychował się, 
jako adoptowane dziecko, w góralskiej rodzinie w południowej dzielnicy Chicago.

W tym sensie „polskość”, „romskość” lub „niemieckość” stają się elementami skła-
dowymi europejskości, pozostając wciąż w dominującym stopniu oraz przeważającej 
mierze głównym rodzajem identyfikacji i orientacji postaw ludzkich na wartości. 
Jednocześnie „polskość” czy „niemieckość”, jako ekwiwalenty pojęciowe dla tożsamości 
i kultur narodowych, ulegają interterytorializacji i przybierają w znacznej części postać 
komponentów szerszej, europejskiej, zachodniej cywilizacji. W Niemczech mieszka 
obecnie ponad dwa miliony obywateli wywodzących się z Polski, posiadających w części 
lub całości polskie pochodzenie i obywatelstwo, z krzyżującymi się, biwalencyjnymi 
i poliwalencyjnymi rodzajami tożsamości, których prawomocnie można zaliczyć zarówno 
do „macierzy polskości”, jak i „niemieckości”.

Kluczowy dla badacza kultury staje się dzisiaj raczej – zamiast faktu kulturo-
wego, artefakt kulturowy – pojęcie i zjawisko tożsamości kulturowej. Odnosi się 
ono w przeważającej mierze do jednostek, chociaż istnieją próby posłużenia się nim 
niemal ekwiwalentnie dla oznaczenia zjawisk grupowych, w rodzaju charakter naro-
dowy, świadomość narodowa. Tożsamość kulturowa jest czymś realnym, konkretnym, 
empirycznie dostępnym. Posiada wymiar psychologiczny, głębię związaną z cechami 
i predyspozycjami jednostek, takimi jak temperament, osobowość, lecz także społeczny, 
zależny od pochodzenia, wykształcenia, wieku, płci, statusu, pozycji i pełnionych ról. 
Tożsamość jednostek kształtowana jest w grupach, tyle że granice pomiędzy grupami 
ulegają coraz większemu rozmyciu, zatarciu, są coraz rozleglejsze. Badacze kultury 
coraz częściej koncentrują się nie na wyrazistych cechach odrębności kulturowej, nie 
na samych grupach kulturowych, kulturach, ale na tym, co pojawia się pomiędzy nimi. 
Obszar międzykulturowy zdominowany jest w coraz większym stopniu przez świado-
me swego położenia, poruszające się w obszarze „pomiędzykulturowym” jednostki. 
Najważniejszym wyróżnikiem i zarazem wytworem tej międzykulturowej przestrzeni, 
płynnego, trudnego do zdefiniowania obszaru, są tożsamości jednostek tworzących 
nowy wymiar funkcjonowania kultury.

Zmiana kultury czy stabilność?
Przemiany kultury w warunkach „ponowoczesności”, dominacji multimedialnych 

środków komunikacji, zaniku barier w kontaktach międzygrupowych i interperso-
nalnych, wyłaniania się i utrwalania wielokulturowych układów pluralizmu stają się 
coraz szybsze oraz obejmują coraz szerszy zakres zjawisk i elementów. Przemiany 
kultury posiadają swoją dynamikę, a także zakres. Kontakty międzykulturowe nabierają 
intensywności, są coraz częstsze, wręcz regułą staje się ciągłe podleganie wpływom ze 
strony innych kultur. W życiu codziennym towarzyszy nam nieustanny kontakt pośredni 
lub bezpośredni z wytworami, ludźmi, elementami wywodzącymi się z innych, często 
bardzo odległych kultur, jak choćby chińska, hinduska, afrykańska czy polinezyjska. 
Mieszanie się, ścieranie, nakładanie kultur prowadzi do wyłaniania nowych obszarów 
integracji, nowych, pluralistycznych rodzajów tożsamości. Zjawiska modernizacji, 
zwłaszcza w sferze technologii, nabierają przyspieszenia. Rozwinięte społeczeństwa 
weszły w fazę globalnego dostępu do wytworów kulturowych wszystkich ludów i grup. 
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Kultura przybiera coraz bardziej konsumpcyjny charakter, jest dostępna w bardzo 
szerokiej ofercie zarówno w sferze wartości, symboli, jak i w postaci wytworów kultury 
duchowej, a także materialnej. Powszechna dostępność różnorodnych wytworów kulturo-
wych tworzy zjawisko hipermarketu kulturowego. Na skutek niespotykanego wcześniej 
w dziejach natężenia procesów komunikacji międzykulturowej przemiany kultur, 
zwłaszcza tożsamości ludzkiej, nabierają tempa. Procesy ciągłości i kontynuacji ulegają 
zakłóceniu, niejednokrotnie przerwaniu. Tradycja staje się balastem. Najważniejsza 
jest obecnie umiejętność dostosowania się do zmieniającej się oferty supermarketu 
kulturowego, nadążania za przemianami mody, technologii, systemów wartości. Tempo 
przemian prowadzi do dezorientacji kulturowej, wykorzenienia, alienacji i marginalizacji 
jednostek, ale także, a w zasadzie przede wszystkim, przyczynia się do powstawania 
nowych typów wielokrotnej tożsamości kulturowej.

Zwiększa się także w bardzo szybkim tempie zakres przemian kultury. Obejmują 
one nie tylko sferę wytworów kultury materialnej, lecz także obyczajów, wartości, ideo-
logii, światopoglądów, religii, języka, kodów komunikacji. Zachodzą w sferze wartości 
rdzennych. Zjawiska migracji zarobkowej, międzynarodowego ruchu turystycznego, 
konsolidacji rynków konsumpcyjnych i finansowych, rozwoju globalnych systemów 
komunikacji multimedialnej sprawiają, że zmiany kultury obejmują obszary najgłębsze 
i najważniejsze dla tożsamości kulturowej jednostek oraz zbiorowości.

Kultura przestaje być czymś stałym, ulega nieustannym, coraz szybszym i coraz 
bardziej rozległym przemianom. Ważna staje się zatem wiedza o dynamice i zakresie 
tych przemian. Współcześni antropolodzy kulturowi i kulturoznawcy koncentrują się 
coraz częściej na poszukiwaniu przyczyn i skutków przyśpieszonych przemian kultury, 
dążą do opisu i wyjaśnienia ich mechanizmów, w mniejszym stopniu koncentrując się 
na samej „treści” kultury, ulegającej nieustannym fluktuacjom, rekonfiguracjom. To, 
co wczoraj było ważne dla całego obszaru cywilizacji zachodniej, ulega nagle „unie-
ważnieniu”, dezaktualizacji. 

Kultury należy badać jak ciągi przemian, procesy dynamicznych przekształceń 
elementów składowych różnorodnych kultur, tworzących nowe kompozycje, mozaiki, 
wielokulturowe, wysoce niestabilne układy pluralistyczne. Obecny stan funkcjonowania 
społeczeństw określany jest mianem permanentnego systemu przejściowego, okresem 
transferu wartości i norm, fazą braku uporządkowania aksjologicznego. Stan ten 
związany jest z przejściowością, płynnością tożsamości, niepewnością usytuowania 
w systemie, strachem przed zagrożeniami w nurcie płynnej, zmiennej rzeczywistości 
kulturowej.

Wymogi teoretyczne i metodologiczne nowego stosunku do badań kultury
To, co odnosi się do nowej rzeczywistości kulturowej, bywa określane mianem 

ponowoczesnego, postnarodowego, postmodernistycznego. Nie wnikając głębiej w naturę 
sporów nad statusem ontologicznym zjawisk kultury, należy określić warunki „brze-
gowe”, wyjściowe do tego, co decyduje o epistemologicznych kryteriach naukowego 
opisu i wyjaśnienia. Decydując się na kilka dyrektyw teoretyczno-badawczych, mam 
świadomość ich ogólności i braku precyzji. Jest to wszakże konsekwencja wyłącznie 
nieoznaczoności, nieokreśloności oraz trudności w zdefiniowaniu samego obiektu opisu 
i wyjaśnień.
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Kultura jest w coraz większym stopniu tym, co przeżywamy i sobie wyobrażamy, niż 
tym, co charakteryzuje nasze położenie społeczne i przynależność grupową. Badacze 
kultury w coraz większym stopniu i zakresie powinni uwzględniać psychologiczny, 
tożsamościowy charakter zjawisk kulturowych. Kultury przenoszą się w coraz większym 
stopniu z instytucji, religii, ideologii, kanonów, konwencji, obyczajów, w strefę indywi-
dualnych decyzji konsumpcyjnych, preferencji estetycznych, alternatyw aksjologicznych, 
form ekspresji, wyborów. Kulturę należy badać poprzez sferę tożsamości, uwzględniając 
ich różnorodność, płynność, dynamikę, pluralistyczny, wielokulturowy charakter.

Zjawiska kulturowe nie dzielą się jednak na grupowe czy jednostkowe. Ten podział ma 
sens analityczny. Kultura jest w nas i zarazem nas otacza. Kształtuje nasze osobowości 
i tożsamości w wersji wieloetnicznej, wielonarodowej, zuniwersalizowanej, oferowanej 
przez multimedialne środki przekazu. Kultura jest jak wielki hipermarket, w którym 
poruszają się użytkownicy i odbiorcy różnorodnych treści. Pojęcie tożsamości kulturowej 
coraz bardziej uwalnia się od rasy, narodu, mniejszości, chociaż oczywiście ciągle nie 
jest od niej wolne.

Podobnie sens traci podział na zjawiska subiektywne i obiektywne. Kultura jest 
z natury rzeczy czymś subiektywnym. Nie da się obecnie przeprowadzić granicy – nawet 
w sferze zjawisk religijnych – pomiędzy tym, co w sposób trwały i niezmienny kształtuje 
nasze sądy i wyobrażenia o świecie, od tego, co decyduje o naszych indywidualnych 
wyborach i konfiguracjach wartości, kodów komunikowania, symboli, idei. 

Kultura nie jest czymś niezmiennym, lecz przeciwnie, ulega nieustannym przeobraże-
niom, przemianom, rekonfiguracjom, zwłaszcza w sytuacji permanentnego krzyżowania 
się i przenikania różnorodnych grup, systemów wartości, układów symboli. Dynamika 
przemian kultury jest coraz większa, najważniejsze i najbardziej interesujące staje się 
nie to, co decyduje o odrębności, lecz to, co stanowi o podobieństwie, nie rdzenne 
i macierzyste, ale to, co sytuuje się pomiędzy grupami. Ważniejsze od kulturowego staje 
się obecnie międzykulturowe. Międzykulturowe, w różnych wersjach strukturalnych, 
staje się dominującą wersją istnienia kultury. Jak w pluralistycznych, wielokulturowych 
syntezach odróżnić od siebie elementy składowe? Ustalić ich znaczenie dla nowej 
konfiguracji kulturowej? 

Jedną z najważniejszych kategorii opisowych, analitycznych i teoretycznych staje 
się tożsamość kulturowa. To w niej skupiają się i odzwierciedlają wszystkie zjawiska 
związane z przemianami kultury, z wyłanianiem się nowych międzykulturowych ukła-
dów integracji społecznej. Tożsamość nie jest czymś „danym”, stałym, lecz płynnym, 
dynamicznym układem zjawisk i procesów polegających na dostosowaniu się jednostek 
oraz grup do nowych warunków funkcjonowania społeczeństw „ponowoczesnych”.


