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Jak odpowiesz na pytanie:  
kim jestem? 

Czym jest tożsamość? Jest odpowiedzią na pytanie: „kim jestem?”. Skąd jednak 
wiemy, która jest prawidłowa? Jestem: człowiekiem, Polakiem, liberałem, kato-
likiem, mężem, muzykiem...

I  am Englishman in New York – wyśpiewy-– wyśpiewy- wyśpiewy-
wał Sting spacerując z  dziwną laseczką po 
ulicach amerykańskiego miasta. Niby taki 
sam, jak wszyscy, a  jednak inny. Pije herba-
tę i przegryza tosty pieczone z jednej strony. 
To czyni go obcym. I jeszcze ten dziwny, an-
gielski akcent… Tylko że właśnie te pozornie 
mało istotne elementy konstruują jego toż-
samość. To jedna z najpiękniejszych muzycz-
nych deklaracji tożsamości. Bo pytanie: kim 
jestem? stawiamy szczególnie wtedy, kiedy 
czujemy się obcy.

Punkt oparcia

Problem tożsamości jest stosunkowo 
młody. Zdaniem prof. Zygmunta Bauma-
na konieczność konstruowania własnej 
tożsamości jest obecna w  życiu codziennym, bo stanowi ona punkt oparcia wobec nie-
stabilnego, ciągle zmieniającego się świata. Jednocześnie, tożsamość jest nierozłącznym 
zjawiskiem rozwoju społecznego. Czy wobec tego kategorie, do których przypisujemy naszą 
tożsamość także ulegają rozwojowi i zmianie? 

Badania tego, na czym współcześnie opieramy konstruowanie własnej tożsamości, podjeła się 
dr Maria Świątkiewicz-Mośny z Instytutu Socjologii UJ. Zamierza przeanalizować obecność 
tego pojęcia w prasie oraz dokonać wywiadów, między innymi z liderami opinii, w różnych 

ośrodkach w kraju. „Z jednej strony chcę pokazać dynamikę tożsamości – na ile istotna w tym myśleniu pozostaje identyfikacja z re-
gionem (jak kraj, Europa) a na ile przywiązanie do wyznania, zawodu, płci itp. Z drugiej strony chcę zwrócić uwagę również na fakt, 
że tożsamość bywa używana w dyskursie publicznym, uprawomocniając często różnego rodzaju decyzje, np. polityczne” – mówi au-
torka projektu, która rozpoczęła swoje badania w 2011 roku.

Sting na koncercie w  Papp Laszlo 
Budapest Sportarena, 2011 rok, 
fot. Nikita
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