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Globalizm kulturowy a bezpieczeństwo  
personalne człowieka

Abstrakt

Żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. Panuje bowiem powszechna 
zgoda, że XXI w. będzie wiekiem kultury. Ważnym elementem globalizacji społecznej jest 
globalizacja kultury. Proces ten powinien być rozumiany jako tworzenie się różnorodnych 
zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami. Globalizacja kultury nie-
sie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury. Dziś 
kultura to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu.

Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej wpływu globalizmu kulturowe-
go na bezpieczeństwo człowieka. Autor jest przekonany, że globalizm kulturowy najbardziej 
wpływa na zagrożenia osobowościowo-społeczne człowieka. Ważną jego częścią jest opis 
bezpieczeństwa personalnego, w którym znacząco rolę odgrywa podmiotowość człowieka, 
wolność i odpowiedzialność zagrożeń kulturowych.

Słowa kluczowe: globalizm, bezpieczeństwo, globalizm kulturowy, zagrożenia, bezpieczeń-
stwo personalne
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Cultural Globalization and Human Security

Abstract

We live in a world of great opportunities, but also of boundless demands. It is generally 
agreed that the 21st century would be a century of culture. Globalization of culture is an im-
portant element of social globalization. This process should be understood as a formation of 
various relationships and dependencies between societies and their cultures. Globalization 
of culture entails a change in values and norms, a disturbance of social memory, and shallow 
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culture. Presently culture has become a consumer culture, and it is created by the world of 
media and the Internet.

The article is an important voice in a wider discussion on the impact of cultural globalism on 
human security. The author is convinced that cultural globalism to the greatest extent affects hu-
man personality and social hazards. An important part of it is the description of personal security, 
in which human subjectivity, freedom and responsibility of cultural threats play a significant role.
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Культурна глобалізація та особиста безпека людини

Анотація 
Ми живемо у світі великих можливостей, але і великих вимог. Всі згодяться, що 21 сто-

ліття буде століттям культури. Глобалізація культури є важливим елементом суспільної 
глобалізації. Цей процес слід розуміти як формування різних залежностей і зв’язків між 
суспільствами та їх культурами. Глобалізація культури приносить із собою зміну цінностей 
і норм, порушення суспільної пам’яті та затирання культуру. Сьогодні культура – культура 
споживання, її творцем є світ ЗМІ та Інтернету.

Стаття є важливим голосом під час детальної дискусії про вплив культурного глобалізму 
на безпеку людини. Автор переконаний, що культурний глобалізм найбільше загрожує 
особистій та суспільній сфері людини. Важливою його частиною є опис особистої безпе-
ки, в якій істотну роль відіграють людська суб’єктивність, свобода та відповідальність за 
культурні загрози.

Ключові слова: глобалізація, безпека, культурний глобалізм, загрози, особиста безпека
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Wprowadzenie

Skuteczne rozwiązywanie współczesnych problemów wydaje się niemożliwe bez otwar-
cia na kompleksowe interpretowanie procesów dotyczących globalnych kwestii. Stąd też 
pod koniec XX w. państwa narodowe zaczęły otwierać swoje granice, starając się być 
bardziej globalnie konkurencyjne na rynkach międzynarodowych. Międzynarodowe 
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koncerny, a później globalne firmy zaczęły rosnąć i rozmnażać się w rekordowej liczbie. 
Wobec tego, proces globalizacji nabrał dość znacznego tempa.

Globalizacja to bardzo złożone zjawisko, które dotyczy niemal każdej dziedziny 
życia człowieka. Z jednej strony budzi wiele emocji i kontrowersji, z drugiej stanowi 
obiekt pozytywnego odniesienia, a zatem może tworzyć zagrożenia, ale i szanse. Moż-
na powiedzieć, że globalizacja w największym stopniu oddziałuje na trzy płaszczyzny 
życia człowieka: politykę, gospodarkę i kulturę. Większość badań nad globalizacją 
koncentruje się zwykle na zmianach zachodzących w sferze gospodarczej i politycznej. 
Nie mniej jednak zauważyć można, że proces globalizacji coraz częściej ma znaczący 
wpływ na obszar kultury i to zarówno na etapie jej tworzenia, jak i konsumpcji. Mo-
żemy przekonać się o tym doświadczając wpływu innej (obcej) kultury na kulturę 
rodzimą. Powstaje zatem zjawisko dominacji jednej kultury w stosunku do innych 
kultur narodowych, a nawet światowych.

Globalizacja, ze względu na brak jednoznacznej definicji, może być traktowana 
bardzo różnie, skrajnie, lub w oparciu o oceny ideologiczne definiującego. Na ogół 
jednak chodzi tu o pewne uwarunkowania procesu traktowane w miarę możliwości 
równorzędnie [1, s. 148]. Są to: ogólnoświatowa skala, waga i sposób rozwiązywania 
problemów oddziałujących w mniejszym lub większym stopniu na rozwój wszystkich 
społeczeństw, możliwych do pokonania jedynie przy lepszej, szerokiej i wielopłaszczy-
znowej współpracy wszystkich stron.

Globalizacja jest procesem dynamicznym, dlatego jej stopień i przebieg może się 
zmieniać w różnych dziedzinach, może dotyczyć zarówno rynków towarowych, jak 
i rynków usług, produkcji, przemysłu, technologii i wiedzy, a także wzorców kon-
sumpcji i kultury masowej. Bardzo często dostrzega się wpływ globalizacji kultury na 
bezpieczeństwo personalne człowieka.

Termin „globalizacja kultury” pojawił się pod koniec lat 80 XX w. w związku 
z problemem konwergencji narodów i ekspansji relacji kulturowych narodów. Termin 
ten odnosi się do procesu przekazywania wartości, idei, form wyrazu kulturowego 
i artystycznego. W dobie Internetu i szybkiej komunikacji ludzie mogą łatwiej ze sobą 
współdziałać. Wielokulturowość i kosmopolityzm są w pewnym stopniu przejawem 
globalizacji kulturowej, która ma pozytywne i negatywne skutki. Z jednej strony spo-
łeczności są mniej izolowane niż kiedykolwiek w historii, nawet ci, którzy nie mogą 
podróżować, mogą dziś dobrze rozumieć inne kultury i poznawać praktycznie ludzi 
z innych części świata. Ludzie zmieniają swoje poglądy i styl życia pod wpływem 
globalnych trendów kulturowych i konsumpcyjnych. Globalizacja przyczynia się do 
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rozwoju więzi kulturowych między narodami i ma wpływ na migracje ludzi. Innym 
pozytywnym przykładem jest interakcja artystów. Globalizacja pozwala rozmawiać 
z artystami z różnych regionów i prezentować ich prace na arenie światowej. Dzięki 
temu pojawia się mniej stereotypów i nieporozumień na temat innych osób i kultur.

Z drugiej strony globalizacja kulturowa kontynuuje jednak niebezpieczną utratę 
tożsamości kulturowej. Potencjalna utrata tożsamości kulturowej polega na rosnącym 
zagrożeniu asymilacji – absorpcji niskiej kultury większej, rozpadu mniejszości kul-
turowej w kulturze wielkiego narodu. Warto jednak pamiętać, że globalizacja kultury 
różni się od imperializmu kulturowego, który oznacza dość znaczną hegemonię krajów 
rozwiniętych w różnych sferach życia publicznego w stosunku do innego kraju, w tym 
wymuszonego rozprzestrzeniania się wartości zachodnich.

Procesowi inkulturacji narodów towarzyszy wiele obaw z tym związanych, a jedną 
z głównych jest globalizacja kultury, która nie tylko prowadzi do homogenizacji kul-
tury światowej, ale także w dużej mierze reprezentuje „amerykanizację” kultur świata. 
Rozprzestrzenianie się amerykańskich korporacji za granicą ma różne konsekwencje 
dla lokalnych kultur. Na przykład wpływ amerykańskich firm na tożsamość kulturową 
innych krajów można zaobserwować w odniesieniu do żywności. Po pierwsze, samo 
jedzenie jest w wielu krajach integralnym aspektem kultury. Po drugie, restauracje mogą 
wpływać na obyczaje i zwyczaje w społeczeństwach, w których działają. Przykładem 
może być Francja, gdzie społeczeństwo jest dumne z lokalnej kuchni, która poprzez 
narodowe wytwory (np. naleśniki, ciastka) odzwierciedla ich wyjątkową kulturę. Z tego 
też powodu wielu Francuzów obawia się, że amerykańskie sieci restauracji za pomocą 
fast foodów coraz bardziej wypierać będą rodzime wytwory. Ponadto istnieje też pogląd 
wśród społeczeństwa francuskiego, że fast food nie należy do francuskiej kuchni i ma 
niższą jakość niż ich własne produkty.

Zwracając uwagę na znaczenie żywności jako obszar wpływania jednego kraju na 
inne, warto zauważyć, że nie tylko Stany Zjednoczone mogą odgrywać tu rolę dominu-
jącą. Wiele innych krajów również przyczynia się do rozwoju kultury globalnej, a ich 
kultury narodowe mają wpływ na Stany Zjednoczone. Dobrym przykładem branży jest 
Hollywood, gdzie integruje się elementy z więcej niż jednej kultury. Większość ludzi 
uważa Hollywood za coś całkowicie amerykańskiego. Jednak, gdy Hollywood domi-
nuje w kinie światowym, a filmy amerykańskie podlegają wpływom zagranicznym, to 
jednym z powodów sukcesu jest to, że od najwcześniejszych lat miejsce to było otwarte 
na zagraniczne talenty i zagraniczne pieniądze. Czasami też zdarzało się, że niektóre 
filmy amerykańskie były przeróbkami filmów zagranicznych. 
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Celem artykułu jest próba ukazania z jednej strony negatywnych skutków globalizmu 
kulturowego na zagrożenia tożsamościowe człowieka, natomiast z drugiej – przedsta-
wienie najważniejszych elementów tego globalizmu w obszarach bezpieczeństwa per-
sonalnego. Problem badawczy sformułowany przez autora brzmi: w jakich obszarach 
bezpieczeństwa personalnego człowieka najbardziej widoczne są elementy globalizmu 
kulturowego?

1. Wpływ globalizmu kulturowego na zagrożenia tożsamościowe człowieka 

Globalizm kulturowy należy postrzegać jako proces oddziaływania na skomplikowane 
życie wewnętrzne i zewnętrzne człowieka. Źródłem problemów są narastające sprzecz-
ności w naturze człowieka, kulturze, życiu społeczno-politycznym i gospodarczym. 
Wymagają one zastosowania uniwersalnych praw i zasad, według których funkcjonuje 
cała rzeczywistość oraz właściwego postępowania człowieka. 

Kryzys kulturowy i poczucie zagubienia współczesnego człowieka są poniekąd 
konsekwencją braku równowagi między nierównomiernym rozwojem sfery dotyczącej 
mentalności a dokonującym się wokół niego postępem technicznym i technologicznym. 
Rozwój świadomości kulturowej nie idzie bowiem w parze z rozwojem nowoczesnych 
technologii, powodując paradoks nienadążania człowieka za jego własnymi wynalazka-
mi – jak gdyby nie dorósł on jeszcze do właściwego korzystania z nich. Nawiązuje do 
tego Feliks Gross, pisząc na temat efektów krótkotrwałej (po drugiej wojnie światowej) 
pomocy amerykańskiej (zwanej technical assistance), która miała na celu podniesienie 
gospodarcze pierwotnych społeczeństw Afryki poprzez wdrażanie tam technicznych 
urządzeń i nowoczesnych – jak na owe czasy – środków produkcji. Jednak te szczyt-
ne zamierzenia nie powiodły się, gdyż okazało się, że efekty zmierzające do wzrostu 
dobrobytu zależą przede wszystkim od mentalnej strony użytkowników tych cywili-
zacyjnych osiągnięć, którzy w różny sposób i z różnym pożytkiem dla siebie i swego 
rozwoju mogą z nich korzystać [2, s. 209–212].

Agnieszka Cybal-Michalska, zauważając dylematy kształtowania się tożsamości 
w dobie wieloznacznej ambiwalentnej i wielokulturowej współczesności, zwraca uwagę, 
że „[…] istotne staje się nie tylko pytanie, czym jest tożsamość, ale w jaki sposób tożsa-
mość się tworzy i zmienia” [3, s. 13]. W tym kontekście autorka podejmuje się analizy 
i prowadzi badania, zauważając, że w obliczu procesów globalizacji i regionalizacji, 
przejścia od nowoczesności do ponowoczesności, istotne są m.in. takie pytania o to, 
kim jesteśmy jako naród, z czym się identyfikujemy i jakie elementy składają się na 
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naszą tożsamość narodową, jakie na europejską, czy zmierzch państwa narodowego 
oznacza zmierzch tożsamości narodowych, jak równolegle obok tożsamości narodowej 
kształtować tożsamość europejską [4, s. 14].

W literaturze przedmiotu występuje wiele perspektyw postrzegania i interpretacji 
tożsamości (m.in. tradycyjna i ewolucjonistyczna, fenomenologiczna i poznawcza). Po-
dejmowane próby odpowiedzi na powyższe pytania, analiza i interpretacja wskazanych 
zjawisk pozwoliły zauważyć i uświadomić polisemiczność – wieloznaczność – pojęcia 
tożsamości, które zaczęło obejmować coraz szerszy zakres problemów związanych 
ze złożonym procesem postrzegania siebie i innych w ustawicznie prowadzonym 
dialogu wewnętrznym i zewnętrznym. Wydaje się dominować orientacja „stawania 
się”, ciągłości i niepowtarzalności, autorefleksji, systemu samowiedzy. Wielu autorów 
analizuje tożsamość z perspektywy społecznej i jednostkowej, odwołując się do ujęcia 
psychospołecznego, które reprezentują Henri Tajfel i John C. Turner, lub do ujęcia 
fenomenologicznego, reprezentowanego przez Petera Bergera i Thomasa Luckmanna 
[5, s. 33 i n].

Tożsamość indywidualna – osobista – jest związana z takim pojęciami, jak: auten-
tyczność, integralność, sens istnienia, przynależenia, zakorzenienia, autonomii, posza-
nowanie samego siebie. Kształtuje się dzięki charakterystycznej dla człowieka potrzebie 
szukania i kreowania sensu życia i dotyczy jednostki ludzkiej żyjącej w społeczeństwie. 
W powiązaniu z nią, i w pewnym stopniu jako jej warunek, kształtuje się tożsamość 
społeczna. Jednostka konstruuje bowiem swoje ja w obszarze wyznaczonym przez 
zachodzące na siebie grupy i zbiorowości. To one dostarczają specyficznych kategorii 
do opisu siebie samej. W związku z powyższym, osobista tożsamość jest odpowiedzią 
na pytania o dane związane z płcią, wiekiem, rodziną, językiem, religią, wyznaniem, 
narodowością, wykształceniem, pracą, pozycją socjalno-ekonomiczną, poglądami 
politycznymi itp. Z jednej strony składa się na nią poczucie „swojskości” „bycia sobą”, 

„bycia u siebie”, z drugiej zaś – doświadczanie inności w nieustannej konfrontacji 
z ludźmi i grupami społecznymi, ich kulturą, problemami egzystencjalnymi, zabiegami 
i działaniami kreującymi własną tożsamość [6, s. 335].

Do tej bogatej palety określeń dodać można jeszcze „tożsamość człowieka pogra-
nicza”. Można być przekonanym o potrzebie uwzględnienia tej kategorii, jej wartości, 
edukacyjnego znaczenia w zadaniach, jakie powinniśmy realizować na pograniczach 
kultur [7]. Alina Szczurek-Boruta podkreśliła, że tożsamość jest „[...] przede wszystkim 
zadaniem i zobowiązaniem” [7, s. 117]. Odpowiadamy za to zadanie zarówno sami 
przed sobą, jak i przed społeczeństwem.
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Człowiek współczesny – jak to określił Erich Fromm – „tylko żyje w złudzeniu, 
iż wie, czego chce, gdy w istocie chce tylko tego, czego się odeń wymaga. (…) w wy-
niku tego procesu zatraca swoje ja, bez którego nie ma prawdziwego bezpieczeństwa 
wolnej jednostki. Utrata własnego ja wzmaga z kolei potrzebę dostosowania się do 
obowiązujących wzorców” [8, s. 236–237]. W ten sposób jest duża szansa na to, że 
powstanie społeczeństwo jednostek pozbawionych głębi i własnych myśli, niezdolnych 
do krytyki ani dystansu wobec samych siebie, połączonych spontanicznym instynktem 
stadnym [9, s. 103, 149]. Trudno w takiej sytuacji mówić o poczuciu bezpieczeństwa, 
gdyż wyrasta ono na tym, co trwałe i mocne. Bezpieczeństwo ontologiczne ma w tej 
sytuacji – jak twierdzi Anthony Giddens – równie słabe podstawy, co w przypadku 
sztywnego tradycjonalizmu. Przyjmowanie tożsamości, a raczej pseudotożsamości 
w odpowiedzi na oczekiwania innych, powoduje, że „(…) jednostka ma poczucie 
bezpieczeństwa tylko w takim stopniu, w jakim inni uznają jej zachowania za odpo-
wiednie lub rozsądne” [10, s. 261].

Dylemat zależności między indywidualnymi potrzebami a społecznymi oczekiwa-
niami, naturą a kulturą, próbował rozstrzygnąć Erik Erikson, rozpatrując jednostkę 
ludzką równocześnie w trzech płaszczyznach: organizm – natura, ego – Ja – świado-
mość oraz członek grupy społecznej uczestniczący w kulturze i kreujący kulturę. Tak 
więc ego ma stanowić swoisty obszar mediacji między organizmem a wymogami życia 
społeczno-kulturalnego. W swojej koncepcji wyodrębnił cztery czynniki: świadome 
poczucie indywidualnej tożsamości; nieświadome dążenie do trwałego zachowania 
indywidualnego charakteru; realizację syntezy ego; utrzymanie wewnętrznej solidar-
ności z grupowymi ideałami i tożsamością grupową [6, s. 329].

W związku z dokonującymi się zmianami społecznymi, dynamiką i zmiennością 
mikrostruktur oraz makrostruktur, tożsamość może być różnie ujmowana, badana 
i interpretowana. Z pewnością tożsamość jednostkowa związana jest z interakcjami, 
uwikłaniami aktora społecznego w interakcje na poziomie małych grup [11]. W wielu 
ujęciach proponuje się podejście symbolicznego interakcjonizmu, jednak nie wyczer-
puje ono wielu innych możliwości. Jak wskazuje Antonina Kłoskowska, teorie symbo-
licznego interakcjonizmu odnoszą się głównie do kultury społecznej i to głównie do 
tej realizowanej w nieformalnych stosunkach [12, s. 13].

Zauważalny wpływ globalizmu kulturowego na zagrożenia tożsamościowe człowie-
ka dostrzegł Gordon Mathews. Skutkiem tego jest sytuacja, że tożsamość współczes-
nego człowieka, nazwana przez tego autora „tożsamością konsumenta” [13], stanowi 
poważne zagrożenie zarówno dla przyszłości społeczeństwa, jak i samego podmiotu. 
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Budowanie tożsamości w obecnych warunkach jest nieporównywalnie trudniejsze 
niż w czasach przeszłych. Człowiek dawnych społeczeństw miał silne oparcie w tra-
dycji. Jego świat dawał mu schronienie w kulturze, a zawarte w nim odpowiedzi na 
egzystencjalne pytania ofiarowały poczucie względnego bezpieczeństwa. Natomiast 
nowoczesny podmiot – jak pisze Chantal Delsol – uznał się za demiurga. Współczesna 
jednostka, odrzucając dotychczasowe pewniki, utraciła jednocześnie dotychczasowe 
schronienie i stanęła twarzą w twarz ze sprzecznościami egzystencji. Wierzy jedno-
cześnie, że jest „(…) źródłem wszystkich odpowiedzi i pytań, że sama wybiera swoje 
odniesienia. Sądzi, że nie potrzebuje już żadnego świata kulturowego, a raczej jej świat 
kulturowy sprowadza się do jej zachowań, poglądów, definicji, które wynajduje, kiedy 
są jej potrzebne, i które odrzuca, kiedy myśli, że ich czas już przeminął. Współczesna 
jednostka, która nie może nic o sobie powiedzieć, jest kontekstem bez tekstu. Ulega 
wielkiej młodzieńczej pokusie, aby żyć samą tylko wolnością, czystą formą bez treści” 
[10, s. 68–73, 93]. 

W przeszłości dominowały jasne typy tożsamości, matryce tożsamościowe. W czasie 
wojny był to typ patrioty gotowego poświęcić swoje życie w obronie ojczyzny, w czasach 
pokoju lub rozbudowy – typ pracownika, robotnika, społecznika. W innych okresach 
można było zauważyć typy: biurokraty, romantyka, pozytywisty itp. Obecnie coraz trud-
niej wskazać na określony typ tożsamości, występują bowiem wszystkie możliwe, gdyż 
kształtowanie tożsamości człowieka współczesnego stało się procesem ustawicznym, 
dynamicznym, kończącym się, a także nieprzewidywalnym, zmiennym kontekstualnie. 
Coraz częściej wskazuje się, że nie można mówić o jednej tożsamości, ponieważ każdy 
ma ich wiele, a życie społeczne to ciąg epizodycznych interakcji, w których znikają jedne 
tożsamości i pojawiają się kolejne, jak podkreśla Marcin Karłowski [14, s. 85].

Bezpieczeństwu zachowywania tożsamości zagraża też występujący we współczesnej 
globalizacji proces niszczenia kultur. Wiele światów życiowych ulega inwazji elektro-
nicznych mass mediów, transplanetarnej turystyki, globalnego angielskiego, globalnego 
konsumpcjonizmu i innych supraterytorialnych sił, które pozostają w konflikcie z lokalną 
tradycją [14, s. 346].

Wedle wybitnych znawców problematyki lęku – Richarda Lazarusa i Suzan Folkman, 
o rozmiarach i przebiegu stresu czy traumy decyduje subiektywna ocena sytuacji. Teoria 
ta, określana niekiedy jako relacyjna, podkreśla, iż w transakcji zachodzącej między jed-
nostką a otoczeniem ważny jest element oceny i to on decyduje w zasadniczym wymiarze 
o poziomie przeżywanego lęku oraz o tym, czy jednostka poradzi sobie ze stresującymi 
zdarzeniami. R. Lazarus i S. Folkman podkreślają tu także znaczenie osobowościowych 
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predyspozycji jednostki [15]. Zjawisko lęku z postawą aktualnego wartościowania łączą 
także inni zwolennicy poznawczej koncepcji człowieka [16, s. 3–4]. Podobne sytuacyj-
ne i oceniające podejście do zagadnień związanych z odczuwaniem zagrożeń można 
zauważyć w socjologii. „Mediujące matryce interpretacyjne” to sformułowanie, które 
według Piotra Sztompki oznacza istniejący w danej zbiorowości czy kulturze „zasób 
sposobów” patrzenia na zmiany społeczne i interpretowania ich [17, s. 44].

Nieradzenie sobie z własną emocjonalnością sprzyja zaburzeniom osobowości. 
Przykładem może być tu osobowość chwiejna emocjonalnie o typie impulsywnym, bądź 
tzw. osobowość pograniczna, osobowość lękowa, czy osobowość zależna [18, s. 67]. I tak 
charakterystycznymi cechami osobowości impulsywnej są przede wszystkim: chwiejność 
emocjonalna (szczególnie niestałość i nieprzewidywalna zmienność nastroju), draż-
liwość, tendencja do gwałtownych wybuchów negatywnych emocji (złości, gniewu, 
nienawiści), czy też uwielbienia, ujawnianie zachowań, które mogą zagrażać otoczeniu. 
Z kolei osobowość pograniczna specyfikę swą posiada w: niezdolności do kontrolowania 
własnych emocji i impulsywności, skłonności do gwałtownych zachowań, które stano-
wią często źródło konfliktów z innymi ludźmi, stałym doświadczaniu poczucia pustki 
wewnętrznej, skłonności do zachowań autodestrukcyjnych, powtarzających się próbach 
samobójczych, zaburzeniach tożsamości, w pozornie dobrym przystosowaniu do życia 
społecznego. Osobowość lękowa (unikająca) charakteryzuje się m.in.: dominującym po-
czuciem napięcia, niepokoju, lęku, poczuciem małej wartości, nadmierną wrażliwością 
na oceny ze strony innych, co sprzyja ograniczaniu interakcji społecznych i zawężaniu 
grona znajomych ze względu na obawę przed dezaprobatą. Natomiast wśród głównych 
cech osobowości zależnej wymieniane są przede wszystkim: bierne podporządkowywa-
nie się innym, unikanie odpowiedzialności za własne działania, poczucie bezradności, 
niekompetencji, wycofywanie się, nieradzenie sobie ze stresem [18].

Uruchamianie – opisanego przez E. Fromma – psychicznego mechanizmu ucieczki 
od wolności prowadzi do podporządkowywania się innym, konformizmu, bezsilności 
i zatracenia swojej odrębności [9, s. 46]. Jest wyrazem braku cywilizacyjnych kompe-
tencji do działania w warunkach społecznego przyzwolenia na konstruowanie własnego 
stylu życia. Wydaje się zresztą, że współczesne społeczeństwo, będące źródłem kultury 
indywidualizmu i relatywizmu, tylko ułatwia narodziny jednostek narcystycznych. Wy-
rażenie to nie jest przypadkowe, bowiem – jak zauważa Ch. Delsol: „(…) współczesna 
jednostka, nawet dorosła, pozostaje niestałym młodzieńcem, którego charakteryzują 
niespójne pragnienia, sprzeczne wypowiedzi, (...) nieodpowiedzialność” [9, s. 91]. O oso-
bowości narcystycznej w kontekście nowoczesnej tożsamości pisał też Christopher Lasch. 
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Powszechna świadomość globalnego ryzyka, związanego z rozwojem nowoczesnych 
technologii i instytucji, przy jednoczesnym małym poczuciu sprawstwa, powoduje, że 
większość ludzi odgradza się od tych problemów i wycofuje się do świata osobistego, 
oddając się psychicznemu i fizycznemu samodoskonaleniu. Dla interesu społecznego nie 
oznacza to nic dobrego, gdyż osobowość narcystyczna zazwyczaj „(…) słabo rozpoznaje 
potrzeby innych, a uczucia wielkości ścierają się w niej z poczuciem pustki i nieauten-
tyczności. Pozbawiona pełnowartościowych relacji z innymi jednostka narcystyczna dla 
podparcia niepewnego poczucia własnej wartości potrzebuje ciągłego napływu podziwu 
i aprobaty” [19, s. 234–235]. Potrzebuje też „atrapy” poczucia bezpieczeństwa w postaci 
różnego rodzaju produktów i usług, które nieustannie konsumuje. Panujący monopol 
ekonomii – uważany za „ostatnią triumfującą ideologię XXI wieku” [10, s. 149] – tylko 
sprzyja umacnianiu takich postaw. „Kiedy zanikają uniwersalne wartości i sens życia 
zbiorowego, na takiej pustyni ostaje się tylko jeden cel: dobrze żyć w możliwie jak naj-
większym komforcie” [10, s. 150–151].

Globalizm kulturowy negatywnie też wpływa na niedający się wyeliminować 
poziom ryzyka u człowieka. Każde działanie, dokonany wybór, przecieranie szlaku 
wynika z konieczności i rodzi niepewność. W czasach „późnej” nowoczesności ryzy-
ko jest permanentnym elementem podejmowanej przez ludzi aktywności. „Uznanie 
istnienia ryzyka jako takiego, do czego w jakimś stopniu zmuszają nas abstrakcyjne 
systemy nowoczesności, oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację tego, że na-
sze działania w żadnej mierze nie układają się w określony z góry przebieg i zawsze 
pozostają otwarte na przygodne zdarzenia” [10, s. 141]. Kategoria ryzyka, do której 
A. Giddens się odwołuje, nie ogranicza się tylko do nowych zagrożeń, jakie pojawiają 
się aktualnie przed człowiekiem, ale traktuje ją jako pewną postawę wobec rzeczy-
wistości, co wyjaśnia w następujący sposób: „życie w społeczeństwie ryzyka to życie 
z analitycznym nastawieniem do możliwych sposo bów działania, pozytywnych 
i negatywnych, wobec których, jako jednostki i globalnie, stajemy w toku naszej spo-
łecznej egzystencji”. Ryzyko jest tym większe, że zdewaluowało się pojęcie „kontrola”, 
bowiem „zmiany wykraczają poza wszelkie oczekiwania człowieka i wymykają się 
jego kontroli” [10, s. 140–141]. Ryzyko jest zatem wpisane w życie współczesnego 
człowieka, towarzyszy mu w życiu codziennym. Należałoby nawet mówić o świa-
domości ryzyka, które towarzyszy wszelkim jego inicjatywom i działaniom, nawet 
w sytuacjach, gdy wszystko idzie zgodnie z planem. Jednostka musi dzisiaj żyć ze 
świadomością, że coś się może nie udać, że czegoś nie udało się przewidzieć, że coś 
jednak zawsze może zaskoczyć.
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2. Globalizm kulturowy w wybranych obszarach bezpieczeństwo personalnego

Stale wzrasta ilość czynników wynikających z procesu globalizacji, powodujących bez-
pośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Współcześnie o wiele większego 
znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma niebezpieczeń-
stwami, które wynikają z dynamicznego rozwoju cywilizacji, w tym globalizacji kul-
tury. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci 
społecznej, spłycenie kultury, wielką jej zmienność, oderwanie od środowiska życia 
i oderwanie od osoby ludzkiej. 

Globalizacja obejmuje swym zasięgiem wiele aspektów, począwszy od ekonomicz-
nych, a kończąc na kulturowych. Współcześnie analiza zjawisk i zdarzeń determinują-
cych bezpieczeństwo podmiotów wymaga znajdowania związków przyczynowo-skut-
kowych w złożonej postmodernistycznej rzeczywistości (materialnej i niematerialnej). 
Warto uzmysłowić istotę bezpieczeństwa personalnego, aby móc wskazać obszary 
obecności elementów globalizmu kulturowego, który zresztą wyraża się w praktycznie 
nieograniczonej dyfuzji wartości kulturowych, wzorców osobowych, sposobów życia 
i równocześnie potencjalnie nieograniczonej konsumpcji i aktywności kulturalnej.

Bezpieczeństwo personalne to stosunkowo nowa koncepcja, której przedstawiciele 
podejmują starania, by nadać jej wymiar konstruktu teoretycznego – teorii czy koncep-
cji, która może wpisać się na trwałe do nauk o bezpieczeństwie. Jednak przed badaczami 
nurtu personalistycznego w bezpieczeństwie jeszcze długa droga, by osiągnąć taki stan 
i zbudować tożsamość nowej dyscypliny nauk o bezpieczeństwie, w której człowiek 
stanie się głównym punktem zainteresowania i traktowany będzie jako podstawowy 
podmiot bezpieczeństwa.

Human security – bezpieczeństwo jednostki, osobiste, ludzkie czy też inaczej bez-
pieczeństwo personalne – jest obecnie koncepcją, wraz z dokonaniami szkoły kopen-
haskiej przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju pozimnowojennego sposobu 
myślenia i praktyki bezpieczeństwa, a przede wszystkim wywołała szeroki dyskurs na 
temat współczesnego paradygmatu bezpieczeństwa i dominującego w nim podmiotu 
[20, s. 41–59].

Termin human security upowszechnił Raport Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
(UNDP) z 1994 r., jakkolwiek genezy samej koncepcji możemy się doszukiwać w okre-
sie bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej. Już bowiem w czerwcu 
1945 r. – jak zresztą zasygnalizowano w raporcie UNDP – sekretarz stanu USA podczas 
konferencji w San Francisco stwierdził, że bitwa o pokój musi być toczona na dwóch 
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frontach. Pierwszy z nich prowadzi do wolności od strachu (freedom from fear), drugi 
zaś do wolności od niedoli (freedom from wanty) [21, s. 24].

U podstaw rozwoju tej koncepcji leżało również niezadowolenie z poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego i systemu bezpieczeństwa międzynarodowego narastające 
od lat 60. ubiegłego wieku. W połowie lat 70. World Order Models Project (WOMP) 
podjął się próby stworzenia merytorycznych podstaw do budowy bardziej stabilnego 
i sprawiedliwego porządku świata, sygnalizując w swoich pracach problem indywidu-
alnego dobrobytu i bezpieczeństwa1. Była to pierwsza w tym okresie próba zwrócenia 
uwagi na znaczenie kwestii bezpieczeństwa personalnego w prowadzonym wówczas 
dyskursie o kondycji i kierunkach rozwoju ludzkiej cywilizacji. Nie mniej ważne w tym 
okresie okazały się prace specjalistów skupionych wokół Klubu Rzymskiego. W raporcie 
The Limits to Growth zwrócono uwagę na fakt, że każdy człowiek na świecie stoi w ob-
liczu szeregu nacisków i problemów, które wymagają jego uwagi i działania. Problemy 
te dotyczą różnych sfer i wymiarów życia, od problemów codziennego życia, przez 
problemy lokalne, narodowe do problemów globalnych, stąd muszą być uwzględniane 
w perspektywie budowy świata przyszłości [22, s. 17–18].

Podmiotowy charakter bezpieczeństwa uwypuklił Ryszard Rosa, który upowszech-
nił termin bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego w filozofii bezpieczeństwa. 
Stwierdził m.in.: „Świat, w którym żyjemy i który współtworzymy, u progu XXI w. znalazł 
się po raz kolejny w punkcie zwrotnym, charakteryzującym się zmianami systemowymi, 
obejmującymi wszystkie sfery życia jednostek, społeczeństw i państw – w tym sprawy 
szeroko pojętego bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego” [23, s. 5]. Chodzi 
o uwypuklenie dynamicznej proweniencji bezpieczeństwa, które ulega przemianom 
adekwatnym do rozwoju cywilizacyjnego. Przemianom ulega zarówno podmiot, jak 
i jego otoczenie przedmiotowe (wewnętrzne i zewnętrzne). Prospektywny (dynamicz-
ny) charakter bezpieczeństwa personalnego jest obecnie istotnym czynnikiem badań 
nad nim. Jest to kwestia o tyle istotna, że stanowi integralny element etymologicznego 
(teoretycznego) i praktycznego znaczenia bezpieczeństwa. Podmiot bezpieczny to 
podmiot rozwijający się, doskonalący jakość swojej egzystencji. Należy zwrócić uwagę 

  1 The World Order Models Project (WOMP) powstał w 1968 r. w ramach the World Law Fund. Sta-
rał się promować wartości, które mogły być przyjęte jako cele i podstawa dla nowego porządku 
świata, opartego na pokoju, sprawiedliwości społecznej, dobrobycie gospodarczym, równowadze 
ekologicznej i szerokim udziale społeczeństwa w życiu politycznym. Por.: http://www.worldpolcy.
org/history [dostęp: 25.06.2019].

136 Andrzej pieczywok



na dwa wymiary rozwoju w odniesieniu do bezpieczeństwa personalnego. Pierwszy to 
rozwój wpisany w ogólną definicję bezpieczeństwa, natomiast drugi to rozwój, który 
jest integralnym czynnikiem przedmiotowego otoczenia. Zatem proces prospektyw-
nego doskonalenia dotyczy podmiotu (jest to paradygmat bezpieczeństwa), ale także 
środowiska bezpieczeństwa, które ulega przemianom wraz z modyfikacjami, jakie 
w nim dokonuje podmiot. W ten sposób dynamiczny proces zmian charakteryzuje 
bezpieczeństwo personalne i strukturalne. 

Wiele miejsca bezpieczeństwu personalnemu człowieka poświęcił Krzysztof Drabik, 
traktując je z jednej strony jako koncepcje czystego rozumu praktycznego Immanuela 
Kanta, bezpieczeństwo podmiotów w sprawiedliwym państwie, czy też jako podmiot 
wymiany społecznej [24].

Bezpieczeństwo personalne można definiować w perspektywie negatywnej jako 
brak zagrożeń dla wielu kluczowych wartości dla ludzi, w tym najbardziej podstawo-
wych, jak chociażby bezpieczeństwo fizyczne. Jako przykład może posłużyć tu definicja 
Kantiego Bajpai, według którego bezpieczeństwo personalne „(...) odnosi się do ochrony 
bezpieczeństwa osobistego jednostki i jego wolności od pośrednich i bezpośrednich 
zagrożeń przemocą. Promowanie rozwoju człowieka i dobrych rządów i, jeśli to ko-
nieczne, stosowanie sankcji zbiorowych i siły zajmują centralne miejsce w systemie 
zarządzania bezpieczeństwem ludzkim” [25, s. 1–4]. Można również podejść do nie-
go w sposób pozytywny, jak czyni to chociażby Sabine Alkire, przyjmując, że celem 
bezpieczeństwa personalnego „(…) jest ochrona żywotnego rdzenia życia wszystkich 
ludzi przed krytycznymi dla nich, powszechnymi zagrożeniami – ochrona, która nie 
zaburza długookresowego rozwoju ludzi” [26].

W bezpieczeństwie personalnym szczególnie widoczny jest „podmiot”, któremu 
najczęściej przypisuje się dwie ważne cechy: świadomość i aktywność, które różnią 
go od pojęcia „przedmiot”. Gdyby jednak poprzestać na takiej dalece uproszczonej 
interpretacji, to nie byłoby możliwe używanie go w stosunku do państwa czy innej 
instytucji, którym trudno przypisać wskazane powyżej cechy, lecz jedynie do człowieka. 

Z perspektywy nauk o bezpieczeństwie istotne jest ujęcie podmiotu w sposób 
ontologiczny. W znaczeniu ontologicznym podmiot jest tym, co będąc samoistne, 
stoi u podstaw czegoś innego, jest więc swoistym fundamentem, nosicielem czegoś 
wyróżniającego go z otoczenia. Jest to taki sposób istnienia, że podmiot, który go 
posiada, może być nośnikiem różnorakich właściwości i działań, stając się przez to 
sprawcą zmian, zachowując jednakże swoją indywidualność [27, s. 245]. Warto w tym 
miejscu przytoczyć słowa Romana Ingardena, który uważa, że wśród „(…) przedmiotów 
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trwających w czasie indywidua żywe, a w szczególności indywidua świadome tworzą 
pewną egzystencjalnie wyróżniającą się grupę, zachowując w zmienności czasu ścisłą 
identyczność i odznaczając się autonomiczną podmiotowością” [28, s. 36]. Zatem 
z ontologicznego punktu widzenia podmiot jest bytem obiektywnym, świadomym, 
autonomicznym, swoistym indywiduum zdolnym do podejmowania określonych 
działań. W tym ujęciu w pełni zasadne jest stosowanie terminu „podmiot” nie tylko 
w odniesieniu do człowieka, ale i do reprezentujących go grup społecznych, chociażby 
rodziny, a nawet instytucji państwa.

W przypadku bezpieczeństwa personalnego na uwagę zasługuje również pojęcie 
personalnej przestrzeni bezpieczeństwa. Można ją określić najogólniej jako bezpo-
średnią przestrzeń otaczającą podmiot, wyodrębnioną często fizycznie i emocjonal-
nie, obejmującą zarówno składniki materialne, jak i duchowe, wkroczenie w którą 
bez akceptacji ze strony podmiotu może być odbierane przez niego jako zagrożenie. 
W takiej formule definicyjnej na personalną przestrzeń bezpieczeństwa oddziałują 
trzy sfery: ekologiczna (związana z przestrzenią życiową człowieka, w której zaspokaja 
swoje potrzeby egzystencjalne i w której istotną rolę odgrywają relacje człowieka ze 
środowiskiem przyrodniczym), społeczna (związana z przestrzenią społeczną, w której 
istotną rolę odgrywają relacje człowieka z innymi ludźmi i instytucjami o charakterze 
społecznym) oraz kulturowa (związana z przestrzenią kulturową, w której istotną rolę 
odgrywają relacje człowieka z materialnymi i niematerialnymi wytworami szeroko 
rozumianej kultury) [29, s. 208–209].

Bezpieczeństwo personalne (jednostki), jak widać można rozpatrywać w różnych 
obszarach i kategoriach funkcjonowania człowieka. Z jednej strony jako konstrukt 
osobowościowy, czy też procesualny wymiar doświadczania otaczającej rzeczywistości, 
z drugiej podmiotowość, wolność i odpowiedzialność.

I właśnie w tych wybranych obszarach bezpieczeństwa personalnego pojawia się 
globalizm kulturowy, poprzez proces uniformizacji kultury. Ta uniformizacja może 
przybierać różną postać m.in. poprzez przenoszenie pewnych wzorców kulturowych 
za pośrednictwem massmediów, kontaktów osobistych, nabywania produktów itp. Po-
znawana treść własnych przeżyć staje się powodem ambiwalentnych postaw. Poczucie 
lęku, obawa, trwoga wynikające z doświadczenia egzystencjalnej niewystarczalności 
przeplatają się z zachwytem nad światem i ludzkimi możliwościami. Jednakże osta-
teczny bilans życiowych zwycięstw i porażek zmusza człowieka do uznania niesamo-
dzielności i kruchości własnego istnienia. We wszystkich trudnych doświadczeniach 
szuka on pomocy u innych. Oczekuje wsparcia od społeczeństwa. Wzmacnia swoją 
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niedostateczną siłę wynalazkami naukowymi. Spodziewa się umocnienia swojej by-
towości, bo jego własne siły zawodzą [30, s. 123].

Wskazując na niektóre elementy globalizmu kulturowego w bezpieczeństwie per-
sonalnym człowieka, warto zwrócić uwagę na rozwój telewizji satelitarnej i kablowej, 
telekomunikacji, w tym telefonii komórkowej, komputeryzacji oraz transportu lotni-
czego i samochodowego. Wiele z upowszechniających się technik pozwala na rozsze-
rzenie możliwości osobistych wyborów kulturalnych, ale też wiele poprzez zachodzące 
równolegle procesy ekonomiczne wybory te sugeruje, a niekiedy wręcz narzuca. Jak 
zauważa Benjamin R. Barber, cały system medialny wygrywa ludzkie kompleksy, by 
przejąć inicjatywę w kształtowaniu potrzeb osobistych człowieka [31].

Potrzeby osobiste właśnie wynikają z obszaru personalnego jednostki i są prawem 
do jej wolności, odpowiedzialności za siebie, swoje postępowanie i za innych. Cen-
tralnym aspektem podmiotowości w ujęciu globalizmu kulturowego jest sprawczość, 
czyli przyczynowość osobista i jej poczucie. Do pozostałych aspektów podmiotowości 
należy zaliczyć wolność wyboru, partnerskie, autentyczne kontakty interpersonalne 
oraz odpowiedzialność moralną, której jednym z warunków jest aktywność pojmowana 
jako wolność i możność wyboru. 

Twierdzenie zwolenników globalizacji kulturowej, że rynek dostarcza ludziom tyl-
ko tego, czego sami pragną, należy bowiem skorygować aktywnością jeszcze jednego 
czynnika charakterystycznego dla procesu, mianowicie reklamy. Dysponuje ona dzisiaj 
250 mld dolarów budżetu [32, s. 21]. Takie telewizje jak MTV, Mode, Travel, nie tylko 
pokazują trendy w światowej muzyce, modzie czy turystyce, ale są także 24 godzinną 
reklamą przemysłu muzycznego, turystycznego czy odzieżowego. Jak interesująco za-
uważył izraelski pisarz Amos Oz, największym zagrożeniem związanym z zachodzącymi 
procesami jest globalna infantylizacja, zmiana ludzi w ogłupione pożądaniem zabawek 
dzieci, narodzone, by kupować [33]. Zjawisku temu przypisuje się niekiedy nazwę „ga-
tyzm”, oznaczającą m.in. rutynizację zabawy [34, s. 280].

Jednym z podstawowych celów mediów jest nie tylko przekazywanie informacji, ale 
również wzbudzanie emocji, wpływanie na ludzkie potrzeby, nakłanianie do podejmowa-
nia konkretnych zachowań, kształtowanie postaw. „Ilekroć włączamy radio lub telewizor, 
ilekroć otwieramy książkę, czasopismo albo gazetę, ktoś próbuje nas edukować, przeko-
nać do zakupu jakiegoś produktu, namówić do oddania głosu na konkretnego polityka 
albo do przyjęcia określonego poglądu na sprawiedliwość, prawdę i piękno” [35, s. 10].

Globalizm kulturowy w bezpieczeństwie personalnym człowieka wywiera znaczący 
wpływ na sposób odczuwania przez dana jednostkę poziomu bezpieczeństwa. Warto 
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w tym miejscu podkreślić istotną rolę indywidualnych cech wpływających na poczucie 
bezpieczeństwa lub zagrożenia dla jednostki. W tej grupie cech można wyróżnić np. 
indywidualne tendencje do doświadczania lęku bądź strachu przez dany podmiot. 
Obok zaś tendencji lękowych należy też mieć wzgląd na problem odczuwania strachu 
będącego reakcją na zdecydowanie bardziej realne bądź już występujące zagrożenia, 
czy też niezrównoważenie emocjonalne. Jest ono rezultatem umniejszania poczucia 
bezpieczeństwa przez wrodzoną skłonność danej jednostki do ocen pesymistycznych, 
czy negatywnych.

Jednakże z uwagi na fakt, iż regulatorem zachowań społecznych jest prawo, toteż 
system normatywny stanowi wysoce użyteczne narzędzie dla określania relacji zacho-
dzących pomiędzy bezpieczeństwem jednostki a elementami globalizmu kulturowego.

Podsumowanie 

Podsumowując, należy stwierdzić, że globalizm kulturowy jest procesem dynamicznym 
i dlatego jego wpływ na funkcjonowanie człowieka może dotyczyć wielu jego obszarów 
funkcjonowania (edukacji, pracy zawodowej, czasu wolnego itp.). Przenikanie się kultur 
na różnych płaszczyznach jest bardzo widoczne, jak nigdy wcześniej w XXI w. w efek-
cie czego wykształcił się swoisty fenomen często określany jako „multikulti” widoczny 
zarówno w kulturze państw europejskich i pozaeuropejskich. 

Cel artykułu został zrealizowany, gdzie autor przedstawił kilka negatywnych skut-
ków wpływu globalizmu kulturowego na bezpieczeństwo tożsamościowe człowieka. 
Sformułowany problem badawczy został rozwiązany. Na jego podstawie można stwier-
dzić, że globalizm kulturowy najbardziej jest obecny w takich obszarach bezpieczeń-
stwa personalnego człowieka, jak: osobowość i tożsamość, podmiotowość, wolność 
i odpowiedzialność, odczuwanie ryzyka, lęku, stresu, czy też niepewności. Należy 
jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że globalizm kulturowy nie tylko w sposób 
negatywny oddziałuje na człowieka, ale też ma pozytywny wpływ np. w postępie tech-
nologicznym i komunikacyjnym oraz wynikającą z niego zdolnością przekraczania 
ograniczeń przestrzennych, otwartości kulturowej i międzykulturowej, osłabieniu 
ksenofobii, zaściankowości itp.

Aby kształtować bezpieczeństwo personalne człowieka, trzeba kształtować też 
osobowości wolne i zintegrowane, posiadające inicjatywę, zdolne do działań twórczych 
i odpowiedzialnych. Należy uczyć każda osobę, by była za siebie odpowiedzialna, będąc 
również odpowiedzialną za innych. Wielkie znaczenie w tym zakresie należy przypi-

140 Andrzej pieczywok



sać edukacji dla bezpieczeństwa, zarówno tej szkolnej, jak i pozaszkolnej (rodzinnej, 
rówieśniczej, medialnej itp.). Edukacja nie tylko ma przekazywać wiedzę i kształto-
wać umiejętności przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom, ale też musi odkrywać 
uzdolnienia wychowanka, rozwijać jego aktywność poznawczą i kulturową, uczyć go 
nadawania sensu doświadczeniu, rozumienia spraw konkretnych i budzić chęć do 
poszukiwań skutecznych rozwiązań.
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