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Naiwne pragnienie bezpieczeństwa
w ponowoczesnych realiach
Bez względu na przyjętą strategię życiową, sposobom funkcjonowania w ponowoczesnych realiach towarzyszy tęsknota za stabilizacją. Dzieje się tak dlatego, że niezależnie od momentu historycznego człowiek dąży do ładu ontologicznego, który jest zapewniony przez jednoznaczność zasad rządzących jego
światem i życiem. Przez wieki pod sztandarem religii czy też rozumu walczył on o semantyczną precyzję
swojego jestestwa. Przeobrażenia, jakie przynosi ponowoczesność, dogłębnie zmieniają dotychczasowe
ustalenia, wymuszają zupełnie nowe, niespotykane dotąd strategie życiowe, ponieważ w odmienny sposób definiują cel i zasady nowego układu. Jak pisze Zygmunt Bauman, „zmiana zasad gry” polega głównie na porzuceniu całościowej wizji rzeczywistości i losów człowieka, nie ma już wielkich narracji, pojęć
tłumaczących i opisujących przestrzeń społeczno-kulturową. „W społeczeństwie nie ma takiego miejsca,
do którego człowiek współczesny należy bez reszty, całym sobą, tak aby móc czerpać z niego tożsamość”1,
w taki sposób, w jaki gwarantowało to na przykład nowoczesne, spójne, całościowe, centralnie zarządzane państwo narodowe. Płynne życie, o którym tutaj mowa, „[...] nie potrafi zbyt długo zachować swojego
kształtu ani utrzymać stałego kursu”2, przez co wywołuje poczucie niepewności podsycane koncepcją
wiecznego postępu. Życie straciło swój kumulatywny, ukierunkowany charakter, ponieważ nowe realia
reorganizują dotychczasowe ustalenia, proponują nowe spojrzenie na ludzką rzeczywistość, wolne od
dotychczasowych nawyków myślowych. „Ludzie zostali wyzwoleni z form społecznych społeczeństwa
przemysłowego – warstwy, rodziny, położenia uwarunkowanego płcią”3, a przynależność do jakichkolwiek struktur społecznych straciła na znaczeniu w „systemie” ciągłej negocjacji, gry i napięć. Ogólna
zmiana narracji rzeczywistości społeczno-kulturowej skutkuje również przeobrażeniami na poziomie
mikro. Odnoszą się one do sposobu rozumienia i znaczenia tożsamości jednostkowej, która to przestaje
być konstruktem społecznie nadawanym, zapewniającym jednoznaczną autoidentyfikację i wynikające
z niej położenie społeczne. Chciałabym omówić płynące z tego faktu konsekwencje zarówno dla jednostki jak i systemu, ze szczególnym podkreśleniem problematyki bezpieczeństwa ontologicznego jako
zjawiska nieosiągalnego w ponowoczesnych realiach.
Można powiedzieć, że człowiek współczesny zostaje wykluczony ze swojego pierwotnego położenia, środowiska mającego wpływ na jego dalsze losy. Zatraca tym samym potrzebę utrzymywania relacji społecznych na poziomie lokalnym, toteż pozostaje sam na polu walki o własną życiową szansę
na tożsamość. Tracąc wsparcie rodziny, grupy społecznej, zostaje „skazany na siebie samego, na swój
indywidualny los”4. Jak pisze A. Giddens, proces wykorzeniania współczesnego człowieka zachodzi za
pośrednictwem środków symbolicznych, które, w zależności od kontekstu, różnie spełniają rolę środków
wymiany, są nimi pieniądze czy też transakcje między ludźmi. Nie bez znaczenia dla sytuacji, w jakiej
znajduje się człowiek ponowoczesny, są tzw. systemy eksperckie. Funkcjonują one w oparciu o zasadę
zaufania, które buduje brak odpowiedniego typu wiedzy. Ufamy ekspertom, choć nie jesteśmy w stanie
1 Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, Warszawa 1995, s. 220.
2 Tenże, Płynne życie, przeł. T. Kunz, Kraków 2007, s. 5.
3 G. E. Kwiatkowska, Jednostka w erze ponowoczesnego społeczeństwa, [w:] Jednostka w ponowoczesnym świecie. Analiza współczesnych zjawisk społecznych,
red. G. E. Kwiatkowska, A. Łukasik, Lublin 2011, s. 5.
4 Tamże.
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zweryfikować ich tez. W ten sposób w pewnym sensie możliwe jest uzyskanie względnego bezpieczeństwa. W ramach zmiennego systemu eksperci zdejmują ciężar interpretacji rzeczywistości w obrębie
swoich specjalizacji5. Cały czas pamiętając o efemeryczności „obowiązujących zasad”, mimo pomocy
eksperckiej, człowiek współczesny „traci grunt pod nogami”, zmuszony zostaje do pogoni, do pracy nad
samym sobą, tj. najważniejszym projektem – swoją tożsamością.
Ponowoczesność oznacza nierealne kompromisy. Z jednej strony człowiek stara się zachować stałość
ontologiczną na tyle, na ile jest to możliwe w zaistniałej sytuacji, z drugiej zaś, w obawie przed nieadekwatnością, niedopasowaniem do wymaganych standardów, wzorców, rozpoczyna nienasyconą pogoń
za wrażeniami, przedmiotami mającymi zapewnić/stworzyć konkretny, oczekiwany na tę chwilę, typ
tożsamości. Problem w tym, że wymuszone, „zdeinstytucjonalizowane” sposoby pozyskiwania inspiracji
tożsamościowych z aktualnie dostępnych i preferowanych zasobów społeczno-kulturowych oznaczają
budowanie, a raczej modelowanie chwilowej tożsamości, takiej która ma określony czas obowiązywania,
nie jest jednoznaczna ani stała. Fakt braku odgórnie nadawanej tożsamości przerzuca ciężar odpowiedzialności na jednostkę, jednocześnie nie zapewniając jej poczucia spełnienia. Mówimy o nieustannych
próbach zmagania się o samookreślenie, zmagań, których wynik nie jest możliwy z góry ani do przewidzenia, ani do realizacji. Człowiek dysponuje jedynie „wiązką szans notorycznie niedookreślonych i nigdy
do końca nie zdeterminowanych”6.
Warto podkreślić, że system ponowoczesny sprawnie zabezpiecza się przed próbami odstąpienia od
ciągłej pracy nad projektem tożsamościowym. Przywiązuje do siebie człowieka, ujarzmiając jego dążenia
za sprawą „syndromu konsumpcyjnego”, postępu, wytresowując w nim niezaspokojone nastawienie na
nowe. Obietnica spełnienia pragnień nigdy nie dochodzi do skutku, mimo to bezustannie kusi. Do podążania tym tropem niezbędna jest elastyczność, bo nie można„[...] tkwić w żadnej z przywdziewanych
szat zbyt długo, by się do niej zbytnio nie przyzwyczaić [...]”7. Nic nie stoi w miejscu, przez co współczesny
człowiek nie może, nie ma czasu niczym się znudzić, również własną tożsamością. Jednocześnie ów ruch,
będący przyczyną niedosytu i niespełnienia, gwarantuje jednostce przetrwanie ”jedynym ratunkiem dla
jednostki jest ruchliwość – pojmowana jako elastyczność osobowości, pozwalająca przystosować się do
panujących warunków [...]”8. Nastawienie na nowość ogranicza zdolności poznawcze, niczego nie można
do końca spróbować, dowiedzieć się, zobaczyć. Ograniczony czas pozwala jedynie na powierzchowne
użytkowanie. Konsumpcyjna strategia życiowa, od jednej nowości do drugiej, „[...] zastępuje strategie
trwałego posiadania i długotrwałego przywiązania i zaangażowania [...]”9, stępia zdolności refleksji życiowej, powoduje że „wszystko jest powierzchowne, nie ma głębi”10. Coraz częściej to zgromadzone rzeczy,
nabyte towary, pamiątki, zdobyte i skonsumowane wrażenia decydują o człowieku. Skuszeni iluzją reklamową „kolorowych pudełek”11 podążamy drogą fikcyjnych atrybutów osobowości, wyprodukowanych
na potrzeby rynku. Sęk w tym, że brak ciągłości, krótkie chwile obowiązywania trendów, podążanie za
nieustannie unowocześnianym światem, popadanie w pułapkę globalnego produktu lokują człowieka
w roli włóczęgi, a nie wędrowca chcącego zrozumieć i kreować samego siebie. Tak naprawdę jego podróż to wędrówka bezcelowa, traktująca cel jako wyznaczony moment życiowy, punkt spełnienia, który
zdefiniuje tego, kto go osiągnie. Płynne realia nie dają szansy na obranie tak rozumianego, konkretnego
celu. Nie tylko z uwagi na fragmentaryczną rzeczywistość, czasowe epizody czy wszechogarniający pęd
5 A. Giddens, Ramy późnej nowoczesności, [w:] A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne, t. 2,
Warszawa 2006, s. 689–692.
6 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, „Wykłady Kopernikańskie w Humanistyce”, Toruń 1995, s. 26.
7 Tamże, s. 85.
8 A. Buczek, Panta rhei w ponowoczesności. O tożsamości człowieka w rzeczywistości opartej na ruchu, Lublin–Poznań 2003, s. 12.
9 Z. Bauman, Płynne życie, s. 131–132.
10 A. Buczek, dz. cyt., s. 11.
11 Tamże, s. 41.
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postępu nie można skoncentrować się na przyszłych, wytyczonych „podróżach”. Dla włóczęgi sensem
jego życia staje się sam ruch, wędrówka, ponieważ „każde miejsce traktuje jak przystanek w drodze, na
którym długo nie zabawi, by przenieść się na inne miejsce, jakie znowu nie będzie niczym więcej niż
przystankiem”12.
Kolejnym powodem takiego stanu rzeczy, wpływającym na niezdolność uzyskania egzystencjalnej
stabilności, jest brak autentyczności. Żyjąc według ponowoczesnych zasad, inscenizujemy własne życie,
tworzymy widowisko, wrażenie na temat własnego życia, które chętnie udostępniamy za pomocą np.
portali społecznościowych. Powstała sieć wirtualnych kont, choć jest tylko sztucznym tworem, symulacją
świata rzeczywistego, wdziera się w sferę realną, narzucając jej swoje zasady gry. Portale społecznościowe pozwalają na swobodną kreację własnej tożsamości, powstały raz profil łatwo podlega modyfikacjom
zgodnie z dostępnymi na portalu możliwościami twórczymi. Interpretowanie siebie, przeglądanie się
w życiu innych jak w lustrze, porównywanie z tym, co udostępniają inni użytkownicy witryny, pogłębia
poczucie nieokreśloności. W ten sposób nie tylko fabrykujemy własny image, ile dokonujemy zachwiania
równowagi między tym, co prywatne, a tym, co publiczne. „Kultura odsłaniania prywatności”, nastawienia
na ciągłą widzialność jako stały już element struktury rzekomej, wystawia człowieka współczesnego na
widok publiczny13, gdzie „prawdziwe ja” zastępuje nowa wyprodukowana na pokaz tożsamość.
Oderwanie od ograniczeń społecznych, pochodzenia, rasy czy warstwy może być pozytywnie odbierane, jednakże nie może stanowić podstawy tożsamościowej. Tego typu spojrzenie na świat i miejsce
człowieka przypomina grę, w której stawką jest dopasowanie się, poczucie przynależności. Dlatego też,
z myślą choćby o chwilowej akceptacji swojej osoby, włączamy się w nieustający ruch, gotowi jesteśmy
reagować na zmiany, zdobywamy umiejętności pozwalające w jak największym stopniu podążać za
modą. Staramy się spełnić pokładane w nas oczekiwania, dlatego działamy zgodnie ze stwierdzeniem, że
„[...] nie można trwać w bezruchu na ruchomych piaskach”14. Nie chcemy wypaść z obiegu, dlatego staramy się przystosować się do „społecznych norm odnoszących się do zachowania i atrybutów osobistych”15,
tak aby uniknąć posądzenia o bycie „[...] «rzeczą» jednorazowego użytku”16.
Powstająca w myśl ponowoczesnych założeń tożsamość nie zapewnia komfortu bezpieczeństwa, ma
hybrydyczny charakter. Oznacza to, że nie ma ona własnego, niepowtarzalnego wzoru, nie umożliwia
odróżnienia się od innych, bycia wyjątkową jednostką, wręcz przeciwnie, jest zależna od „całej reszty”.
Nie jest indywidualna, ponieważ powstaje, przetwarzając powszechne, masowe wzorce. Traci też swoją celowość. Daje złudnie odczucie wolności, będąc faktycznym obowiązkiem, przymusem korzystania
i wybierania przedmiotów, które nadadzą tożsamości aktualny charakter, tak aby nigdy nie była passe17.
Bo przecież każda tożsamość kiedyś stanie się niemodna, a jej „historię [...] odmierzają wysypiska śmieci,
na które codziennie, jedne po drugich trafiają rzeczy jeszcze przedwczoraj niezbędne, które nie dalej
jak wczoraj stały się dla nas nieznośnym ciężarem”18. Człowiek współczesny przestaje pełnić rolę niezależnego kreatora własnej tożsamości. Źródło jego największego dyskomfortu stanowi „prawo wyboru
tożsamości” oraz fakt, że owo prawo nie gwarantuje wolności, zawsze jest uzależnione od rynku, „który
[...] oferuje też klocki do układanek, zestawy «zrób to sam» – towary/symbole, jakich można użyć na rozmaite sposoby i w różnych kombinacjach w celu komponowania tożsamości «zindywidualizowanej»”19.
12 M. Dziura, Człowiek w przestrzeni (ir)realnej, „Czasopismo Filozoficznie” 2006, s. 4, dostępny online: <http://www.filozoficznie.pl/3/32_M_Dziura_
Czlowiek_w_przestrzeni_(ir)realnej.pdf>, [ostatnia wizyta: 16.12.2015].
13 E. Wąchocka, Intymne – prywatne – publiczne, dostępny online: <http://www.ptbt.e-teatr.pl/files/zjazd_pdf/Wachocka_Intymne-prywatne-publiczne.
pdf>, [ostatnia wizyta: 17.12.2015].
14 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 93.
15 E. Goffman, Piętno. Rozważanie o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyński, J. T. Bakir, Gdańsk 2005, s. 21.
16 A. Buczek, dz. cyt., s. 12.
17 Z. Bauman, Płynne życie, s. 53–57.
18 Tamże, s. 55.
19 Tenże, Wieloznaczność nowoczesna, s. 227.
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„Masowa produkcja niepowtarzalności”20 wybitnie ujawnia nie tylko tragizm współczesnej rzeczywistości, ale i jej zafałszowanie, fasadowość skrywaną pod hasłami lekkości bytu, o której to pisałam wcześniej.
Dryfowanie między krótkimi epizodami wrażeń i doznań jest na tyle męczące i niepewne, że człowiek
ponowoczesności instynktownie przyjmuje rolę „świeckiego pielgrzyma”, zmierzając do wizji raju, jaką
jest stabilizacja. Ten typ osobowościowy sprawdzał się w nowoczesnych realiach zapewniających możliwość obrania celu i zaplanowania trasy pielgrzymki, „[...] jak w każdej pielgrzymce, miejsce dotarcia jest
z góry wyznaczone [...]”21. Cel pielgrzymki świeckiej stanowi stabilna, stworzona do końca tożsamość.
W ponowoczesnych realiach jest to niemożliwe nie tylko ze względu na to, że tożsamość ponowoczesna
nie jest jedna ani możliwa do pełnego stworzenia, ale i dlatego, że życie w ponowoczesnych realiach
operuje nieznanymi atrybutami tożsamościowymi, a każda kolejna decyzja nie stanowi fundamentu
dla kolejnych działań. W ponowoczesności liczy się tylko „tu i teraz”, przyszłość jest projektem niewiadomym, a ramy tego, co możliwe, prawdopodobne ograniczają się jedynie do chwilowej teraźniejszości22.
Podążanie schematem „życia pielgrzymkowego” to oszukiwanie samego siebie wynikające z naiwności
człowieka.
Czy w tej sytuacji można powiedzieć, że człowiek ponowoczesny nie ma tożsamości? Zdaniem Baumana, „osobowość ponowoczesna wyróżnia się brakiem tożsamości. Jej kolejne wcielenia zmieniają się
równie szybko i gruntownie, co obrazy w kalejdoskopie”23. Sadzę, że bardziej odpowiednie jest stwierdzenie, że człowiek nie ma jednej w pełni ukształtowanej tożsamości, w zamian ma ich wiele. Takie ujęcie
tematu powoduje, że tożsamość jednostki przestaje być zasadą „porządku świata”, choć w pełni obrazuje
istnienie we współczesnej kulturze. Tożsamość nadal porządkuje relacje człowieka, bez niego traci to
sens, chociaż w obrębie krótkich epizodów aktualności. Wciąż pełni rolę kategorii charakteryzującej jego
i realia, w których żyje, ujawniając ich negocjacyjny i niepewny charakter24. Nie pozwala na opanowanie
wieloznaczności, należąc do systemu chaosu „[...] tego, co nieokreślone, nieprzewidywalne”25. Jest odpowiedzią na pytanie, kim jestem: ponowoczesnym „człowiekiem wybierającym”, podatnym na mody,
modelującym swoją wizję siebie. Takim, którego obraz siebie nie jest niezmienny i ciągły w czasie, jak
również nie jest on za takiego postrzegany. Człowiekiem świadomym faktu niemożności ustanowienia
tożsamości „raz na zawsze”, odczuwającym z tego powodu niepokój, mimo tego nieśmiało, nieświadomie
dążącym do nierealnego, sprzecznego z ponowoczesnymi ideami celu – własnej stabilizacji. Wszelkie
próby zakotwiczenia, choć wynikają z chęci rezygnacji z niekończącego się wyścigu na bieżni, skazane są
na niepowodzenie, bo nie sprawdzają się w tak poszatkowanej rzeczywistości. Poczucie bezpieczeństwa,
jakie zapewnia tożsamość, w przypadku ponowoczesności jest złudne, ponieważ tak jak inne pragnienia, podporządkowane jest płynnym zasadom, a więc nie jest możliwe do osiągnięcia. Może być jedynie
swoją namiastką.

20
21
22
23
24
25

Tamże.
Tenże, Dwa szkice o moralności współczesnej, przeł. J. Bauman, Warszawa 1994, s. 11.
Tamże, s. 12–16.
Z. Bauman, Dwa szkice, s. 16.
M. Golka, Imiona wielokulturowości, Poznań 2010, s. 330–333.
Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, s. 18.
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Streszczenie/Summary
Naiwne pragnienie bezpieczeństwa w ponowoczesnych realiach
Bez względu na przyjętą strategię życiową sposobom funkcjonowania w ponowoczesnych realiach
towarzyszy tęsknota za stabilizacją. Nieśmiałe, czasem nieuświadomione pragnienie bezpieczeństwa
przesiąknięte jest naiwnością, bo czymże innym może być chęć zatrzymania się w rzeczywistości zdeterminowanej przez ruch. Współczesność wymusza nierealne kompromisy. Z jednej strony człowiek dąży
do zniwelowania lęku przed „nieadekwatnością”, dlatego rozpoczyna nienasyconą pogoń za wrażeniami, z drugiej zaś stara się zachować „stały grunt pod nogami” na tyle, na ile jest to możliwe w zaistniałej
sytuacji. Źródło największego dyskomfortu stanowi „prawo wyboru tożsamości”, które to zapewnia ponowoczesne widowisko oparte na iluzji autentyczności. Modelowanie chwilowej tożsamości, tj. takiej,
której brak jednoznacznego, pewnego powiązania z miejscem i czasem, wymusza „życie pomiędzy”,
co pogłębia istniejący już chaos egzystencjalny. Człowiek ponowoczesny po części jest wędrowcem,
ponieważ płynne realia nie dają szansy na obranie konkretnego celu. Nie można skoncentrować się na
przyszłych wytyczonych podróżach, najważniejsze jest tu i teraz, które już za chwilę stanie się nieaktualną teraźniejszością, czyli przeszłością passe. Jednakże dryfowanie między krótkimi epizodami wrażeń
i doznań jest na tyle męczące i niepewne, że instynktownie przyjmuje się rolę „świeckiego pielgrzyma”
zmierzającego do stabilizacji. Lecz dążenie do celu jest działaniem z góry skazanym na niepowodzenie, sprzecznym z ponowoczesnymi ideami. Wszelkie próby zakotwiczenia, choć wynikają ze szczerych
pobudek, nigdy nie przyniosą satysfakcjonującego efektu. Poczucie bezpieczeństwa jest zafałszowane,
złudne, ponieważ, tak jak inne pragnienia, podporządkowane jest płynnym zasadom. Ponowoczesność
oferuje namiastkę stabilności, która jedynie podsyca egzystencjalne nienasycenie.
Słowa kluczowe: ponowoczesność, tożsamość, strategie życiowe.
The naive desire for security in the post-modern realities
Regardless of one’s strategy of life, ways of functioning in the post-modern realities are accompanied by
longing for stabilization. The human being always tries to live in ontological harmony. However postmodernism is to change rules of the game, it enforces new life strategies, because there are no great
narratives, identity becomes work, the duty of man. Life has lost its cumulative nature. Modern life has
become liquid life.
Modern man has uprooted from his original environment, he trusts the experts, symbols, goods as
means of exchange, however, despite his work he still loses ground. Postmodernism evokes variation,
which is why modern man is afraid of inadequacy. He attempts to reach the temporary, current identity,
because he is responsible for his being in the world, for his identity. He is the creator of his own identity.
Unfortunately, the right to choose one’s identity is the greatest source of discomfort.
The human being is not authentic. By living according to the principles of postmodern world, he stages
his own life, he creates a drama, a feeling about his own life, which he will be happy to share with, for
example via social networks. He fakes his own image in his revealed privacy. He even desires temporary
approval. Postmodern identity does not give comfort or safety, it has a hybrid nature, and what is important, its complexity of structure does not allow to distinguish it from other identities.
The aim of this secular pilgrimage is stable identity which is impossible in the conditions of post-modernism, because what counts is “here and now”, this very moment. Everything affects the inability to obtain
existential stability, although naively we seek it.
Keywords: identity, post-modern, liquid life, safety.

www.tekstotekafilozoficzna.pl

10

Nr 5 (2016)
ISSN 2299-8152

