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Nowa Germania,
niemieckość, paragwajskość
i problem tożsamości społecznych
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Każdy i każda z nas posiada wiele różnych tożsamości,
które definiują nas jako osobę w społeczeństwie. Wbrew
częstym założeniom tożsamości społeczne – narodowość,
etniczność, płeć, klasa społeczna, zawód, przynależność
polityczna czy piłkarska – nie są zawsze obecne czy
istotne. Tożsamości są raczej wywoływane i performowane (ang. performed) sytuacyjnie. Innymi słowy,
w zależności od okoliczności odtwarzamy różne role
i tożsamości, czy też rozmaite „gęby”, używając terminu
Gombrowicza. Jeśli zatem w odmiennych momentach
przyjmujemy różne tożsamości, które inaczej definiują,
kim jesteśmy i zakładają inne relacje społeczne, inny
rodzaj wiedzy o świecie i oczekiwania odnośnie do zachowania, to dlaczego zakładamy, że jesteśmy pojedynczymi
osobami, trwałymi i ciągłymi w czasie? Jak to jest, że
w jednym momencie mogę być niemieckim-Ja, w innym
Germanino-Ja i wierzyć, iż jestem jednym Ja? Odpowiem
na to pytanie, bazując na przykładach z moich etnograficznych badań w Nowej Germanii, Paragwaju oraz na
filozoficznych teoriach tożsamości indywidualnej (ang.
personal identity). Zanim jednak przejdę do debaty teoretycznej, przedstawię przykłady rozumienia niemieckości
i paragwajskości przez uczestników moich badań.
Nueva Germania

Położona na północy Paragwaju miejscowość Nowa
Germania (hiszp. Nueva Germania) została założona

przez niemieckich osadników w 1887 roku. Inicjatorami
migracji byli Bernhard Förster i Elisabeth Förster-Nietzsche. Zainspirowani ideami narodowo-rasowymi i szerzącym się antysemityzmem postanowili urzeczywistnić
pomysł wspólnego przyjaciela, Ryszarda Wagnera,
i założyć czysto niemiecką, eugeniczną osadę, z dala
od wpływów żydowskich. Z racji owego historycznego
i ideologiczno-rasistowskiego precedensu Nowa Germania przyciąga wielu dziennikarzy i reporterów, którzy
często przedstawiają jej obecnych mieszkańców przez
krzywdzący pryzmat sensacji. Większość opisów dziennikarskich redukuje niestety ich życiorysy do wydarzeń
sprzed ponad 130 lat, zamiast zachęcać do ich zrozumienia. Takie sensacyjne formy często starają się odnaleźć
„nazistów w dżungli”. Mój przyjaciel Arnold Garcia,
urodzony i wychowany w Nowej Germanii, skomentował ten problem w taki sposób: „Mam nadzieję że Nowa
Germania nie będzie zapamiętana jako pierwszy protonazistowski projekt rasowy, ale jako pierwszy nieudany
protonazistowski projekt rasowy”.
Obecnie Nowa Germania to wiejska społeczność,
która żyje bez większych konfliktów, a jej mieszkańcy nie
mają wielkich aspiracji ideologicznych. Jest to relatywnie
uboga gmina, do której luksusy współczesnego życia,
takie jak elektryczność, radio, telewizja czy zasięg telefonii
komórkowej, dotarły dopiero w ciągu ostatnich trzech
dekad. Te zmiany znacząco wpłynęły na społeczność,
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Brama wjazdowa do Nowej Germanii. Fot. Jonatan Kurzwelly
Jednoczesne prezentowanie dwóch flag jest przez wielu interpretowane jako symbol Nowej Germanii
i wszystkich Germaninos, a nie jako symbol dwóch oddzielnych państw. Fotografia z obchodów 127. rocznicy założenia miejscowości, 23 sierpnia 2014. Fot. Jonatan Kurzwelly
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przyczyniając się do masowej migracji młodych do miast,
starzenia się populacji oraz zmiany celów i możliwości życiowych. Rosnące bezrobocie oraz ciągle pogarszające się
warunki rolników boleśnie uderzają w Nową Germanię.
Pod tym względem sytuacja tego miejsca jest odmienna
od innych miejscowości założonych przez europejskich
osadników, takich jak na przykład Colonias Unidas na
południu kraju, które są dużo bogatsze i oferują więcej
możliwości.
Moje teoretyczne zainteresowanie Nową Germanią,
jako antropologa, skupiało się na badaniu tożsamości oraz
emicznego rozumienia niemieckości i paragwajskości1.
W celu przeciwstawienia się praktykom opisu rzeczywistości przez wyłącznie jednego autora zaprosiłem różnych
mieszkańców, by za pomocą tekstu i fotografii opisali
tematy i historie, które uznają za ważne. W tym artykule
użyję fragmentów niektórych z tych opowieści2 oraz
moich obserwacji z 18 miesięcy badań etnograficznych
w Paragwaju, by omówić wspomniane teoretyczne ujęcie
tożsamości społecznych.
Bycie Niemcem, Paragwajczykiem i Germanino

Waltraud Haudenschild, jedna z uczestniczek mojego
projektu mieszkająca w gospodarstwie oddalonym o kilka
kilometrów od centrum Nowej Germanii, opisała różnicę
między Niemcami a Paragwajczykami jako polegającą
głównie na odmiennym podejściu do pracy, zarządzania
finansami i gospodarstwem domowym. Waltraud swoimi
fotografiami opisywała własne gospodarstwo, hodowane
rośliny i owoce, ciężką pracę przy wydobywaniu gliny
i wypalaniu cegieł. Zdjęcia pasącego się bydła symbolizują
oszczędność. „Bydło jest naszego rodzaju Sparkasse (kasą
oszczędnościową). Na co dzień doglądamy naszych krów,
ale ich nie sprzedajemy. Dla nas są one oszczędnością na
niespodziewane wydatki oraz na starość”. Waltraud argumentowała, że z racji braku publicznej kasy chorych oraz
planów emerytalnych w Paragwaju posiadanie dostatecznych oszczędności finansowych jest koniecznością.
„Niemcy są inni, dlatego że ciężko pracują, oszczędzają i odkładają na przyszłość” opowiadała Waltraud.
„Każdy Niemiec w Nowej Germanii ma swój ogródek
warzywny, produkuje sery i piecze ciasta. Paragwajczycy
1

Emiczne (ang. emic) badania starają się zrozumieć lokalną perspektywę, natomiast etyczna (ang. etic) perspektywa jest z pozycji
badacza lub innego obserwatora zewnętrznego.

2

Całość tych opowieści oraz dłuższe wprowadzenie do historii
i obecnej sytuacji w Nowej Germanii są dostępne w mojej pracy
doktorskiej. Bardziej obszerna wersja tego tekstu ukazała się również w języku angielskim w czasopiśmie Identity: An International
Journal of Theory and Research.

tego nie robią, oni mają inne wartości i bardziej zależy im
na gadżetach i dobrym ubiorze”. Parafrazując Waltraud
za pomocą pojęcia z nauk społecznych, różnica między
niemieckością i paragwajskością jest performatywna
(ang. performative) i kształtowana w relacji do innego.
Bycie Niemcem sprowadza się do aktywnego odtwarzania
niemieckości, która jest definiowana w opozycji do paragwajskości i polega na innym planowaniu i zarządzaniu
gospodarstwem domowym i finansami.
Carlos Benitez, kolejny uczestnik mojego projektu,
opisał różnicę między Niemcami a Paragwajczykami jako
efekt historycznej adaptacji do innych środowisk klimatycznych. Zimny klimat europejski i długie zimy wpłynęły
na kulturę ciężkiej pracy i oszczędności. Tropikalny klimat
paragwajski, pozwalający na całoroczne zbiory różnych
warzyw i owoców, oraz wysoka wilgotność powietrza
i temperatura utrudniająca przechowywanie produktów
i pracę podczas najcieplejszych godzin dnia wytworzyły
kulturę współpracy oraz dzielenia się nadwyżką produkcji
z innymi. Carlos porównał na przykład świniobicie wśród
Niemców i Paragwajczyków.
Niemcy, według ich europejskiej tradycji, starają się
przetworzyć i zakonserwować wszystkie części świni, by
móc spożywać ją przez długi czas. Paragwajczycy z kolei
wyprawiają przyjęcie, zapraszają rodzinę, przyjaciół
oraz sąsiadów i tego samego wieczora ze świni już nic
nie zostaje. Carlos, będąc błyskotliwym i samorodnym
teoretykiem, pokusił się o analizę zaobserwowanej prawidłowości. „Solidarność i dzielenie się jest inną formą
oszczędności”, stwierdził. Niemcy odkładają na przyszłość
poprzez długotrwałe przechowywanie pożywienia, natomiast Paragwajczycy dzielą się pożywieniem i oczekują,
by również dzielono się z nimi w przyszłości. Carlos
podsumował swoją wypowiedź stwierdzeniem, że Niemcy
i Paragwajczycy wypracowali inne odpowiedzi na to samo
ludzkie pytanie: „Co będę jutro jadł?”. Dysproporcja nie
ogranicza się jednak do technologicznych rozwiązań
i zarządzania gospodarstwem, ale wpływa na wiele innych
aspektów życia. Te rozbieżności w zarządzaniu gospodarstwem i finansami wpływają na szersze różnice kulturowe
i moralne oraz na wzajemne osądzanie: Niemcy uważają
Paragwajczyków za leniwych i rozrzutnych, natomiast
Paragwajczycy Niemców za indywidualistycznych, sknerowatych i niepotrafiących się dobrze zabawić.
Oczywiście oba powyższe ujęcia są stereotypowe i w
praktyce rzadko się potwierdzają. Obrazują jednak pewien
rodzaj rozumienia dwóch tożsamości, który wydaje się
ważnym podziałem społecznym, determinującym ludzkie
zachowanie, strategie ekonomiczne i moralne poglądy
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Świniobicie. Fot. Jonatan Kurzwelly
„Krowy to nasza Sparkasse.” Fot. Jonatan Kurzwelly
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na temat dobrego życia. Ta różnica, która na podstawie
powyższych wypowiedzi zdaje się esencjalistyczna i deterministyczna, jest kontestowana przez inną lokalną tożsamość, Germaninos, która inaczej dzieli społeczeństwo.
Słowo Germaninos oznacza wszystkich mieszkańców Nowej Germanii, niezależnie od ich przynależności narodowej czy etnicznej. Tożsamość ta jest często
używana, by stworzyć poczucie wspólnoty i odróżnić się
od mieszkańców innych gmin czy miast – w szczególności
mieszczuchów z Asunción, stolicy Paragwaju, i bogatej
południowej części państwa. Jest to również kategoria
podkreślająca wspólną przeszłość Germaninos i wspólne
budowanie przyszłości. Nie neguje ona innych podziałów,
ale umniejsza ich wagę – nie jest istotne, kto jest Niemcem, a kto Paragwajczykiem, ale że wszyscy jesteśmy
Germaninos.
Może się wydawać, że występuje tutaj logiczna
niespójność polegająca na wzajemnie wykluczających
się argumentach. Pierwszy argument stwierdza, że bycie
Niemcem lub Paragwajczykiem determinuje ludzi: jest
pewnego rodzaju esencją, która określa ich podejście do
życia i moralność. Drugi, że wszyscy mieszkańcy Nowej
Germanii to Germaninos, a bycie Niemcem czy Paragwajczykiem nie ma dużego znaczenia. Pierwszy argument,
stwierdzający, że bycie Niemcem czy Paragwajczykiem
definiuje daną osobę, jest esencjonalizmem i determinizmem, natomiast drugi neguje esencjonalizm i stwierdza,
że bycie Niemcem czy Paragwajczykiem nie jest istotne.
Logicznie rzecz biorąc, niemożliwe jest przyjęcie obu
twierdzeń jednocześnie – jedno z nich bądź oba powinny
być błędne. W praktyce jednak ta sprzeczność nie jest
widoczna i nie ma znaczenia, dlatego że te odmienne
tożsamości nie współistnieją jednocześnie, ale są używane
w różnych momentach3 .
Stąd też można wysnuć wniosek, że ludzie nie
zawsze są uniwersalnie logicznie spójni. Raczej należy
zaobserwować, iż w różnych kontekstach, w odmiennych sytuacjach, używamy różnorakich tożsamości czy
ról. Podobne przykłady znajdziemy na całym świecie.
Jak trafnie zaobserwowali moi studenci, w niektórych
sytuacjach Afrykanerzy odróżniają się od Anglo-Afrykanów na podstawie etniczności, czasami jednak określają
się razem rasowo jako biali, a w jeszcze innych sytuacjach
podziały etniczne i rasowe nie grają roli i jako obywatele
RPA odróżniają się od Nigeryjczyków, Kongijczyków czy
Zimbabwejczyków.
3

Max Gluckman opisał ten fenomen jako „poprzeczne więzi” (ang.
cross-cutting ties) [Gluckman], Jonathan Okamura zaś jako „etniczność sytuacyjną” (ang. situational ethnicity) [Okamura].

Te sytuacyjnie używane tożsamości mogą być
szerzej rozumiane jako różnego rodzaju „epistemiczne
ramy”, które dostarczają innych form wiedzy, podziału
społeczeństwa, zależności międzyludzkich i oczekiwań
działania w świecie. Oczywiście te epistemiczne ramy czy
tożsamości nie zawsze są logicznie sprzeczne, często są
one po prostu niewspółmierne, przynależą do innych skal
(tak jak litry, skale dźwiękowe, stopy podatkowe i oceny
w indeksie studenta). Podkreślić należy również, że tożsamości są płynne, zmieniają swoje znaczenia i krzyżują
się z innymi rolami i ramami epistemicznymi. Tożsamości
społeczne nie są stałe i wszechobecne.
Pojęcie „Ja”

To spostrzeżenie, że tożsamości nie są wszechobecne,
ale używane sytuacyjnie, nasuwa wiele pytań, często
odnoszących się do wielkich debat w filozofii i naukach
społecznych. Na przykład co wpływa na to, że ta, a nie
inna tożsamość jest używana w danej sytuacji? Do jakiego
stopnia możemy mieć kontrolę nad tym, jakiej tożsamości
używamy w konkretnym momencie, a jak dalece jest to
determinowane przez ogólnie przyjęte reguły i struktury
społeczne, prawne czy językowe? Jakie są etyczne i polityczne konsekwencje używania i reprodukowania danych
tożsamości? W tym tekście skupię się jednak na innym
filozoficznym zagadnieniu, które wydaje mi się wyjątkowo
ważne dla głębszego zrozumienia tożsamości społecznych
– na relacji pomiędzy tożsamościami społecznymi a „tożsamością indywidualną”, tak zwanym pojęciem „Ja” (ang.
personal identity albo the Self – w tym tekście te pojęcia
należy rozumieć jako synonimy, używane przez różnych
filozofów). Jeśli w odmiennych momentach przyjmuję
różnego rodzaju tożsamości, które inaczej mnie określają
jako osobę, to skąd wywodzi się moje założenie, iż jestem
stałą i trwałą w czasie osobą? Innymi słowy, jak to jest, że
w jednej sytuacji mogę być Niemcem lub Paragwajczykiem, w innej Germanino i wciąż zakładam, że jestem tą
samą pojedynczą osobą, pojedynczym Ja?
Z jednej strony, mieszkańcy Nowej Germanii
zakładają, że niemieckość i paragwajskość są uwarunkowane przez biologię, pokrewieństwo lub fenotyp. Często
powtarzana metafora: „jeśli kot urodzi się w psiej kolebce,
to nadal pozostaje kotem, a nie psem” obrazuje takie
rozumowanie. Inaczej mówiąc, zakładają, że tożsamość
indywidualna jest związana z ciągłością biologiczną, czyli
ciągłość i trwałość Ja w czasie zależy od faktu posiadania
jednego ciała. Jak to obrazuje klasyczna metafora statku
Tezeusza, takie rozumienie nie jest oczywiste. Tak jak
drewniane statki, nasze ciała ulegają ciągłym zmianom.
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Bycie rolnikiem (hiszp. campesino) to kolejna sytuacyjnie wywoływana
tożsamość. Fotografia z manifestacji w Asunción. Fot. Jonatan Kurzwelly
W każdą niedzielę Arturo Rauls prowadzi niemieckojęzyczny program radiowy.
Czasami Alfredo i Herminio Stern dają koncert na żywo. Fot. Jonatan Kurzwelly
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Nasza percepcja, pamięć, doświadczenia, osobowość
i życie wewnętrzne są również w nieustannym procesie
zmian i rozwoju4. Błędem jest zatem założenie, że nasze
poczucie trwałości i ciągłości w czasie jest zależne od
trwałości pojedynczych biologicznych lub psychologicznych charakterystyk.
Z drugiej strony, niemieccy mieszkańcy Nowej Germanii zakładają, że ktoś może być odniemczony (niem.
entdeutscht albo verhiesiegt) na podstawie niematerialnych cech. Innymi słowy, niektórzy są postrzegani jako
odniemczeni pomimo ich niemieckich korzeni i fenotypu,
na podstawie języka, religii czy przestrzegania pewnych
tradycji. Nie da się wytłumaczyć czy zredukować tożsamości indywidualnej ani tożsamości społecznych do
jednego rdzenia czy esencji, do żadnych elementów ciała
czy umysłu, które je określają.
Filozof Derek Parfit opisał nasze poczucie Ja, naszą
tożsamość osobistą, jako zbiór psychologicznych łańcuchów spajających (ang. psychological chains of connectedness). Nasze poczucie jedności bazuje na różnych
elementach, które nas konstytuują – na różnych łańcuchach, które nie są rzeczywiste w sposób materialny, ale
trwają w czasie poprzez wyobraźnię, pamięć i charakter [Parfit]. W takim ujęciu możemy zrozumieć bycie
Niemcem jako jeden z wielu psychologicznych łańcuchów, który ze względu na wiarę w jego trwałość w czasie
wpływa na naszą wiarę w bycie pojedynczą osobą. Możemy również zrozumieć, że inne tożsamości i role społeczne, takie jak bycie Germanino, bycie mężczyzną lub
kobietą, rolnikiem, kibicem piłkarskiego klubu Olimpia
albo Cerro Porteño, są innymi łańcuchami psychologicznymi, które w różnym stopniu i w różnych momentach
konstytuują nasze poczucie Ja.
Inne wytłumaczenie tożsamości osobistej pochodzi
od filozofa Daniela Dennetta, który zaproponował, by rozumieć nasze poczucie Ja, naszą wiarę w bycie jedną, ciągłą
i trwałą w czasie osobą jako środek ciężkości narracyjnej
(ang. center of narrative gravity). Dennett rozumie nasze
poczucie Ja jako abstrakcję, którą można porównać do
pojęcia środka ciężkości. Środek ciężkości jest teoretyczną
abstrakcją fizyków i sam w sobie nie ma żadnych właściwości fizycznych, mimo to jest on wyraźnie obecny
4

Osoby religijne mogą zasugerować, iż poczucie Ja nie zależy od
ciągłości w czasie ciała lub umysłu, ale od duszy lub ducha.
Pomijając pytania o dowody na istnienie takiego niematerialnego
elementu, w zależności od stosowanej doktryny, wydaje się, że
duszę można również rozumieć jako zmienną, tak samo jak zmieniający się statek – może ona być zagubiona, nawrócona, nieczysta
lub niewinna i ostatecznie jej los i ocena moralna zależą od czynów
danej osoby.

i odczuwalny w życiu codziennym [Dennett]. Analogicznie
błędem jest szukanie naszego poczucia Ja w mózgu lub
fizycznych właściwościach – jako osoby nie jesteśmy spójnymi pojedynczymi bytami. Sami tworzymy swoje poczucie
spójności poprzez autobiograficzną narrację, wewnętrzną
opowieść, w której Ja jest głównym bohaterem historii.
Niepotrzebne są również żadne metafizyczne cuda, by
rozpoznać więcej osób w jednym ciele. Z łatwością można
rozpoznać młodego Bilbo Bagginsa i starego Bilbo Bagginsa
w powieściach Tolkiena, gdy nasza narracja nie skupia się
na jednym abstrakcyjnym środku ciężkości, tylko na dwóch
lub więcej. Tak samo możemy zatem rozpoznać, iż ktoś
w jednym momencie może być Niemcem lub Paragwajczykiem, a w innym Germanino i z punktu widzenia środka
ciężkości Ja być jedną osobą.
W obecnych czasach, gdy zarówno w debatach
naukowych, jak i medialnych słychać coraz częstsze wypowiedzi osób, które rozumieją ludzi w sposób esencjonalistyczny i redukują ich do stereotypowych tożsamości
narodowych, etnicznych, płciowych, religijnych czy kulturowych, rozpowszechnianie antyesencjalistycznych teorii
staje się koniecznością i obowiązkiem. Redukowanie ludzi
do pojedynczej „przynależności grupowej” jest absurdem
bazującym na błędnym rozumieniu tożsamości. Zarówno
teoria Parfita, jak i Dennetta umożliwiają nam nieesencjalistyczne ujęcie osoby. Ponadto pozwalają nam zrozumieć,
dlaczego ludzie przywiązują tak dużą wagę do niektórych tożsamości społecznych – ponieważ wpływają one
bezpośrednio na poczucie Ja. Wszelkie esencjonalistyczne
narracje, pomimo iż bazują na fałszywych metafizycznych
założeniach, możemy zrozumieć jako wskazujące na egzystencjalną wagę danej tożsamości.
Konsekwencje teorii?

Podsumowując, powyżej przedstawiłem przykłady
lokalnych narracji opisujących znaczenie bycia Niemcem
lub Paragwajczykiem. Obie tożsamości społeczne są często przedstawiane jako determinujące ludzi, ich wartości,
zachowania, poglądy i tradycje. Takie rozumienie jest
logicznie sprzeczne z inną lokalną tożsamością społeczną,
która przedstawia niemieckość i paragwajskość jako mało
ważne i skupia się na jedności wszystkich Germaninos.
W praktyce jednak ludzie nie postrzegają tej sprzeczności
i nie używają tych tożsamości jednocześnie, ale w różnych
formach i momentach. Z tego etnograficznego przykładu
możemy wywnioskować, że tożsamości społeczne nie są
wszechobecne, ale sytuacyjne.
Bazując na tej obserwacji, zadałem kolejne filozoficzne pytanie o tożsamość indywidualną, o pojęcia Ja:
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Stare zdjęcia i pocztówki to jedne z niewielu pozostałych dokumentów
historycznych. Fot. Jonatan Kurzwelly
Fotografia Elizabeth Nietzsche w hotelu Germania. Fot. Juana Mercedes Benítez López
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jeśli w różnych sytuacjach używamy różnych tożsamości,
które inaczej nas definiują jako osobę i dostarczają innych
ram epistemicznych, dlaczego zakładamy, że jesteśmy
pojedynczymi, trwałymi i ciągłymi w czasie osobami?
W odpowiedzi na to pytanie argumentowałem, iż ludzie
nie są inherentnie koherentnymi i spójnymi bytami.
Teorie Parfita oraz Dennetta pozwalają nam zrozumieć,
w jaki sposób ludzie tworzą iluzję spójności Ja (spójności
„tożsamości indywidualnej”) lub, innymi słowy, iluzję bycia ciągłą i trwałą w czasie osobą. Tożsamości społeczne,
takie jak narodowość, etniczność czy płeć, mogą być
zrozumiane jako ważne „psychologiczne łańcuchy”, które
poprzez wyobraźnię umożliwiają nam poczucie spójności
i ciągłości w czasie. Tożsamości społeczne mogą być również rozumiane jako ważne elementy naszej wewnętrznej
narracji, która pozwala na iluzję spójności i jedności
naszej tożsamości indywidualnej.
Konsekwencje przyjęcia takiego płynnego i zmiennego rozumienia tożsamości indywidualnej i w konsekwencji rozumienia ludzi, które nie redukuje ich do
uproszczonych jednowymiarowych karykatur, są wielorakie. Na poziomie życia osobistego można przyjąć ową
zmienność i nieokreśloność jako osobiste wyzwanie,
czyli możliwość kwestionowania wagi przykładanej do
różnych tożsamości, rozważenia etycznych i politycznych
konsekwencji utożsamienia i świadomego wyboru własnej tożsamości. Zamiast poczucia uwiązania w miejscu
możemy użyć naszego „narracyjnego centrum grawitacji”,
by wznieść się ponad narzucone etykiety i role, by eksplorować inne możliwości. Jako artystyczni twórcy naszego

własnego życia możemy badać plastyczność naszych
„psychologicznych łańcuchów spójności”, redefiniując ich
kształt i wagę, porzucając je albo tworząc nowe. W takim
ujęciu możemy zrozumieć „kryzys tożsamości” jako pożądaną kreatywną okazję do redefinicji samego siebie.
Takie rozumienie osób i tożsamości ma również
konsekwencje polityczne. Możemy zakwestionować
szeroko przyjętą normę, zakładającą tożsamości narodowe
i etniczne jako podstawę polityki światowej, rozważyć ich
etyczne konsekwencje oraz zadać pytanie: jakie tożsamości najlepiej nadają się do naszych czasów? Kogo dane tożsamości wykluczają, a z kim nas jednoczą? Kogo stawiamy
w pozycji przywileju, a kogo w pozycji niekorzyści? Osobiście wierzę, iż strategiczne uprzywilejowanie wspólnej
ludzkiej tożsamości i postrzeganie wszystkich ludzi jako
astronautów na naszym wspólnym Statku Kosmicznym
Ziemia [Fuller] jest nie tylko użyteczne politycznie, ale
w coraz większym stopniu staje się także koniecznością.
W naszym zglobalizowanym świecie egoistyczna polityka narodowościowa jest niewystarczająca bądź nawet
destruktywna. Kwame Anthony Appiah w ostatnim
wykładzie z serii Reith Lectures powiedział: „Jeśli chodzi
o kompas naszej troski i współczucia, ludzkość jako całość
nie jest zbyt szerokim horyzontem. Żyjemy z siedmioma
miliardami ludzi na małej ocieplającej się planecie. Kosmopolityczny impuls, który czerpie z naszego wspólnego
człowieczeństwa, nie jest już luksusem stał się koniecznością” [Appiah].
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Zdjęcie grupowe w kościele protestanckim. Fot. Constanze Flamme
W Nowy Rok wielu świętuje nad rzeką Aguaray’mi. Fot. Jonatan Kurzwelly
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A B S T R AC T

New Germania, Germanness, Paraguayanness and the issue of social identities
Jonatan Kurzwelly

Inhabitants of Nueva Germania, in northern Paraguay, divide
and unite themselves based of different social categories. Being
German, Paraguayan or Germanino are three of such local
identities, which at times appear to be mutually exclusive. These
ethnographic observations suggests that social identities are not
ubiquitous, as is often assumed, but rather situationally evoked.
How can we thus situationally assume different identities, which

differently define us as persons in society, while at the same
time assuming to be a singular person, a singular Self? Drawing
from examples from Nueva Germania this article explores the
relationship between social and personal identities.
Keywords: theories of identity, the Self, Germanness and
Paraguayanness, Nueva Germania

Widok na Nową Germanię. Fot. Mauro Espinoza Rodríguez
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Ambona i padlina. Fot. Małgorzata Bednarek
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