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Wprowadzenie

Problematyka tożsamości jednostek i zbiorowości jest od dawna obecna w obrę-
bie nauk społecznych, jednak w ostatnim ćwierćwieczu stała się wręcz kluczowym 
zagadnieniem nie tylko w naukowych analizach, ale również w publicystyce, dys-
kursie politycznym, a także potocznym. O znaczeniu pojęcia tożsamości w nauko-
wym opisie i próbach wyjaśniania zmian zachodzących we współczesnym świecie 
świadczy chociażby rosnąca z roku na rok liczba opracowań, w których właśnie 
to pojęcie jest wymieniane w tytułach. W znanej bazie danych JSTOR w czasopi-
smach z zakresu nauk społecznych po wpisaniu frazy „social identity” wyświetla 
się kilkaset tysięcy artykułów (659 206) zawierających to pojęcie w tytule, w tym 
30 293 opublikowane w roku 20151. Z kolei w czasopiśmie “European Sociolo-
gical Review” w numerach opublikowanych w 2015 roku termin ten pojawia się 
1152 razy2, zaś w katalogu publikacji z zakresu nauk społecznych i humanistycz-
nych zagregowanym pod nazwą “The Central European Journal Of Social Sciences 
And Humanities” (CEJSH), termin „tożsamość społeczna” pojawia się w 2100 tytu-
łach opracowań 3. Innym wskaźnikiem użyteczności i popularności pojęcia „tożsa-
mość” może być liczba czasopism naukowych, które zamieściły je w swojej nazwie. 
O swoistej karierze problematyki tożsamości w dyskursie publicznym świadczy 
ilość wyników, jakie uzyskamy, jeśli tę frazę wpiszemy w popularną przeglądarkę 

1 http://www.jstor.org/ (30.11.2015).
2 “European Sociological Review”, http://esr.oxfordjournals.org/search?fulltext=ed.2015%2C+ 

social+identity&submit=yes&x=21&y=17 (30.11.2015).
3 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/page.action?token=2b6b0ee7-3947-44f2-8421- 

93fcb88da130 (30.11.2015).

3



Elżbieta Firlit 64

internetową Google – pojawia się kilkadziesiąt stron, na których w odniesieniu do 
terminu „tożsamość” otrzymujemy 2 350 000 wyników, zaś w przypadku terminu 
„tożsamość społeczna” – 1 220 000 wyników4.

Ta selektywna ilustracja popularności pojęcia może rodzić wątpliwość, a tym 
samym pytanie o jego wartość analityczną i eksplanacyjną w odniesieniu do złożo-
ności i dynamiki współczesnej rzeczywistości społecznej. Z drugiej strony, prowo-
kuje i zachęca do przyjrzenia się perspektywom teoretycznym, w ramach których 
pojęcie to było i jest używane. Skłania również do przywołania tych analiz socjo-
logicznych z ostatnich lat, które dowodzą, że nie można zrozumieć dylematów 
i przemian współczesnego świata bez odwołania się do „siły tożsamości” jednostek 
i zbiorowości. Ta druga przesłanka uzasadnia zawartość niniejszego opracowania, 
które ma charakter przeglądowy. Przedstawiam w nim po pierwsze zakres znacze-
niowy pojęć „tożsamość jednostki”, „tożsamości zbiorowe” i w obrębie tych ostatnich 
– „tożsamości kulturowe”. Po drugie, poprzez omówienie głównych nurtów teore-
tycznych stosujących pojęcie tożsamości do analiz współczesnego społeczeństwa, 
próbuję odpowiedzieć na pytanie na ile w odniesieniu do ponowoczesności, płyn-
nej nowoczesności, epoki późnej nowoczesności, społeczeństwa sieci ta kategoria 
analityczna jest użyteczna zarówno w wymiarze opisowym (deskryptywnym), jak 
i wyjaśniającym (eksplanacyjnym).

3.1.  Tożsamość jednostki i tożsamości zbiorowe – zakres 
znaczeniowy pojęć i spory definicyjne

Koncepcja tożsamości zbiorowych (kolektywnych) stosunkowo długo toro-
wała sobie drogę, aby wejść do kanonu podstawowych pojęć w naukach społecz-
nych. Znacznie wcześniej pojęciem tożsamości, ale odnoszonym tylko do jednostki, 
posługiwali się przedstawiciele symbolicznego interakcjonizmu, traktującego toż-
samość jednostki jako kluczowy element tej teorii. Pojęcie „tożsamość” było uży-
wane w odniesieniu do jednostki (indywidualnego podmiotu) będącej w sieci 
wzajemnych oddziaływań (interakcji) z innymi jednostkami, pełniącej role spo-
łeczne, definiującej w kulturowo określony sposób zarówno partnera (partnerów) 
interakcji, jak i samą siebie (autodefinicja), a także sytuację społeczną, w jakiej 

4 https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87+spo% 
C5%82eczna (30.11.2015).
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interakcja przebiega. Według symbolicznego interakcjonizmu codzienne interakcje 
ludzi, w których wzajemnie uzgadniają i odczytują sensy i znaczenia, są podstawą 
życia społecznego, przestrzenią, w której tworzy się porządek społeczny. Wprowa-
dzona przez George’a Herberta Meada5 koncepcja jaźni społecznej człowieka jako 
struktury złożonej z dwóch członów – I (ja podmiotowe) i me (ja przedmiotowe) 
– czyli jaźni subiektywnej i jaźni odzwierciedlonej oraz rozwinięta przez Charlesa 
Hortona Cooleya koncepcja kształtowania się jaźni odzwierciedlonej i szczególnej 
roli w tym procesie grup pierwotnych, w których przebiegają podstawowe zręby 
tworzenia się jaźni człowieka, to dwie fundamentalne konstrukcje, na bazie któ-
rych ukształtowała się koncepcja tożsamości społecznej jednostki. Tożsamość była 
traktowana jako dyspozycja jednostki, powiązana z jej orientacjami życiowymi (sys-
tem wartości, postawy), do podejmowania pewnych działań, realizacji określonych 
zadań na rzecz charakterystycznych dla danej jednostki afiliacji. Dyspozycja ta jest 
aktualizowana za pośrednictwem pewnego repertuaru ról społecznych oraz środków 
symbolicznych. Odgrywanie ról społecznych na swoistej scenie życia społecznego 
zostało szczególnie podkreślone w pracach Ervinga Goffmana, który traktował „ja” 
jako pewnego rodzaju „obraz własnej osoby, na ogół pochlebny, który jednostka 
grająca określoną postać stara się skutecznie wywołać u innych”6. Goffman pod-
kreśla, że mimo faktu, że ten obraz własnej osoby dotyczy jednostki, zaś określone 
„ja” jest przypisywane właśnie jednostce, to faktycznym źródłem „ja” nie jest jed-
nostka, lecz „cała sceneria jej działalności, ponieważ »ja« tworzy się dzięki temu, 
że świadkowie czynią jednostkę przedmiotem interpretacji”7. Tożsamość jednostki 
jest zatem pewnego rodzaju symbolicznym konstruktem powstającym w toku inte-
rakcji społecznych, który odnosi się nie tylko do danej interakcji, ale również rzu-
tuje (wpływa, implikuje) na sposób, w jaki ta jednostka całościowo się definiuje 
i na obraz tej jednostki w odbiorze innych ludzi. Konkludując można powiedzieć, 
że z perspektywy symbolicznego interakcjonizmu tożsamość to – jak pisze Elżbieta 
Hałas – „consensus znaczeń, jakie wiążą się z uczestnikiem, jakie przypisuje sobie 
on sam i jego partnerzy w danej sytuacji”8.

Niebagatelną rolę w krystalizowaniu się koncepcji tożsamości jednostki odegrały 
również prace Erika H. Eriksona, postulującego rozwijanie interdyscyplinarnych 

5 G. H. Mead, Umysł, osobowość, społeczeństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
6 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, KR, Warszawa 2000, s. 277.
7 Ibidem.
8 E. Hałas, Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, KUL, Lublin 1987, 

s. 178.
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badań nad sytuacją jednostki w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie prze-
mysłowym, w którym − na skutek przekształcania struktur społecznych i społecz-
nego podziału pracy − następowało rozmywanie się wcześniej wyrazistych, silnych 
i jednoznacznych społecznych afiliacji (przynależności) jednostki9.

W drugiej połowie XX wieku pojęcie tożsamości zastosowano do analiz zbioro-
wości i procesów społecznych. Nie odbyło się to bez sporów i dyskusji, szczególnie 
z przedstawicielami paradygmatu interpretatywnego, rezerwującymi pojęcie toż-
samości tylko dla indywidualnego aktora społecznego, a także z tymi socjologami, 
którzy – jak syntetycznie charakteryzuje to Zbigniew Bokszański – wypowiadają 
się „zdecydowanie przeciwko posługiwaniu się koncepcją tożsamości zbiorowej”, 
dostrzegając w takim podejściu „niebezpieczeństwa »antropomorfizowania« kate-
gorii tożsamości kolektywnej bądź konieczność założenia istnienia bytu w rodzaju 
»świadomości zbiorowej«”10. Diachroniczną analizę relacji pomiędzy jednostką i spo-
łeczeństwem, pomiędzy „tożsamością-ja” i „tożsamością-my”, znajdujemy w pracach 
Norberta Eliasa, który wskazuje na daleko idące zmiany tych relacji w społeczeń-
stwach europejskich w okresie od średniowiecza do drugiej połowy wieku XX. 
W jego ujęciu problematyka tożsamości ma charakter historyczny i dynamiczny, 
bowiem związana jest ściśle z przemianami, jakim w toku dziejów podlegała „toż-
samość–my”. W eseju Eliasa z 1987 roku czytamy, że „od Renesansu szala przechy-
lała się coraz bardziej na stronę tożsamości-ja. Coraz częstsze stawały się przypadki 
ludzi, których tożsamość-my była tak osłabiona, że jawili się oni sami sobie jako 
ja-bez-my. Podczas gdy wcześniej ludzie należeli – czy to od urodzenia, czy od 
pewnego punktu w życiu – na zawsze do pewnej grupy, tak że ich tożsamość-ja 
była na stałe związana z tożsamością-my i często przyćmiona przez nią, z czasem 
wahadło wychyliło się w przeciwną stronę. Tożsamość-my ludzi, choć z pewnością 
zawsze obecna, znalazła się w cieniu tożsamości-ja, lub została przez nią zakryta 
w świadomości jednostki”11.

W dyskusji nad statusem pojęcia tożsamość na gruncie współczesnej socjologii 
Z. Bokszański stawia tezę przeciwną przekonaniom przedstawicieli symbolicznego 
interakcjonizmu. Jego zdaniem, „jeżeli pragniemy na gruncie głównego nurtu socjo-
logicznego utrzymać pojęcie tożsamości, wydaje się, iż powinno ono być wiązane 
przede wszystkim ze zbiorowościami”12. Mimo jednoznaczności zacytowanej tezy, 

 9 E. H. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka, Warszawa 2004.
10 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 58.
11 N. Elias, Społeczeństwo jednostek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 234.
12 Ibidem, s. 57.
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autor dostrzega zasadniczy problem dotyczący podmiotu tożsamości, a streszczający 
się w pytaniu „czy mogą istnieć dwa podmioty tożsamości: jednostka i zbiorowość?”. 
Odpowiedzi na tak postawione pytanie poszukuje w genezie pojęcia tożsamości 
zbiorowej („rezultat syntezy tradycyjnych pojęć używanych w analizach różnic 
kulturowych dzielących zbiorowości”) oraz w nowym sposobie rozumienia pojęcia 
podmiotu indywidualnego tożsamości, w którym „eksponuje się podmiotowość 
aktora społecznego i znaczenie autodefinicji w jego działaniach”13. Wraz z postępu-
jącym procesem różnicowania się życia społecznego ludzi w świecie współczesnym, 
dynamicznymi przemianami tradycyjnych form życia zbiorowego i powstawaniem 
nowych zbiorowości (np. ruchy społeczne, różnego rodzaju grupy celowe o charak-
terze politycznym czy ekonomicznym) pojęcie tożsamości zbiorowej (kolektywnej) 
zyskało na znaczeniu poznawczym i równocześnie stawało się coraz bardziej uży-
tecznym „narzędziem” analitycznym. W literaturze przedmiotu spotyka się wiele 
określeń i przykładów pokazujących zainteresowanie tożsamościami zbiorowymi. 
Bokszański ewidencjonuje występujące we współczesnej literaturze socjologicznej 
odniesienia pojęcia tożsamości do różnych zbiorowości społecznych, Jako najczę-
ściej spotykane terminy wymienia następujące: „tożsamość społeczna, tożsamość 
europejska, tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa, tożsamość etniczna, tożsa-
mość ruchu społecznego, tożsamość religijna, tożsamość ponowoczesna, tożsamość 
gender”14. Tę ewidencję można jeszcze uzupełnić o określenia występujące na łamach 
licznych opracowań z ostatnich lat: tożsamość lokalna, tożsamość regionalna, toż-
samość globalna, tożsamość instytucji15.

Bokszański przedstawia koncepcję tożsamości kolektywnej jako ogólnej kate-
gorii teoretycznej oraz wyodrębnia i omawia cztery podstawowe typy tożsamości 
zbiorowych. Dwa z nich odnoszą się do zbiorowości społecznych realnie istnieją-
cych, dostępnych potocznemu doświadczeniu, zaś kolejne dwa do typów idealnych 
społeczeństw. W pierwszym przypadku tożsamości zbiorowe mogą występować 

13 Ibidem, s. 59, 60.
14 Ibidem, s. 62.
15 Określenie „tożsamość lokalna” występuje nader często u autorów analizujących identyfikację 

jednostek z miejscem zamieszkania, pojęcie „tożsamość regionalna” spotykamy zaś w opracowaniach 
dotyczących integracji społecznej na poziomie regionów. Wśród licznych publikacji, również w pol-
skiej socjologii, dotyczących tego zagadnienia, zob. m.in. opracowania takich autorów, jak: Bohdan 
Jałowiecki, Marek S. Szczepański, Marian Malikowski. Z kolei pojęcie „tożsamość instytucji”, a także 
„tożsamość organizacji” lub „tożsamość firmy” występuje stosunkowo często w opracowaniach ekono-
mistów z zakresu organizacji i zarządzania, kultury organizacyjnej i dość często odbiega od pierwot-
nych znaczeń tych terminów przyjętych na gruncie socjologii – zob. np. P. Kocoń, Tożsamość organizacji 
i kultura organizacyjna – definicje i relacje, „Ekonomia i Zarządzanie” 2009, nr 1, s. 143–152.
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w dwóch wariantach: 1) tożsamości zbiorowe powstałe na bazie postaw jednostek 
wobec macierzystej zbiorowości oraz ich wiedzy o tej zbiorowości i przejawiające się 
w autodefinicjach, autopercepcjach podmiotów, ich samoświadomości w odniesieniu 
do tej konkretnej zbiorowości; 2) tożsamości kolektywne zbiorowości będące cha-
rakterystyką podstawowych wartości kulturowych konstytuujących daną zbiorowość. 
Natomiast w przypadku abstrakcyjnych konstrukcji – typów idealnych – określenie 
tożsamości kolektywnej jest swoistego rodzaju zabiegiem analitycznym próbującym 
ustalić, wychwycić cechy charakterystyczne tożsamości zbiorowych w społeczeństwie 
dopiero tworzącym się, stającym się. Zdaniem Bokszańskiego można tu postępo-
wać dwojako – po pierwsze rekonstruować podstawowe wartości wyłaniającego się 
typu społeczeństwa i formy życia zbiorowego, po drugie – próbować uchwycić for-
muły autopercepcji podmiotu indywidualnego typowego (powtarzalnego, wspólnego 
dla dużej liczby jednostek) dla tego typu społeczeństwa. Te sposoby postępowania 
są użyteczne przy badaniu dynamiki społecznej, przy wyłanianiu się nowych toż-
samości w procesie zmiany społecznej – np. w badaniu takich zjawisk, jak tożsa-
mość europejska czy tożsamość ponowoczesna16.

Metodologiczna propozycja Z. Bokszańskiego znacząco porządkuje zakres zna-
czeniowy pojęcia tożsamości zbiorowych, wskazuje możliwe podmioty tożsamo-
ści zbiorowej oraz zasadnie przyjmuje dwa wymiary (osie podziału), wedle których 
różnicują się zarówno podmioty tożsamości zbiorowej, jak i treści składające się 
na zakres znaczeniowy tego pojęcia. Propozycja ta jest szczególnie użyteczna w pro-
wadzeniu badań empirycznych w odniesieniu do tradycyjnych zbiorowości spo-
łecznych, posiadających określoną formę i treść oraz wyraźnie określone kryteria 
przynależności. Jest również użyteczna w eksploracji tożsamości zbiorowości in statu 
nascendi, tworzących się (wyłaniających się, formujących się) w czasach dynamicz-
nej zmiany społecznej.

3.2. Tożsamość kulturowa

Pojęcie tożsamości kulturowej jest od dawna obecne w etnologii, antropologii, 
socjologii, kulturoznawstwie, pedagogice, psychologii. Jest ono związane z koncepcją 
tożsamości zbiorowych. Tożsamość kulturowa jest jedną z wielu tożsamości zbiorowych, 
zaś zdaniem licznych przedstawicieli nauk społecznych jest to najważniejszy rodzaj 

16 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, op.cit., s. 64–69, 72.
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tożsamości zbiorowych. Takie stanowisko znajdujemy, między innymi, na gruncie 
etnologii traktującej tożsamość kulturową bardzo szeroko, jako „historycznie uwa-
runkowany, kulturowy sposób zachowania przez daną zbiorowość ludzką istnienia 
i ciągłości gatunku oraz równowagi biopsychicznej”. Do składników tak rozumianej 
tożsamości kulturowej zalicza się „1. elementy dziedzictwa, nawet całkowicie lub 
częściowo zdezaktualizowane, 2. rodzaj, proporcje i ustrukturyzowanie składowych 
elementów danej kultury zarówno ze względu na odrębność czynników kulturowych, 
jak i na osiągnięty poziom powszechników społeczno-ekonomicznych i cywiliza-
cyjnych wewnątrz danej kultury, 3. kontekst zewnętrzny równorzędnych czy nie-
równorzędnych kontaktów z innymi kulturami, występujących w różnym natężeniu 
w przeszłości i teraźniejszości”17. Liczne badania etnologów i antropologów, pro-
wadzone co najmniej od przełomu XIX i XX wieku, pokazywały ścisłe, wzajemne 
związki pomiędzy kulturą zbiorowości, tożsamością kulturową danej zbiorowości 
i tożsamością jednostek. Zmiany we współczesnym świecie związane z dynamicz-
nymi procesami globalizacyjnymi, przenikaniem się − na skutek osiągnięć techno-
logicznych i informatycznych oraz swoistej kompresji czasu i przestrzeni − rożnych 
wzorów i wartości kulturowych, zwielokrotniły zapotrzebowanie na wiedzę o prze-
kształcaniu tradycyjnych tożsamości kulturowych, powstawaniu nowych jako swo-
istego produktu wzajemnych oddziaływań tego, co społeczne i tego, co symboliczne. 
Nie ulega wątpliwości, że antropologiczny warsztat badawczy jest – jak stwierdza 
to Marian Kempny i Ewa Nowicka −„cennym narzędziem analizy zjawisk »repro-
dukcji« współczesnych form kulturowych”18, a wypracowane przez antropologów 
sposoby badania tożsamości kulturowych, kiedyś odnoszone głównie do terytorial-
nie stabilnych i kulturowo zrytualizowanych społeczeństw pierwotnych, są obec-
nie stosowane do badania mobilnych kultur, tożsamości kulturowych zbiorowości, 
a także tożsamości różnych instytucji obecnych w permanentnie zmieniających się 
społeczeństwach współczesnego świata. Jako przykład korzystania z metod badaw-
czych antropologii, a także etnografii, można przywołać badania dystansów mię-
dzypokoleniowych w dzisiejszych społeczeństwach odwołujące się do klasycznego, 
stworzonego przez Margaret Mead opisu kształtowania odmiennych rodzajów toż-
samości zbiorowej i relacji pomiędzy nimi w trzech typach kultur: postfiguratywnej, 

17 K. Kwaśniewski, Tożsamość kulturowa, w: Słownik etnologiczny, terminy ogólne, red. Z. Staszczak, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1987, s. 352.

18 M. Kempny, E. Nowicka, Badanie kultury – elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje – wpro-
wadzenie, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 22.
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kofiguratywnej, prefiguratywnej19. Innym przykładem są badania prowadzone 
w ramach subdyscypliny nazywanej antropologią polityczną, opisujące członków 
Parlamentu Europejskiego jako „plemię posiadające własną kulturę i swoje własne 
rytuały, które w dużej części pozostają nieznane”20, zaś zatrudnionych w Komisji 
Europejskiej urzędników jako cechującą się silnym poczuciem tożsamości grupowej 
„hermetyczną grupę biurokratów, którzy wykształcili równie hermetyczną kulturę”21.

Socjologowie używają pojęcia tożsamości kulturowej zarówno w odniesieniu 
do podmiotu jednostkowego (kulturowa tożsamość jednostki), jak i do podmiotu 
zbiorowego (kulturowa tożsamość zbiorowości). Zagadnienie tożsamości kulturowej 
jednostki jest kluczowe dla teorii symbolicznego interakcjonizmu zarówno w kla-
sycznych koncepcjach (G. H. Mead, Ch. H. Cooley, J. Dewey), jak i we współczesnych 
teoriach jaźni i tożsamości (S. Stryker, G. J. McCall, J. L. Simmons) lokujących się 
w szerokim nurcie interakcjonistycznym. Natomiast pojęcie kulturowej tożsamości 
zbiorowej (kolektywnej) stosowane jest w socjologicznych opisach i analizach grup 
oraz zbiorowości społecznych, działań wspólnotowych, rodzajów więzi wewnątrz-
grupowych, dystansów kulturowych, integracji międzygrupowej, podobieństw i róż-
nic systemów aksjonormatywnych, podziałów na „swoich” i „obcych”. Socjologowie 
najczęściej traktują pojęcie tożsamości kulturowej jako tę część tożsamości zbioro-
wych, która jest konstruowana na podstawie symbolicznego uniwersum określonej 
zbiorowości, czyli swoistych dla niej norm i wartości, układających się w charakte-
rystyczne, odróżnialne od innych, wzory kulturowe. Jako przykład socjologicznego 
ujęcia tożsamości kulturowej można przytoczyć sformułowanie Marka S. Szczepań-
skiego, który traktuje tożsamość kulturową jako jedną z odmian tożsamości społecz-
nej (zbiorowej), jako jej specyficzną formę wspartą na rdzeniu kulturowym. Ten autor 
powiada, że „należy ją pojmować jako względnie trwałą identyfikację pewnej grupy 
ludzi i pojedynczych jej członków z określonym układem kulturowym tworzonym 
przez zespól idei, przekonań, poglądów, z konkretnymi zwyczajami i obyczajami, 
z danym systemem aksjologicznym i normatywnym. Owa identyfikacja powinna 
umacniać wewnętrzną jedność grupy i stanowić o jej differentia specifica. Tożsamość 
taka wyraża się w zasadzie: jest się takim jakim się jest, jest się innym, a to, że jest 

19 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000.

20 K. Kowalski, Europa: mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002, 
s. 11–12.

21 Ibidem.
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się innym, ma stanowić powód do dumy a nie do zawstydzenia”22. W takim rozu-
mieniu tożsamości kulturowej zawiera się wyraźna zasada identyfikacji grupowej 
połączona niekiedy z identyfikacją terytorialną oraz zasada odrębności będąca pod-
stawą podziału na „swoi-obcy”.

Odwołując się do typologii tożsamości zbiorowych Z. Bokszańskiego, omówio-
nej w poprzednim podrozdziale, można w odniesieniu do kolektywnych tożsa-
mości kulturowych mówić również o ich zróżnicowaniu w zależności od tego, czy 
są związane z realnie istniejącymi i doświadczanymi przez ludzi zbiorowościami 
ukonstytuowanymi na bazie wspólnych norm, wzorów i wartości kulturowych, czy 
też odnoszą się do typów idealnych społeczeństw.

Niektórzy współcześni badacze operacjonalizują pojęcie tożsamości kulturo-
wej, wyodrębniając w nim tzw. tożsamości przenikające, narzucone w procesie 
socjalizacji (narodowość, grupa lokalna, tradycje rodzinne, religia), jak i kulturowe 
tożsamości złożone, sytuacyjne, powstające na bazie identyfikacji wyobrażonych, 
kształtowanych przez doświadczenia medialne oraz uczestnictwo w kulturze nie 
dające się określać w terminach tożsamości wynikających z realnych przynależno-
ści. Ten drugi aspekt współczesnej tożsamości kulturowej, coraz istotniejszy także 
w Polsce, nazwany przez Arjuna Appaduraia „współczesną ekumeną wyobraźni”23, 
związany jest z rolą mediów i masowych migracji w wyobrażeniowym kreowaniu 
tożsamości kulturowej jednostek i zbiorowości, z dokonywaniem przez jednostkę 
wyboru treści kultury, z którymi się utożsamia i odrzucaniu tych, które są dla niej 
obce. Taki wariant operacjonalizowania pojęcia tożsamości kulturowych zastosowano 
w ogólnopolskich badaniach jakościowych z 2008 roku nad kulturą polskich miast 
oraz w badaniach z roku 2010 nad kulturą polskich miasteczek i wsi24. Z badań zre-
alizowanych w roku 2008 w 22 miastach w Polsce wynika, że ich mieszkańcy mają 
dzisiaj do wyboru wiele różnych tożsamości kulturowych i zdają sobie z tego sprawę, 
ale nie zawsze decydują się na balansowanie między tymi możliwościami. Wyniki 
badań wskazują na występowanie wśród mieszkańców polskich miast wyraźnej ten-
dencji do poszukiwania tożsamości kulturowej na własną rękę, niejako poza presją 

22 M. S. Szczepański, Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, w: Kręgi inte-
gracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, red. W. Wesołowski, J. Włodarek, Scholar, Warszawa 
2005, s. 128.

23 A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków 2005.
24 Badania były zrealizowane pod auspicjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W październiku 2011 odbyła się w Warszawie konferencja, na której omawiano wyniki tych badań. 
Zob. http://www.nck.pl/aktualnosci-badawcze/294463-kultura-polskich-miast-i-wsi-w-swietle-badan-
jakosciowych-konferencja/ (9.11.2016).
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tożsamości przenikających. Tendencja uwidacznia się przede wszystkim wśród 
mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, w tym w sposób szczególnie jaskrawy 
w Warszawie, zaś w widoczny – w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu. Okazuje 
się, że standardowe zmienne demograficzno-społeczne stosowane w analizie socjo-
logicznej nie dają już podstaw do rozstrzygania o zakresie i sposobach uczestnictwa 
w kulturze członków różnych klas społecznych, zatem na podstawie tych cech nie 
można przewidywać wyborów kulturalnych. Badania potwierdziły znaną z literatury 
tezę Daniela Bella, że klasowo-warstwowa identyfikacja społeczna traci na znacze-
niu i zostaje zastąpiona identyfikacją kulturową opartą na indywidualnych wybo-
rach zakresu i poziomu uczestnictwa w kulturze. Jak stwierdzają autorzy raportu: 
„Liczy się »smak kulturalny«, gust, styl życia i wybory obyczajowe. Mamy zatem do 
czynienia z autonomią aktywności kulturalnej względem usytuowania w struktu-
rze społecznej, ale w zupełnie inny sposób niż działo się to w realiach społeczeń-
stwa socjalistycznego. Dekompozycja cech położenia klasowego, do której doszło do 
roku 1989, teraz przejawia się w taki sposób, że poziom uczestnictwa i świadomości 
kulturalnej ściśle wiąże się z możliwościami dostępu do oferty kulturalnej, która 
nie ogranicza się do instytucji, ale pozwala na indywidualne wybory treści kultury, 
zdecydowanie jednak zależne od mobilności społecznej i sytuacji materialnej”25. 
Przeprowadzone badania dają częściową odpowiedź na pytanie, czy w polskiej rze-
czywistości miejskiej, po latach transformacji systemowej, istotniejsze są tradycyjne, 
lokalnie zakorzenione, przenikające się tożsamości kulturowe, czy też tożsamości 
bardziej otwarte, kosmopolityczne, wynikające z próby jednostkowych identyfikacji 
ze „wspólnotą wyobraźni” budowaną ponad granicami lokalnymi i narodowymi. 
Autorzy tych badań konkludują, że można mówić o „dwóch twarzach” tożsamo-
ści kulturowej respondentów, a także, że „wprawdzie tożsamość kulturowa respon-
dentów jest ramą organizującą ich sądy i wartościowania, ale o treści tej ramy daje 
się wnioskować tylko pośrednio – na podstawie deklarowanych przez nich norm 
i dyrektyw, dokonywanych wyborów treści i ich uzasadnienia”26.

Badania tożsamości kulturowych we współczesnej Europie mają uzasadnienia 
zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne. Uwzględnianie pojęcia tożsamości kulturo-
wych w opisie i analizach przemian społeczno-kulturowych zachodzących w tej części 
świata pozwala lepiej zrozumieć dokonywane przez współczesnych Europejczyków 

25 W. Burszta, Tożsamość kulturowa, w: Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, 
Raporty o stanie kultury publikowane na stronie Kongresu Kultury, archiwum 2009: http://www.
kongreskultury.pl/title,pid,359.html (29.10.2016).

26 Ibidem.
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wartościowania w sferze wyborów różnych treści kultury, a także w sferze szeroko 
rozumianego życia społecznego. Pytanie o tożsamości kulturowe we współcze-
snej Europie jest tym bardziej zasadne, że współwystępują tu dwa wielkie procesy 
– z jednej strony dążenie do urzeczywistnienia zjednoczonej Europy i konstru-
owania tożsamości europejskiej (hipotetyczny typ idealny) odwołującej się do dzie-
dzictwa kulturowego, a z drugiej strony zwielokrotnione transformowanie się więzi 
społecznych, separowanie i niespójność różnych identyfikacji grupowo-terytorial-
nych i realnych afiliacji. Interesująca poznawczo byłaby choćby próba enumeracji 
i opisania kluczowych tożsamości kulturowych charakterystycznych dla współcze-
snej Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz odpowiedź na pytanie, który 
wymiar tożsamości jest istotniejszy w poszczególnych regionach Europy: czy ten 
tradycyjny, lokalnie zakorzeniony, przenikający, czy ten bardziej otwarty, kosmopo-
lityczny, wynikający z próby identyfikacji ze wspólnotami wyobraźni budowanymi 
ponad granicami lokalnymi i narodowymi, czy może tożsamość całkiem odmien-
nego typu cechująca się szczególną mobilnością i niestałością, (nazywana niekiedy 
tożsamością „typu insert”27) generowana zarówno doświadczeniami faktycznie prze-
żytymi, jak i zapośredniczonymi przez media.

Dotychczasowe liczne badania empiryczne uwzględniające zagadnienie tożsa-
mości kulturowej odwołują się do szerokiego spektrum metod i narzędzi badaw-
czych. Ryzykując pewne uproszczenie można wyodrębnić trzy duże nurty tych 
badań. Pierwszy z nich to porównawcze badania międzynarodowe (np. ESS, WVS), 
realizowane metodą sondażową na reprezentatywnych dla poszczególnych krajów 
próbach badawczych, posługujące się wystandaryzowanymi narzędziami badaw-
czymi. Głównymi wskaźnikami tożsamości kulturowej są odpowiedzi respondentów 
na pytania o identyfikację z określonymi wartościami, grupami, zbiorowościami, 
a także na pytania o korzystanie z dóbr kultury oraz częstotliwość uczestnictwa 
w różnych imprezach kulturalnych. Ten ilościowy typ badań daje możliwość ana-
liz porównawczych zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, zaś 
cykliczna realizacja i poziom standaryzacji umożliwia zarówno przedstawienie cią-
głości, jak i uchwycenie zmian w zakresie społecznych identyfikacji.

Drugi wielki nurt badań nad tożsamościami kulturowymi związany jest ze 
wspomnianą wcześniej tradycją badań antropologicznych i etnograficznych. Ten 
rodzaj badań jest realizowany metodami jakościowymi umożliwiającymi dotarcie do 
przeżyciowej, świadomościowej warstwy tożsamości jednostek, a także do rytuałów, 

27 Ibidem.
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norm, wartości i symboli swoistych dla wielu współczesnych instytucji (np. banki) 
oraz kategorii zawodowych (np. biznesmeni, urzędnicy, politycy).

I wreszcie nurt trzeci, czyli badania niereaktywne, koncentrujący się na ana-
lizie zastanych źródeł o charakterze zarówno materialnym, jak i niematerialnym 
(w tym szerokiej gamie źródeł o charakterze symbolicznym), wytworzonych w róż-
nych kręgach kulturowych, a także na analizie treści przekazów (tekstów) mediów 
masowych oraz analizie dyskursu publicznego.

3.3.  Użyteczność pojęcia „tożsamość” w analizach 
ponowoczesnej rzeczywistości

Trwałe przynależności społeczno-kulturowe, ugruntowane wyraźnymi więzami 
z określonymi grupami/zbiorowościami społecznymi, były oczywiste w dawnym 
kontekście społeczno-historycznym i nie wymagały od jednostki zadawania sobie 
pytania „kim jestem?”, bowiem w świecie społecznym zorganizowanym na bazie 
sztywnych struktur, o wyraźnie zakreślonych granicach, społeczna tożsamość jed-
nostki była jasno określona poprzez zajmowane pozycje społeczne. Relacja własnej 
pozycji społecznej do pozycji innych ludzi pozwalała jednostce uświadamiać sobie 
swoje miejsce w świecie bez konieczności zastanawiania się nad pytaniem (i odpo-
wiedzią) o tożsamość. Natomiast we współczesnych społeczeństwach postindu-
strialnych/postnowoczesnych/ponowoczesnych o zmieniającej się, niestałej, często 
niepewnej i wielopoziomowej strukturze organizacyjnej, wraz z nasileniem proce-
sów globalizacji (w wymiarze ekonomicznym, politycznym, społeczno-kulturowym), 
gwałtownym rozwojem technologii informatycznych i procesów komunikacyjnych, 
wzmożeniem procesów ruchliwości społecznej i związanego z nimi nasilenia plura-
lizmu kulturowego, zagadnienie tożsamości jednostki i tożsamości zbiorowych stało 
się bardzo ważne, a w niektórych obszarach analiz społecznych wręcz kluczowe.

Od lat 90. XX wieku problematyka tożsamości urasta do rangi prawie central-
nego przedmiotu zainteresowań w naukach społecznych, a także staje się ważnym 
i nośnym zagadnieniem w publicystyce i dyskursie politycznym. Niewątpliwie ma 
to związek z fundamentalnymi przemianami politycznymi w Europie (rozpad bloku 
sowieckiego, rozwój struktur UE i przyspieszony proces integracji krajów europej-
skich) i ogólnoświatową dynamiką procesów globalizacyjnych. Można powiedzieć, 
że dynamika procesu cywilizacyjnych transformacji spowodowała znaczący wzrost 
znaczenia problematyki tożsamości społecznej. Taka opinia jest formułowana przez 
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wielu współczesnych socjologów. Bronisław Misztal, polski socjolog mieszkający od 
lat 80. XX w. poza krajem i wykładający na uniwersytetach amerykańskich twier-
dzi, że wraz z nasilaniem się procesów globalizacyjnych nastąpił swoisty awans 
pojęcia tożsamości na gruncie analiz socjologicznych: „z terminu niegdyś peryfe-
ryjnego i posiłkowego w dyskursie socjologicznym, wprzęgniętego w analizy roli 
społecznej, do centralnego dzisiaj i autonomicznego pojęcia, które odgrywa klu-
czową rolę w wyjaśnianiu procesów współczesności. (…) W warunkach społeczeń-
stwa postnowoczesnego tożsamość kształtuje się nie tylko w sposób dyskursywny, 
ale też jest ona elastycznym i otwartym systemem odniesień (identyfikacji)”28. Jego 
zdaniem, dynamiczna i wielowymiarowa globalizacja z przełomu XX i XXI w. jest 
jakościowo nowym procesem makrospołecznym, podobnym w sile swojego oddzia-
ływania na ludzi do wcześniejszych wielkich procesów makrospołecznych, jak 
industrializacja i urbanizacja. Ale w przeciwieństwie do tamtych procesów, które 
„przekształcały świat w bardziej przewidywalny i zrutynizowany, (…) wprowadzały 
element zaufania i racjonalności w życie społeczne”, współczesna globalizacja „two-
rzy świat, w którym pojawia się ryzyko działania w nieznanych i nieprzewidywal-
nych warunkach”, pojawia się w nim nowa cecha polegająca na „zmianie dynamiki 
i parytetu zaufania i ryzyka w kształtowaniu tożsamości człowieczej”29. Zdaniem 
cytowanego autora „tożsamość jest przede wszystkim formą wiedzy, która mówi 
nam jak potrafimy się określić na tle otaczającego świata. Ponieważ jest formą wie-
dzy, przeto wynika z praktyki poznawczej, jaka kształtuje się w innych dziedzinach, 
i sama staje się taka praktyką. Poznając otaczający świat i siebie szukamy odwzo-
rowań, które pozwolą nam uzyskać odpowiedź na pytania kim jesteśmy. (…) Wraz 
ze zmianą dominującego systemu wiedzy z monologicznego na dyskursywny, rów-
nież i tożsamość staje się formą praktyki poznawczej odzwierciedlającej refleksyj-
ność naszego usytuowania w rzeczywistości społecznej”30. Koncepcja tożsamości 
jako „praktyki poznawczej” wydaje się być użytecznym narzędziem opisu i analizy 
zjawiska tożsamości jednostki w postnowoczesnym społeczeństwie. Tym bardziej, 
że za szczególnie ważne w tej praktyce poznawczej i usytuowaniu, zdefiniowaniu 
się jednostki w świecie współczesnym, Misztal uznaje pytanie (nazywa je „dyna-
micznym”) „kim jestem w tym tak szybko zmieniającym się świecie?”31, na które 

28 B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Universitas, Kraków 2000, s. 143.
29 Ibidem, s, 145.
30 Ibidem, s. 151.
31 Ibidem, s. 160. Misztal stawia również pytania, które – jego zdaniem – były charakterystyczne 

dla określenia tożsamości jednostki we wcześniejszych, stabilnych typach społeczeństwa. Jest to pytanie 
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 uzyskujemy odpowiedzi skłaniające jednostkę do dynamicznych zmian swojej toż-
samości. Propozycja Misztala wydaje się być interesująca również dlatego, że zwraca 
uwagę na wzajemne, zwrotne zmiany pomiędzy dynamiką tożsamości a dynamiką 
struktury i formy współczesnego społeczeństwa.

Spośród licznych analiz i prób wyjaśniania zagadnienia tożsamości społecznej 
jednostki oraz tożsamości zbiorowych w ponowoczesnych społeczeństwach, jakie 
w ostatnich 25 latach pojawiły się w stosunkowo obfitej literaturze socjologicznej, 
zwróciłabym również uwagę na koncepcje sformułowane przez Zygmunta Baumana, 
uważanego za twórcę koncepcji postmodernizmu, płynnej nowoczesności, najwięk-
szego propagatora i znawcę społeczeństwa postmodernistycznego oraz przez hisz-
pańskiego socjologa Manueal Castellsa, który w trylogii Wiek informacji; ekonomia, 
społeczeństwo i kultura, (wydanej w latach 1996–2000, polskie wydania: 2008–2009) 
wiele miejsca poświęcił analizie znaczenia tożsamości kulturowych dla społecznej 
samoidentyfikacji jednostek we współczesnym społeczeństwie, nazywanym przez 
niego społeczeństwem sieci32.

Baumanowski opis i analiza współczesnego człowieka i jego tożsamości w póź-
nej nowoczesności umieszczona jest w kontekście politycznym, gospodarczym, spo-
łecznym i kulturowym zglobalizowanego świata, w którym „zniwelowanie odległości 
czasowych i przestrzennych dzięki technice nie tyle ujednoliciło ludzka kondycję, 
ile ją spolaryzowało. Wyzwala ono bowiem niektóre jednostki z więzów terytorial-
nych i pewnym czynnikom konstytuującym wspólnotę nadaje sens eksterytorialny, 
równocześnie jednak samo odarte ze znaczenia terytorium, w którego granicach 
inni nadal pędzą życie, pozbawione zostaje potencjału określania ludzkiej tożsa-
mości”33. Zdaniem Baumana charakterystycznymi atrybutami tożsamości i stylu 
życia człowieka w ponowoczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym, którego cechą 
jest efektywna współpraca, współgranie rynku konsumpcyjnego i „kultury kasyna”, 
są niespójność, niekonsekwencja postępowania, fragmentaryzacja i epizodyczność 
rozmaitych sfer aktywności jednostek, nakładanie się na siebie sprzecznych postaw 

kontrastowe, koncentrujące się na samym fakcie dychotomicznego zróżnicowania „my-oni”, „swoi-
-obcy”, które brzmi: „kim jestem, skoro jestem tak różny od innych?” oraz pytanie gradacyjne: „kim 
jestem, skoro cechy charakteryzujące ludzi rozkładają się tak nierówno?”, które koncentruje się na pew-
nej, implicite aprobowanej w danej zbiorowości, skali zróżnicowań. Ibidem, s. 159–163.

32 Trylogia Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura składa się z następujących tomów 
(wydanych w Polsce w latach 2008–2009): M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2008; M. Castells, Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; 
M. Castells, Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

33 Z. Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 25.
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i tendencji, poczucie zagubienia, konsternacji i dezorientacji. Człowiek w epoce 
późnej nowoczesności (ponowoczesności, postmodernizmu, płynnej nowoczesno-
ści34) realizuje równocześnie kilka stylów życia, które istniały również w poprzed-
nich typach społeczeństw (jak pisze Bauman – w czasach przedponowoczesnych), 
ale wtedy były rozłączne i wybierane przez jednostkę, zaś w świecie dzisiejszym 
wyboru się nie dokonuje, te sposoby bycia po prostu są obecne, współwystępują 
w życiu tych samych ludzi, najczęściej są aktualizowane bezrefleksyjnie, ale z dużą 
zręcznością. Te nakładające się, zachodzące na siebie wzory osobowe, niejedno-
znaczne i bez wyraźnie zakreślonych granic indywidualne tożsamości kulturowe, 
są charakterystyczne − zdaniem Baumana − dla większości ludzi we współczesnym 
społeczeństwie konsumpcyjnym. Określił je mianem „spacerowicza, włóczęgi, tury-
sty, gracza”35. W barwnym Baumanowskim opisie każdego z tych typów, charaktery-
styczną cechą jest ruch, przemieszczanie się, zmienność miejsca, wrażeń i doznań, 
ale w każdym z tych typów owa dynamika (a przynajmniej jej wrażenie u jednostki) 
inaczej się przejawia. „Spacerowicz” krąży po „deptaku z wystawami sklepowymi” 
i napawa oczy niezliczona wielością towarów. Wybiegiem dla spacerowicza jest nie 
tylko „promenada ze sklepami, ale również ekran telewizyjny”. Zdaniem Baumana 
to właśnie ekran telewizyjny stał się głównym, najczęściej i najchętniej uczęszcza-
nym wybiegiem ponowoczesnego spacerowicza. „Rozszerzyło to niezmiernie obszar 
wędrówek: nawet największy »deptak zakupów« nie dorówna chłonnością ekranowi 
telewizyjnemu. (...) Odległość w czasie i przestrzeni nie jest już przeszkodą. Skala 
doznań dostępnych za pośrednictwem ekranu zapiera dech rozmachem i szybko-
ścią obrazów. Życie twarzą w twarz z ekranem jest nieustającą przygodą – to co 
było kiedyś zdarzeniem odświętnym, stało się codziennością”36. Z kolei „włóczęga” 
jest permanentnie w drodze, a jego życie to przede wszystkim „ruch i zmiana”, przy 
czym ruch wydaje się być wartością autoteliczną – ważny jest nie cel wędrówki, ale 
samo przemieszczanie się. Jak pisze Bauman, „ważne jest to, by nie tracić zdolności 
ruchu; i ważne jest też to, by z każdego postoju wydobyć, ile się da korzyści”. Moty-
wem stymulującym zachowania i działania człowieka-włóczęgi jest swoista pogoń za 
odmianą. „Włóczęga wie zawsze dobrze od czego ucieka. Wie nie całkiem i mgliście 
tylko, ku czemu zdąża. (...) Trasa włóczęgi jest cmentarzyskiem nadziei, pokrytym 
nagrobkami rozczarowań (...). Jawi się więc włóczędze świat, który przemierza, jako 

34 W opisie i analizach współczesnego świata Bauman posługuje się tymi terminami zamiennie.
35 Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2 (129), s. 7–31.
36 Ibidem, s. 21.
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zbiorowisko szans; każda szansa dobra, żadnej nie warto przegapić, spryt wymaga, 
by się schylić i podnieś ją, gdy się trafi, ale i nie zginać grzbietu zbyt gorliwie, aby nie 
pozbawić go giętkości na przyszłość”37. Trzeci typ, w kolejności wymienianej przez 
Baumana, to „turysta”, który na szlakach turystycznych, wyposażonych w cywili-
zacyjne wygody zapewniające mu bezpieczeństwo, poszukuje wrażeń i przygody. 
„Turysta czuje się w obcych stronach bezpiecznie. Ma dokąd wracać; ale przede 
wszystkim ma pieniądze (...). Turystyka obrasta potężnym przemysłem (...). Wędruje 
więc turysta po szlakach turystycznych, z których usunięto pieczołowicie wszelkie 
niespodzianki, wypełniając je w zamian egzotyką (...), ustawiono na trasie malow-
niczych tubylców, wytresowanych w zadziwianiu i demonstrowaniu gotowości do 
»oswojenia« (...). Turysta pożera świat, nie będąc przez świat pożartym; przyswaja 
nie będąc przyswajanym, »oswaja« obcość innych, samemu dumnie obnosząc się 
z własną obcością”38. Ostatni z wymienionych typów to „gracz”, który traktuje świat 
jako miejsce walk, rozgrywek, kolejnych meczy, spotkań, terminów. Jedyną zasadą, 
która reguluje świat, w jakim żyje gracz, jest ryzyko. „Dużo więc zależy od chytrości 
gracza (spryt jest głównym, czy bodaj jedynym zasobem, jakim gracz dysponuje). 
Nie zależy od gracza, jaką dostał kartę, ale od niego zależy, jak ją rozegra. (...) »Życie 
jest grą« o tyle, o ile w ponowoczesnym świecie nie odnajdujemy (a i nie szukamy) 
praw nieodmiennych i trwałych, o ile nie potrafimy już (a i nie czujemy potrzeby) 
oddzielić od siebie nawzajem konieczności i przypadku, o ile kalkulacja ryzyka 
zastępuje pewność, a hazard determinację jako regułę sensownego działania”39.

Typologia ponowoczesnych wzorów osobowości/tożsamości jednostki została 
skonstruowana na początku lat 90. XX wieku. Bauman twierdził wówczas, że „kon-
tekst ponowożytny forytuje brak ściśle określonej tożsamości; im mniej dokładnie 
tożsamość jest zdefiniowana, tym lepiej dla jej posiadacza. (…) Osobowość iście 
ponowoczesna wyróżnia się brakiem tożsamości. Jej kolejne wcielenia zmieniają się 
równie szybko i gruntownie, co obrazy w kalejdoskopie”40. W znacznie późniejszym 
opracowaniu Bauman używa zbieżnego z zacytowanymi stwierdzeniami określenia 
„tożsamość kameleona” i charakteryzuje zachowania postnowoczesnego człowieka 
jako swoistego rodzaju „łowienie” obowiązujących trendów, „polowanie” na wyznacz-
niki sukcesu, jako poddanego presji kulturowego przymusu pozbywania się tego, co 
już nie jest modne, a tym samym – w myśl chwilowo obowiązujących standardów 

37 Ibidem, s. 23–24.
38 Ibidem, s. 26.
39 Ibidem, s. 29.
40 Ibidem, s. 14.
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− zbędne41. To prawie powszechne w kulturze konsumpcyjnej na początku XXI w. 
zdeterminowanie zachowania i działania obywatela-konsumenta zewnętrznymi 
nakazami i uwarunkowaniami nieodparcie przypomina kategorię „ludzi zewną-
trzsterownych” w amerykańskich realiach pierwszej połowy XX w., opisaną przez 
Davida Riesmana pod koniec lat 40 XX w.42.

Oprócz tych czterech wzorów kulturowych występujących w „nieczystej, niespój-
nej, rozchwianej, chronicznie wieloznacznej” tożsamości człowieka epoki ponowo-
czesnej, Zygmunt Bauman wyróżnia jeszcze jedną kategorię ludzi, wygenerowaną 
zarówno przez polityczne i gospodarcze procesy globalizacyjne, jak i kulturowo obli-
gatoryjny konsumpcjonizm. Jest to specyficzna, swoista w świecie współczesnym 
postać homo sacer 43, który w czasach Cesarstwa Rzymskiego był wyłączony spod 
prawa zarówno boskiego, jak i ludzkiego. Współcześnie homo sacer jest przeciwień-
stwem obywatela, jest „najpowszechniejszym rodzajem ludzi-odpadów powstałych 
w procesie nowoczesnej produkcji uporządkowanych (przestrzegających porządku, 
praworządnych), suwerennych obszarów. (…) jest kimś, kogo nie definiuje żaden 
zbiór praw stanowionych i komu nie przysługują naturalne prawa człowieka wcze-
śniejsze od reguł prawnych”44. Bauman przeprowadza wnikliwą analizę mechani-
zmów politycznych i gospodarczych powodujących wykluczanie olbrzymich rzesz 
„ludzi-odpadów”, ofiar epoki późnej nowoczesności w nieustannie modernizującym 
się świecie. W majestacie prawa stanowionego przez współczesne systemy sprawo-
wania władzy, ludzie ci zostali wypchnięci na margines i poza margines życia przez 
bezwzględne mechanizmy swoiście rozumianego „postępu gospodarczego”, mecha-
nizmy konkurencji i obowiązkowego „sukcesu” w zglobalizowanym, skomercjalizo-
wanym i konsumpcyjnym świecie.

Rodzi się nieuchronne pytanie o tożsamość (tak jednostkową, jak i zbiorową) 
tej powiększającej się coraz bardziej rzeszy ludzi wykluczonych. Bauman nie daje 
na to pytanie bezpośrednich odpowiedzi. Znajdujemy je natomiast (przynaj-
mniej częściowo) w koncepcji Manuela Castellsa, a szczególnie w koncepcji dwóch 
(z trzech omawianych przez autora) procesów konstruowania tożsamości, zróżni-
cowanych zarówno bazą źródłową, konstruującymi je podmiotami, jak i osiąganą 

41 Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa 2011, 
s. 35–70.

42 D. Riesman, Samotny tłum, Muza, Warszawa 1996.
43 Zob. G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2008.
44 Z. Bauman, Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 54.
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formą. Są to „tożsamość oporu” oraz „tożsamość projektu”45. Wyjaśnijmy pokrótce 
te rodzaje tożsamości. W ogólnym rozumieniu pojęcia tożsamości aktorów społecz-
nych Castells odwołuje się do koncepcji Anthony’ego Giddensa, który powiada, że 
tożsamość w warunkach późnej nowoczesności „musi być – podobnie jak jej szerszy 
kontekst instytucjonalny− tworzona w sposób refleksyjny”, jest „przedsięwzięciem 
refleksyjnym (…) jednostki są zmuszone dokonywać wyborów tożsamościowych 
spośród różnorodnych opcji”46. Refleksyjności, jako własności charakterystycznej 
dla tożsamości współczesnego człowieka, towarzyszy samoświadomość i poszuki-
wanie sensu, bowiem „tożsamość odnosi się do tego, jak ludzie rozumieją sami sie-
bie i co ma dla nich znaczenie. Takie rozumienie wykształca się w odniesieniu do 
pewnych cech, które mają pierwszeństwo przed innymi źródłami sensu”47. Właśnie 
użyte przez Giddensa pojęcie sensu jest bardzo ważne dla M. Castellsa w definio-
waniu tożsamości. Castells powiada więc, że to „tożsamość jest dla ludzi źródłem 
sensu i doświadczenia”, co więcej staje się tożsamością wtedy i tylko wtedy „jeśli 
aktorzy społeczni ją internalizują i konstruują swój sens wokół tej internalizacji”48. 
Przez tożsamość aktorów społecznych Castells rozumie „proces konstruowania 
sensu na podstawie pewnego atrybutu kulturowego lub powiązanego zbioru atry-
butów kulturowych, któremu/którym przyznaje się pierwszeństwo przed innymi 
źródłami sensu”49. Tożsamość jest zawsze konstruowana na bazie przetwarzanych 
przez jednostkę, grupy społeczne i społeczeństwa zróżnicowanych źródeł pocho-
dzących z „historii, geografii, biologii, z instytucji produkcji i reprodukcji, z pamięci 
zbiorowej i osobistych marzeń, z aparatów władzy i objawień religijnych”. Jednostka 
lub aktor zbiorowy może więc mieć wiele tożsamości, ale jedna z nich jest tożsa-
mością podstawową. Jest to „tożsamość stanowiąca ramy dla innych tożsamości” 
i − jak twierdzi Castells – „w społeczeństwie sieci dla większości aktorów społecz-
nych sens zorganizowany jest wokół tożsamości podstawowej”50.

Manuel Castells przyjmuje hipotetycznie, że symboliczna treść tożsamości zbio-
rowej oraz jej znaczenie i zasięg oddziaływania (kto się z nią identyfikuje, a kto nie) 
w znacznym stopniu zależy od tego „kto i po co konstruuje tożsamość zbiorową”51. 

45 M. Castells, Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 22–27.
46 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 6–9.
47 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 54.
48 M. Castells, Siła tożsamości, op.cit., s. 23.
49 Ibidem, s. 22.
50 Ibidem, s. 23.
51 Ibidem.



3. Kłopoty z tożsamością w ponowoczesnym świecie 81

Kolejne założenie, jakie przyjmuje autor, dotyczy roli stosunków władzy w kon-
struowaniu tożsamości zbiorowej. Otóż jego zdaniem ta rola jest fundamentalna: 
„społeczne konstruowanie tożsamości zawsze następuje w kontekście wyznaczo-
nym przez stosunki władzy”52. Przyjęte założenia stają się dla Castellsa głównym 
kryterium wyróżnienia trzech form tożsamości, charakterystycznych − jego zda-
niem − dla społeczeństwa sieci53. Są to „tożsamość legitymizująca, tożsamość oporu, 
tożsamość projektu”. Każda z tych tożsamości ma inną przyczynę (źródło), ale też 
i prowadzi do innych rezultatów w społeczeństwie.

Pierwsza z wymienionych form tożsamości – tożsamość legitymizująca – jest 
odgórnie „wprowadzana przez dominujące instytucje społeczeństwa w celu rozsze-
rzenia i zracjonalizowania ich dominacji wobec aktorów społecznych”54. Zdaniem 
Castellsa ta forma tożsamości skutkuje „wytwarzaniem społeczeństwa obywatel-
skiego”, czyli zarówno zbioru „organizacji i instytucji, jak i wielu ustrukturyzowa-
nych i zorganizowanych aktorów społecznych, którzy reprodukują, choć czasami 
w konfliktowy sposób, tożsamość racjonalizującą źródła strukturalnej dominacji”55. 
Castells zwraca uwagę (odwołując się do koncepcji społeczeństwa obywatelskiego 
sformułowanej przez Antonio Gramschiego) na „dwoisty charakter” społeczeństwa 
obywatelskiego, który powoduje, że jest ono „uprzywilejowanym terenem zmiany poli-
tycznej, umożliwiając zawładnięcie państwem bez przeprowadzenia bezpośredniego, 

52 Ibidem.
53 Pojęciem „społeczeństwo sieci” Castells określa współczesne społeczeństwo „wieku informa-

cji”. W charakterystyce tego typu społeczeństwa centralną role odgrywa pojęcie sieci rozumianej jako 
otwarta struktura zdolna do rozprzestrzeniania się bez ograniczeń. Społeczeństwo sieci oparte jest 
na systemowym rozdzieleniu tego, co lokalne, od tego, co globalne, rozdzieleniu przez odmienne 
ramy przestrzenno-czasowe władzy (globalne sieci) i doświadczenia jednostek oraz grup społecz-
nych. We współczesnym społeczeństwie występuje równocześnie wiele sieci – związane z gospo-
darką kapitalistyczną, ze stosunkami pracy, ze wspólnotami politycznymi (państwa i ich instytucje), 
z kulturą, z organizacjami społecznymi. W obrębie każdej sieci występują „węzły – punkty, w których 
krzywa przecina sama siebie. To czym jest węzeł (…) zależy od rodzaju konkretnych sieci, o których 
mówimy”. Jako przykłady węzłów Castells podaje m.in. „rynki giełdowe w sieci globalnych przepły-
wów finansowych, narodowe rady ministrów i europejskich komisji w politycznej sieci, która rządzi 
Unią Europejską, (…) systemy telewizyjne (…)”. Zdaniem Castellsa społeczeństwo sieci „w swych 
różnych przejawach jest jak na razie społeczeństwem kapitalistycznym. Co więcej, po raz pierwszy 
w historii, kapitalistyczny sposób produkcji kształtuje stosunki społeczne na całej planecie. Lecz ten 
gatunek kapitalizmu jest znacząco różny od swych historycznych poprzedników. Ma on dwie podsta-
wowe, odmienne cechy: jest globalny i jest ustrukturowany wokół sieci przepływów finansowych. (…) 
dochody z akumulacji kapitału i nadawane mu wartości są generowane coraz bardziej na globalnych 
rynkach finansowych, ustanawianych przez sieci informacji w bezczasowej przestrzeni finansowych 
przepływów”. Zob. M. Castells, Społeczeństwo sieci, op.cit., s. 468–469.

54 M. Castells, Siła tożsamości, op.cit. s. 23.
55 Ibidem, s. 24.
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opartego na przemocy ataku”56. Tożsamość zbiorowa, która wykształca się poprzez 
społeczeństwo obywatelskie, jest „normalizująca”, „niezróżnicowana”, „narzucona 
z góry”, zasadza się na „zinternalizowanej dominacji” państwowego aparatu władzy 
i innych instytucji dominujących w społeczeństwie, wobec których pełni funkcję 
legitymizującą. Instytucje dominujące w danym społeczeństwie (z aparatem władzy 
państwowej włącznie) promują zbiorową tożsamość legitymizującą w celu uzasad-
nienia i zracjonalizowania w społecznym odbiorze swojej dominacji.

Drugi typ tożsamości zbiorowej Castells nazywa „tożsamością oporu”. Jest ona 
budowana (tworzona, konstruowana) na podstawie innych tożsamości, które są – jak 
pisze Castells – „na pozór jasno zdefiniowane przez historię, geografię albo biologię” 
i przejawia się w „formie kolektywnego oporu przeciwko niemożliwej do zniesie-
nia w inny sposób opresji, czyniąc łatwiejszym określenie granic oporu”57. Powstają 
„wspólnoty oporu” broniące „swojej przestrzeni i swoich miejsc”, żądające „zwrotu 
swej pamięci historycznej i/lub potwierdzające trwałość swych wartości (…)”58. Jako 
przykłady tożsamości oporu Castells podaje takie, które powstają na bazie tożsa-
mości etnicznej, tożsamości religijnej, tożsamości terytorialnej czy też tożsamości 
płci. Uogólniając konstruowanie tożsamości oporu Castells stwierdza, że jest ona 
tworzona przez takich aktorów społecznych, „którzy znajdują się w gorszym poło-
żeniu/warunkach dewaluowanych i/lub stygmatyzowanych przez logikę dominacji, 
a tym samym budują szańce oporu i przetrwania na podstawie zasad odmiennych 
od tych, które przenikają instytucje społeczeństwa, lub przeciwstawnych do nich”59. 
Mechanizm konstruowania tego typu tożsamości polega na „wykluczaniu wyklu-
czających przez wykluczonych”, w którym następuje „odwrócenie sądu oceniającego 
przy jednoczesnym wzmocnieniu granic”, „odwrócenie kategorii opresywnego dys-
kursu” i częstym następstwem tego procesu jest utrudnienie lub wręcz niemożność 
wzajemnej komunikacji pomiędzy tymi „wykluczonymi/wykluczającymi się tożsa-
mościami”60. W zbiorowych tożsamościach oporu wyraźnie zaznacza się poczucie 
wspólnotowości, które jest budowane zarówno wokół tradycyjnych wartości, jak 
religia, naród, mniejszość etniczna, terytorium, rodzina, jak i wokół stosunkowo 
nowych idei – np. ekologia, feminizm – przybierających postać ruchów społecznych. 
Generalnie we współczesnym społeczeństwie sieci występuje – poprzez tworzenie 

56 Ibidem.
57 Ibidem, s. 25.
58 Ibidem, s. 383.
59 Ibidem, s. 24.
60 Ibidem, s. 25.
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tożsamości oporu – odbudowywanie obronnych tożsamości koncentrujących się 
wokół wspólnych (dla danej zbiorowości) zasad. W tym odzwierciedla się proces 
poszukiwania i konstruowania sensu przez różnych aktorów społecznych, którzy 
próbują się odnaleźć we współczesnym „usieciowionym” społeczeństwie, w którym 
nastąpiło rozdzielenie dominujących organizacji i instytucji władzy od codziennego 
doświadczenia jednostek, grup i zbiorowości żyjących nie w bezczasowej i ekstery-
torialnej przestrzeni, ale w konkretnych społeczeństwach i kulturach.

Kolejny typ to „tożsamość projektu”. Zdaniem Castellsa pojawia się on wtedy, 
gdy „aktorzy społeczni na podstawie dostępnych im materiałów kulturowych budują 
nową tożsamość, która redefiniuje ich pozycję w społeczeństwie, a czyniąc to, dążą 
do transformacji całej struktury społecznej”61. We współczesnym, postnowoczesnym 
społeczeństwie sieci, zbiorowe tożsamości projektu powstają na bazie tożsamości 
oporu, natomiast w społeczeństwach nowoczesnych ten typ tożsamości powsta-
wał, wyrastał, ze społeczeństwa obywatelskiego, czyli z tożsamości legitymizującej 
władzę państwową. Współczesne tożsamości projektu są nowym zjawiskiem „dzie-
jącym się”, a zatem jeszcze nieskodyfikowanym, subtelnym i zdecentralizowanym. 
Castells mówi, że są to jakieś postacie nowych ruchów społecznych „wyłaniające się 
ze wspólnotowego oporu wobec globalizacji, kapitalistycznej restrukturyzacji, orga-
nizacyjnego usieciowienia, niekontrolowanego informacjonizmu i patriarchalizmu 
(…)”62. Jako stosunkowo dobrze znane przykłady podaje ekologów, feministki, reli-
gijnych fundamentalistów, nacjonalistów, zwolenników lokalizmu oraz bliżej nie-
sprecyzowany „rozległy ruch demokratyczny, który wyłania się jako koalicja na rzecz 
globalnej sprawiedliwości przeciwko kapitalistycznej globalizacji”63.

Spośród trzech wymienionych typów tożsamości zbiorowych najbardziej cha-
rakterystycznymi dla współczesnego społeczeństwa sieci są – zdaniem Castellsa 
– tożsamość oporu i tożsamość projektu. Szczególnie rozpowszechnione są tożsa-
mości oporu. Jednak ich głównym mankamentem jest brak komunikacji zarówno 
z dominującymi instytucjami władzy (a jeśli ta komunikacja występuje, to tylko 
w formie walki lub negocjowania na rzecz swoich specyficznych interesów/war-
tości konstytuujących daną tożsamość zbiorową), jak i z innymi tożsamościami 
oporu, które zbudowane są na bazie odmiennych wartości i zasad określających 
ich odrębność a zarazem poczucie wspólnoty w obrębie danej tożsamości oporu. 

61 Ibidem, s. 24.
62 Ibidem, s. 385.
63 Ibidem.
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Zatem wpisują się one w obraz wyraźnie podzielonego świata, w którym „z jednej 
zatem strony dominują globalne elity, które zamieszkują przestrzeń przepływów, 
składają się zazwyczaj z pozbawionych tożsamości jednostek (»obywateli świata«), 
podczas gdy z drugiej strony ludzie stawiający opór ekonomicznemu, kulturowemu 
i politycznemu pozbawianiu praw obywatelskich są zwykle przyciągani przez tożsa-
mość wspólnotową”64. Castells podkreśla, że te dwa elementy współczesnego świata 
społecznego „nie sklejają się ze sobą”, funkcjonują na bazie odmiennej, nawzajem 
się wykluczającej logiki. W tej sytuacji tożsamości projektu, wyłaniające się z tożsa-
mości oporu (a nie ze społeczeństwa obywatelskiego), są pewnego rodzaju nadzieją 
na ponowne, przynajmniej częściowe, sklejenie świata. Te nowe tożsamości pro-
jektu, przybierające często postać nowych ruchów społecznych, są usieciowione, 
mają „zdecentralizowaną formę organizacji i interwencji” i – co najważniejsze 
– poprzez zróżnicowane i wielorakie formy wymiany i interakcji wytwarzają nowe 
kody kulturowe („są rzeczywistymi producentami i dystrybutorami kodów kulturo-
wych”) umożliwiające komunikację i komunikatywność. Castells dostrzega „zalążki 
nowego społeczeństwa” właśnie w tym oddolnym ruchu – tożsamości projektu, 
który w budowaniu komunikacji społecznej wykorzystuje zarówno elektroniczne 
sieci, jak i − będąc przedłużeniem zbiorowych tożsamości oporu − korzysta z sieci 
komunikacyjnych powstałych w obrębie wspólnot oporu.

Wnioski

Przegląd głównych nurtów teoretycznych i podejść badawczych w socjologii, 
zajmujących się problematyką tożsamości jednostki i tożsamości kolektywnych, 
prowadzi do ogólniejszego wniosku, że kategoria tożsamości, odnoszona kiedyś 
głównie do podmiotu jednostkowego, stała się użytecznym narzędziem analitycz-
nym również do opisu i wyjaśniania szerszego obszaru zjawisk i procesów społecz-
nych. Jest to szczególnie widoczne w próbach zrozumienia przemian usytuowania 
zarówno jednostek, jak i zbiorowości, w rożnych kontekstach społeczno-kulturo-
wych epoki późnej nowoczesności.

Pytania o tożsamość stały się dziś prawie powszechnym udziałem ludzi zmu-
szonych przez tempo przemian społeczno-kulturowych do przyjmowania odmien-
nych, a niekiedy nawet sprzecznych ze sobą obrazów samego siebie, związanych 

64 Ibidem, s. 381.



3. Kłopoty z tożsamością w ponowoczesnym świecie 85

z pełnionymi rolami. Pojawiło się sprzężenie zwrotne pomiędzy dynamiką tożsa-
mości a dynamiką struktury i formy współczesnego społeczeństwa.

Pytania o tożsamość dotyczą również aktorów zbiorowych, zarówno tych tra-
dycyjnych, ugruntowanych w długiej przeszłości, posiadających znaczny kapitał 
kulturowy i społeczny, jak i tych zupełnie nowych, wyrastających czy to z opozycji 
przeciwko mechanizmom wykluczania społecznego, czy to z potrzeby skupienia 
się wokół istotnych dla nich wartości, nierzadko deprecjonowanych przez dominu-
jące trendy i mody.

Konkludując można powiedzieć, że współczesny świat płynnej nowoczesności 
nie unieważnił pytań o tożsamość jednostek i społecznych aktorów zbiorowych. 
Co więcej, wydaje się, że pytania te stają się tym bardziej natarczywe i oczekujące 
odpowiedzi, im bardziej postępuje proces fragmentaryzacji i segmentacji społecz-
nej, im szybciej następuje kompresja czasu i przestrzeni wskutek procesów globa-
lizacyjnych i rozwoju technologii informatycznych, a równocześnie ekonomiczne 
podstawy egzystencji wielkich rzesz ludzkich stają się coraz wyraźniej zagrożone. 
Zasadnym staje się również poszukiwanie takich paradygmatów badawczych, które 
pozwoliłyby rozpoznać nowe tożsamości aktorów jednostkowych i zbiorowych, 
sposoby ich konstruowania, a także relacje pomiędzy tożsamościami tradycyjnymi 
i nowymi oraz zwrotne sprzężenia pomiędzy dynamiką tożsamości a dynamiką 
struktury i formy współczesnego społeczeństwa.
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Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono główne teoretyczne ujęcia, na gruncie których rozwinęło się 
zainteresowanie tożsamością jednostki, omówiono obawy i racje, które przemawiały za roz-
szerzeniem analiz socjologicznych na tożsamości zbiorowe (kolektywne). Spośród tożsamo-
ści zbiorowych szczegółowiej omówiono tożsamości kulturowe i zasadność stosowania tej 
kategorii pojęciowej w badaniach przemian współczesnych społeczeństw.
Podstawowym pytaniem problemowym jest użyteczność kategorii tożsamości (zarówno 
jednostkowych, jak i kolektywnych) w opisie i analizach struktury i dynamiki społeczeń-
stwa epoki późnej nowoczesności, nazywanego też społeczeństwem sieci. W kontekście tego 
pytania przywołano teoretyczne koncepcje tożsamości, sformułowane przez Zygmunta Bau-
mana, Anthony’ego Giddensa, Bronisława Misztala i Manuela Castellsa.
Kluczowy wniosek akcentuje ważność pytania o tożsamość jednostek i zbiorowości we 
współczesnym zglobalizowanym świecie płynnej nowoczesności oraz poszukiwanie takich 
paradygmatów badawczych, które pozwoliłyby rozpoznać nowe tożsamości aktorów jed-
nostkowych i zbiorowych, sposoby ich konstruowania, a także relacje pomiędzy tożsamo-
ściami tradycyjnymi i nowymi oraz sprzężenia zwrotne pomiędzy dynamiką tożsamości 
a dynamiką struktury i formy współczesnego społeczeństwa.

Słowa kluczowe: tożsamość społeczna, tożsamość jednostki, tożsamość zbiorowości, tożsamość 
kulturowa, typologie tożsamości, społeczeństwo postnowoczesne, społeczeństwo sieci.

Summary

The paper presents the main theoretical approach, on the basis of which an interest for 
the identity of the individual, discusses the concerns and arguments that spoke in favor of 
extending the sociological analyzes on the collective identities. Among collective identities 
are discussed in more detail the cultural identity and the legitimacy of the use of this cat-
egory of conceptual changes in the study of contemporary societies.
The basic question is problematic utility category of identity (both individual and collec-
tive) in the description and analysis of the structure and dynamics of society era of late 



Elżbieta Firlit 88

modernity, also called “network society”. In the context of this question invoked the theo-
retical concepts of identity, formulated by Zygmunt Bauman, Anthony Giddens, Bronisław 
Misztal, and Manuel Castells.
The key finding emphasizes the importance of the question of the identity of individuals 
and groups in the modern globalized world of liquid modernity and the search for such 
research paradigms, which would recognize the new identity of the actors individual and 
collective ways of their construction, as well as the relationships between traditional and 
new identities, and the feedback coupling between identity dynamics and the dynamics of 
the structure and form of contemporary society.

Keywords: social identity, the identity of the individual, collective identity, cultural iden-
tity, typologies of identity, postmodern society, society networks.


