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Tozsamosc jednostki mozna ujac w wielu obszarach takich jak
kultura, plec, narodowosc, osobowosc czy seksualnosc czlowieka.
Coraz wiecej na temat syntezy tozsamosci plciowej, kulturowej i
seksualnej ukazuje nam perspektywa badawcza gender studies, gdzie
«gender to z angielskiego plec kulturowa, ktora, w odroznieniu od
plci biologicznej (sex), wg najprostszej definicji, jest konstruowa
na spolecznie. Gender wiec, to zespol cech, atrybutow, postaw, rol
spolecznych, przypisany mezczyznie i kobiecie przez szeroko rozu
miana kultura'». Studia nad gender wzbudzaja wiele kontrowersji
i dyskusji. Wsrod przeciwnikow tej subdyscypliny czesto pojawia
sie zarzut pseudonaukowosci, niemniej zyskuje ona coraz liczniej
sze grono zwolennikow i zwolenniczek i stanowi nurt 0 charakterze
horyzontalnym w sferze prawa, polityki, systemowych rozwiazan
szeregu problemow spolecznych etc. «Nauka 0 gender, wykazala, ze
jego definicja zmienia sie w zaleznosci od warunkow spolecznych,
politycznych, kulturowych. Gender nie jest staly, wiec i my mozemy
wplywac na jego ksztalt, chocby w celu zniesienia nierownosci plci'».
Polska, jako kraj 0 konserwatywnych i patriarchalnych konotacjach,
relatywnie pozno otworzyla sie na zagadnienia z zakresu gender
studies, niemniej kolejne osrodki akademickie dostrzegaja potrzebe
edukowania w tym zakresie, dajac mozliwosc podejmowania studiow

K. Bielska. Dressed up as herself and himself. The indi
vidual identity conflict in the context of group identity

This paper presents the problem of personal identity and
processes of collective thinking and behavior. A particular ob
jective which is pursued in the article, is to draw attention to
the behavior offundamentalist religious groups, social stigma
tization and exclusion of individuals and groups on grounds of
gender, parentage or sexual identity. Among the main analysis
which are taken in the text, areproblems of discrimination, sex
ism and cultural ethnocentrism. Wecanfind also very important
reflections, whether thefreedom of the individual is possible at
all, with the dominance and hegemony of the group.

Key words: identity, stigma, gender studies, social exclu
sion, ethnocentrism.

53



1 Jawor L.B. Popularny slownik wyraz6w obcych. - Bialystok, 2000. -
S.85.

podyplomowych z tego zakresu. Wzrost zainteresowania problema
tyka genderowq przebiega w analogiczny spos6b, jak jeszcze kilka
lat temu bylo to z zagadnieniami z obszaru Public Relations, CSR
czy Brandingiem. Wspolczesnie badania nad tymi perspektywami
podejmowane sie na wiekszosci pol skich uczelni. Slusznym i zasad
nym wydaje sie zatem postulat aby z wiekszym stopniu generowac
miejsca pracy dla os6b legitymujacych sie wiedza i doswiadczeniem
z zakresu polityki rownosci plci, a tym samym antydyskryminacji.
Nowoczesna mysl pobudzajaca do wieloplaszczyznowej kooperacji
miedzyludzkiej, podejmuje wyzwanie dla pojecia plci kulturowej,
tozsamosci indywidualistycznej, kt6ra nie musi bye zdominowana
przez zachowania etnocentryczne. Zasadniczym punktem odniesie
nia Set przejawy przeswiadczenia 0 dominacji swojej grupy nad irma
i dazenie do unifikacji wzorc6w zachowan. Dzieje sie tak poprzez
etnocentryzm, czyli przeswiadczenie 0 wyzszosci swojej grupy nad
innymi'. Globalnie tragiczne przyklady zachowan etnocentrycznych
pokazuje nam caly czas historia, kt6rajak wiemy nie musi dotyczyc
odleglych wydarzen.

Wsp6lczesnym wykladnikiem etnocentryzmu w Polsce jest
zdominowanie mniejszych odlam6w religijnych przez katolicyzm,
zafalszowane i zdeformowane pojecie na temat os6b nieheterosek
sualnych, transseksualnych i queer. Zachowania etnocentryczne
wokol obszaru wyimaginowanej moralnosci powoduja w dalekich
skutkach lagodzenie kar wobec akt6w przemocy seksualnej, pedo
filii, akt6w okrucienstwa wobec os6b slabszych oraz zwierzat, Na
podstawie tego mozemy dokonac prostej syntezy zjawisk i wysnuc
wniosek na temat wartosciowania poszczeg6lnych typ6w tozsamo
sci w rodzinie, grupie rowiesnikow, otoczeniu codziennym czy sze
rzej w danym spoleczenstwie, w kt6rym koegzystujemy. Jakie zatem
plaszczyzny tozsamosci Set pozadane, a j akie niepozadane w Polsce
w XXI wieku? W niniejszej pracy zechce skupic sie zwlaszcza na
tozsamosci genderowej i psychoseksualnej, niemniej nie skupiajac
sie na polityce rownosciowej postaram sie zglebic sens istnienia
szerokiego indywidualizmu posrod spoleczenstw konserwatywnych
i patriarchalnych. Zechce rozwinac specyfike heterofilii i homofilii
(dobierania srodowiska egzystencji na zasadzie roznorodnosci lub
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Jako wyjscie do rozwazan na temat tozsamosci hetero- i niehe
teronormatywnej potraktowano analize nie tyle rol plci kulturowej,
co probe podwazenia podstaw socjalizacji meskiej i zenskiej. Sarna
socjalizacjajako proces oparty na asynchronii kulturowej, czyli «ko
egzystencji norm i wartosci pochodzacych z roznych okresow histo
rycznych/» niesie ze soba zespol wzorcow uniwersalnych, niemniej
bardzo czesto blednych. W rezultacie dochodzi do wyksztalcenia nie
w pelni prawidlowego wizerunku plci. Amerykanski aktywista spo
leczny Tony Porter, tworca platformy porozumienia spolecznego A
call to man, postanowil j ako pierwszy mezczyzna otwarcie kontesto
wac pojecie meskosci i publicznie przyznac, ze mezczyzni potrze
buja resocjalizacji swojego bagazu kultury, nabytej poprzez bledne
wzorce przekazane im przez zarowno matki jak i ojcow. Oznacza
to, ze kobiety jako matki, same bedac ofiarami narzuconych przez
meski swiatcech pozadanych cech kontentu kobiecosci, przekazu-

Wezwanie do mezczyzn i maski plci

podobienstwa) w kontekscie wzorcow nabywanych w socjalizacji
wtornej. Traktujac partykulamie wybrane przeze mnie problemy
jednostek w spoleczenstwach masowych podejme tez dywagacje na
temat kultury cynizmu, konftiktu partycypacji oraz konftiktu tozsa
mosci. Jako glowne hipotezy badawcze stawiam : gender studies j ako
droga do rownosci i przeciwdzialania przemocy; etnocentryzm droga
do trwalych konfliktow spolecznych; konserwatyzm i wysoki wplyw
duchowienstwa na spoleczenstwo w Polsce jako glowny powod get
tyzacji. Dodatkowo pozwole sobie rozwinac mysl wspolczesnego
dzialacza trzeciego sektora, zalozyciela organizacji A call for men
przeciwdzialajacej przemocy i purytanskiemu wzorcowi wychowy
wania chlopcow. Tony Porter jako pierwszy mezczyzna odwazyl sie
glosno nawolywac innych mezczyzn do zdjecia maski falszywej toz
samosci, jaka potocznie nazywamy meskoscia. W swojej pracy bede
posilkowac sie publikacjami z dzialu socjologii, antropologii, gender
studies, psychologii, a takze szeroko pojetej ekonomii spolecznej. W
niniejszej pracy pod pojeciem «przebierania sie» uznalno sfere trans
gender, queer, tozsamosci psychoseksualnej, jak rowniez dyskusyjna
maske kobiecosci imeskosci.
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j '! swiadomie lub nieswiadomie to brzemie swoim synom i c6rkom
jako bardziej i mniej uprzywilejowanym spolecznie. Tony Porter, w
jednym ze swoich przeslan odwaznie pisze: «Musimy bye ponownie
zresocjalizowani (...)Musimy ksztalcic i reedukowac naszych syn6w
i innych mlodych mezczyzn (...) Musimy zakwestionowac nasza ho
mofobie, kt6ra powstrzymuje nas od aktywnego angazowania sie w
walke z seksizmem 1».

Ruch spoleczny A call to men postuluje i promuje przeciwdziala
nie agresji w fonnie czynu, slowa i postawy zyciowej. Sukcesywnie
zyskuje coraz wiecej zwolennik6w i zwolenniczek, zas nauka 0 au
tonomii indywidualnej tozsamosci dociera co coraz mlodszych gene
racji. Syn Portera zapytany kiedys, jak czulby sie gdyby nie musial
przestrzegac wszystkich zasad bycia mezczyzna w swojej kulturze
odpowiedzial Bylbym wolny. Ta wolnosc, kt6ra dla wiekszosci mez
czyzn moze wydawac sie iluzja i napawac strachem pozbawienia ich
wszelkich dotychczasowych profit6w i benefit6w moze okazac sie
wyzwoleniem nie tylko dla kobiet. Przemoc wg antropolog6w jest
niekiedy jedyna reakcja mezczyzn na swiat i rzeczywistosc, kt6rej
nie rozumieja i nie S,! w stanie bezposrednio kontrolowac-. Przemoc
wobec kobiet okazywana w spos6b symboliczny, a takze fizyczny
dotyka zar6wno kobiety hetero- jak i nieheterononnatywne. Kobieta
nieheteroseksualna jest zatem dla mezczyzn elementem swiata, nad
kt6rym nie maja kontroli, stad tak czeste przejawy agresji". Swiad
czyc 0 tym moga niezliczone morderstwa honorowe na kobietach
nieheteroseksualnych popelnianych przez mezczyzn niezaleznie od
wyznania czy narodowosci.

Wspomniany zamysl resocjalizacji wedlug Tonego Portera praw
dopodobnie powinien przebiegac dualistycznie uczac ponownie ko
biety poczucia wartosci i niezaleznosci kulturowej, zas u mezczyzn
rozwinac inteligencje emocjonalna, empatie i odblokowac wypy
chane przez socjalizacje uczucia. Dotychczasowa tozsamosc kobiet
to bycie podlegla mezczyznom, slabsza, zalezna i niesamodzielna,
uczuciowa, czesto niestabilna emocjonalnie, nie lubiaca wyzwan,
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bojazliwa, seksualnie pasywna. Archetypy te ujawniaja sie nawet
nieswiadomie, na przyklad podczas dyskusji w otoczeniu formal
nym, gdzie do sluchaczek/prelegentek zwraca sie najczesciej forma
zdrobnienia imienia, do mezczyzn zas w fonnie pelnej, oficjalnej co
oznacza podskorna infantylizacje kobiet i podbudowanie pozycji slu
chaczy/prelegentow. Infantylizacja kobiet rna miejsce we wszystkich
sferach zycia spolecznego i kulturalnego tj.: praca, nauka, relacje
towarzyskie czy rozrywkowe, w tym klarownie wykladajacy wspol
czesnie znieksztalcona tozsamosc kobiet i mezczyzn przemysl pomo
graficzny. Judith Butler, twierdzi, ze «poszerza sie pojecie pomogra
fii, twierdzac zarazem, ze obscenicznosc i pomografia nie podlegaja
konstytucyjnej ochronie, co pozwala potencjalnie uznac obscenicz
nose za gatunek walczacych slow, czyli przyjac poglad, ze obrazowe
przedstawienia seksualne Set krzywdzace'». Ten ostatni na przyklad
zawiera podwojna maske krypto pedofilii, ktora skrywa za cialem
doroslej kobiety przebranej w stroj dziewczynki daje przerazajacy
skrawek tozsamosci socjalizacyjnej mezczyzn. Z antropologicznych
kontekstow wynika bowiem, ze Set oni zawieszeni pomiedzy byciem
dzieckiem a doroslym mezczyzna, ulepionym na potrzeby wzorcow
kulturowych. Jego tozsamosc zabrania mu plakac i okazywac sla
bose, hamuje go w ekspresji uczuc innych anizeli zlosc, zamyka w
pudelku nasladownictwa meskiego swiata silniejszej plci. Na drodze
tych socjalizacyjnych pulapek chlopcy uCZ'!sie, ze najgorszym upo
korzeniem wsrod kolegow jest bycie przezwanym dziewczyna. To
sklania nas do zastanowienia sie nie nad pytaniem, dlaczego chlopcy
zwykli sie tak przezywac, tylko jaka wiec pozycje rna kobieta/dziew
czyna w ich mlodych umyslach? Jaki wizerunek kobiety przedstawili
im rodzice, rowiesnicy, nauczyciele?

Idac za tym wzorcem mozemy miec zatem nadzieje, ze tozsamosc
wartosci plci w przyszlych pokoleniach nie bedzie pole gala na stra
tyfikacji i walce 0 wladze 0 konsekwencjach ktorej Randall Collins
pisze: «Kiedy jedna plec kontroluje srodki przymusu, to moze uzyc
tej wladzy do zdominowania kontaktow miedzy plciami i do wytwo
rzenia systemu nierownosci plci kulturowej; plec slabsza musi wiec
przyjmowac strategic lagodzenia tej przewagi wladzy. Podobnie gdy
jedna plec niewspohniemie kontroluje zasoby materialne, jak tez
zasoby ekonomiczne, dzieki ktorym wytwarza sie takie zasoby, to
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mam moe kontrolowania stosunkow miedzy plciami i przetwarzania
ich w system stratyfikacji zwiazanej z plcia kulturowa; slabsza plec
musi wiec poszukac strategii lagodzenia, by upora sie w uszczerb
kiem wladzy ekonomicznej'». Wizja Collinsa dotyczy wszelkich
nastepstw wykorzystania blednych wzorcow plciowych w kanonach
zycia codziennego i byciem podleglym segregacji i szowinizmowi
w miejscu nauki czy pracy, jak rowniez w swojej rodzinie. Przedsie
wziecie Tony'ego Portera lagodzi frustracje kobiet, niemniej moze
bye takze powodem frustracji mezczyzn, ktorych konserwatywna,
meska tozsamosc jest niewatpliwie lepsza strona zycia czlowieka. W
chwili, gdy kobiety przejmuja dominacje ekonomiczna i polityczna,
mezczyzni beda dazyc, nie do wyrownania roznic, lecz do zdobycia
i przejecia calkowitej wladzy w tych sektoraclr' Mozna zatem wy
snuc wniosek, iz tradycyjna forma werbalizacji postulatow femini
stycznych nie spelni swojej roli poniewaz dla strony meskiej bedzie
jednoznacznym afrontem wobec odwieczne prawa ich tozsamosci
kulturowo-plciowej, a takze atakiem na ich honor.

Dlaczego? «Seks jest podstawowym obowiazkiem kobiety, juz
sarna jej obecnosc dziala jak magnes przyciagajacy niebezpieczen
stwo, jest jak otwor w scianie, przez ktory inni mezczyzni moga sie
wedrzec i napasc na glownego lokatora. Ona jest niczym kawal mie
sa, ktory przywabia wszystkie psy i koty z okolicy niczym krwawiacy
ochlap w basenie pelnym rekinow. To, co w oczach meza stanowi 0

jej najwiekszej wartosci, przyciaga tez innych mezczyzn. Posiada
jac rzecz najbardziej upragniona, maz naraza sie na kradziez, wstyd
i dyshonor'». Zarowno srodowiska feministyczne, jak tez Tony Por
ter uwazaja meski poped seksualny za glowny determinant uprzed
miotowienia i checi kontroli nad kobietami. Altematyw zachowan
zbiorowosci ludzkich pojawilo sie bardzo wiele, wsrod nich jedno
wyraznie stanowcze, gdzie widzielibysmy «spoleczenstwo oparte na
niezaleznym rozporzadzaniu kobiet swoim zyciem i cialem, odrzu
ceniu wszelkiej panstwowej czy meskiej kontroli nad ich potencja
lem reprodukcyjnym, a takze udziale mezczyzn w pracy domowej
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Mowiac 0 tozsamosci jednostki nie spos6b pominac tozsamosc
grupy, do kt6rej ta jednostka nalezy, aspiruje, illub z kt6rej zostala
wykluczona. Od poczatku rozwijania sie ludzkosci czlowiek formo
wal stada, grupy, kt6re ustalaly normy zachowan i schematy dzialan.
Uksztaltowala sie w ten spos6b tozsamosc grupowa, kt6ra zdomi
nowala tozsamosc jednostkowa. Format ten utrwalil sie do czas6w
obecnych i podzielil spoleczenstwa na kolektywistyczne i indywi
dualistyczne. Mozna tu takze dokonac podzialu na spoleczenstwa
wedlug zaawansowania cywilizacyjnego oraz wedlug komunikacji
«niskiego» i «wysokiego» kontekstu'. Zdecydowanie jednak na przy
kladzie Polski, jako kraju 0 niedoskonalej komunikacji i dose wy
sokim kolektywistycznym schemacie kultury, mozemy rozpatrywac
grupe jako hegemona tozsamosci indywidualistycznej, kt6rym jest
nosnik zestawu norm spolecznych. «Porazka lub sukces w zacho
wywaniu takich norm rna bardzo bezposredni wplyw na psychiczna
integralnosc jednostki. Jednoczesnie zwykle pragnienie przestrzega
nia normy, sarna dobra wola nie wystarczy, gdyz w wielu sytuacjach
jednostka nie rna bezposredniego wplywu na to, na ile te norme wy
pelnia. Jest to kwestia kondycji jednostki, nie jej woli, kwestia obiek
tywnej zgodnosci, nie subiektywnej adaptacji. Tylko dzieki zaloze
niu, ze jednostka powinna znac swoje miejsce ina nim pozostawac, w
rozmyslnym dzialaniu mozna znalezc pelny ekwiwalent spolecznego
stanu jednostki'».

Co natomiast dzieje sie jesli tozsamosc jednostki nie pokry
wa sie z tozsamoscia grupy? Co dzieje sie gdy jednostki tworza pod-

Tozsamosc jednostki a tozsamosc grupy

i opiekunczej". Zlagodzenie stanu zawlaszczenia i dominacji kore
lowanej glownie z plcia meska moze bye mozliwe poprzez swiado
met socjalizacje permanentna kobiet i mezczyzn. Socjalizacje bedaca
jednoczesnie resocjalizacja, bo odrzucajaca dotychczasowy podzial
wychowawczy chlopc6w i dziewczynek.
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grupy i Set stygmatyzowane, poniewaz lamia jedna z og6lnie przyje
tych przez grupe norme? W taki spos6b tworzy sie pietno i stygmat,
kt6re moga nasilac sie i poszerzac jak objawy choroby, ale moga bye
tez lekcewazone i nie poruszane w publicznym dyskursie. Pietnowa
na tozsamosc jednostki moze wynikac zjej orientacji seksualnej, roz
bieznosci plci fizycznej z plcia psychiczna lub tez nieidentyfikowanie
sie z zadna z plci (slynna subkultura Kei w Japonii'), przynaleznosc
do grupy 0 charakterze artystycznym lub polityczno-spolecznym. «Po
pierwsze, widocznosc pietna trzeba odroznic od wiedzy 0 nim. Kiedy
pietno jednostki jest bardzo widoczne, juz sarno wejscie w kontakt z
innym powoduje, iz bedzie im ono znane. Ale to czy inni wiedza 0

pietnie jednostki, bedzie zalezalo, opr6cz jego obecnej widocznosci,
od jeszcze jednego czynnika, a mianowicie od tego, czy inni cos juz
wiedzieli na temat j ednostki. Ich wiedza moze opierac sie na plotkach
lub wynikac z dawniejszych kontakt6w, podczas kt6rych pietno bylo
widoczne?». Stygmaty tozsamosci powstaja na zasadzie niedopaso
wania jednostek do panujacej unifikacji spolecznej, a takze poprzez
nadawanie okreslonym jakosciom i cechom spolecznym rangi nobili
tujacej i dezawuujacej. racji wyzszych i nizszych np. pozytywne war
tosciowanie malzenstwa z dzieckiem/dziecmi i malzenstwa bezdziet
nego. Wiele wsp6lnego rna wiec tutaj zasada etnocentryzmu, kt6ra
zdaje sie nadawac logike dzialan eliminacyjnych wobec wyrozniaja
cych sie os6b i podgrup. «Stykajac sie z odmiennoscia czy obcoscia,
ludzie czesto przyjmuja postawe etnocentryczna. Jest to przekonanie
o szczeg6lnej wartosci wlasnej kultury, a nawet jej przewadze nad
innymi. Tak jak egocentryzm w skali jednostkowej to koncentracja
na samym sobie, mierzenie wszystkiego wlasna miara, odnoszenie
do wlasnych interes6w, tak etnocentryzm w skali spolecznej to kon
centracja na wlasnej grupie, mierzenie innych spolecznosci wedlug
jej kryteri6w, odnoszenie wszystkiego, co dzieje sie w swiecie, do
wlasnych, grupowych interes6w, aspiracji i dazen. Kiedy stosuje sie
kryteria wlasnej kultury do oceny sposobu zycia innych spoleczno
sci, latwo 0 zdziwienie, niechec, potepienie czy wrogosc. Moze takze
pojawic sie dazenie do narzucenia wlasnej kultury innym, oczywiscie
»w ich wlasnym interesie«, »dla ich dobra«. Bo przeciez co
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nasze to najlepsze/». Przykladem etnocentrycznego zawlaszczania
tozsamosci jednostek jest wciaz z dziwnego powodu dyskursywna
postawa niekt6rych heteroseksualist6w do os6b 0 nieheteroseksu
alnych, jak rowniez niezrozumienie, negowanie i wypieranie tozsa
mosci transgenderowej. Osoby te doznaja w ten spos6b podw6jnego
wykluczenia, ponadto czesto nie otrzymuja pomocy medycznej, kt6ra
w kazdym podreczniku do socjologii lub wiedzy i spoleczenstwie jest
zarysowana w piramidzie potrzeb podstawowych, kt6re przysluguja
kazdemu obywatelowi. Dyskusja na tak wazne tematy spoleczne nie
stety najczesciej nie wychodzi poza inicjatywy trzeciego sektora i or
ganizacji zajmujacych sie prawami czlowieka, jak tez szeroko pojeta
aktywizacja spoleczna.

Innym przykladem pol skich, etnocentrycznych zachowan jest po
stawa Kosciola rzymskokatolickiego, kt6rego wiemi traktuja czesto z
ostracyzmem grupy powiazane z agnostycyzmem, ateizmem czy in
nymi religiami. Poprzez etyke chrzescijanska bardzo czesto uzurpuja
sobie prawo do wyznaczania zasad moralnych pomijajac znaczenie
etyki laickiej. Odznacza sie to tez przekonaniem, ze Polska jest kra
jem katolickiego monopolu, zas kaplani Set natywistycznie czysci i
predestynowani do pelnienia funkcji nadrzednej w spoleczenstwie.
«Postawa przeciwna to relatywizm kulturowy. Jest to dostrzeganie
wielosci i roznorodnosci kultur i uznanie, ze sposoby dzialania i my
slenia roznych spolecznosci dadza sie zrozumiec tylko w odniesieniu
do ich wlasnego, specyficznego kontekstu regul, symboli, znaczen
czy wartosci. Relatywizm kulturowy to pewna konstatacja fakt6w ,
przezwyciezajaca slepote etnocentryzmu, ale nie zawierajaca jeszcze
zadnych ocen stwierdzanego pluralizmu kulturowego/».

Istotny czynnik dzialajacy na podejmowane decyzje, maja par
tykulame zachowania i decyzje aberracyjne i nonkonformistyczne.
«Nonkonformizm rna charakter pozytywny, konstruktywny; zacho
wanie aberracyjne rna charakter wylacznie negatywny : nonkonfor
misci daza do zmiany norm, kt6rym zaprzeczaja poprzez dzialania.
Chca zastapic te normy, kt6re uwazaja za moralnie watpliwe, in
nymi, kt6re maja mocne podstawy moralne. W przeciwienstwie do
nich aberranci probuja przede wszystkim uniknac sankcjonujacej sily
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istniejacych norm, nie proponujac dla nich zastepstwa'». Myslenie
grupowe nie posiada postawy nonkonformistycznej, natomiast cze
sto usprawiedliwia postawy i czyny stygmatyzujace jednostki 0 nie
jasnej, niezrozumialej tozsamosci. Jednostki te wtedy bardzo czesto
wycofuja sie z zycia spolecznego i preferuja zawieranie znajomosci
na zasadzie homofilii, czyli dobierania otoczenia na zasadzie podo
bienstw do nas samych. Zachowanie to nie jest rejestrem generalizu
jacym schemat dzialania osobowosci napietnowanej, niemniej daje
wyrazny sygnal kiedy i w jakiej grupie unifikacja staje sie zlodziejem
tozsamosci indywidualnej. W konsekwencji nastepuje zawlaszczenie
odbicia lustrzanego indywiduum na korzysc kolektywizacji i tozsa
mosci grupowej, jak na przyklad grupy wyznaniowej, sekty, zakladu
pracy i innych miejsc zwiazanych ze scisla etykieta i szuftadkowa
niem jednostek. Myslenie grupowe bywa zagrozeniem tozsamosci
indywidualnych, jak rowniez prowadzic do zaawansowanych ano
mii spolecznych. Uznanie tozsamosci grupowej moze nam przynosic
korzysci w postaci bezpieczenstwa, zludnego poczucia wyzszosci,
ale moze nas tez okaleczyc. W publikacji Ervina Goffmana moze
my przeczytac : «Kiedy zartowano na temat «pedalow» , musialem
sie smiac ze wszystkimi, a kiedy m6wiono 0 kobietach, musialem
wymyslac wlasne podboje. Nienawidzilem siebie w takich momen
tach, ale wydawalo mi sie, ze nic innego nie moge zrobic. Cale moje
zycie stalo sie klamstwem-». Osoby 0 rozdartej lub nawet wydartej
tozsamosci czesto podejmuja dzialania socjalizacji antycypujacej,
majacej na celu aspirowanie do jakiejs grupy nie majac z nia jednak
zadnych punkt6w wsp6lnych, w tym pogladow, przekonan, filozofii
czy religii. Czesto rna to charakter polegaj acy jedynie na partycypacji
w srodowisku, w kt6rym zostanie sie zaakceptowanym. Przykladem
moze bye przynaleznosc os6b nieheteroseksualnych do organizacji
o zabarwieniu skrajnie nacjonalistycznym i rasi stow skim. Ich pietno
moze bye niezauwazone poniewaz orientacja seksualna posiada swo
je desygnaty jedynie w procesie stereotypizacji i stereotypizujacym.
Niemniej tozsamosc tych os6b ulega znieksztalceniu w spos6b ma
sochistyczny. Konsekwencja takich dzialan wyparcia lub zamazania
jest poczucie zycia w klamstwie.
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Tozsamosc jednostki i tlumu jest narazona nie tylko na etnocen
tryzm, szowinizm czy stygmatyzacje, ale takze na silna mitologiza
cje. Mit moze dotyczyc grupy, na przyklad organizacji politycznej,
lub tez przypadkow indywidualnych calej zbiorowosci jak grupa
LGBTQI, osoby nalezace do mniejszosci etnicznej czy tez religijnej
jak Swiadkowie Jehowy. Natomiast poczucie bezpieczenstwa swojej
tozsamosci jest kluczowe nie tylko dla samych jednostek, ale rowniez
dla zachowania ladu spolecznego. «Mozna przypuszczalnie zglosic
zastrzezenia, ze poczucie jazni nie jest ograniczone do okresu aktyw
nosci zwiazanej z jednym celem, lecz jest czesto najbardziej widoczne
wtedy gdy umysl nie jest zajety czy zdecydowany, i ze osoby bezczyn
ne i nieefektywne Set na ogol najbardziej wrazliwe na punkcie szacun
ku do siebie samych. Mozna jednak to uwazac za przyklad zasady
mowiacej, ze wszystkie instynkty przyjma prawdopodobnie formy
klopotliwe, gdy odmowi sie im zdrowego sposobu wyrazania sie'».
Podstawa kazdej tozsamosci jest kultura, a w kulturze ujete archety
py, takze te dotyczace naszej jazni, przynaleznosci do danej grupy lub
tez swiadomosci stanowienia elementu rozniacego sie od innych w
spoleczenstwie. Nasza tozsamosc wyrazana jest przez potrzeby, hete
rofiliczny lub homofiliczny sposob zawierania znajomosci, desygnaty
osobowosci takie jak styl ubierania, zainteresowania. Rownie wazna,
integralna plaszczyzna jest tez psyche, czyli «swiadoma (i samoswia
doma) psychodynamiczna struktura funkcjonalna, dzialajaca i rozwi
jajaca sie w polu oddzialywania czynnikow naturalnych (np. poped) i
kulturowych (np. mit), posiadajaca zjednej strony aspekt ukryty (nie
swiadomosc), a z drugiej ukierunkowana na eel, jakim jest sens zycia,
znaczenie kultury, tozsamosc indywidualna, tworcza osobowosc'».
Tozsamosc podlega ciaglej ewolucji wynikajacej z konfrontacji na
szych cech charakteru, uporzadkowania siebie do jakiegos miejsca na
swiecie, dzialania. Wszystkiemu towarzyszy mit personalny, ktory
takze wplywa na porywiscie ksztaltujaca sie tozsamosc i samokon-

Mityzacja odmiennosci jako wnioski koIicowe
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trole wizerunku z jakim sie godzimy, lub nie mozemy pogodzic. Mit
personalny rozumiany tu jako «subiektywnie doswiadczana wyob
razeniowo-symboliczna osobista opowiesc, inspiruje ona i integruje
swiadomie i nieswiadomie dazenia osobowosci, realizuje ukryty, skie
rowany na kulture, przyszlosc badz transcendencje wielowymiarowy
i wielowatkowy symboliczny projekt (tozsamosc narracyjna)'». W
mysl mitotworstwa, a raczej zmagania sie z nim, zaistniala takze teoria
queer, ktora to «zaklada ludzka niepowtarzalnosc i fakt, ze kazdy jest
indywidualny i rozni sie od innych wskutek wplywow biologicznych,
psychologicznych i spolecznych. W swietle powyzszego definiowanie
tozsamosci seksualnej jest wytworem kultury ijedynie wtornie kreuje
rzeczywistosc. W skutek takiego definiowania dochodzi do wyzszego
wartosciowania jednych tozsamosci, a nizszego innych, co prowadzi
do sztucznej kategoryzacji'».

Teoria queer przeciwstawia sie mitologizowaniu innosci, zarzu
caniu osob stygmatyzowanych z grupy LGBTQ dazen majacych a
celu zawlaszczenie czyjegos terytorium, czy tak jak w przypadku
strachu mezczyzn przed kobietami mogacymi odebrac im wladze
polityczno-ekonomiczna. Niektore problemy przybieraja wiec po
stac ekspansywna i niedorzeczna w momencie gdy wiekszosc obawia
sie mniejszosci, a swoj strach intemalizuje przytwierdzajac do danej
grupy swoje wlasne leki i wady. W spoleczenstwach konserwatyw
nych istnieje silny strach przed wszelkimi przejawami innosci, bycie
innym jest analogiczne do bycia gorszym, a nawet do bycia zagroze
niem. W ten sposob spolecznosci wytwarzaja mity osobowosci, ktore
przywieraja czesto jak stygmat. Mitem zatem bedzie legenda 0 kon
sumpcyjnym i hedonistycznym zyciu homoseksualistow lub nadawa
nie boskiego pierwiastka meskosci, pozycji ojca w rodzinie czy walor
kobiecego dziewictwa. Innosc intemalizuje strach, a strach agresje.
W tak pro sty sposob tworza sie nie tylko konftikty spoleczne, ale
takze gleboko zakorzenione, dlugowieczne, bledne wzorce, ktore Set
geneza wspolczesnych konfliktow. Czlowiek j ako nosnik idei moze
bye rowniez nosnikiem szkodliwych wzorcow, ktore buduja pietrza
ce sie animozje wewnatrz spoleczne i osobiste dla kazdego czlowie
ka nie nalezacego do zunifikowanej, dominujacej grupy. Tozsamosc
nie moze bye pulapka, amity jej towarzyszace niekoniecznie musza
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