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WSTęP

idee głoszone przez postmodernistów można zauważyć w praktyce życia codziennego. 
Są to m.in. negacja uniwersalnych i podstawowych wartości, negacja obiektywnej 
prawdy, pluralizm, tolerancja, konsumpcjonizm. Kultura ponowoczesna staje się 
kulturą zabawy i fragmentacji. Tradycyjne hierarchie wartości i wzory zachowań 
ulegają rozpadowi i przedefiniowaniu. W ponowoczesnej socjologii zanika rozróż-
nienie na kulturę wysoką i niską. Współcześnie (zarówno w życiu codziennym, jak 
i w socjologicznych teoriach naukowych) kultura zostaje powiązana z konsumpcją. 
Socjologowie zwracają uwagę, że kultura kształtowana jest pod wpływem konsump-
cji, która staje się wartością nadrzędną. Wyznacza ona sposoby działania jednostek 
i grup społecznych, jak również sposoby zorganizowania kultury. Należy zauważyć, 
że konsumpcji nie należy utożsamiać wyłącznie z wymiarem materialnym, ale 
również niematerialnym. Za jej pomocą człowiek ponowoczesny tworzy własną 
tożsamość. Kultura oraz rynek stawiają jednostkom coraz wyższe wymagania, 
czego konsekwencją są zmiany kultury, panujący w niej chaos i wielość wartości. 
Specyficzne podejście do kultury wpływa na wyznaczanie wartości, a tym samym 
stylów życia. Te ostatnie nierozerwalnie łączą się z rozwojem społeczeństwa pono-
woczesnego. Styl życia często utożsamiany jest z etosem – dominującym w danej 
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grupie społecznej sposobem odczuwania i postępowania. etos wyznaczany jest przez 
przyjętą w grupie hierarchię wartości. W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele 
typologii stylów życia – dla postmodernizmu charakterystyczny jest konsumpcyjny 
i hedonistyczny. W postmodernizmie konsumpcja staje się celem samym w sobie. 
Następuje „przewartościowanie wartości”. Wartości wyższe są wypierane przez 
wartości niższe – instrumentalne. Postmodernizm stawia na wielość i różnorodność; 
człowiek w ponowoczesności dobiera te wartości, które są dla niego wygodne. 
Styl życia w społeczeństwie ponowoczesnym, kulturę ponowoczesną można więc 
określić mianem kiczu – kompozycji o małej wartości, lichej i tandetnej.

W artykule zostaną przybliżone problemy wskazujące na wyżej postawioną 
tezę, a związane z rozumieniem kultury, kultury konsumpcyjnej i tworzeniem 
tożsamości w postmodernizmie.

i. KUlTURA

Człowiek nierozerwalnie związany jest z fenomenem kultury. W tradycyjnym ro-
zumieniu stanowiła ona pewien system, gwarantowała myślenie według pewnych 
schematów. Każdy człowiek miał w niej swoje miejsce, swoje korzenie. Odróżniał 
swoich i innych, obcych. Ponowoczesność pozbyła się systemowej wizji świata. Nie 
odrzuciła jednak stereotypów. Społeczeństwo nadal, choć w bezrefleksyjny sposób, 
podąża naprzód. Nie ogląda się wstecz ani na boki. Zdarzenia są odbierane jako 
fragmenty, jako obrazy, rzeczywistość składa się z postaci, o których można coś 
powiedzieć na podstawie wyglądu i ubioru1. Rzeczywistość tak skonstruowaną 
Anna Zadrożyńska słusznie porównuje do komiksu. Komiksy wskazują style życia, 
sposoby rozwiązywania problemów itd. W tym kontekście można odnieść się do 
sytuacji jednostki i jej wyborów moralnych w ponowoczesności. „Komiksowa” 
moralność rodzi zagrożenie polegające na szybkim przejściu od sytuacji „przed” 
do sytuacji „po”. Pominięty zostaje sam proces aktywności moralnej. Komiks więc 
jest pewnym uproszczeniem. Zdejmuje z człowieka odpowiedzialność, wskazując 

„dobre” rozwiązania. Komiks poza tym jest światem doskonałym, w którym nie ma 
miejsca na niedoskonałości. daniel Bell pisze: „[…] postawa postmodernistyczna [...] 
w imię wyzwolenia, erotyzmu, wolności popędów itp. dostarcza psychologicznego 
narzędzia zbrodni na wartościach i wzorach motywacyjnych normalnego zacho-
wania”2. Skutkiem odrzucenia etyki protestanckiej jest pozbawienie społeczeństwa 
zachodniego etyki transcendentnej.

1 A. Z a d r o ż y ń s k a, Targowisko różności, Warszawa 2001, s. 26.
2 d. B e l l, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1994, s. 88.
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W ponowoczesności zmianie uległo również ujmowanie gospodarki. W trady-
cyjnym rozumieniu gospodarka była podstawą zaspokajania potrzeb ludzi. Obecnie 
została ona podporządkowana wymogom kultury. Paralelnie występuje zjawisko 
degradacji kultury, polegające na sprowadzeniu jej głównie do poziomu rozrywki 
oraz podporządkowaniu jej interesom różnych grup społecznych (co implikuje de-
gradację człowieka). A przecież – jak pisze B. Suchodolski – „kultura to nie tylko 
owoc ludzkiej pracy i twórczości, ale także sposób życia i współżycia, wyznaczony 
przez wyznawane i akceptowane wartości”3.

Postmoderniści zrywają z tradycyjnym podejściem do kultury. Nie zajmują się 
jej istotą, a poprzestają na opisie charakterystycznych jej rysów. Nie traktują kultury 
jako całości i nie przyznają priorytetowego znaczenia żadnej wartości. Opowiadają 
się jednak zdecydowanie za tolerancją i niczym nieograniczoną wolnością. Post-
modernistyczną postawę człowieka ponowoczesnego Ruth Benedict określa jako 
dionizyjską i uznaje za „przejawy megalomańskiej tendencji paranoidalnej”4. Życie 
człowieka ma być bowiem piękne i sprawiać przyjemność. W postmodernizmie 
życie zostaje sprowadzone do przeżycia estetycznego; następuje więc estetyzacja 
rzeczywistości. Halina Perkowska pisze, że „wszelka autentyczna działalność 
artystyczna zawsze była postmodernistyczna w tym sensie, że sama istota tej 
działalności polega na łamaniu ustanawianych przez każdorazową współcze-
sność reguł, stylów i interpretacyjnych kodów kulturowych”5. Początkiem sztuki 
postmodernistycznej jest krytyczna ocena awangardowych nurtów modernizmu. 
Natomiast postmodernizm w filozofii wyrasta z „ducha sztuki awangardowej”6. 
Życie jednostki w postmodernizmie nie posiada wymiaru duchowego. Człowiek 
ma być szczęśliwy „tu” i „teraz”. W kontekście ponowoczesnej koncepcji szczę-
ścia warto wspomnieć Tako rzecze Zaratustra Friedricha W. Nietzschego, książkę 
przedstawiającą ku przestrodze wizję ostatniego człowieka. Ostatni człowiek mówi, 
że to „oni” wynaleźli szczęście. Ostatni człowiek to „nie ten, który jest przejściem 
i zanikiem, linią rozpiętą między człowiekiem a zwierzęciem, na której z natury 
balansuje istota ludzka. Ostatni człowiek wszystko osiągnął i teraz żyje w świecie 
urządzonym w sposób wygodny i przyjemny”7. Aldous Huxley w Nowym wspa-
niałym świecie ukazuje właśnie taki „szczęśliwy” świat zorganizowany na bazie 
postępu naukowego. Ostatni człowiek zdołał opanować naturę własną i przyrodę. 
W świecie dokonano „monstrualnej manipulacji świadomością jednostek, uzyskując 

3 B. S u c h o d o l s k i, Wprowadzenie w problematykę konferencji, w: Edukacja kulturalna, 
a egzystencja człowieka, pod red. B. Suchodolskiego, Wrocław 1986, s. 14; A. K a c z o r, Edukacja 
kulturalna wobec aksjologicznych wyzwań współczesności, w: Wartości i antywartości w kontekście 
przeobrażeń kultury współczesnej, pod red. T. Szkołuta, lublin 1999, s. 45.

4 Por. M. M i s z t a l, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980, s. 149.
5 Por. H. P e r k o w s k a, Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003, s. 111.
6 Por. K. W i l k o s z e w s k a, Czym jest postmodernizm?, Kraków 1997, s. 44.
7 B. B a r a n, Opowieść o ostatnim człowieku, w: A. Huxley, Nowy wspaniały świat, przeł. 

B. Baran, Warszawa 2001, s. 247.
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w efekcie paradoksalną jedność przeciwieństw: kastowy egalitaryzm egzemplarzy 
z butli, szczęśliwe niewolnictwo, prymitywizm supercywilizacji, pełnię pustki”8. 
Ostatni człowiek opanował przyrodę, osiągnął wszystko, ale czym jest to, co trzy-
ma w ręku? Odpowiedź brzmi: nic nie osiągnął i niczym jest również on sam. im 
więcej zagarnia, tym mniej posiada. i tym mniej jest jego samego. Opanowując 
świat zewnętrzny, człowiek staje się jedynie panem swoich konstrukcji. Realność 
wymyka się.

W ponowoczesności ludzkie szczęście jest szczęściem prywatnym, a nie pu-
blicznym (przypomnijmy: w początkowym okresie powstawania socjologii Henri 
de Saint-Simon twierdził, że wszystkich ludzi da się uszczęśliwić i do tego dążył 
w swojej utopii). Ambicja osobista jednostki i konsumpcjonizm stają się motorami 
egzystencji ludzkiej. Sens życia polega na ciągłym podwyższaniu statusu, dochodu 
i władzy, z których rodzi się wolność. Praca traktowana jest nie jako wkład w do-
bro wspólne, a jako środek awansu osobistego. W społeczeństwie ponowoczesnym 
postępuje indywidualizacja. Ten typ kultury określa się kulturą separacji, w prze-
ciwieństwie do kultury koherencji. Należy jednak zdecydowanie podkreślić, że 
kultura separacji, gdyby stała się w pełni dominująca, załamałaby się9. Powodem 
byłaby jej niespójność. Robert Bellah twierdzi, że przyczyn niemożliwości cał-
kowitej separacji należy szukać w tradycji republikańskiej i biblijnej. Mówią one 
o naturze świata, naturze społeczeństwa, o naturze człowieka10. Refleksje te dotyczą 
warunków amerykańskich. Przenosząc je na grunt europejski, należałoby wskazać 
tradycję chrześcijańską, tradycje narodowe oraz koncepcje naukowe wyrastające 
z kultury starożytnej i oświeceniowej. „Nasze istnienia są sensowne na tysiąc spo-
sobów, z których przeważnie nie zdajemy sobie sprawy, dzięki tradycjom liczącym 
sobie stulecia, jeśli nie tysiąclecia”11. Mimo że postmoderniści piszą o fragmentacji 
życia ludzkiego i kultury oraz wskazują na postępujący proces indywidualizacji, to 
praktyka życia pokazuje, że ludzie tęsknią i zarazem dążą do spójności, poszukując 
przy tym sensu. W tym kontekście trafne wydaje się spostrzeżenie Bellaha, który 
twierdzi, że: „Gdyby nasza kultura wysoka mogła zacząć mówić o naturze i histo-
rii, przestrzeni i czasie w sposób, który by nie dzielił ich na kawałki, moglibyśmy 
odnaleźć związki i analogie z dawniejszymi sposobami czynienia ludzkiego życia 
sensownym”12. Nie ma więc obaw, że doprowadzi to nas do neotradycjonalizmu. 
Może doprowadzić jedynie do odzyskania prawdziwej tradycji, tej, która nieustannie 
poddaje siebie rewizji, a tym samym ulega rozwojowi. Takie podejście do sprawy 
zaowocowałoby odzyskaniem utraconej spójności. Bellah zwraca również uwagę 

8 Tamże, s. 249.
9 R. B e l l a h, R. M a d s e n, W. S u l l i v a n, S. T i p t o n, Przekształcając amerykańską kulturę, 

w: Komunitarianie. Wybór tekstów, wybrał i wstępem opatrzył P. śpiewak, przeł. P. Rymarczyk, 
T. Szubka, Warszawa 2004, s. 213.

10 Tamże.
11 Tamże, s. 214.
12 Tamże, s. 215.
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na fakt, iż chociaż ludzie pragną utrzymać osobistą autonomię, to mimo wszystko 
szukają również trwałych więzi społecznych i wspólnoty. Podkreśla on, że nawet 
negatywnie oceniany konsumpcjonizm może nabrać pozytywnego charakteru, 
patrząc przez pryzmat wytwarzania relacji z innymi osobami. Zwraca uwagę, że: 

Z dążeniami do mieszkania w pięknym miejscu, do jedzenia dobrze i w biesiadnej 
atmosferze, do odwiedzania pięknych miejsc, gdzie można cieszyć się dziełami sztuki, 
lub po prostu do leżenia na słońcu i pływania w morzu często wiąże się pragnienie ob-
darowywania innych i dążenia te nabierają sensu dzięki naszym związkom z innymi13.

Bellah wskazuje, że życie nie jest wyścigiem, w którym nadrzędnym celem jest 
prześciganie innych. istnieją inne sposoby życia, dobre same w sobie, zapewniające 
spełnienie. Przyjaźń, miłość są lepszymi związkami od konkurencji i rywalizacji. 
Bellah podkreśla, że człowiek musi sobie przypomnieć, że nie stworzył siebie 
samego. To wspólnoty ukształtowały człowieka. Życie ludzkie to nie tylko dzieje 
sukcesów, ale również cierpienia. Pisze, że życie wymaga równowagi między 
wiarą a zwątpieniem14.

ii. TOŻSAMOśĆ PONOWOCZeSNA A TRAdyCJA NAUKOWA

Pojęcie „tożsamość” jest pojęciem wieloznacznym. Termin ten może odnosić się 
zarówno do jednostki, jak i grupy. Terminy „tożsamość grupowa”, „tożsamość 
kulturowa” dotyczą pewnych konkretnych całości. dla niektórych autorów, takich 
jak Marisa Zavalloni, Meyer Fortes, Glynis Breakwell czy Krzysztof Kwaśniewski, 
są tak samo uzasadnione, jak pojęcie „tożsamość jednostki”, a dla innych, np. Pe-
tera Bergera, Thomasa luckmanna, są mylące, bo: „chociaż społeczeństwa mają 
swoje historie, w których powstają określone tożsamości, to historie te są dziełem 
ludzi z określonymi tożsamościami”15. W Praktycznym słowniku współczesnej 
polszczyzny tożsamość definiowana jest w sposób następujący: „coś, co jest tym 
samym, bardzo podobnym, prawie identycznym; oznacza nie tylko tożsamość celu, 
stylu, źródeł estetycznych, ale także poszukiwanie przez kogoś własnej tożsamości 
w kulturze czy środowisku narodowym; mówi się też o utracie tożsamości, dowodzie 

13 Tamże, s. 226.
14 Tamże, s. 233.
15 Zob. e. l e v i n a s, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, 

Warszawa 1998; M. d r w i ę g a, Spór o tożsamosć człowieka w filozofii E. Levinasa i M. Henry’ego, 
w: Wokół tożsamości człowieka, red. W. Zuziak, Kraków 2006, s. 21. 
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tożsamości16”. Termin „tożsamość jednostki” do nauk społecznych został wprowa-
dzony przez psychologa erika eriksona w latach 50. XX wieku. Należy jednak 
podkreślić, że problematyka tożsamości w socjologii i filozofii ma wcześniejsze 
uwarunkowania historyczne. Zagadnieniem tym zajmowali się bowiem: William 
James, John dewey, Charles Cooley, George Mead, John W. Baldwin, Robert Park, 
Florian Znaniecki. Jak zaznacza Zbigniew Bokszański, zagadnienia tożsamości 
wywodzą się z dwóch źródeł. Pierwszy nurt to różne orientacje interakcjonizmu 
symbolicznego (James, Cooley, Mead), a drugi związany jest z poglądami eriksona, 
do którego nawiązuje wielu filozofów, psychologów i antropologów. Współcześnie 
problematyka tożsamości jednostkowej rozwija się w obszarach, które stanowią 
kontynuację obu wymienionych źródeł.

Teorie kładące nacisk na strukturę tożsamości i traktujące tę strukturę jako 
stabilny oraz zintegrowany system, odpowiadają teorii integracyjnej społeczeń-
stwa, u której podstaw leży konsensus (struktura społeczna jest tu rozumiana 
jako funkcjonalnie zintegrowany system, utrzymywany w równowadze przez 
pewne powtarzające się procesy). Natomiast teorie, które podkreślają zmienność 
tożsamości, odpowiadają teorii komercyjnej społeczeństwa, u podstaw której leży 
konflikt. Mead podkreśla znaczenie identyfikacji w procesie tworzenia tożsamo-
ści. identyfikację łączy ona z pytaniem o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 
z jaką jednostki się utożsamiają17. W tworzeniu tożsamości jednostkowej niemałą 
rolę odgrywa też pamięć zbiorowa, o czym pisze Maurice Halbwachs.18 Z kolei 
Alan Touraine podkreśla, że świadomość jednostkowa nigdy nie jest świadomością 
teraźniejszości, ale przeszłości19. Podobnie Th. luckmann stwierdza, że „czas jest 
tworzywem, z którego zbudowane jest ludzkie self” 20. Wymienieni badacze, pomi-
mo że wywodzą się z różnych tradycji teoretycznych, w odróżnieniu od postmo-
dernistów dostrzegają znaczenie przeszłości w procesie kształtowania tożsamości. 
W związku z tym w sytuacji pozbawienia jednostki jej przeszłości – czy to zmian 
społecznych, czy kulturowych – fakt ten, ich zdaniem, nie pozostanie bez wpły-
wu na poczucie tożsamości jednostkowej. Jak wynika z poglądów wymienionych 
autorów, na poczucie tożsamości indywidualnej wpływa postrzeganie własnej 
odrębności i niepowtarzalności, jak również ciągłości; poczucie przynależności 
do określonych grup społecznych, świadomość czasu oraz poczucie zakorzenienia.

Zygmunt Bauman, czołowy polski postmodernista, wskazuje, że pragnienie 
tożsamości jest podstawową przyczyną pragnienia miłości. Człowiek kochany chce 
być traktowany wyjątkowo, chce być akceptowany jako indywiduum. W tym miejscu, 

16 Por. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, t. 43, Poznań 2003, 
s. 93; A. S i e m i a n o w s k i, Pytania o tożsamość, w: Wokół tożsamości człowieka, s. 50. 

17 Por. m. m e a d, Kultura i tożsamość, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1978, s. 3.
18 Por. M. H a l b w a c h s, Społeczne ramy pamięci, przeł. i wstępem opatrzył M. Król, Warszawa 

1969; M. M e l c h i o r, Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa 1990, s. 27. 
19 Por. tamże.
20 Por. tamże, s. 28.



205KUlTURA KONSUMPCyJNA CeCHą SPOłeCZeńSTWA PONOWOCZeSNeGO 

według Baumana, pojawia się jednak paradoks. Z jednej strony człowiek dąży do 
całościowej tożsamości, chce być inny, a z drugiej strony potrzebuje społecznego 
potwierdzenia i akceptacji. Tu więc przychodzi z pomocą miłość. Miłość jednak 
jest zwodnicza, gdyż wymaga wzajemności. dlatego ludzie szukają substytutu dla 
potwierdzenia swojej osobowości. Tym substytutem jest rynek konsumencki, który 
oferuje różne tożsamości. Zaletą, pisze Bauman, „takich rynkowych kreacji jest 
gotowa, już jakby do nich dołączona społeczna aprobata, która oszczędza męki 
związanej z szukaniem potwierdzenia”21. Pojawia się jednak problem wyboru 
spośród wielu różnych możliwości. dlatego też człowiek ponowoczesny ma kłopot 
z określeniem własnej tożsamości. W przeciwieństwie do człowieka nowocze-
snego, którego tożsamość jest budowana na płaszczyźnie pokoleniowej, człowiek 
ponowoczesny zostaje wykorzeniony, pozbawiony przeszłości. Jedną z przyczyn 
erozji tradycji w nowoczesności, pisze cytowany autor, są mass media. Podają one 
wciąż nowe informacje, gloryfikują nowość, która rzadko daje się ująć w spójną 
całość. Tworzy jedynie pewne fragmenty rzeczywistości. W mediach spotykamy 
się ponadto z nadmiarem informacji i niedostatkiem informacji sensownej. Tak 
więc współczesny człowiek odbiera niesamowitą liczbę informacji i obrazów, które 
wpływają na jego niestabilne doświadczenie tożsamości. Tożsamość ponowoczesna 
jest przypadkowa i chaotyczna, hybrydowa i różnorodna. Życie jednostki nasycone 
jest poczuciem bezsensowności. W tym sensie kultura, jak słusznie zauważa Jan 
Hudzik, kwestionuje istnienie „natury ludzkiej”, która jest oparciem dla klasycznych 
teorii etycznych22. W myśl tak pojętej kultury idą również postawy filozoficzne 
postmodernistów odrzucające pojęcie natury człowieka. W postmodernizmie ak-
cent kładzie się na samorealizację, wysoką jakość życia, spełnianie swoich potrzeb, 
samoaktualizację itp. Człowiek ponowoczesny w związku z tym, że odrzuca trans-
cendencję, chce zapomnieć o śmierci. Postmodernistyczny powieściopisarz, Milan 
Kundera pisze, że: „Żywi, którzy grzebią martwych, chcą cieszyć się życiem, a nie 
celebrować śmierć [...] naszą religią jest pochwała życia. Słowo życie jest królem 
słów. Słowem królem otoczonym przez inne wielkie słowa. Przez słowo przygoda! 
Przez słowo przyszłość! Przez słowo nadzieja!”23 (przygodą jest sposób objęcia 
świata). Najlepszym sposobem na życie, o którym pisze Kundera, to pozwolić się 
nieść wesołemu i hałaśliwemu tłumowi, idącemu naprzód24. To, co się powtarza, 
jest w swojej wymowie nieme. Tylko przypadek przemawia do współczesnego 
człowieka. „Staramy się czytać w nim, jak Cyganki odczytują przyszłość z fusów 
na dnie filiżanki”25.

21 Z. B a u m a n, Socjologia, przeł. J. łoziński, Poznań 2004, s. 109.
22 j. H u d z i k, Sens życia jako wartość w przestrzeni kultury współczesnej, w: Wartości 

i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury, s. 30.
23 m. K u n d e r a, Tożsamość, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 1998, s. 22.
24 Tamże, s. 86.
25 m. K u n d e r a, Nieznośna lekkość bytu, przeł. A. Holland, wyd. 5, dodr., Warszawa 2005, s. 51.
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Upadek tradycyjnego porządku, zakwestionowanie tradycyjnych podstaw wiedzy, 
kultury, moralności i prawdy prowadzą do poczucia zagubienia, utraty autorytetów. 
W naukach społecznych, jak pisze Stanisław Konopacki, kryzys tożsamości jest 
ujmowany na gruncie „załamania się podstawowych struktur i procesów społecz-
nych dostarczających niegdyś jednostce trwałego zakorzenienia w świecie”26.

Powołując się na Jeana-François lyotarda, Bauman zwraca uwagę, że człowiek 
jest najbardziej człowiekiem w dzieciństwie, gdyż żyje w świecie „przyszłości 
bez granic”. Pierwotna natura człowieka stoi jednak w sprzeczności z inną jej 
wersją – człowieka „cywilizacji”, który chce się wyzwolić od „natury dziecka”27. 
Ponowoczesne układy społeczne, według Baumana, w niczym skały nie przypo-
minają i indywidualne projekty życiowe daremnie szukają tu twardego gruntu dla 
zarzucenia kotwicy28. Wzorem osobowym ponowoczesności jest dla niego Proteusz 

– wcielenie spotęgowanej zmienności. Kwestię „tożsamości” w społeczeństwie po-
nowoczesnym sprowadza więc Bauman do „powtórnych narodzin”, do zerwania 
z dotychczas prowadzonym życiem oraz przemiany w kogoś nowego29. Według 
niego tożsamość może dążyć do emancypacji jednostki albo do uczestnictwa we 
wspólnocie. Pierwsza – jest nieosiągalna, a druga pochłania wszystko, co obok niej 
przepływa30. Kiedy człowiek zda sobie sprawę ze swojego przeznaczenia, jakim jest 
tworzenie tożsamości, zawsze ma wybór między tymi dwoma opcjami. dlatego też 

„tożsamość” jest śmiertelnym zagrożeniem w takim samym stopniu dla jednostki, 
jak i dla zbiorowości. Obie uznają ją za narzędzie swojego samostanowienia.

Postmodernistyczny człowiek jawi się jako rozsypany na części, z których nie 
da się złożyć spójnej całości. Podmiot przez całe życie próbuje kształtować swoją 
tożsamość oraz próbuje pomimo wszystko „uchwycić” ją. Tożsamość ponowoczesna 
jest jednak tylko samym doświadczeniem teraźniejszości. Człowiek żyje jedynie 
tu i teraz. Jego przeszłość i przyszłość są nieistotne. Tożsamość to transformacja. 
Rozważania o tożsamości zwracają uwagę na inne przestrzenie kulturowe, inne 
tożsamości.

iii. KONSUMPCJA JAKO PRZeJAW WOlNOśCi W POSTMOdeRNiZMie

Jak pisze Franciszek Mazurek, wolność wewnętrzna nie jest produktem społecz-
nym, nie można w związku z tym dopatrywać się jej w uwarunkowaniach spo-

26 S. K o n o p a c k i, Integracja Europy w dobie postmodernizmu, Poznań 1998, s. 109.
27 Por. Z. B a u m a n, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 196.
28 Tamże, s. 43.
29 Z. B a u m a n, Płynne życie, przekł. T. Kunz, Kraków 2007, s. 16.
30 Tamże, s. 51.
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łeczno-gospodarczych i politycznych31. Stanowią one jednak zasadniczą rolę przy 
tworzeniu wolności społecznej, bez której nie może się człowiek rozwijać. Żeby 
możliwe stało się wyrażenie wolności wewnętrznej, na zewnątrz muszą realnie 
istnieć alternatywy wyboru oraz możliwość nieograniczonego działania. Wolność 
społeczna musi być wznoszona na bazie solidarności jednostek, grup społecznych 
i państwa. do istoty społecznej należy również to, iż drugi człowiek stanowi granicę 
wolności jednostkowej. Jak pisze Mazurek: „drugi jest potrzebny do poszerzenia 
mojej wolności i nadania jej konkretnych wymiarów”32.

„Poetyka wolności może prowadzić do systemów afirmujących skrajnie egocen-
tryczną wersję indywidualizmu. dlatego w chrześcijańskiej antropologii tak ważne 
jest, by wielki skarb ludzkiej wolności inwestować zgodnie z zasadami prawego 
i wrażliwego sumienia”33. Wolność zdaniem Życińskiego nie polega na tym, aby 
obstawać przy tym, że tolerancja jest równie dobra jak fanatyzm, a gwałt jest tak 
samo pełnoprawnym środkiem perswazji, jak dialog. „Wolność nie polega na tym, 
by wracać do intelektualnego poziomu hordy plemiennej i twierdzić, że jest on 
równie dobry jak dorobek klasyków oświecenia”34.

Postmoderniści ujmują jednak wolność jedynie od strony negatywnej – braku 
konieczności lub przymusu (wolność „od”). Przymus jest oddziaływaniem pochodzą-
cym z zewnątrz, napotykającym sprzeciw woli. W myśl filozofii personalistycznej 
człowiek nie przestaje być jednak wolny, nawet gdy jest stosowany względem niego 
przymus zewnętrzny. Stąd brak przymusu nie jest samą wolnością. Ujmowanie 
wolności od strony negatywnej jest więc niepełne. Prawdziwa wolność nie jest 
wolnością „od”, ale również wolnością „do” – do wartości lub dla wartości. Być 
wolnym „to móc i chcieć wybierać, to żyć zgodnie ze swoim sumieniem”35. Granice 
wolności społecznej są wyznaczone dobrem wspólnym. interwencja państwa nie 
jest stawiana poza ramami dobra wspólnego.

Według Parsonsa zawsze jeden wzór staje się wzorem dominującym i razem 
z innymi tworzy określony typ kultury społecznej. Podobnie myśli R. Merton, który 
twierdził, że kształt struktury społecznej umożliwia lub uniemożliwia członkom 
społeczeństwa działanie zgodne z normami i wartościami kulturowymi oraz realizo-
wanie kulturowo wyznaczonych celów (tak też sądzi Z. Bauman). Konsumpcja oraz 
wybrany styl życia stanowią w postmodernizmie nie tylko przestrzeń korzystania 
z wolności. Jak pisze Mariusz Jacyno, konsumpcja i wybrany styl życia „nie są 
jedynie kwestią estetyzacji życia, ale także poczucia podmiotowości, związanego 

31 F. m a z u r e k, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła, lublin 1991, s. 94.
32 Tamże, s. 97.
33 J. Ż y c i ń s k i, Elementarz księdza Życińskiego. Dla biskupa i świeckiego, teksty wybrał 

i ułożył T. Kunz, Kraków 2002, s. 61.
34 Tamże, s. 66.
35 j. m a j k a, Chrześcijańska koncepcja wolności a prawo do wolności, „Znak” 1967, R. 19, 

nr 153/3, s. 292; cyt za: F. M a z u r e k, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła, s. 94. 
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z możliwością wywiązania się z moralnej odpowiedzialności”36. Konsumpcja 
stwarza warunki do Beckowskiego określenia – moralności na odległość37. ce-
lem w postmodernizmie staje się więc konsumpcja. Źródło wartości uznawanych 
przez dane społeczeństwo stanowią wartości propagowane w tym społeczeństwie. 
Badania nad problematyką wartości prowadził R. Merton. Weryfikacji jego badań 
dokonał Herbert Hyman, który analizował uznawane wartości w poszczególnych 
klasach społecznych i stwierdził, że wartości różnią się wśród nich. Z kolei ba-
dania Hymana i Mertona próbował zweryfikować H. Rodman. Stwierdził on, 
że podstawowe wartości społeczeństwa są wspólne dla wszystkich klas, ale też 
różnią się wśród poszczególnych klas38. W tym kontekście należy podkreślić, że 
postawa wobec otaczającej nas rzeczywistości, formułowane przez ludzi oceny 
czy sposoby tłumaczenia zjawisk w dużym stopniu zależą od wizji podstawowych 
wartości. Pojawia się tu więc problem dotyczący uznawanych i cenionych wartości 
w społeczeństwie: czy są to wartości prawdziwe, czy może antywartości? innym 
zagrożeniem współczesności jest to, że ludzie są skazani na specjalizację, która jest 
związana z wycinkowością i ograniczeniem39. Specjalizacja może zabijać w czło-
wieku wrażliwość, umiejętność analizowania całości. Może doprowadzić do tego, 
że ludzie staną się niewolnikami szczegółowych pytań, nie znając odpowiedzi na 
pytania o podstawowym charakterze. Życie więc może stać się niepełne i zubożone40.

Filozofia postmodernistyczna, jak pisze Anna Zaidler-Janiszewska we wstępie 
Naszej postmodernistycznej moderny Wolfganga Welscha, jest:

ambitną próbą pojęciowego ujęcia duchowego dagerotypu czasów ponowoczesnych, [...] 
których nie tworzą już ani strzeliste wieże gotyckich katedr, ani kłęby dymu wydobywające 
się z fabrycznych kominów, ani też podążające ku kolejnym wyzwaniom nowoczesnych 
historii kolumny czołgów, lecz giełda, na której rozum szympansa z powodzeniem rywa-
lizuje z umiejętnościami wykwalifikowanych graczy, oraz monstrualne centra handlowe, 
które uwodząc ludzi urokami konsumpcji w każdym możliwym wymiarze życia stają 
się coraz bardziej obyczajowo oczywistym i stałym celem ich sobotnio-niedzielnych 
pielgrzymek41. 

Jedną z podstawowych wartości postmodernizmu staje się więc konsumpcja. 
Konsumowane dobra, według Z. Baumana, powinny przynosić satysfakcję od 

36 m. j a c y n o, Wszystkie globalne problemy zaczynają się na twoim talerzu. Doświadczenie 
podmiotowości w warunkach globalizacji, w: Kultura w czasach globalizacji, pod red. nauk. m. jacyno, 
A. Jawłowskiej, M. Kempnego, Warszawa 2004, s. 114.

37 U. B e c k, Społeczeństwo ryzyka, przeł. S. Cieśla, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 205.
38 Por. tamże, s. 190.
39 J. Ż y c i ń s k i, Wartości w eterze, lublin 1999, s. 47.
40 Tamże, s. 48.
41 A. Z e i d l e r - J a n i s z e w s k a, R. K u b i c k i, Uporządkowana moderna, w: W. Welsch, 

Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. [z niem.] R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 
1998, s. 11–12.
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razu. Satysfakcja musi być jednak tylko chwilowa. Poprzez konsumpcję człowiek 
tworzy własną tożsamość, choć jak zaznacza Bauman: „należy ją traktować jako 
coś tymczasowego, nie przywiązywać się do niej zbytnio, aby mieć pewność, że 
opadnie z nas, gdy rozłożymy ramiona, by przyjąć jej nową, świetną lub przy-
najmniej jeszcze nie wypróbowaną wersję”42. Podkreśla on również, że właściwie 
należałoby mówić o tożsamości w liczbie mnogiej. Pisze, że być może pojęcie 
tożsamości straciło swą użyteczność, ponieważ bardziej zaciemnia niż rozjaśnia 
najbardziej powszechne doświadczenie życiowe. Zabieganiu o pozycję społeczną 
towarzyszy bowiem strach przed zbyt silnym utożsamianiem się z nią i tym samym 
niemożnością jej odrzucenia, gdy będzie to konieczne. Według Baumana sytuacja 
tożsamości podobna jest do sytuacji dóbr konsumpcyjnych. Należy je posiąść, ale 
tylko po to, aby je skonsumować. Tak więc skonsumowanie jednej tożsamości nie 
powinno wykluczyć pragnienia posiadania nowych. Bycie konsumentem polega 
więc głównie na ciągłych wyborach, a nie tylko na samym konsumowaniu.

dla Z. Baumana sytuacja człowieka ponowoczesnego, odgrywającego głównie 
rolę konsumenta, w stosunku do sytuacji człowieka nowoczesnego zmieniała się 
następująco Nastąpił upadek wiary w istnienie kresu drogi, jaką podążamy, osią-
gnięcie celu historycznego, wiary w to, że los człowiek będzie przejrzysty. Nastąpiła 
deregulacja i prywatyzacja zadań i obowiązków związanych z modernizacją43.

Cytowany autor zwraca również uwagę, że wolność wyboru w społeczeństwie 
konsumenckim ustanawia hierarchię. im wyższe miejsce, tym większy szacunek 
innych ludzi. Głównie liczy się tu bogactwo, ponieważ bez niego wybór byłby nie-
możliwy lub ograniczony. Oprócz tej wartości konsument może wybierać spośród 
wielu konkurencyjnych wartości, norm i stylów bycia. Nie ma on jednak nigdy 
pewności co do słuszności swoich wyborów.

Społeczeństwo konsumentów nie potrzebuje regulacji normatywnej, a jedynie 
kuszenia, demonstracji cudów czy obietnic nieznanych wrażeń44. Bauman zwraca 
uwagę, że konsumenci powinni kierować się nie normami etycznymi, a korzyścią 
estetyczną. Oceniają oni bowiem świat przez pryzmat możliwości dostarczania 
doznań.

Jednostki niepełnowartościowe, które nie biorą udziału w procesie konsumpcji, 
spychane są poza margines. Są jednostkami zbędnym, wybrakowanymi konsumen-
tami. To „inni”, „obcy”, to „ludzie-odrzuty”. W ponowoczesnym społeczeństwie, 
które ceni sobie przede wszystkim tolerancję, kwestia ta urasta do rangi proble-
mu. Zatem Bauman stawia pytanie: jak radzić sobie z „obcymi”? Wyjściem z tej 
trudnej sytuacji jest w społeczeństwie separacja duchowa, obojętność, unikanie 
kontaktów z nimi. W koncepcji Baumana swoje pojawia się więc również zjawisko 
wykluczenia. Aby zapobiec takiej sytuacji, Bauman podnosi kategorię „obcości” 

42 Z. B a u m a n, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przekł. S. Obirek, Kraków 2006, s. 62.
43 Por. tenże, Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Kraków 2006, s. 46.
44 Tenże, Praca, konsumpcjonizm, nowi ubodzy, s. 67.
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do rangi powszechnej kondycji ludzkiej. W poglądach polskiego postmodernisty 
zostaje zagubiony etyczny charakter związków na korzyść kalkulacji ekonomicznej.

ZAKOńCZeNie – POdSUMOWANie

Generalizując podjęte w artykule rozważania, należy stwierdzić, że człowiek pono-
woczesny w społeczeństwie konsumpcyjnym jest bytem samotnym, niedookreślonym. 
Tożsamość wciąż jest osiągana. Społeczeństwo konsumpcyjne jest światem obcych, 
w którym nie ma miejsca na więzi międzyludzkie. W kulturze postmodernistycznej 
konsumpcja staje się wszechobecna. Jawi się ona jednak jako pułapka dla kon-
sumentów. Jasne jest jednak ekonomiczne ultimatum władzy wobec obywatela, 
który stał się teraz konsumentem; ma on konsumować jak najwięcej. Konsumpcja 
jest bowiem tym, czego społeczeństwo wymaga od swoich obywateli. Nazywając 
społeczeństwo współczesne społeczeństwem konsumpcyjnym, Z. Bauman ma na 
uwadze jego szczególny rys. Mianowicie nowoczesne społeczeństwo zostało określo-
ne mianem społeczeństwa produkcyjnego ze względu na to, że angażowało przede 
wszystkim swoich członków jako producentów. Sposób, w jaki byli oni kształtowani, 
dyktowała potrzeba odgrywania tej roli. Normą, którą narzucało społeczeństwo, 
była umiejętność jej grania. Społeczeństwo ponowoczesne, w przeciwieństwie do 
społeczeństwa produkcyjnego, nie potrzebuje już producentów, a konsumentów. 
Stąd w określeniu tej specyficznej cechy pojawia się określenie „konsumpcyjne”. 
W społeczeństwie ponowoczesnym konsumpcja znaczy więcej niż samo nabywanie, 
posiadanie i użytkowanie rzeczy. Staje się ona podstawowym sposobem tworzenia 
przez jednostki własnej tożsamości. Konsumpcja nie jest postrzegana wyłącznie 
jako środek do osiągania celu, ale sama staje się celem działalności człowieka. 
Mimo pozornej wolności w społeczeństwie konsumenckim zaprzeczony został ideał 
wolności, który przyświecał ideologii oświeceniowej. Obywatel, aby nie zostać 

„zgnieciony” przez współczesną machinę społeczną o orientacji konsumpcyjnej, 
musi bowiem wcielić się w wyznaczoną mu rolę konsumenta. W społeczeństwie 
ponowoczesnym następuje transformacja wartości, zmianom ulegają style życia; 
występuje ewolucja od tradycyjnego systemu wartości, w którym dominują wartości 
materialistyczne służące przetrwaniu, do wartości postmaterialistycznych służących 
ekspresji własnego „ja”, ale nie oznacza to, że bez pomocy wartości materialnych.

W postmodernizmie kończy się rola autorytetów, uniwersalnej prawdy, konkret-
nego celu rozwoju historii. Postmodernizm neguje tradycyjną rolę intelektualisty. 
O kulturze w tradycyjnym rozumieniu nie można więc mówić. Kultura postmoder-
ny jawi się jako chaos, fragmentaryczność oraz przypadkowość. Ponowoczesność 
charakteryzuje brak wyznaczonych kierunków działań, brak określonego sensu. 
Wszystkie stany rzeczywistości są przejściowe. Różnica pomiędzy doczesnością 
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a wiecznością zaciera się, tak samo jak granica między śmiercią a nieśmiertelno-
ścią. Życie, jak pisze Bauman, jest powtórką zarówno śmierci, jak i nieśmierci45. 
Przeszłość nie determinuje teraźniejszości. Przyszłość to jedynie następny stan 
teraźniejszy. W tak skonstruowanym świecie człowiek nie musi niczego robić na 
zawsze. świat zachodni staje się wolnym rynkiem, na którym mogą konkurować 

„produkty” pochodzące z różnych kultur. Wszystkie elementy pretendują do osią-
gnięcia nieśmiertelności.

W świecie ponowoczesnym nie ma nic trwałego. Rzeczy, idee przychodzą, 
goszczą krótką chwilę i odchodzą. Jak pisze Bauman, tylko samo przemijanie jest 
trwałe46. Rzeczywistość zakłada współistnienie bytów. Przestrzeń jawi się jako 
nieograniczona. Czas współczesny Umberto eco nazywa „epoką powtórzenia”, 
wskazując przy tym na fakt powtórzeń w sferze artystycznej. Twierdzi, że trudno 
rozróżniać obecnie między powtórzeniami mediów a powtórzeniami sztuk wyższych. 
Bauman, cytując eco, zwraca uwagę na jego konstatację, że „postmodernistyczne 
rozwiązanie polega na wirtualnym zacieraniu się najważniejszego podziału między 
seryjnością a innowacyjnością, powtórzeniem i oryginalnością”47. Sztuka stara się 
przybrać więc postać wydarzenia, które nie nadaje się do powtórzeń (aby zachować 
swą wyjątkowość). świat realny stapia się ze światem fikcji. Wyzwoleniem ze sta-
rych schematów staje się „pustka”. Wraz z odrzuceniem transcendencji jednostki 
szukają nowych wartości i tego, co w życiu doczesnym przynosi chwilowe ukojenie 
i zapomnienie. Życie jednostek i kultura w postmodernizmie są nastawione na 
zabawę i konsumpcję. Ponowoczesną kulturę można więc określić mianem „kiczu”.
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Bauman Z., Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, przeł. N. leśniewski, Warszawa 1998.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka, przeł. S. Cieśla, wyd. 2, Warszawa 2004.
Bell d., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1994.
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S t r e s z c z e n i e

W artykule podjęto problematykę dotyczącą specyfiki współczesnej kultury, zacierania granic między 
kulturą wysoką i niską poprzez pryzmat koncepcji postmodernistycznej. dla postmodernizmu chara-
kterystyczny jest konsumpcyjny i hedonistyczny styl życia. W postmodernizmie konsumpcja staje 
się celem samym w sobie. Następuje „przewartościowanie wartości”. Wartości wyższe wypierane są 
przez wartości niższe – instrumentalne. Postmodernizm stawia na wielość i różnorodność; człowiek 
w ponowoczesności dobiera te wartości, które są dla niego wygodne. dlatego też w artykule postawiono 
tezę, że styl życia ludzi, kulturę ponowoczesną można określić mianem kiczu – kompozycji o małej 
wartości, lichej i tandetnej. Artykuł przybliża problemy związane z rozumieniem kultury, kultury 
konsumpcyjnej i tworzeniem tożsamości w postmodernizmie, które wskazują na wyżej postawioną tezę.

Słowa kluczowe: kultura, wartości, kicz, jednostka, tożsamość, konsumpcja

CONSUMeR CUlTURe AS A FeATURe OF POSTMOdeRN SOCieTy.  
BlURiNG THe OUTliNeS BeTWeeN HiGH ANd lOW CUlTURe

S u m m a r y

The article considers problems of contemporary culture, bluring the outlines between high and low 
culture in postmodern view. Postmodernism proclaims hedonism and consumer way of life. The 
main aim in postmodernism is consumption. Over estimating values are taking place. High values 
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are displaced by low, instrumental values. differency and variety are specified for postmodernism. 
The man in postmodernism chooses these values, which are profitable for him. Therefore this ar-
ticle establishes proposition, that human way of life in postmodern society and postmodern cultury 
may be compare to a junk, trashy and low valuable composition. The article shows problem how to 
understand modern cultury, consumer cultury, and making sef-identity in postmodern world, which 
argue articlè s thesis.

Keywords: culture, values, trashy, composition, individual, self-identity, consumption




