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NARÓD I PAÑSTWO W PROCESIE
GLOBALIZACJI

NATION AND COUNTRY IN THE PROCESS
OF GLOBALIZATION

Globalizacja jest procesem wielow¹tkowym i z³o¿onym, tyle¿
spetryfikowanym, co dzisiaj koniecznym i celowym do poznania
i zrozumienia wspó³czesnej rzeczywisto�ci kulturowej. Globalizacja
to wielowymiarowy proces wspó³oddzia³ywania rozmaitych czynni-
ków: od ekonomicznych po spo³eczne i kulturowe. Wi¹¿¹ siê z ni¹
takie okre�lenia jak: �przestrzeñ przep³ywów�, �kurczenie siê czasu
i odleg³o�ci�, �dyfuzja wzorców kulturowych�, �szybko�æ informacji�.
Jest to wiêc zjawisko, obok którego antropolog nie mo¿e �przej�æ�
obojêtnie. Globalizacja bowiem rzuci³a nowe spojrzenie na tradycyj-
ne dot¹d obszary etnologicznej dociekliwo�ci, w szczególno�ci na
kwestie etniczno�ci, to¿samo�ci, narodu i pañstwa. Arjun Appadu-
rai, pisz¹c o to¿samo�ci narodowej bêd¹cej pod wp³ywem mediów
w czasach powszechnej globalizacji, zarysowa³ nastêpuj¹c¹ sytuacjê:
�Widzimy spotkania mobilnych obrazów ze zdeterytorializowanymi
widzami, jak w przypadku tureckich gastarbeiterów w Niemczech
ogl¹daj¹cych tureckie filmy w swoich niemieckich mieszkaniach, Ko-
reañczyków w Filadelfii �ledz¹cych w 1988 roku olimpiadê w Seulu
za po�rednictwem koreañskich ³¹cz satelitarnych, czy pakistañskich
taksówkarzy w Chicago s³uchaj¹cych z kaset magnetofonowych kazañ
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nagranych w meczetach Pakistanu czy Iranu�1. Globalizacja nie jest
wiêc jednostronna, nie unifikuje wy³¹cznie kultury, ale sprawia, ¿e
wci¹¿ adekwatne jak niegdy� jest pos³ugiwanie siê pojêciem �kultu-
ry� i �spo³eczno�ci� w liczbie mnogiej. Pojêcia te, bêd¹ce ca³y czas
kluczowe dla antropologii, kszta³tuje dzi� dynamiczny �przep³yw�
niemal wszystkiego: od towarów i us³ug po symbole i ca³e zbiorowo-
�ci ludzi. Globalizacja nie musi byæ tak¿e sprowadzona wy³¹cznie do
antropologicznego �czarnowidztwa� � uto¿samiania jej z degradacj¹
tego, co lokalne, podmiotowe i etniczne � lecz mo¿e byæ rozpatrywa-
na z punktu widzenia pewnej nowej, wspólnej przestrzeni dzia³ania
i komunikowania siê ludzkich wspólnot, które redefiniuj¹ swoj¹
to¿samo�æ, kreuj¹ j¹ i nadaj¹ jej inny kszta³t. To¿samo�æ czy naro-
dowo�æ analogicznie jak globalizacja objawiaj¹ siê w ludzkich prak-
tykach i do�wiadczeniach.

Na tym tle warto zastanowiæ siê nad narodowo�ci¹ uwik³an¹
w globaln¹ sieæ znaczeñ i spo³ecznych transferów. W jednym z rekla-
mowych folderów po�wiêconych Turcji adresowanym do �globalnego�
turysty mo¿emy wyczytaæ: �Turcja wabi¹ca, zapraszaj¹ca, a jedno-
cze�nie nieznana. Kusz¹ca niczym tancerka brzucha, a jednocze�nie
wstydliwie zakrywaj¹ca swoje tajemnice przed obcymi�2. Dalej auto-
rzy tego katalogu opisuj¹ charakterystyczne regiony i miejscowo�ci
� Belek, Antalya, Kapadocja, Pamukale, Anatolia, Said. Takie mia-
sta natomiast jak: Ankara okre�lona zostaje jako �mózg kraju�, Kars
s³ynie z zamku, Yalowa ze swych gor¹cych �róde³, a w Gaziantep
mo¿na zje�æ najlepszy w Turcji kebab. Ca³o�æ koñczy refleksja: �Nie
sposób w kilku s³owach wymieniæ choæby u³amka atrakcji, jakimi
dysponuje Turcja. Kraj ten zaskakuje przyjezdnego na ka¿dym kro-
ku. Pe³en jest kontrastów � z jednej strony nowoczesne �wiatowe
metropolie, z drugiej miasteczka, w których czas zatrzyma³ siê daw-
no temu, kraj to nowoczesny, a jednocze�nie tak wierny tradycji,

1 A. Appadurai, Narodowo�æ bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji,
prze³. Z. Pucek, Kraków 2005, s. 11.

2 Turcja. Lato 2006. Katalog turystyczny GTL, s. 6.
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otwarty dla go�ci, a jednocze�nie zazdro�nie strzeg¹cy swych tajem-
nic. Mimo swej ró¿norodno�ci � jedno pozostaje niezmienne � ¿ycz-
liwo�æ i serdeczno�æ gospodarzy, która sprawia, ¿e wracaj¹cy z Tur-
cji bogatsi s¹ nie tylko o baga¿ wspomnieñ, ale i o nowych przyja-
ció³�3. O czym mo¿e �wiadczyæ cytowany powy¿ej fragment? Tym, co
narzuca siê na pocz¹tku, to uwik³anie narodowej formy prezentacji
w kontekst reklamy, kultury konsumpcyjnej i handlu egzotyk¹ oraz
masowej estetyzacji. Niepo�ledni¹ rolê odgrywa te¿ turystyka, czê-
sto o charakterze kulturowym, która tworzy podatne obszary dla
kreowania siê swoistej narodowej pop-to¿samo�ci. Ma ona charakter
hybrydyczny, to znaczy tworzy siê w oparciu o symbolikê popkultu-
row¹ i zakorzenione w �wiadomo�ci zbiorowej poczucie odrêbno�ci
narodowej. Ponadto wyra�nie widaæ, ¿e kultura popularna wkroczy-
³a na sta³e do repertuaru etniczno�ci, narodowo�ci i lokalnego kolo-
rytu. Sta³a siê dobr¹ platform¹ do manifestowania okre�lonych,
a zarazem i ró¿norodnych to¿samo�ci. Z drugiej strony sama kultu-
ra popularna nie jawi siê ju¿ jako wytwór jednorodny, ale przede
wszystkim posiadaj¹cy swoje niezliczone �lokalne� odmiany4. Wszech-
obecno�æ ró¿nicy, wielokulturowo�ci i inno�ci zderza siê dzi� z tym,
co masowe i tym, co unifikuje kulturê. Nasza teleobecno�æ, pos³ugi-
wanie siê Internetem czy w koñcu rozmaito�æ technologii komunika-
cyjnych w naszym ¿yciu spowodowa³y redefinicjê granic podmioto-
wo�ci oraz wpl¹ta³y w nie problemy dotycz¹ce to¿samo�ci, narodo-
wo�ci, etniczno�ci, regionalizmu, partykularyzmu i lokalno�ci.
W lokalnym interiorze za³amuj¹ siê endogeniczne wzory z kultury
popularnej. Kszta³tuj¹ one na nowo pojêcie etniczno�ci. Na przyk³ad
Indiañski Festyn Kruków w Crow Agency w stanie Montana to
przeniesienie wspomnieñ dawnej kultury Indian do wspó³czesno�ci:
�Na Festynie Kruków roi siê od indiañskich namiotów � tipi, ale s¹
te¿ setki przyczep kempingowych, pó³ciê¿arówek i namiotów tury-

3 Ibidem.
4 Por.: J. Fabian, Moment of Freedom: Anthropology and Popular Culture,

Charlottesville 1998.
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stycznych. Ch³opcy galopuj¹ na oklep przez obozowisko, ale ka¿dego
ranka o wschodzie s³oñca pojawia siê pó³ciê¿arówka wyposa¿ona
w g³o�niki, przez które s³ychaæ s³owa pobudki wykrzykiwane w jê-
zyku plemienia Kruków�5. Podobnie sytuacja ma siê w innych regio-
nach �wiata: �W tureckiej miejscowo�ci Salpazari kobiety z ludu
Czepnów dbaj¹ o tradycjê i nosz¹ ludowe stroje, analogicznie jak
cz³onkowie innych grup etnicznych [obszaru Morza Czarnego � przyp.
A.P.]. Mimo to poci¹ga ich nowoczesno�æ � Kiedy spotykam siê
z dziewczêtami w naszej wiosce, czêsto porównujemy swoje ¿ycie
z tym, które ogl¹damy w telewizji � opowiada Özlem Tarhan�6.
W tej �pogmatwanej� rzeczywisto�ci trudno wyselekcjonowaæ poje-
dyncze obszary dla antropologicznej analizy. W wielu sytuacjach
tradycyjna relacja ujmowania kultury w kategoriach �my � oni�
traci na znaczeniu. Wszystkie bowiem konkretne miejsca i �ich�
kultury, przynale¿¹ obecnie do globalnego �my� symbolicznie kszta³-
towanego za spraw¹ kultury popularnej. To w³a�nie kultura popular-
na wch³onê³a te¿ wiele motywów i tre�ci z kultur narodowych �wiata.

Fakt przenikniêcia �pierwiastków� narodowych mo¿na interpre-
towaæ jako rodzaj strategii radzenia sobie z globalizacj¹ przez wspól-
noty narodowe. Silne zale¿no�ci pomiêdzy globalizacj¹ i konteksta-
mi lokalnymi sprawiaj¹, ¿e globalizacja �nie przebiega po prostu
»gdzie� tam«, w innym wymiarze, bez zwi¹zku ze sprawami, w jakie
jest zaanga¿owany pojedynczy cz³owiek. Globalizacja rozgrywa siê
»tu i teraz« i na wiele sposobów wp³ywa na nasze ¿ycie intymne
i osobiste�7. Narodowo�æ z pewno�ci¹ przynale¿y do tych pojêæ, które
ujmowane s¹ w kategoriach �zjawiska naturalnego�, blisko�ci, wiêzi
opartej na wspólnocie pochodzenia czy wreszcie �wiary� prze¿ywanej
indywidualnie i gremialnie zarazem8. W koñcu te¿ rozumienie na-

5 M. Parfit, Powwow. W rytmie indiañskich bêbnów, �National Geogra-
phic�, Wydanie specjalne 2000, s. 17.

6 E. Zwingle, Kraina wielu bogów, �National Geographic� 2003, nr 9, s. 103�104.
7 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 83.
8 Por. A. K³oskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005, s. 15 i nast.
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rodu zawsze zale¿y od momentu historycznego oraz aktualnej sytu-
acji zbiorowo�ci narodowej. Dzi� kultura popularna przenika tre�ci
kulturowe, granice pañstw, a nawet symbole narodowe. Niekiedy
wrêcz wspó³tworzy obraz pañstwa i narodu. Pañstwowo�æ i narodo-
wa to¿samo�æ mog¹ byæ obecnie tworzone w oparciu o wytwory
pochodz¹ce rodem z popkultury. Nie dziwi¹ nas ju¿ reklamy Tunezji,
Turcji, Cypru, hiszpañskiej Majorki czy polskiego �l¹ska w prasie,
na billboardach i w telewizji. Ugruntowane to¿samo�ci i style ¿ycia
zakorzenione w spo³eczno�ciach lokalnych ustêpuj¹ miejsca nowym,
hybrydycznym formom zbudowanych na podstawie ró¿nych i nie-
rzadko kontrastuj¹cych ze sob¹ elementów. Hybrydyzacja kultury
i hybrydyzacja to¿samo�ci sprawiaj¹, ¿e ¿ycie w �wiecie staje siê dla
nas nie tyle ¿yciem w �tej samej wiosce�, ile partycypacj¹ w global-
nej ró¿norodno�ci oraz egzystencj¹ w permanentnej s¹siedzko�ci
kultur, której do�wiadczamy ka¿dego dnia.

�Ró¿norodno�æ� i �inno�æ� do�wiadczana jest na rozmaite sposo-
by. Jednym z takich sposobów jest turyzm. Wed³ug Johna Urry�ego
nie istnieje pojedyncze spojrzenie turystyczne jako takie. Jest ono
zawsze ró¿nicowane spo³ecznie i historycznie. St¹d optyka turysty
anga¿uje czêsto liczne formy spo³ecznego tworzenia wzorów i ca³ej
kolekcji znaków: �Kiedy tury�ci widz¹ parê ca³uj¹c¹ siê w Pary¿u,
ich spojrzenie wychwytuje »ponadczasowy romantyczny Pary¿«. Ma³a
wioska w Anglii, w turystycznym spojrzeniu stanowi »prawdziw¹
star¹ Angliê«�9. Wspó³czesny turyzm sta³ siê polem wzmo¿onych
gier semiotycznych, w których takie kategorie jak narodowo�æ i jej
reprezentacje odgrywaj¹ pierwszoplanow¹ rolê.

W³¹czenie kontekstu narodowego � jak równie¿ regionalnego
� w obrêb oferty turystycznej jest w zasadzie typowym elementem
globalizacji spotykanym w wielu krajach na �wiecie. Na przyk³ad
wyra�ne postawy adaptacyjne wykszta³ci³y siê w Andach. Aleksan-

9 J. Urry, Spojrzenie turystyczne, prze³. M. ¯akowski, �Kultura Popularna�
2005, nr 1, s. 59.
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der Posern-Zieliñski wymienia dwa popularne nurty latynoamery-
kañskiej turystyki, mianowicie turystyka etniczna i turystyka eko-
logiczna. Ta pierwsza ukierunkowana jest na spotkanie przybysza
z kultur¹ indiañsk¹, jej folklorem i wytwórczo�ci¹. Drugi nurt
� ekologiczny nastawiony jest na pokazywanie tury�cie walorów
nieska¿onego �rodowiska pierwotnego, której integraln¹ czê�ci¹ s¹
Indianie. Tury�ci w trakcie kilkudniowych wypraw maj¹ okazjê od-
wiedziæ ich �tradycyjne� wioski i �ostatnich ludzi natury� specjalnie
na tê okazjê przebranych. Badacz ten zwraca uwagê na jeszcze
jedn¹ istotn¹ rzecz z punktu widzenia globalizacji, narodowo�ci
i regionalizacji, a mianowicie, ¿e spo³eczno�æ indiañska odgrywa
w przedsiêwziêciach turystycznych coraz znaczniejsz¹ rolê i to nie
tylko jako podziwiane i obfotografowane obiekty, ale nierzadko ak-
tywny organizator tego typu eskapad10. Wydaje siê, ¿e jest to ten-
dencja bardzo powszechna i niezwykle charakterystyczna w odnie-
sieniu do samo�wiadomo�ci wspó³czesnych narodów. Z podobnymi
�dzia³aniami� spo³ecznymi mamy wszak¿e do czynienia w Turcji,
Grecji, Tunezji, Egipcie i w wielu innych czê�ciach naszego globu.
Znany jest antropologiczny opis spektakli odgrywanych przez Masa-
jów z Kenii przed autokarowymi wycieczkami z krajów Zachodniej
Europy i Ameryki. Podczas tych pokazów Masajom nie wolno nosiæ
zegarków cyfrowych, T-shirtów, ani skarpet pi³karskich, a wszystkie
radia, walkmany, metalowe i plastikowe pojemniki, puszki alumi-
niowe oraz przemys³owo produkowane artyku³y gospodarstwa do-
mowego musz¹ zostaæ usuniête, zamkniête na klucz i ukryte przed
oczami turystów11. Globalizacja dla antropologa jest wiêc procesem,
w którym �czynnik� ludzki odgrywa pierwszoplanow¹ rolê. Procesu-
alno�æ globalizacji zatem realizuje siê w konkretnych kulturowych
zachowaniach.

10 A. Posern-Zieliñski, Miêdzy indygenizmem a indianizmem, Poznañ 2005,
s. 33�34.

11 G. Mathews, Supermarket kultury. Kultura globalna a to¿samo�æ jed-
nostki, prze³. E. Klekot, Warszawa, 2005, s. 20.
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Jedn¹ z cech globalizacji jest wielonarodowo�æ postrzegana
w perspektywie ponowoczesno�ci jako okre�lonego stanu kultury12.
Zdaniem Frederica Jamesona w aspekcie komunikacyjnego ujêcia
globalizacji, jednym z tropów rozumowania mo¿e byæ postmoderni-
styczna celebracja �ró¿nicy� i �inno�ci�. Kultury wspó³czesnego �wia-
ta pozostaj¹ w permanentnym wzajemnym kontakcie. Nie mo¿na
zaprzeczyæ, ¿e dziêki postêpom globalizacji rodzi siê mo¿liwo�æ pu-
blicznego artyku³owania siê nieprzebranej liczby grup etnicznych
czy rasowych. Na przyk³ad w cybernetycznej rzeczywisto�ci kszta³-
tuj¹ siê nowe narody (chocia¿by dawne plemiona indiañskie, wzmac-
nia siê etniczna samo�wiadomo�æ mniejszo�ci � Ormian polskich czy
Tatarów, którzy posiadaj¹ ju¿ swoje strony www), inne prezentuj¹
swoj¹ kulturow¹ ofertê jako osobliwo�æ i atrakcjê dla przybyszów
z zewn¹trz, w koñcu my sami mo¿emy przenikaæ do rozmaitych
nowoplemion, s³owem � �¿eglowaæ� po �wiecie staj¹cym siê jednym
miejscem. Tak naprawdê jednak �Wizja Identyczno�ci� przypisywa-
na globalizacji, ale tak¿e przypisywana kulturze popularnej, staje
siê problematyczna. Nie dokonuje siê przecie¿ totalna destrukcja
lokalnych tradycji czy kultur. Trwa tym samym proces odwrotny
� ró¿norodno�æ przeniesiona zostaje do ekumeny globalnej wolno�ci
i nieograniczonych wrêcz mo¿liwo�ci jej multiplikacji. Jak wyrazi³
siê Thomas Friedman, cz³owiek wolny, rozumnie korzystaj¹cy z do-
brodziejstw globalizacji, daje siê pogodziæ z pielêgnowaniem w³asnej
lokalno�ci13. Niekiedy kultura popularna staje siê jedynym alterna-
tywnym miejscem wyra¿ania i manifestowania w sposób nieskrêpo-
wany narodowej to¿samo�ci. Tak dzieje siê w przypadku organizo-
wanego corocznie festiwalu bia³oruskiej muzyki rockowej Basowisz-
cza. Na koncercie rockowym bia³orusko�æ, symbolika narodowa,
dyskurs o wolno�ci wymieszane i jednocze�nie wplecione zostaj¹

12 W. J. Burszta, Ró¿norodno�æ i to¿samo�æ. Antropologia jako kulturowa
refleksyjno�æ, Poznañ 2004, s. 97.

13 T. Friedman, Lexus I drzewko oliwne. Zrozumieæ globalizacjê, prze³. T. Hor-
nowski, Poznañ 2001.
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w przekaz muzyki popularnej. Dla globalnej ekumeny muzyka jest
wyj¹tkowo dobrym tworzywem. Niezwykle ciekawie rysuje siê tutaj
funkcjonowanie odrêbnego nurtu muzycznego, mianowicie muzyki
folkowej, która �wiadomie kultywuje i nawi¹zuje do korzeni narodo-
wych, etnicznych oraz ludowych. Muzyka folkowa sta³a siê te¿ od-
mian¹ muzyki popularnej i jak zauwa¿y³ Veit Erlmann typowym
produktem kultury konsumpcyjnej14. Otwarty pozostaje jednak pro-
blem: na ile jest ona reprezentatywna wobec kultury, do której
nawi¹zuje i któr¹ jednocze�nie reinterpretuje, a na ile natomiast
ulega procesom wykorzenienia.

Tim Edensor trafnie napisa³, ¿e to¿samo�æ narodowa zanurzona
jest w d�wiêkach, napisach, przedmiotach i obrazach uwidocznio-
nych w ksi¹¿kach, programach telewizyjnych czy reklamach. Jej
spoisto�æ jest wynikiem intertekstualno�ci i budowania z³o¿onych
³añcuchów znaczeñ dostarczaj¹cych map narodowych odczytañ15. Nie
jest wiêc dziwne, ¿e kultura wspó³czesna w swym globalnym wymia-
rze dla niektórych badaczy (na przyk³ad Alan Barnard, Wojciech
J. Burszta) jawi siê jako przestrzeñ, w której zachodz¹ zjawiska
o charakterze dyfuzjonistycznym. Wspomniany przeze mnie Alan
Barnard pisz¹c o zwi¹zkach miêdzy Zachodem a Orientem podkre-
�li³, ¿e zwi¹zki te wpisuj¹ siê obecnie w dyskurs o globalizacji.
Niedawno �Gazeta Wyborcza� powo³uj¹c siê na dziennik �Le Figaro�
zaprezentowa³a krótki artyku³ na temat nielegalnych meczetów na
francuskich lotniskach. Z felietonu wynika, ¿e w tunelach pod pasa-
mi startowymi lotniska Rossy-Charles de Gaulle pod Pary¿em dzia-
³a a¿ 25 nielegalnych meczetów. �rodowiska muzu³mañskie prote-
stuj¹ przeciwko temu i oskar¿aj¹ o islamofobiê16. Nale¿y przyznaæ
wiêc racjê, ¿e globalizacja nieuchronnie wi¹¿e siê z lokalizacj¹
a nawet relokalizacj¹. Dotyczy procesów przemieszczania siê ca³ej

14 V. Erlmann, Nightsong: Performance, Power, and Practice in South Afri-
ca, Chicago 1996.

15 T. Edensor, To¿samo�æ narodowa, kultura popularna i ¿ycie codzienne,
prze³. A. Sadza, Kraków 2004, s. 181.
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rzeszy populacji, na przyk³ad migracje zwi¹zane z prac¹, a tak¿e
przedstawieñ symbolicznych, na przyk³ad koncepcji obywatelstwa
czy zale¿no�ciami miêdzy lokaln¹ wiedz¹ a naciskami zewnêtrzny-
mi17. W czasach globalizacji kulturowej i dominacji kultury popular-
nej � w moim przekonaniu � naród nie przestaje byæ wspólnot¹
wyobra¿on¹, o której pisa³ Benedict Anderson18. Co wiêcej � je�li
mo¿na tak siê wyraziæ � jest wspólnot¹ jeszcze bardziej wyobra¿on¹,
a zbiorowa sfera mentalna i �wiadomo�ciowa jest tu priorytetowa.

To¿samo�æ narodowa w globalnych przep³ywach bywa jednak
problematyczna. Gordon Mathews zauwa¿y³, ¿e wspó³czesne spo³e-
czeñstwa s¹ wysoce zró¿nicowane wewnêtrznie. W tym sensie nie
mo¿emy mówiæ o jednorodnej kulturze japoñskiej, chiñskiej czy
amerykañskiej, chc¹c widzieæ w nich odrêbne ca³o�ci, przeciwstawne
innym odrêbnym ca³o�ciom. �Jakie wspólne warto�ci ³¹cz¹ japoñ-
skiego profesora uniwersytetu, robotnika, gospodyniê domow¹, femi-
nistkê i punka � warto�ci, które mo¿na by przeciwstawiaæ ich ame-
rykañskim odpowiednikom? Jakie specyficzne amerykañskie zacho-
wania ³¹cz¹ chrze�cijañskiego fundamentalistê, lesbijkê-anarchist-
kê, handlarza narkotyków ze z³ej dzielnicy, maklera gie³dowego,
wietnamskiego imigranta i pejsatego chasyda � zachowania, które
mo¿na by przeciwstawiaæ zachowaniom wszystkich Japoñczyków czy
Chiñczyków? Czy nie jest tak, ¿e rockowego muzyka z Tokio wiêcej
³¹czy z rockowym muzykiem z Seattle ni¿ z w³asnymi dziadkami?
A czy dyrektorzy z Nowego Jorku i Szanghaju, komunikuj¹cy siê
przez Internet, nie maj¹ ze sob¹ wiêcej wspólnego z punktu widze-
nia kultury, ni¿ ka¿dy z nich ma z wo�n¹, która sprz¹ta jego biu-
ro?�19. Wspó³czesny cz³owiek dokonuje bez przerwy zapo�redniczeñ
do�wiadczeñ, warto�ci a nawet tradycji. Postmoderni�ci nie mówi¹

16 Nielegalne meczety na lotnisku, �Gazeta Wyborcza� z 26 kwietnia 2006,
s. 10.

17 A. Barnard, Antropologia, prze³. S. Szymañski, Warszawa 2006, s. 226.
18 B. Anderson, Wspólnoty wyobra¿one, prze³. S. Amsterdamski, Kraków

1997.
19 G. Mathews, op. cit., s. 18�19.
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dzi� o �rzeczywisto�ci� lecz o �hiperrealno�ci�, �nadrealno�ci� i �si-
mulacrum�. W tym ujêciu nadzwyczaj trafna jest teza Manuela
Castellsa g³osz¹ca, ¿e ¿yjemy w �przestrzeni przep³ywów�, w której
odbywa siê nieustanna �dyfuzja� informacji szybko przekazywanych
za po�rednictwem mediów i Internetu. W percepcji �wiata bezpo-
�rednie do�wiadczenie ustêpuje miejsca medialnej implikacji. Real-
ne staje siê tak¿e i to, co widaæ na ekranie telewizora czy monitora
komputera20.

Zygmunt Bauman w swojej ksi¹¿ce Globalizacja. I co z tego dla
ludzi wynika wysun¹³ tezê o koñcu geografii, a tym samym erozji
pañstw narodowych. Przyczyny klêski pañstw narodowych nie s¹ do
koñca zrozumia³e � wypowiada siê dalej Bauman. Choæby przyczyny
by³y znane, nie da³oby siê jej do koñca przewidzieæ, z pewno�ci¹ nie
uda³oby siê jej zapobiec21. Kultura rozumiana jako sposób ¿ycia
pewnego ludu istnieje jednak nadal we wspó³czesnym �wiecie i to
dziêki pañstwom w³a�nie i procesowi kszta³towania przez nie oby-
wateli. Niemal ca³a powierzchnia l¹dów na Ziemi znajduje siê dzi�
pod kontrol¹ pañstw. Ernest Gellner napisa³ nawet, ¿e musimy mieæ
narodowo�æ, podobnie jak musimy mieæ nos i dwoje uszu. Dzi� to¿-
samo�æ kulturowa jest usytuowana gdzie� pomiêdzy utrzymaniem
b¹d� walk¹ o suwerenne pañstwo a zapo�redniczeniem przez media
i kulturê popularn¹. Ten proces urabiania ludzi przez globalne wtrê-
ty jest równie potê¿ny i skomplikowany, jak proces kszta³towania
obywateli przez pañstwo22.

To¿samo�æ narodowa, która ulega wspó³cze�nie wp³ywom glo-
balizacji rysuje siê nieco jak w perspektywie s¹dów Jacques�a Der-
ridy, to znaczy nie jest ona nigdy dana, jest nieskoñczenie fantazma-
tycznym procesem uto¿samiania23. Mówi¹c inaczej jest ona bez prze-

20 M. Castells, Galaktyka Internetu, prze³. T. Hornowski, Poznañ 2003.
21 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, prze³. E. Klekot,

Warszawa 2000, s. 68�69.
22 G. Mathews, op. cit., s. 25.
23 J. Derrida, Jednojêzyczno�æ innego, czyli proteza oryginalna, �Literatura

na �wiecie� 1998, nr 11�12, s. 11�12.



139Naród i pañstwo w procesie globalizacji

rwy uaktualniana i budowana. Ów proces budowy i ci¹g³ego uaktu-
alniania to¿samo�ci � jak napisa³ niegdy� Zygmunt Bauman � jed-
noczy mieszkañców ruchliwego �wiata24. Mo¿na wiêc sugerowaæ, ¿e
aby w pe³ni uchwyciæ wp³yw globalizacji kulturowej na ¿ycie spo-
³eczne, nale¿y ukazaæ swoisto�æ sposobu do�wiadczania przez jed-
nostkê jej obecno�ci w globalizuj¹cym siê �wiecie25. W tym rozumie-
niu to¿samo�æ narodowa zajmuje wyj¹tkowe miejsce. Do�wiadczana
zarazem indywidualnie i zbiorowo w wielu przypadkach tak na-
prawdê staje siê prze¿ywaniem konstruktu �hybrydalnego� � global-
nego. Identyfikacje narodowe lansowane w mediach czy te¿ wyko-
rzystywane przez rozmaite partie polityczne, wydarzenia sportowe,
reklamy czy konkursy muzyki popularnej s¹ przedstawieniami da-
lece wykraczaj¹cymi poza kontekst stricte narodowy. Marian Kemp-
ny omawiaj¹c modele globalizacji kulturowej napisa³ jednoznacznie,
¿e nawet terytorialne kultury narodowe nale¿y traktowaæ jako two-
ry hybrydalne w pe³nym tego s³owa znaczeniu, w których pochodz¹-
ce z ró¿nych tradycji warto�ci, wierzenia i praktyki kulturowe po-
zostaj¹ �ci�le powi¹zane � �zmiksowane�26. Globalizacja nie mo¿e
byæ uto¿samiana wiêc z imperializmem kulturowym, a w szczegól-
no�ci z amerykanizacj¹. Jest ona permanentnym trwaniem w kul-
turowej ró¿norodno�ci: �dla ludno�ci Irian Jaya indonezjonizacja mo¿e
byæ �ród³em wiêkszego niepokoju ni¿ amerykanizacja, podobnie jak
dla Koreañczyków japonizacja, dla Srilankañczyków hinduizacja, dla
Kambod¿an wietnamizacja�27. Globalna ekumena musi byæ zatem
postrzegana jako niezwykle z³o¿ony system powi¹zañ i wspó³zale¿-
no�ci. Krajobrazy etniczne i narodowe staj¹ siê tym samym ��wia-
tami� nie tylko zlokalizowanymi historycznie, ale stale zmieniaj¹cy-

24 Z. Bauman, op. cit., s. 47.
25 M. Kempny, Jak wi¹¿e siê ze sob¹ to, co globalne, narodowe i lokalne

w �wiecie wprawionym w ruch?, w: Lokalny, narodowy, ponadlokalny. Wymiary
�wiata kreowanego przez media, pod red. A. Szpociñskiego, Warszawa 2002, s. 19.

26 Ibidem, s. 26.
27 A. Appadurai, op. cit., s. 50.
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mi siê dziêki turystom, imigrantom, uchod�com czy w koñcu me-
diom i technologizacji, które ingeruj¹ w ¿ycie wspólnot. Tarcie miê-
dzy identyczno�ci¹ a ró¿norodno�ci¹ przeradza siê równie czêsto
w synkretyzm i glokalizacjê. Globalna unifikacja za³amuje siê
w odmienno�ciach narodowych. Tym sposobem zaczyna siê dzi� mówiæ
o hinduskim kinie czy latynoamerykañskiej muzyce pop. Narodo-
wo�æ bior¹c udzia³ w transnarodowych przep³ywach �wytwarzana�
jest globalnie. Oswajanie ró¿nicy staje siê niczym innym jak party-
cypacj¹ w globalnej sieci znaczeñ.
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NATION AND COUNTRY IN THE PROCESS
OF GLOBALIZATION

SUMMARY

Globalization is a multithreaded and complicated process, but
nowadays necessary to understand modern cultural reality. With
globalization are connected such terms as: �flow space�, �shrinking
of time and distance�, �diffusion of cultural features�. Globalization
is a multidimensional process of interaction between different factors:
from economical to social and cultural.

In many situations the traditional perceiving culture in catego-
ries like �we-they� looses its importance. All specific places and
�their� culture is currently a part of global �we�, figuratively created
by pop culture. It is pop culture what absorbed many motives and
essences of many national cultures of the world.
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