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�Underclass� i �konsumenci wybrakowani�.

Zmiana stratyfikacji uk³adu spo³ecznego

w gospodarce ponowoczesnej

Przyznanie siê do ubóstwa nie przynosi nikomu ujmy, jednak¿e jest ujm¹,
je�li kto� nie stara siê z niego wydobyæ.

(Tukidydes, Wojna peloponeska, II, 36�41,
prze³. K. Kumaniecki, Warszawa 1957)

Pamiêci Andrzeja Banasiewicza,
który wraz z powstawaniem tekstu odchodzi³, po�wiêcam.

Dynamiczne przeobra¿enia w gospodarce ostatnich lat maj¹ swoje skutki nie tylko w dziedzi-
nach ekonomii, informatyki i cybernetyki, ale tak¿e w sferze spo³ecznej. Ujawniaj¹ce sw¹ obec-
no�æ zjawiska, coraz czê�ciej spotykane w grupach spo³ecznych, s¹ bezpo�rednim wynikiem
intensyfikacji ca³kiem nowych zachowañ w obszarach rynku, gospodarki i ekonomii. Elementem
równie istotnym, co czêsto pomijanym w analizach dzisiejszego spo³eczeñstwa, jest coraz wy-
¿szy stopieñ jego informatyzacji. W ostatnich dziesiêcioleciach spo³eczeñstwo uleg³o powa¿-
nym przeobra¿eniom, pocz¹wszy od wymiaru preindustrialnego przez przemys³owy do
postindustrialnego1. Inn¹, równie istotn¹, pozostaje kwestia dyskursu spo³ecznego, okre�lane-
go mianem dialogu. Czy w przestrzeni komunikacyjnej dzisiejszego spo³eczeñstwa rzeczywi�cie
jest miejsce na dialog? Czy obecne spo³eczeñstwa stwarzaj¹ dlañ dogodne warunki i czy uznaj¹
go za po¿¹dany?

W naukach spo³ecznych, szczególnie w filozofii, wci¹¿ trwaj¹ spory o adekwatne okre�lenie
wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Problem jest ze wszech miar trudny, trafna diagnoza powinna
bowiem zawieraæ tê szczególn¹ cechê, która odró¿nia dzisiejsze spo³eczeñstwo od tego, które je
poprzedza³o. Spór bêdzie trwa³ tak d³ugo, jak d³ugo nie bêdzie zgody co do tego, w jakich
czasach ¿yjemy. Dla jednych tera�niejszo�æ to wci¹¿ moderna, inni widz¹ w niej klimakteryczne
stadium modernizmu lub nowoczesno�æ wychylon¹ ku temu, co postnowoczesne. Z tych m.in.
powodów dla okre�lenia wspó³czesnego spo³eczeñstwa przyjêto takie nazwy, jak spo³eczeñ-
stwo postindustrialne, ponowoczesne, konsumpcyjne i informatyczne.

W bogatej literaturze przedmiotu wymienione nazwy maj¹ zarówno zwolenników, jak i opo-
nentów. Poniewa¿ nasza uwaga skupia siê g³ównie na strukturalnych konsekwencjach spo³ecz-
nych, wynikaj¹cych z nowych ruchów i zachowañ w obrêbie tkanki spo³ecznej, powy¿sze

1 D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, New York 1973.
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okre�lenia bêdziemy rozumieæ synonimicznie. W obszar rozwa¿añ w³¹czono szereg terminów,
niekiedy znanych, które dzi� pe³ni¹ rolê zaczarowuj¹cych rzeczywisto�æ. Konceptualizuj¹c ni-
niejsz¹ analizê, niepodobna od nich uciec. Nale¿¹ do nich m.in. pojêcia: �gra jêzykowa�, �akcele-
racja�, �dromologia�, �posuniêcie�, �alienacja�, �zbyteczno�æ�, �konsument wybrakowany�,
,�underclass�, �adiaforyzacja�. Tam, gdzie oka¿e siê to niezbêdne, dokonamy ich stosownej, acz
uproszczonej eksplikacji.

Nowe zachowania w sferach technologicznej, informatycznej i industrialnej wp³ywaj¹ bezpo-
�rednio na procesy zachodz¹ce wewn¹trz struktur spo³ecznych. Ich konsekwencje bêd¹ nas
interesowaæ w szczególny sposób. Jednym z najwa¿niejszych powodów tego zainteresowania
jest kwestia marginalizacji, wbrew pozorom, do�æ licznych grup spo³ecznych, które Zygmunt
Bauman nazywa spo³eczno�ci¹ konsumentów wybrakowanych. Inna kategoria, wy³aniaj¹ca siê
z jego rozwa¿añ, to grupa okre�lana mianem underclass. Szokuj¹ca diagnoza dzisiejszego spo³e-
czeñstwa, funkcjonuj¹cego obok technologicznie zaawansowanych procesów produkcji, naka-
zuje zwróciæ uwagê na problem ludzi odrzuconych przez bezduszne procesy sytuuj¹ce cz³owieka
na marginesie ¿ycia spo³ecznego. Dziedzictwo kultury europejskiej, silnie nasycone pierwiast-
kiem humanistycznym, nieustannie odwo³uj¹ce siê do jego idea³ów, ka¿e upomnieæ siê o tych,
którzy stanowi¹ jego trzon, jako istoty rozumne, czuj¹ce i podlegaj¹ce prawu pracy, wreszcie,
jako ca³o�æ, tworz¹ce populacje narodowe. Jest to problem na wskro� etyczny, który wymaga
dzisiaj ju¿ nie rozpoznania i badañ, ale konstruktywnych i szybkich rozwi¹zañ, skutki zaniecha-
nia mog¹ bowiem w bliskiej przysz³o�ci okazaæ siê katastrofalne nie tylko dla procesów rozwoju,
ale nade wszystko dla samego ich podmiotu � cz³owieka.

Baczny obserwator stosunku dzisiejszego cz³owieka do problemu pracy nie zgodzi siê z tez¹,
¿e wci¹¿ obowi¹zuje postrzeganie jej jako dzia³ania uszlachetniaj¹cego jednostkê. Miar¹ pozycji
spo³ecznej s¹ dochody i g³ównie one ró¿nicuj¹ ludzi. Presti¿u w otoczeniu nie zdobywa siê
wypracowan¹ liczb¹ nadgodzin, a nawet je�li siê tak zdarza, to jest to raczej informacja skrzêtnie
ukrywana. Dochód oraz ró¿nice w zarobkach to jedyne dzi� kryteria stanowi¹ce o pozycji pracu-
j¹cych. Dzieje siê tak na skutek zmiany paradygmatu my�lenia o samej pracy jako warto�ci. Dzi�
jej sens zawiera siê w mo¿liwo�ciach zaspokajania coraz bardziej wygórowanych potrzeb pra-
cownika-konsumenta. Etyka pracy nie tyle uleg³a przeobra¿eniu, co zosta³a usuniêta na rzecz
estetyki konsumpcji: �¯yjemy w spo³eczeñstwie konsumpcyjnym. (�) Konsument to osoba,
która konsumuje, a konsumowanie oznacza zu¿ywanie rzeczy: spo¿ywanie ich, noszenie ich na
sobie, bawienie siê nimi i zaspokajanie w inny sposób naszych potrzeb i pragnieñ (�) bycie
konsumentem oznacza równie¿ � zwykle oznacza � zaw³aszczanie wiêkszo�ci rzeczy, których
przeznaczeniem jest ich konsumpcja; nabywanie ich, p³acenie za nie i czynienie z nich w ten
sposób swej wy³¹cznej w³asno�ci, uniemo¿liwianie wszystkim innym ich u¿ywania bez naszego
przyzwolenia. Konsumowanie oznacza te¿ niszczenie. W trakcie konsumpcji konsumowane rze-
czy przestaj¹ istnieæ, dos³ownie lub w sensie duchowym�2. Trudno tu nie zgodziæ siê z tez¹
Baumana co do charakteru dzisiejszego spo³eczeñstwa. Choæ s¹ to odczucia obserwatora zacho-
wañ spo³eczeñstw krajów zachodnich, bardzo szybko okazuj¹ siê równie aktualne w pañstwach
nale¿¹cych do niedawna do tzw. bloku krajów demokracji ludowej.

Na opisany stan rzeczy, prowadz¹cy do wytworzenia siê grup �zbêdnych�, wp³ywa tak¿e
zmiana dotychczasowego charakteru �rodowiska naturalnego. Cech¹ prze³omu XX i XXI w. jest
postêpuj¹ca zmiana �rodowiska naturalnego, które jest wypierane przez �rodowisko tworzone
sztucznie. Naturalne �rodowisko przyrody ustêpuje miejsca �rodowisku technicznemu3. Stan

2 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006, s. 53.
3 A. Kêpiñski, Rytm ¿ycia, Kraków 1994, s. 156.
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ten ma �ci�le okre�lone konsekwencje: ¿ycie w sztucznie spreparowanym, technicznym �rodo-
wisku skutkuje poczuciem zerwania naturalnej wiêzi ze �wiatem przyrody, nadto zaburza natural-
ny rytm pracy i odpoczynku. O ile Bauman postrzega proces fascynacji konsumenta oraz jego
pobudzenie jako wynik oddzia³ywania przedmiotów, które pragnie nabyæ, to obserwacje polskie-
go psychiatry-filozofa Antoniego Kêpiñskiego zmierzaj¹ w nieco innym kierunku. Produkcja
techniczna d¹¿y do maksymalizacji wydajno�ci, a jej cech¹ jest seryjno�æ. Zamierzony projekt
jest realizowany w tysi¹cach tak samo wygl¹daj¹cych egzemplarzy, posiadanie jednego z nich
wywo³uje zatem poczucie u�rednienia i homogenizacji potencjalnych nabywców. Dla oryginal-
no�ci i podkre�lenia indywidualnego charakteru nabywcy, wyra¿aj¹cych siê choæby w specy-
ficznych dla siebie preferencjach i gustach, nie ma miejsca. Nowy egzemplarz rzeczy, postrzegany
po raz setny jako taki sam, w koñcu traci atrakcyjno�æ i wywo³uje u nabywcy poczucie obojêtno-
�ci i znu¿enia4. Te, na pozór ró¿ne, kwestie schodz¹ siê w jednym punkcie: Bauman, jako socjolog
i filozof spo³eczny, swe obserwacje opiera na prawid³owo�ciach zachowañ ludzkich, nakierowa-
nych na zwiêkszenie konsumpcji. Jest to zjawisko tak szybkie, jak szybko jeden przedmiot wypie-
ra z rynku drugi, �wie¿szy i nowszy. Kêpiñski konstatuje, ¿e seryjno�æ produkcji powoduje
obni¿enie atrakcyjno�ci przedmiotów, co z kolei wymusza na producentach coraz szybszy cykl
produkcji nowych modeli. Tak czy owak, obie obserwacje zd¹¿aj¹ w stronê wniosków o szybkim
znu¿eniu konsumentów-nabywców, co siê przek³ada na poczucie nudy, przygnêbienia i uczucie
niezaspokojenia pragnieñ. Do tego stanu nale¿y dodaæ zjawisko akceleracji, zwi¹zane nie tylko
z coraz szybszym rozwojem m³odego pokolenia i rytmem ¿ycia, ale tak¿e z fascynacj¹ prêdko�ci¹,
jako niezale¿n¹ warto�ci¹, dziêki której cz³owiek pragnie zapanowaæ nad przestrzeni¹ oraz cza-
sem. Przyspieszenie ¿ycia, jak siê wydaje, rodzi siê z poczucia nienad¹¿ania5.

Spo³eczeñstwa ogarniête po�piechem spiesz¹ siê do pracy, w pracy, a tak¿e po pracy. Po-
�piech bezpo�rednio atakuje nasze ¿ycie, którego ju¿ siê nie prze¿ywa. Przez ¿ycie siê przechodzi
(przeje¿d¿a, przelatuje). Socjologia odnotowuje coraz wiêcej przypadków poczucia niezadowole-
nia z ¿ycia. Po�piech jest sprawc¹ tego, ¿e cz³owiek, ¿yj¹c, nie zaznaje smaku ¿ycia. Nieustanna
gonitwa to wróg odpoczynku; coraz bardziej czujemy siê przemêczeni. Ko³o siê zamyka: wpada-
my w pu³apkê up³ywaj¹cego czasu6. Ale istnieje zupe³nie inna, równie ciekawa interpretacja tego
stanu rzeczy. Francuski filozof-urbanista Paul Virilio wprowadzi³ do literatury pojêcie dromologii
(gr. dromos � bieg, tor wy�cigowy), oznaczaj¹ce naukê o prêdko�ci. Dromologia jest konse-
kwencj¹ braku mo¿liwo�ci ogarniêcia rzeczywisto�ci przez filozofiê. Sta³y wzrost prêdko�ci oraz
rozwi¹zania techniczne ewoluuj¹ w kierunku wynalezienia jeszcze szybszych �rodków transpor-
tu. Jest to problem aktualny dla ka¿dego czasu historycznego. P. Virilio porównuje np. czasy
spo³eczeñstwa kawalerii ze spo³eczeñstwem kolei ¿elaznej czy spo³eczeñstwem samolotów, tele-
fonów, prêdko�ci laserowej i satelitarnej. Zwiêkszaj¹ca siê prêdko�æ wywo³uje podwy¿szenie
czynnika poszerzaj¹cego z jednej strony zakres w³adzy cz³owieka, z drugiej za� narusza ludzkie
prawa. Za wynalazkiem prêdko�ci skrywa siê bowiem nierozpoznana do dzi� przemoc. Odpowie-
dzialno�ci¹ za taki stan rzeczy P. Virilio obarcza tradycjê racjonalistyczn¹. Jego zdaniem, za
wynalazkiem samolotu kryje siê katastrofa powietrzna, za wynalazkiem statku � morska, za trans-
portem satelitarnym � katastrofa kosmiczna itd. Producenci �rodków transportu akcentuj¹ jedy-
nie pozytywny aspekt swoich produktów, natomiast wpisane inherentnie w naturê tych urz¹dzeñ
ryzyko jest skrzêtnie markowane lub ukrywane. Ka¿de nowe urz¹dzenie, ka¿dy nowy rodzaj

4 Ibidem, s. 158.
5 Ibidem, s. 159.
6 Zagadnieniu czasu, jego klasycznych i nieklasycznych ujêæ w filozofii, po�wiêcona jest praca: H. Bu-
czyñska-Garewicz, Metafizyczne rozwa¿ania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze, Kraków 2003.
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broni, wprowadza do naszego �wiata now¹ formê katastrofy7. Pamiêtajmy, ¿e �ród³em kategorii
prêdko�ci s¹ dla P. Virilio przemiany zachodz¹ce w �wiecie i mentalno�ci cz³owieka. Jako rzecznik
postnowoczesnego paradygmatu my�lenia, jest on przekonany, ¿e rzeczywisto�æ wymknê³a siê
nauce spod kontroli, nie daj¹c siê ju¿ ¿adn¹ miar¹ uj¹æ, przyspieszenie za� jest jednym z jej
sposobów.

Dodatkowym czynnikiem wywo³uj¹cym proces deregulacji poczucia to¿samo�ci cz³owieka
w �wiecie jest wzglêdna ³atwo�æ zdobywania i osi¹gania stanu przyjemno�ci. Obni¿a ona w znacz-
nym stopniu walor tej ostatniej. Widoczne to jest w wielu dziedzinach, pocz¹wszy od wjazdu
kolejk¹ na szczyt góry, zamiast czêsto mozolnej wspinaczki, przez doznania w sferze prze¿yæ
estetycznych czy erotycznych, podczas jedzenia, odpoczynku itd. ̄ ycie, wed³ug A. Kêpiñskie-
go, straci³o swój smak, poniewa¿ zbyt ³atwo przychodzi nam zdobywaæ przyjemno�ci, jakie siê
z nim ³¹cz¹. Przyczyniaj¹ siê do tego urz¹dzenia techniczne skracaj¹ce czas naszej pracy. I choæ
w za³o¿eniu powinni�my dysponowaæ wiêksz¹ ilo�ci¹ tzw. wolnego czasu, stale nam go brakuje.
Cz³owiek nie jest ju¿ jego wy³¹cznym dysponentem � to jakby powszechne odczucie. Wpadamy
wiêc w kolejn¹ pu³apkê zastawion¹ przez ludzk¹ chciwo�æ i nieograniczony pêd ku w³adzy nad
rzeczywisto�ci¹ � zale¿no�æ od techniki. Klasyczna relacja pan � niewolnik okazuje siê relacj¹
cz³owiek � technika, skutkuje bowiem obustronn¹ zale¿no�ci¹. Pan nie mo¿e byæ panem, je�li nie
ma pod sob¹ niewolnika, i odwrotnie, niewolnik staje siê niewolnikiem tylko wówczas, gdy ma
nad sob¹ pana. Urz¹dzenia techniczne maj¹ swoje uwarunkowania, które cz³owiek, jako ich
twórca, musi respektowaæ i byæ im w pewnym sensie podporz¹dkowany8. �Potrzeba cudu tkwi
w cz³owieku, ale »cud« techniczny go nie zaspokaja. Czekanie na Godota koñczy siê rozczarowa-
niem�9. Pozornie technika, od której, jako ludzie, oczekujemy cudu, okazuje siê zupe³nie nieprzy-
datna w rozwi¹zywaniu najbardziej pal¹cych potrzeb cz³owieka, co wiêcej, przysparza nowych
k³opotów, spo�ród których najbardziej niepokoj¹ce jest wyrzucenie poza margines ¿ycia spo-
³ecznego liczebnie poka�nej grupy ludzi, którzy zamiast mieæ wiêcej czasu na odpoczynek oraz
¿ycie rodzinne, gor¹czkowo poszukuj¹ zatrudnienia. Jak pokazuje Bauman, s¹ oni zupe³nie po-
zbawieni szans, poniewa¿ nikt ju¿ ich nie potrzebuje. To oni tworz¹ now¹ klasê (podklasê) spo-
³eczn¹: przegranych, zbêdnych, niepotrzebnych � underclass.

Istnienie biednych i niepotrzebnych specjalnie nie dziwi, ale gdy �recycling� siê nie op³aca,
na co wskazuje Bauman, to musz¹ oni liczyæ siê z faktem pomijania w dyskursie, a¿ do usuniêcia
z mapy socjologicznej w³¹cznie. Izoluje siê ich od reszty konsumentów poprzez �sk³adowanie�
w miejscach odosobnienia spo³ecznego. �Zbêdno�æ� dzieli swe pole znaczeniowe z takimi s³o-
wami, jak: �odrzuty�, �wyrzutki�, ��mieci� � krótko mówi¹c, odpady. Przeznaczeniem bezrobot-
nych, tej �rezerwowej armii pracy�, by³ powrót do czynnej s³u¿by. Przeznaczeniem odpadów jest
�mietnik, wysypisko �mieci10. �Zbêdni� powinni czym prêdzej znikn¹æ z krajobrazu, bo s¹ gro�ni
spo³ecznie. Gro�ni dla konsumuj¹cych w sposób poprawny, czyli coraz dro¿ej i coraz wiêcej. S¹
gro�ni tak¿e dla pañstwa, gdy¿ stanowi¹ grupê uzale¿nion¹ od jego opiekuñczych gestów i po-
suniêæ. Wszystko to wziê³o swój pocz¹tek od zmiany postrzegania pracy i jej statusu. Praca, jako
warto�æ, wprowadza cz³owieka w obszar wspó³odpowiedzialno�ci za �wiat i jego kszta³t. Wyko-
nywana oddzielnie, rzadko kiedy zaspokaja jedynie indywidualne potrzeby. W dobie spo³eczeñ-
stwa postindustrialnego ka¿da czynno�æ jest zharmonizowana i skorelowana z inn¹. Kto�

7 K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000, s. 88. Zob. te¿: P. Virilio, Wypadek
pierworodny, Warszawa 2007, tego¿: Bomba informacyjna, Warszawa 2006.
8 A. Kêpiñski, op. cit., s. 162.
9 Ibidem, s. 163.
10 Z. Bauman, ¯ycie na przemia³, Kraków 2005, s. 25.
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wykonuje co�, aby inny móg³ z tego korzystaæ, dodaj¹c od siebie czê�æ w³asnej pracy lub
zamykaj¹c na niej cykl produkcyjny. W ten sposób, po�rednio, wytwór ludzki staje siê produk-
tem powszechnie ludzkim. Czê�ciej jednak pracownicy zdani s¹ bezpo�rednio na siebie, podej-
muj¹c dzia³anie kolektywne. Tworz¹ siê wówczas silne wiêzi spo³eczne, kole¿eñskie. Odnosz¹ siê
one nie tylko do wspólnie spêdzonego czasu w pracy, ale skutkuj¹ trwa³ymi relacjami interperso-
nalnymi, przenoszonymi i wykraczaj¹cymi daleko poza ogrodzenia zak³adów przemys³owych11.
Ten fakt, jak siê wydaje, mia³ na my�li Jan Pawe³ II, charakteryzuj¹c strukturê owych wiêzi jako
naturaln¹ realizacjê potrzeby przynale¿no�ci podmiotu, aktywnie uczestnicz¹cego w powszech-
nym etosie pracy. S³owem, jako urzeczywistnienie ludzkiego powo³ania12.

Wspó³cze�nie praca straci³a dawn¹ funkcjê. Kiedy� zaspokaja³a przede wszystkim potrzeby
wynikaj¹ce z ¿ycia. Dodatkowo kszta³ci³a, zawarty w niej element dydaktyczno-socjalizacyjny
pozwala³ bowiem na wielowymiarowy rozwój jednostki podejmuj¹cej pracê. Do dzi� wielu s¹dzi,
¿e stare przys³owie �¿adna praca nie hañbi� nie straci³o na aktualno�ci. A jednak. Podjêcie nisko
op³acanej pracy jedynie z przyczyn egzystencjalnych, szczególnie w oczach m³odego uczestnika
¿ycia spo³ecznego, jest odbierane raczej jako przyznanie siê do pora¿ki, oddanie pola, akt despe-
racji czy rejterada ludzi niemaj¹cych pomys³u na w³asne ¿ycie. Dowodem na taki stan rzeczy jest
wci¹¿ zwiêkszaj¹ca siê liczba oferentów zatrudnienia, rejestrowanych w krajowych urzêdach
pracy. Nie da siê wszystkiego z³o¿yæ na karb najnowszej emigracji. Jest to interesuj¹ce i zupe³nie
nowe zjawisko, wymagaj¹ce odrêbnych badañ socjologicznych. Jednak w tym wypadku mo¿li-
we s¹ co najmniej dwa pogl¹dy: wyje¿d¿aj¹ ci, którzy nie chc¹ tu walczyæ, m³odzi, poszukuj¹cy
przygód, kontaktu z jêzykiem. To pozytywne oblicze. Jednak czasem mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e
powodem wyjazdu jest zbyt niskie wykszta³cenie w naszych szybko zmieniaj¹cych siê warun-
kach lub ukoñczenie kierunków studiów nieprzystaj¹cych do aktualnego zapotrzebowania na
rodzimym rynku pracy. W takiej sytuacji wyjazd do Anglii czy Irlandii, gdzie na pewno pracuje
siê ciê¿ko, ale mimo wszystko ³atwiej jest znale�æ zatrudnienie, to akt �pój�cia na skróty�. Ze-
wsz¹d docieraj¹ g³osy, ¿e z kraju wyje¿d¿aj¹ lekarze, ludzie wykszta³ceni itd. To jednak promil tzw.
nowej emigracji. Zdecydowan¹ jej wiêkszo�æ stanowi¹ studenci bez zawodu, czyli w trakcie
nauki, lub osoby ze �rednim i zawodowym wykszta³ceniem. Prace, jakie wykonuj¹, nie wymagaj¹
specjalnych kwalifikacji (sprzedawca, budowlaniec � najczê�ciej pomocnik murarza, kierowca,
sprz¹taczka). Bywa równie¿ tak, ¿e ludzie wykszta³ceni decyduj¹ siê na zatrudnienie na stanowi-
skach zdecydowanie poni¿ej ich kwalifikacji i aspiracji. Ale zawsze jest to ich osobisty wybór.
Bior¹c za punkt wyj�cia stanowisko Z. Baumana, mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e dzi� kraje nale¿¹ce
do Wspólnoty Brytyjskiej to silosy przejmuj¹ce �materia³ toksyczny�, zupe³nie w kraju zbêdny,
bezu¿yteczny i niebezpieczny. Przeznaczeniem �zbêdnych� jest nie ujawniaæ swego istnienia. To
grupa, której nikt nie potrzebuje. Staj¹c innym na drodze, przeszkadza i utrudnia budowanie
wielkiej sieci mi³o�ników konsumpcji. �Byæ »zbêdnym« znaczy byæ nadliczbowym, niepotrzeb-
nym, bezu¿ytecznym � niezale¿nie od tego, jaki rodzaj potrzeb i po¿ytków okre�la standard
u¿yteczno�ci i nieodzowno�ci. Inni ciê nie potrzebuj¹; poradz¹ sobie równie dobrze � a nawet
lepiej � bez ciebie. Nie istnieje ¿aden oczywisty powód twojej obecno�ci i nie ma podstaw, by�
móg³ domagaæ siê prawa do pozostania. Uznaæ kogo� za »zbêdnego« znaczy wyrzuciæ go
dlatego, ¿e przeznaczony jest do wyrzucenia�13. Polska dokonuje recyklingu, ale z uwagi na
niskie nak³ady w stosunku do bogatszych pañstw i przy ma³ym zainteresowaniu potencjalnych

11 Ten m.in. problem podj¹³em w artykule: Praca i przedsiêbiorczo�æ w �wietle wybranych encyklik Jana
Paw³a II, �Przedsiêbiorczo�æ � Edukacja� nr 2, Warszawa-Kraków 2006, s. 164�184.
12 Jan Pawe³ II, Laborem exercens, Wroc³aw 1995.
13 Z. Bauman, ¯ycie na�, s. 25.
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chêtnych14 rzeczywi�cie jest on nieop³acalny. Pozostaje wiêc sk³adowanie i izolacja zbêdnych
i niepotrzebnych ludzi, najlepiej z dala od tych, którzy maj¹ sta³e zatrudnienie i niespecjalnie im
zale¿y na zwiêkszeniu konkurencyjno�ci na rodzimym rynku pracy.

Zgo³a inaczej maj¹ siê konsumenci poprawni, tzn. w sposób w³a�ciwy konsumuj¹cy podsu-
wany im wci¹¿ �wie¿y towar. Aby podnie�æ wydajno�æ konsumpcji, nale¿y u¿yæ w stosunku do
nich wszelkich mo¿liwych �rodków zachêty, aby zechcieli zainteresowaæ siê tym, co na rynku siê
pojawia. Dlatego nie mo¿na daæ im odpocz¹æ, permanentnie nêc¹c nowym, doskonalszym obiek-
tem po¿¹dania, najczê�ciej poprzedzonym szerok¹ kampani¹ reklamow¹15. Sztuczne utrzymywa-
nie ich w stanie ci¹g³ej gotowo�ci do spo¿ycia, przeradzaj¹ce siê prêdko w stan poczucia
niezadowolenia, to najlepszy ze sposobów pozbywania siê produktów z rynku, w �lad za czym
pod¹¿a szybka produkcja dóbr ulepszonych, nowszych, przez to bardziej po¿¹danych. Przemy-
�lana strategia, stwarzaj¹ca nowe grupy konsumenckie, opiera siê na idei utrzymywania ich
w nieustannej euforii. Ludzie ci ¿yj¹ od atrakcji do atrakcji, od promocji do promocji, wykorzystu-
j¹c ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê okazjê, aby pozyskaæ co� nowego, atrakcyjnego. W tym niekontrolo-
wanym szale zakupów i konsumpcji klient niezbyt liczy siê z kosztami. Jedyny przelicznik, jakim
siê kieruje, to utrzymanie odpowiedniego poziomu ¿ycia, aby u¿ytkuj¹c dobra o okre�lonym
przez �rodowisko standardzie umia³ ów status zachowaæ, a je�li to mo¿liwe, podwy¿sza³ go.
Bilansu zagubionych po drodze szans i warto�ci nie robi. Konsumuj¹c dobra, cz³owiek nie-
opatrznie dokonuje autokonsumpcji, konsumuje bowiem swe w³asne cz³owieczeñstwo, konsu-
muje sw¹ rodzinê, samego siebie. �¯yjemy dzi� w globalnym spo³eczeñstwie konsumentów
i charakterystyczne dla niego wzory musz¹ wp³ywaæ na wszystkie aspekty naszego ¿ycia, wli-
czaj¹c w to pracê i ¿ycie rodzinne. Jeste�my zmuszani, aby konsumowaæ wiêcej, i w ten sposób
sami stajemy siê towarami na rynku konsumenckim i rynku pracy�16. Ci¹g³a pogoñ skutecznie
blokuje refleksje na temat wykorzystania wolnego czasu, odwiedzin bliskich, przeczytania wa¿-
nej ksi¹¿ki, obejrzenia dobrego filmu itd. ̄ ycie rozpatrywane z punktu widzenia zewnêtrznego
obserwatora to pasmo udrêk, po�piechu, bezrefleksyjno�ci i pustki wewnêtrznej. Taki jest stan
dzisiejszego cz³owieka, dla którego praca, biznes, posada, to trampolina do wybicia siê ponad
przeciêtno�æ, aby byæ kim�, przynajmniej w oczach s¹siadów.

Zupe³nie odrêbn¹ � ale nie sposób jej pomin¹æ � pozostaje kwestia niepotrzebnych ju¿ i czê-
�ciowo zu¿ytych rzeczy, które staj¹c siê nieprzydatnymi do dalszej konsumpcji i zast¹pione
nowymi, stanowi¹ ju¿ to zbêdny, ju¿ to k³opotliwy balast. Czêsto ich recykling tak¿e staje siê
nieop³acalny. Mo¿na je sk³adowaæ gdzie� w zakamarkach piwnic, gara¿y, sk³adzików lub wyko-
rzystaæ bardziej �humanitarnie�, obdarowuj¹c nimi. tzw. ubogich bli�nich. To do�æ czêsta ostat-
nio praktyka, tym bardziej, ¿e pojawiaj¹ siê ku temu rozmaite okazje. Z. Bauman nazywa je
�karnawa³ami dobroczynno�ci�, co ja, obserwuj¹c rodzime zachowania, okre�li³bym raczej �festi-
walami dobrego serca�. Jednak od razu nasuwaj¹ siê pytania: Czyjego dobrego serca? Dobrego

14 Niewielkie zainteresowanie ofertami szkoleñ organizowanych np. przez urzêdy pracy wynika z pro-
stego faktu: ukoñczenie kursu komputerowego, kursu spawacza, glazurnika itp. nie gwarantuje zatrudnie-
nia. Szkolenia, ob³o¿one restrykcjami (stuprocentowa obecno�æ, zaanga¿owanie, egzaminy koñcowe itp.)
wynikaj¹cymi z ¿¹dañ instytucji wyk³adaj¹cych �rodki finansowe na tego typu cele, s¹ czêsto ma³o
atrakcyjn¹ form¹ zmiany kwalifikacji. Ponadto, ka¿dy pracodawca wymaga praktyki w zawodzie, bo nie
chce dok³adaæ do pracownika na jego szkolenie czy przyuczenie. Czas zapotrzebowania na absolwentów
szkó³ zawodowych i techników, których brano do tzw. przyuczenia w zawodzie, min¹³ bezpowrotnie.
Zadzia³a³ prosty mechanizm: rachunek ekonomiczny.
15 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm�, s. 58.
16 Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym �wiecie, Kraków 2007, s. 45.
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serca wzglêdem kogo? Dla bezdomnych, ubogich, cierpi¹cych niedostatek, czy dobrego serca
dla nas samych? Czy rzeczywi�cie, daj¹c czasem drobne pieni¹dze lub wk³adaj¹c do pojemnika
PCK znoszon¹ i niemodn¹ ju¿ marynarkê lub stare spodnie albo wyci¹gaj¹c z koszyka torebkê
ry¿u b¹d� któr¹� z kilku paczek makaronu i wrzucaj¹c do kartonu jako tzw. dar serca dla niedo¿y-
wionych dzieci, pomagamy w³a�ciwemu adresatowi, czy sobie?

Bywa, ¿e sumienie niepokoi. Z punktu widzenia dostarczycieli produktów podlegaj¹cych
konsumpcji s¹ to zjawiska niepokoj¹ce. Jak �urobiæ� klienta, aby zechcia³ odczuwaæ jedynie
satysfakcjê z nabytego towaru i to niezbyt d³ugo; co zrobiæ, ¿eby zachcia³o mu siê czego�
nowego, bardziej ekstrawaganckiego z jednej strony, a co zrobiæ, ¿eby nie przysz³a mu do g³owy
my�l, ¿e mo¿e ma za du¿o i nale¿y siê podzieliæ? Wystrzegaj¹c siê wszelkich uogólnieñ, na pewno
dla wielu krzywdz¹cych, mo¿na powiedzieæ, ¿e konstatacje Z. Baumana nie zawsze i nie wszêdzie
maj¹ swoje odzwierciedlenie. Socjologia kieruje siê liczbami, które prowadz¹ do ujednoznacznieñ
w zakresie badañ nad wybran¹ grup¹ spo³eczn¹. Ich wyniki rozci¹ga siê na ca³e spo³eczeñstwo,
co musi budziæ w¹tpliwo�ci. S¹ bowiem nierzadko przyk³ady sytuacji wrêcz przeciwnych. We
wk³adce �Du¿y Format� do �Gazety Wyborczej� nr 40/751 z 22.10.2007 r., w tek�cie autorstwa
V. Szostak i K. Michalak, Gudbaj, Elka, opisuj¹cym rodaków mieszkaj¹cych na ulicach Londy-
nu, jeden z rozmówców wyznaje: �Tylko ¿e tu mo¿na za darmo du¿o znale�æ. Ludzie wyk³adaj¹ na
ulice czyste, wyprasowane ubrania. Wyrzucaj¹ dobre telewizory, sprzêt, wszystko! Sklepy wy-
rzucaj¹ du¿o dobrych rzeczy. Tego jest full, jak siê wie, gdzie szukaæ. I s¹ jad³odajnie, gdzie mo¿na
zje�æ za darmo i jeszcze »tejke³eja« wzi¹æ. No rozumiesz, na wynos jedzenie (�)�17. Jednak
problem pozostaje otwarty dopóty, dopóki z ulic nie znikn¹ przemykaj¹ce cichcem staruszki lub
starcy potrz¹saj¹cy przy wej�ciu do sklepów pó³otwart¹ d³oni¹, próbuj¹cy up³ynniæ ogrodowe
astry, ogórki lub warzywa albo �mierdz¹cy, odra¿aj¹cy i natrêtni bezdomni o omdla³ych spojrze-
niach, poci¹gaj¹cy z plastykowego peta napój równie fioletowy jak ich twarze. Takie obrazki
niepokoj¹ i atakuj¹ sumienia, jednak skutecznym antidotum na tego typu stany okazuje siê
adiaforyzacja.

Aby znale�æ definicjê tego okre�lenia, nale¿a³oby siê cofn¹æ do eklezjalnej wyk³adni dogma-
tyczno-etycznej. Adiaforyczny to inaczej obojêtny albo neutralny. Historycznie � to pogl¹d
odnosz¹cy siê do kwestii wiary lub praktykowania okre�lonych obrzêdów, zwi¹zanych z udzia³em
wiernego w ¿yciu Ko�cio³a. Z. Bauman, pos³uguj¹c siê tym pojêciem, rozumie go jako uwolnienie
jakiego� czynu lub dzia³ania od moralnej oceny. I choæ jest ono niekiedy nawet z natury kwalifi-
kowane moralnie, adiaforyzowaæ oznacza tu oceniaæ za pomoc¹ probierzy i kryteriów innych ni¿
moralne, co implikuje zwolnienie (uwolnienie) dzia³ania od ocen moralnych18. Z problemem adia-
foryzacji ³¹czy siê �ci�le egoizm trawi¹cy dzisiejsze spo³eczeñstwo. Co prawda ka¿dy cz³onek
spo³eczeñstwa pracuje na w³asn¹ korzy�æ i rachunek, najpierw zabezpieczaj¹c potrzeby swoje
oraz najbli¿szych, ale jako wspó³obywatel powinien mieæ na sercu pomy�lno�æ innych � wszak
jego status jest w du¿ej mierze wynikiem zamo¿no�ci spo³eczeñstwa i �rodowiska, do którego
nale¿y i w którym ¿yje. �Adiaforyzuj¹ce skutki (czyli sprawiaj¹ce, ¿e dzia³ania etyczne maj¹
neutralny charakter i nie podlegaj¹ etycznej ocenie i potêpieniu) osi¹ga siê jednak obecnie
najczê�ciej przez zastêpowanie »odpowiedzialno�ci za innych« »odpowiedzialno�ci¹ przed sob¹«
po³¹czon¹ z »odpowiedzialno�ci¹ za siebie«�. Uboczn¹ ofiar¹ radykalnego przyjêcia konsume-
rystycznej interpretacji wolno�ci jest Inny jako obiekt odpowiedzialno�ci etycznej i troski moral-
nej�19. Wizja �wiata konsumeryckiego jest oczyszczona z idei mieszkañców odpowiedzialnych za

17 V. Szostak i K. Michalak, Gudbaj, Elka, �Du¿y Format� , �Gazeta Wyborcza� nr 40/751, 22.10. 2007 r.
18 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm�, s. 152.
19 Ibidem, Szanse etyki�, s. 37 i 38.
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siebie nawzajem. Ka¿dy z konsumentów jest graczem, a gra toczy siê dos³ownie o wszystko,
pocz¹wszy od wp³ywów, stanowisk, przez przedmioty codziennego u¿ytku, na miejscu, w któ-
rym dokonuje siê konsumpcji, koñcz¹c.

Punktem wyj�cia w �cieraniu siê ró¿nych racji jest specyficzne, bo jednostronne pojêcie
i odczuwanie wolno�ci. Jest to wyk³adnia wolno�ci zdzicza³ej. Koncepcja w³asnej wolno�ci i jej
kresu, który wyznacza mi wolno�æ Innego, nikogo nie interesuje. Tyle mam wolno�ci, ile znaczê
w �rodowisku, w którym dzia³am, mieszkam i pracujê, a ile mam, tyle mogê. �¯ycie w tym plurali-
stycznym �wiecie oznacza do�wiadczenie wolno�ci jako nieustannej oscylacji miêdzy przynale¿-
no�ci¹ a dezorientacj¹�20. Inny to tak¿e pretendent do wolno�ci, rywal, intruz i konkurent. Innego
odbiera siê jako tego, który dybie na nasz¹ s³abo�æ, czeka na pora¿kê, zastawia sid³a. W takim
przekonaniu utwierdzaj¹ nas bohaterowie programów spod znaku reality show. Ich chamstwo,
przebieg³o�æ, bezpardonowo�æ i ostra gra, nacechowana brakiem zaufania do Innego, podejrzli-
wo�ci¹ wobec ka¿dego rywala, amplifikuje i pog³êbia brak poczucia wiêzi z innymi. Inny jest nam
potrzebny dopóty, dopóki jego wsparcie przyczynia siê do naszych sukcesów. Z chwil¹, gdy
jego pomoc przestaje siê przek³adaæ na nasze korzy�ci, odtr¹camy go jak niepotrzebn¹ ju¿ i zu¿y-
t¹ rzecz. Traktujemy go niczym wyci�niêt¹ cytrynê. Z. Bauman, przywo³uj¹c termin Anthony
Giddensa: confluent love21 , wskazuje na formê, w jakiej coraz powszechniej wyra¿aj¹ siê intymne
stosunki miêdzyludzkie. �Zawiera siê dzi� zwi¹zki nie »po to, aby«, nie z my�l¹ o tym, aby s³u¿y³y
one czemu innemu ni¿ one same � ale gwoli korzy�ci, jakie ma siê nadziejê wydobyæ ze zwi¹zku
samego: gwoli satysfakcji, jak¹ dostarczyæ ma partner w toku intymnego obcowania (�). By³oby
wiêc bezsensowne domaganie siê, by mi³o�æ taka, a tym bardziej zwi¹zek, któremu przesta³a ona
towarzyszyæ, trwa³y d³u¿ej ni¿ satysfakcje, jakich dostarczaj¹ sobie nawzajem partnerzy. Wspó³-
bie¿na mi³o�æ nie ma ¿adnych innych racji poza zadowoleniem, jakiego przysparza partnerom�22.
Ta ma³o optymistyczna wizja wynika z obserwacji zachowañ ludzkich, mieszcz¹cych siê w ra-
mach cywilizacji globalnej. Zarzut generalizacji, jak zwykle w tego typu uogólnieniach � zasadny,
wydaje siê takim byæ jedynie z pozoru, zachowania bowiem, nie twierdzê, ¿e nielicznej grupy
ludzi, aczkolwiek nie na tyle licznej, by orzekaæ o niej jako o wiêkszo�ci, pe³ni¹ niestety rolê
wyj¹tku potwierdzaj¹cego regu³ê.

¯ycie wspó³czesnego cz³owieka to nieuporz¹dkowany ci¹g epizodów. Ci¹g zak³ada nastêp-
stwo, ale nastêpowanie po sobie wydarzeñ charakteryzuje siê alogiczno�ci¹. Jest ci¹giem nie-
uporz¹dkowanym. Ponowoczesno�æ daleka jest od uporz¹dkowania linearnego. Wydarzenia
zachodz¹ symultanicznie, obok siebie, a chronologia nie jest wymogiem metodologicznym ani
konieczno�ci¹. Z jednego wydarzenia wcale nie musi wynikaæ inne; zwi¹zek skutkowo-przyczy-
nowy pozostaje w zawieszeniu. Autonomiczno�æ ka¿dego z epizodów wype³niaj¹cych prze-
strzeñ socjologiczn¹ powoduje, ¿e na zamkniêt¹ ca³o�æ nie sk³adaj¹ siê uporz¹dkowane elementy,
jako jej czê�ci sk³adowe, ale ca³o�ciami s¹ same te fragmenty, epizody, sekwencje. Ich przygod-
no�æ oraz randomizacja wystêpowania to cechy charakterystyczne ponowoczesnego modelu
odbierania rzeczywisto�ci, czasu oraz sensu23. Trafn¹ egzemplifikacj¹ i metafor¹ zarazem tego
typu zachowañ s¹ seriale telewizyjne. Z. Bauman dostrzega w nich nie tylko epizodyczno�æ
wydarzeñ, ale tak¿e epizodyczno�æ i efemeryczno�æ ludzi pojawiaj¹cych siê na planie. �Dobrze
oddaje charakter ponowoczesnego ¿ycia format serialu telewizyjnego: w ka¿dym odcinku poja-
wiaj¹ siê te same osoby (z dodatkiem paru »wystêpów go�cinnych« � postaci bez przesz³o�ci,

20 G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, Wroc³aw 2006, s. 24.
21 Z. Bauman to wyra¿enie t³umaczy jako �mi³o�æ wspó³bie¿n¹�.
22  Z. Bauman, Dwa szkice o moralno�ci ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 16 i 17.
23 Ibidem, s. 15.

�Underclass� i �konsumenci wybrakowani�. Zmiana stratyfikacji uk³adu spo³ecznego...



222

ale i bez przysz³o�ci, które pojawiaj¹ siê znik¹d po to tylko, by odegraæ przydzielon¹ im rolê
i znikn¹æ bezpowrotnie), ale ka¿dy odcinek opowiada zdarzenie, które w ramach odcinka zaczyna
siê i koñczy; wszystko, co zdarzeniu nadaje sens i dla jego zrozumienia jest potrzebne, zawarte
jest w jednym odcinku � nie jest wiêc wa¿ne, w jakim porz¹dku odcinki s¹ ogl¹dane, jako ¿e
znajomo�æ jednych nie jest warunkiem rozumienia innych�24. Odczuwanie w podobny sposób
rzeczywisto�ci zawê¿a nasze poczucie czasu oraz pole dzia³ania. Skutkuje to recepcj¹ �wiata
pozapodmiotowego w jego tymczasowo�ci i prowizoryczno�ci. Nikt dzi� nie ma poczucia, ¿e
wyuczony zawód wystarczy mu do koñca aktywno�ci zawodowej. Panuje moda na zatrudnienie
dorywcze, daj¹ce mo¿liwo�æ rezygnacji z pracy praktycznie z dnia na dzieñ. Gwarantowana
stabilno�æ i poczucie bezpieczeñstwa, jako wynik zawarcia stosunku o pracê, ustêpuje tymcza-
sowo�ci, dora�no�ci i elastyczno�ci. Taka sytuacja wymaga od pracobiorców wzmo¿onej aktyw-
no�ci. Nie mo¿na bazowaæ na materiale zastanym i przejêtym. Status quo musi zostaæ zast¹pione
in statu nascendi.

Aktywizacja �ludzi do wziêcia� obliczona jest na zwiêkszanie atrakcyjno�ci i konkurencyj-
no�ci na rynku pracy poprzez: zdobywanie nowych kwalifikacji (niekiedy wielu), odwiedzanie
agencji rekrutuj¹cych pracowników potrzebnych na konkretnym stanowisku, wreszcie, ci lu-
dzie stanowi¹ sta³¹ klientelê firm headhunterskich. Has³o �ustawicznego kszta³cenia� to oferta
skierowana nie tylko do ludzi m³odych, ale i do tych w zaawansowanym wieku. Ewenementem
naszych czasów jest ogromne zapotrzebowanie na tworzenie instytucji uniwersytetu trzecie-
go wieku. Owszem, jest to m.in. wynik alienacji spo³ecznej ludzi starszych oraz braku zaintere-
sowania ich losem. To tak¿e czêsto skutek zaniedbañ najbli¿szej rodziny, szczególnie jej
m³odszych cz³onków, którzy nie maj¹ czasu dla bliskich, bo sami s¹ poch³oniêci albo szkolenia-
mi odbieraj¹cymi resztê wolnego czasu, albo prac¹ w godzinach nadliczbowych. Mimo to � na
zajêciach dla ludzi starszych naucza siê jêzyków obcych, wdra¿a do pracy z komputerem i uczy
praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w zinformatyzowanej i przez to coraz bardziej
obcej rzeczywisto�ci.

Dociekaj¹c przyczyn tej postapokaliptycznej kondycji dzisiejszego cz³owieka, trzeba zauwa-
¿yæ, ¿e zjawisko to ma swój pocz¹tek w kryzysie dialogu. Choæ dzi� o dialogu mówi siê wiele,
mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e jest to raczej têsknota za utraconym dziewictwem. Kto dzi� rozma-
wia? Z Innym, Innymi, a nawet z sob¹ samym? Czy nie jest przekleñstwem naszego wieku, ¿e
Heideggerowskie Gerede, pe³ni¹ce neutraln¹ przecie¿ rolê w jego ontologii fundamentalnej25,
sta³o siê dzi� jedynym sposobem komunikacji interpersonalnej? Intuicja kieruje nas w stronê
skar³owacia³ych form rozmowy, jakimi s¹ wszêdobylskie gadaniny, paplaniny itd., do�æ skutecz-
nie podtrzymywane przez kampanie reklamowe (sieci telefonii komórkowych). Wyp³aszczona
forma pozostawania w byciu-siê jako mo¿liwo�ci, z tej ostatniej czyni zwyczaj i codzienno�æ. Jej
przyjêcie, jako formy wyra¿ania siê w �wiecie, odrywa nas od Innego, przeszkadzaj¹c w dostêpie
do Jego �wiata, odrywa nas od siebie i czyni z nas podmioty o niezbyt skomplikowanej struktu-
rze wewnêtrznej. �Chytra ewokacja przez Heideggera jestestwa w modus Siê wci¹ga wszystkie
jednostki bez wyj¹tku w pogardê wobec obowi¹zuj¹cego wcze�niej stanu rzeczy: tak bardzo
ingeruj¹ w nas ci¹gle zakwestionowani inni, ¿e w ¿aden sposób nie jeste�my w stanie dotrzeæ do
swojej »w³asnej egzystencji«�26. Dosiebny charakter komunikatów, na które jeste�my zdani i bez
których nie potrafimy siê obej�æ, rzutuje na ich ja³owy charakter oraz dywergencjê podmiotów
jako homo loquens. Jestem zdania, ¿e aktualna rzeczywisto�æ, choæ uparcie podtrzymuje mit

24 Ibidem, s. 15.
25 M. Heidegger, Bycie i czas,  Warszawa 1994, s. 237.
26 P. Sloterdijk, Pogarda mas, Warszawa 2003, s. 49 i 50.
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o potrzebie dialogu, w rzeczywisto�ci nawet nie stara siê stworzyæ warunków do jego zaistnienia.
I choæ wiele siê mówi o dyskursie spo³ecznym, naukowym, ekumenicznym, jako istoty zdane na
wzajemny kontakt, pozostajemy jedynie na poziomie komunikatów.

Komunikat to zbyt ma³o, aby nawi¹zaæ szczery dialog, w którym nie szuka siê siebie, ale
Innego. Dialog to mo¿liwo�æ p³ynnego przej�cia do rozmowy, której warunkiem wstêpnym jest
chêæ rozumienia tego, co Inny w nasz¹ stronê kieruje, z czym do nas przychodzi. Dopiero jego
spe³nienie umo¿liwia wymianê my�li i zd¹¿a w stronê porozumienia. Jeste�my zdominowani przez
szereg gier, z których nie zdajemy sobie sprawy. Ka¿da wymiana komunikatów stanowi któr¹�
z nich.27  Nie mamy pojêcia, w ilu grach uczestniczymy. Bior¹c udzia³ w ró¿nych dyskursach,
stajemy siê uczestnikami wielu gier jednocze�nie. B³êdnie te¿ kwalifikujemy i oceniamy nasze
kontakty. Wymiana informacji, jaka zachodzi w sytuacjach komunikacyjnych face to face, za
po�rednictwem internetu lub telefonu, wymusza przejêcie regu³ z góry wyznaczonych i nakaza-
nych, aby ich przestrzegaæ. Nasza pozycja jako nadawcy lub odbiorcy jest z góry ustalona.
Bêd¹c u¿ytkownikami jêzyka, jeste�my weñ uwik³ani, z ca³ym baga¿em przedrozumieñ i sensów,
potrzebujemy go jako tworzywa kszta³tuj¹cego nasz proces my�lenia28. Poniewa¿ uczestniczy-
my w grach jêzykowych, ka¿dy nasz ruch, tu: werbalny, staje siê posuniêciem w grze29. Do gry
przystêpuje siê dobrowolnie, akceptuj¹c oraz przyjmuj¹c regu³y ni¹ rz¹dz¹ce. Ale celem ka¿dej
gry jest zwyciêstwo nad innymi. Gra siê po to, aby wygraæ. Bywa, ¿e sposobem na zwyciêstwo
jest eliminacja przeciwnika. Ten prosty mechanizm ukazuje, jak w czasach kryzysu porozumienia
mo¿na interpretowaæ zachowania komunikacyjne30. S¹ one czê�ci¹ ¿ycia ka¿dego cz³owieka, ale
ma³o kto z nas zdaje sobie do koñca sprawê, jak daleko odeszli�my od formy dialogu jako szczerej
i autentycznej rozmowy, nakierowanej na zrozumienie Drugiego i osi¹gniêcie stanu porozumie-
nia. Dzi� siê nie porozumiewamy, ale komunikujemy, informujemy siebie nawzajem o naszych
stanach, roszczeniach, pretensjach, preferencjach, poparciu, dezaprobacie itd. Nawet sytuacje
graniczne31 rzadko s¹ w stanie wyrwaæ nas na d³u¿ej z pospolito�ci kontaktów, podnosz¹c nasz¹
refleksjê do wy¿szego wymiaru.

Konstatacje Z. Baumana, dotycz¹ce kondycji dzisiejszego cz³owieka, jego wp³ywu na kszta³-
towanie siê rzeczywisto�ci spo³ecznej, nie napawaj¹ optymizmem. G³ównym zagro¿eniem jest
zatracenie siê w konsumerycznym sposobie prze¿ywania naszego �tu i teraz�. Sta³a aktywno�æ
konsumencka, wytê¿anie si³ w kierunku nabywania dóbr, odwracaj¹ uwagê od wewnêtrznej
sfery prze¿ywania w³asnego cz³owieczeñstwa, osadzonego w relacjach do Innego. Pogl¹d ten
wynika z antropologicznych za³o¿eñ Z. Baumana, które przek³adaj¹ siê na jego ocenê oraz po-
strzegalno�æ �wiata i ludzi. Z tymi za³o¿eniami nie zgadza siê m.in. Zbigniew Sare³o, poddaj¹c je
ocenie i kwalifikuj¹c jako postmodernistyczne. Rzeczywi�cie, u Baumana mo¿emy przeczytaæ:
�Kontekst ponowoczesny forytuje wiêc, rzec mo¿na, brak �ci�le okre�lonej to¿samo�ci; im mniej
dok³adnie to¿samo�æ jest zdefiniowana, tym lepiej dla jej posiadacza. Najlepiej wiedzie siê osob-
nikom, których swobody ruchu nie krêpuje precyzyjna specjalizacja, którzy nie maj¹ zwyczaju
koncentrowania uwagi zbyt d³ugo na jednym przedmiocie, nie przywi¹zuj¹ siê nadmiernie do
spraw, jakimi wypada im siê zaj¹æ w tej czy innej chwili i zachowuj¹ dystans i wstrzemiê�liwo�æ
emocjonaln¹ wobec tego, czym siê w ka¿dym momencie zajmuj¹. Osobowo�æ i�cie ponowoczesna
wyró¿nia siê brakiem to¿samo�ci. Jej kolejne wcielenia zmieniaj¹ siê równie szybko i gruntownie,

27 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2000, s. 11.
28 H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa 2004.
29 J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997, s. 45.
30 Ibidem, s. 41�46.
31 K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, Wroc³aw 2000, s. 13.
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co obrazy w kalejdoskopie�32. Spo�ród niektórych trafnych za³o¿eñ antropologicznych Z. Bau-
mana wspomniany autor wyci¹ga co najmniej kontrowersyjne wnioski, bo oto bowiem z przyk³adu,
jakim pos³u¿y³ siê Bauman, analizuj¹c relacjê pomiêdzy spo³eczeñstwem a religi¹, przywo³uj¹c
stwierdzenie Schopenhauera, ¿e istnienie jest czystym przypadkiem, Sare³o czyni tezê Baumana,
jak¹ ten ostatni mia³ przej¹æ od autora Die Welt als Wille Und Vorstellung33. Mimo takich drobnych
nadinterpretacji mo¿na siê jednak zgodziæ, ¿e egzystencja w �wiecie Baumana jest pozbawiona
sensu w jego wymiarze ontologicznym, albowiem jako byt nie ma ona ani struktury, ani fundamen-
tów; co wiêcej, jako byt absurdalny pozbawiona jest tak¿e celowo�ci, jako immanentnego sk³adni-
ka. Na pytanie postawione przez Sare³o, czy cz³owiek w koncepcji Baumana nie zosta³ zredukowany
do ¿ycia animalno-somatycznego, trac¹c wymiar duchowy34 , odpowiedzi¹ s¹, jak sadzê, zachowa-
nia samego cz³owieka. Je¿eli w otaczaj¹cym �wiecie obserwujemy intensyfikacjê zachowañ o cha-
rakterze konsumerycznym, pozostawiaj¹cych poza obszarem zainteresowania sferê ducha, to stan
ten jest poniek¹d odpowiedzi¹ na pytanie. Wydaje siê, ¿e Bauman nie pozbawia cz³owieka statusu
istoty rozumnej, której �ród³o donios³o�ci ontologicznej stanowi sfera ¿ycia duchowego, co suge-
ruje Z. Sare³o. Cz³owiek, jako compositum czynnika materialnego i duchowego, z w³asnej inicjaty-
wy opuszcza pole wymiaru duchowego, rezygnuj¹c zeñ kosztem wzmo¿enia dzia³añ odnosz¹cych
siê do sfer materialnej i somatycznej. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest, jak s¹dzê, wiele, od
poczucia indyferentyzmu moralnego, przez co�, co teologia okre�la mianem acedii, czyli lenistwa
duchowego, na oczywistym dla bacznego obserwatora rzeczywisto�ci procesie sekularyzacji koñ-
cz¹c. Cz³owiek ponowoczesny to istota s³aba. Bogactwo ¿ycia duchowego to dla niej wy¿yny dla
wybranych. Trywializacja potrzeb duchowych jest najprostsz¹ prób¹ zawoalowania w³asnej bez-
radno�ci wobec egzystencjalnie trudnych przecie¿ pytañ. Skar³owacia³o�æ egzystencji � oto g³ów-
ny problem dzisiejszego cz³owieka. Id¹c na skróty, popadaj¹c w przeciêtniactwo, w którym przesta³o
siê od siebie wymagaæ, czêsto dlatego, ¿e nie ma nikogo, kto by tego od nas oczekiwa³ (co absolut-
nie nie zwalnia od stawiania sobie celów i wyzwañ), popadanie w gnu�no�æ � takie drêcz¹ce
odczucia musz¹ budziæ lêki, obawy i prowadziæ do stanu przygnêbienia. Na tak zarysowanym tle
Dekalog okazuje siê wyzwaniem dla tytanów i etycznych supermanów, nie dla Kowalskich, Nowa-
ków, mnie. Nie dam rady. Po co wiêc próbowaæ?

Do tej, w znacznej mierze uproszczonej, diagnozy nale¿y dodaæ powszechne zjawisko selek-
tywno�ci tre�ci, które odpowiadaj¹ nam jako beneficjentom okre�lonych wymagañ. Coraz wy-
ra�niej mo¿na dostrzec problem tzw. chrze�cijañstwa selektywnego, w którym tzw. wierny, np.
statystyczny katolik, wybiera sobie regu³y, dogmaty oraz przykazania najbardziej dlañ wygodne.
Tych trudnych, wymagaj¹cych od niego aktywno�ci, ofiary, po�wiêcenia (s¹ tacy, dla których
szczytem ofiarno�ci pozostaje uczestnictwo w liturgii w niedzielê lub �wiêto), staniêcia wobec
siebie i Transcendencji w prawdzie swej nêdzy, ma³o�ci i przygodno�ci � unikamy lub uznajemy
je za niedzisiejsze, nieludzkie. One zupe³nie nie mieszcz¹ siê w ponowoczesnym paradygmacie
cz³owieczeñstwa. Jako spo³eczeñstwo, deklaruj¹ce hurtowo przywi¹zanie do tradycji Ko�cio³a
obrz¹dku ³aciñskiego, daleko odeszli�my od idea³u, który jeszcze niedawno wydawa³ siê bliski
spe³nienia. Co takiego zasz³o? Co siê wydarzy³o, ¿e Dekalog, jego oferta, nie jest dzi� dla nas
propozycj¹? Je�li Dekalog przesta³ byæ interesuj¹c¹ propozycj¹, to czy alternatyw¹ ma byæ sza³
zakupów, topienie i trwonienie resztek uczuæ w krótkotrwa³ych chwilach zadowolenia z kolejne-
go telefonu, auta, garnituru, poczucia luksusu? Kogo zastanawia fakt, ¿e przystêpuj¹c do które-

32 Z. Bauman, Dwa szkice�., s. 16.
33 Z. Sare³o, Za³o¿enia antropologiczne w etycznych pogl¹dach Z. Baumana [w:] Moralno�æ i etyka
w ponowoczesno�ci, Z. Sare³o (red.), Warszawa 1996, s. 65.
34 Ibidem, s. 72.
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go� z wyznañ, przyjmujemy za obowi¹zuj¹ce, a wiêc nasze, jego nakazy i zakazy? Przypomina to
sytuacjê gracza, który przystêpuj¹c do gry, wie, ¿e daje ona szanse na zwyciêstwo, ale jest te¿
�wiadom, ¿e mo¿e przegraæ. Godz¹c siê na taki stan rzeczy, respektuje regu³y, jakie ni¹ rz¹dz¹.
Podobnie jest z religi¹. Religia to zbiór nakazów, obowi¹zków i zakazów. Je�li z którym� siê nie
zgadzasz, nie graj, nie wchod�. Umiej powiedzieæ sobie: �tak, tak, nie, nie�. Nie ma tu miejsca na
�mo¿e� albo �wola³bym�. Nie ty ustanawiasz regu³y, tu nie gra siê o kwotê, egzotyczn¹ podró¿,
pobyt w hotelu o wysokim standardzie czy presti¿. Gra idzie o znacznie wiêcej, o Ciebie, o Twoje
byæ albo nie byæ. To byæ albo nie byæ pozostaje wci¹¿ Twoim pytaniem.

Powróæmy do pytania o to, co najbardziej stygmatyzuje ponowoczesno�æ. Wedle Z. Bauma-
na jest to utrata przez etykê legitymizacji spo³ecznej. Jej obecno�æ, podobnie jak �nowi ubodzy�,
staje siê zbêdna. Argumentami potwierdzaj¹cymi tê tezê s¹ choæby wydarzenia ubieg³ego wieku,
w którym ustawodawstwo etyczne ponios³o klêskê. Zupe³nie ahumanitarny humanizm na planie
Auschwitz czy Gu³agu, a mniej odlegle � bo�niackiej Srebrenicy, og³osi³ bankructwo idei etycz-
nych, i nie tylko wykaza³, ¿e utopie etycznego ³adu i spo³ecznej harmonii przesta³y obowi¹zywaæ,
ale podda³ w w¹tpliwo�æ za³o¿enia oraz sens ich trwania. Bauman nie chce pozbawiaæ cz³owieka
moralno�ci, to w³a�nie ona jest najbardziej potrzebna, ale konstatuje fakt zmierzchu prawodaw-
stwa opartego na za³o¿eniach etyczno-normatywnych: ��prze�wiadczeni jeste�my dzi�, ¿e �wiat
bez etyki musi byæ, nie mo¿e nie byæ �wiatem bez moralno�ci. (�) �zmierzch etycznego prawo-
dawstwa nie musi oznaczaæ upadku moralno�ci�35. Ponowoczesno�æ staje siê czasem wielkiej
szansy dla autonomiczno�ci i wielko�ci moralnej, wyró¿nionej warto�ci ontologicznej, jak¹ jest
cz³owiek. Ale autonomiczno�æ zak³ada przede wszystkim odpowiedzialno�æ. Jest to odpowie-
dzialno�æ za trafno�æ ocen i wyborów. Moralno�æ mo¿e siê obej�æ bez uniwersalnych zasad
etycznych, ale nie ucieknie od odpowiedzialno�ci autonomiczno-jednostkowej. Niczym nieskrê-
powana pojedyncza egzystencja we�mie ster w swoje i tylko w swoje rêce. Ludzie, pozbywszy
siê narzuconych obowi¹zków, �sami bêd¹ musieli stan¹æ oko w oko z nie daj¹cym siê ju¿ ukryæ
czy zamazaæ faktem ich moralnej autonomii, a i tym faktem, ¿e autonomia moralna oznacza moral-
n¹ odpowiedzialno�æ � nie odbieraln¹, ale te¿ i niezbywaln¹. Byæ mo¿e, w tym samym sensie,
w jakim nowoczesno�æ zapisa³a siê w historii jako wiek etyki, nadchodz¹ca era ponowoczesna
zapisze siê jako wiek moralno�ci?�36. Oczywi�cie, problem funkcjonowania etyki w �epoce pie-
ców� nadw¹tli³ jej zasadno�æ, ale sposób argumentacji za jej bezzasadno�ci¹, jaki przyj¹³ Z. Bau-
man, nara¿a jego diagnozê na zarzut zbytniej symplifikacji. Jednowymiarowo�æ ogl¹du etycznego
i odnoszenie go do zachowañ kategorycznie nagannych sprawiaj¹ wra¿enie chêci udowodnie-
nia z góry przyjêtej tezy37. Czy zinstytucjonalizowane formy oporu wobec istniej¹cego z³a, które
maj¹ umocowanie w historii, by³y oparte jedynie na moralno�ci ich cz³onków? Czy nie przy�wie-
ca³ im inny, zapisany i skodyfikowany etyczny cel? To tylko przyk³ad postawienia pytania w spo-
sób odwrotny. Nie da siê z tak z³o¿onej i niezmiernie wa¿nej materii, jak¹ jest materia etyczna
rzeczywisto�ci, przyj¹æ zbyt ³atwo zadowalaj¹cych rozwi¹zañ. To bardziej skomplikowana kwe-
stia, wymagaj¹ca wieloaspektowego ogl¹du. I choæ bardzo przenikliwe, i w wielu przypadkach
niezmiernie trafne, s¹ obserwacje i analizy profesora Z. Baumana, to niektóre wnioski, jakie z nich
wyprowadza, s¹ dyskusyjne. Równie¿ skala i czêstotliwo�æ opisywanych zjawisk nasuwaj¹
w¹tpliwo�ci, jednak ogólny kierunek d¹¿eñ wspó³czesnego, czyli ponowoczesnego, cz³owieka
wykazuje zgodno�æ z jego intuicj¹ i przewidywaniami.

35 Z. Bauman, Dwa szkice�, s. 75.
36 Ibidem, s. 75.
37 R. Wi�niewski, Jakiej etyki potrzebujemy? W sprawie uproszczeñ postmodernistycznej krytyki etyki  [w:]
Moralno�æ i etyka w ponowoczesno�ci, Z. Sare³o (red.), Warszawa 1996, s. 78.
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Wraz ze zmianami w dziedzinie technologii g³êbokie zmiany zasz³y w sferze spo³ecznej.
Wy³oni³a siê bowiem podklasa, underclass. Inn¹ jest zmiana w definicji cz³owieka ubogiego.
Ubogi to ju¿ nie ten pozbawiony dóbr materialnych. O ubogim wiele nam dzi� mówi stan,
w jakim znajduje siê spo³eczeñstwo. Mierzy siê go wska�nikami przeciêtnego modelu ¿ycia.
Modele te podlegaj¹ mierzalnym standaryzacjom. Je¿eli kto� nie potrafi zapewniæ warunków
pozwalaj¹cych na utrzymanie poziomu okre�lonego standardami godziwego ¿ycia danego
kraju czy spo³eczno�ci, zostaje wyrzucony za burtê38. Dzisiejsza definicja ubogiego brzmi
wiêc: �Ubóstwo oznacza wykluczenie z tego, co okre�la siê jako »normalne ¿ycie«. Oznacza
»niemo¿no�æ dorównania innym«. Prowadzi do zaniku poczucia w³asnej warto�ci, do poczu-
cia wstydu lub poczucia winy. Ubóstwo oznacza równie¿ odciêcie od szans na to, co dane
spo³eczeñstwo uznaje za »szczê�liwe ¿ycie«, niemo¿no�æ korzystania z tego, »co ¿ycie ma do
zaoferowania«. Jego rezultatem jest niezadowolenie i gniew, które przeradzaj¹ siê w ró¿ne
formy przemocy, samopotêpienia lub obu tych zjawisk�39. ¯yæ normalnie w spo³eczeñstwie
konsumpcyjnym oznacza: móc korzystaæ z tego, co ¿ycie oferuje. A co oferuje? Je�li masz
�rodki, mo¿esz siê zabawiæ, staæ ciê na przyjemno�ci, nowe do�wiadczenia i doznania. Je�li
jeste� ubogim, tracisz dostêp do tzw. normalnego ¿ycia. Je�li nie jeste� w stanie do�wiadczaæ
uroków ¿ycia, stajesz siê konsumentem wybrakowanym, naznaczonym wad¹, usterk¹. Ta sy-
tuacja zmusza do pozostania w domu, skazuje na izolacjê, podczas gdy inni bior¹ czynny
udzia³ w spektakularnych imprezach, je¿d¿¹ na nartach, bawi¹ siê na wystawnych balach
sylwestrowych, podró¿uj¹, zwiedzaj¹ �wiat. Dla ubogiego te atrakcje s¹ niedostêpne, spêdza
on czas przed telewizorem, który staje siê marn¹ namiastk¹ i surogatem high life�u. Zamiast
uczestniczyæ w wyj¹tkowej zabawie, ogl¹da j¹ jako widz (telewidz), nierzadko gasz¹c frustracjê
i gniew po�ledniej marki alkoholem. Jeste� bez �rodków, bo jeste� bez pracy, to oznacza, ¿e
masz du¿o czasu, którego nie wype³niasz. W �wiecie konsumenta nie ma takich �pustych�
chwil; strategia producentów sprawia, ¿e nie masz czasu, aby siê nudziæ, poniewa¿ wci¹¿ co�
nowego i �niezwyk³ego� pojawia siê na rynku. Jak mo¿na zaradziæ nudzie? Odpowied� jest
banalnie prosta: pozyskuj¹c �rodki na uczestnictwo w karnawale wydawania potokiem pieniê-
dzy na rozmaite przyjemno�ci, oferowane przez �wiat. �Pieni¹dze s¹ kart¹ wstêpu do miejsc,
gdzie znajduj¹ siê remedia na nudê (takich jak centra handlowe, parki rozrywki czy o�rodki
odnowy biologicznej b¹d� fitness cluby); do miejsc, w których obecno�æ jest sama z siebie
najskuteczniejszym �rodkiem profilaktycznym przeciw tej chorobie (�).�40

Wy³onienie siê nowej grupy spo³ecznej, tzw. podklasy, a tak¿e wyczuwalna obecno�æ wadli-
wych konsumentów, to m.in. wynik procesu zachodz¹cego jako �rodek uboczny budowania tzw.
wizerunku firmy. Nazywa siê go powszechnie reengineeringiem. To pojêcie zwykle wi¹¿e siê
z licznymi grupami pracowników zwolnionych w drodze tzw. redukcji nadwy¿ek. Reengineering
zosta³ przez Z. Baumana scharakteryzowany jako �wprowadzanie radykalnych zmian w procesy
biznesowe w celu osi¹gniêcia maksymalnej efektywno�ci wraz z redukcj¹ kosztów�41. To okre-
�lenie w jêzyku polskim t³umaczy siê jako restrukturyzacjê procesow¹ lub reorganizacjê. Te,
wydawaæ by siê mog³o neutralne, zastêpniki kryj¹ w sobie liczby konkretnych ludzi, których
wielkie koncerny, w trosce o w³asny wizerunek, pozby³y siê jako balastu nadmiernie obci¹¿aj¹cego
firmê. Nic dziwnego, ¿e w Europie has³o reengineering wywo³uje zdecydowanie negatywne
konotacje i budzi czynny opór za³óg pracowniczych. Znana jest bowiem skala tego zjawiska

38 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm�, s. 77.
39 Ibidem, s. 77.
40 Ibidem, s. 80.
41 Ibidem, s. 159.
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w Ameryce; jego rozmiary przera¿aj¹ tych, którzy dzi� jeszcze maj¹ zatrudnienie.42 Budowanie
wizerunku firmy (discontinuous reinvention) odbywa siê pod has³em zwiêkszenia wydajno�ci
drog¹ oszczêdno�ci. Innym jej sposobem jest radykalne odciêcie siê od tego, co stanowi³o
status quo ante. Z punktu widzenia interesu zasobów ludzkich oznacza to zwolnienia grupowe.
Ich ofiary z dnia na dzieñ, z dobrze prosperuj¹cych lub zapowiadaj¹cych siê mened¿erów lub
fachowców innych dziedzin, staj¹ siê materia³em zbêdnym, stanowi¹cym �produkt odpadowy�
reengineeringu. Chc¹c zachowaæ pozycjê na rynku lub po prostu przetrwaæ, wykazuj¹ wzmo¿o-
n¹ aktywno�æ, przejawiaj¹c¹ siê podbojami oraz agresywn¹ polityk¹ kadrow¹, ze znacznymi
redukcjami za³óg pracowniczych w³¹cznie. To sygna³ wysy³any przez firmê w stronê udzia³ow-
ców, aby utwierdziæ ich w przekonaniu, ¿e dobrze zainwestowali �rodki, lub przekonaæ, je�li
pewno�æ tê trac¹, ¿e kierunek, w którym firma zd¹¿a, jest w³a�ciwy. �Jednym ze sposobów na
osi¹gniêcie takiego skutku w obecnych okoliczno�ciach s¹ (czasem przyjazne, lecz czê�ciej
jednak wrogie) fuzje, po których nastêpuje asset stripping (wyprzeda¿ aktywów), downsizing
(redukcja), outsourcing (wykorzystywanie zasobów zewnêtrznych) i masowe (»dobrowolne«
lub nie) zwolnienia�.43 Odpowied� na pytanie o los tych, którzy stali siê wasted humans, nie jest
oczywista i prosta. Generowanie coraz wiêkszej ilo�ci �ludzkiego materia³u odpadowego� jest
wielce k³opotliwe. Jako efekt modernizacji i nowoczesno�ci zarazem stanowi¹ oni problem, wci¹¿
poszukuje siê bowiem sposobów na ich usuniêcie. Modernizacja i budowanie nowego ³adu,
które z regu³y wydalaj¹ z siebie jak¹� partiê ludzi niepasuj¹cych do nowego porz¹dku lub weñ
godz¹cych, nakazuj¹ stworzyæ warunki b¹d� do ich ponownego przywracania spo³eczeñstwu,
b¹d� ich �utylizacji�. Ten ostatni termin nie jest do koñca w³a�ciwy, poniewa¿ to, co da siê
obserwowaæ powszechnie, bardziej przypomina �sk³adowanie�. Sk³adowanie jest finalnym przy-
stankiem grup zbêdnych w ich drodze realizowania siê zawodowego. Docieraj¹ na wysypisko
lub sk³adowisko (miejsce odosobnienia) i na ogó³ koñcz¹ tam swoj¹ aktywno�æ zawodow¹.

Opisane zjawiska charakteryzuj¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu tendencje globalizacyj-
ne, które wp³ywaj¹ na model gospodarki ka¿dego kraju w taki sposób, ¿e jego polityka, chc¹c
zapobiec zubo¿eniu w³asnych obywateli, jako rozwi¹zanie pozbawia ich sta³ych posad i pracy44.
Problem jednak pozostanie, bo co zrobiæ z szybko rosn¹cymi rzeszami tych, którzy odpadli,
odpadaj¹ lub w nied³ugim czasie odpadn¹? �Podczas gdy produkcja ludzkich odpadów trwa
nadal, nie s³abnie, a wrêcz wznosi siê na nowe wy¿yny, na planecie szybko koñcz¹ siê wysypiska
i brakuje narzêdzi do recyklingu. Aby dodatkowo uczyniæ ten ju¿ trudny stan rzeczy jeszcze
bardziej z³o¿onym i niepokoj¹cym, do istniej¹cych dwóch dodane zosta³o nowe potê¿ne �ród³o
»ludzkich odpadów«. Trzeci¹ (obok zaprowadzania ³adu oraz gospodarczego i technologiczne-
go postêpu), najobfitsz¹ i najmniej kontrolowan¹ »lini¹ produkcyjn¹« »ludzkich odpadów« lub
»ludzi, którzy odpadli«, sta³a siê obecnie globalizacja�45.

Wspó³czesne spo³eczeñstwo to g³ównie konsumenci � grupa, która wydatkuje swoj¹ energiê
na zu¿ywanie zasobów. I choæ rola, jak¹ maj¹ do odegrania, nie jest mo¿e zbyt ambitna i donios³a,
to jako pe³nowarto�ciowi cz³onkowie spo³eczno�ci (konsumentów) maj¹ wspólny cel. Zgo³a
inaczej wygl¹da status tych, którzy nie potrafi¹ lub nie s¹ w stanie pozyskaæ �rodków otwieraj¹-
cych im drzwi do normalnej konsumpcji. Perspektyw¹ dla nich jest brak perspektywy. S¹ grup¹
ubogich bez jakiejkolwiek roli do odegrania. Bycie ubogimi bez roli, bez obowi¹zku moralnego,

42 Za Z. Baumanem: W latach 1980�1995 liczba �zredukowanych� pracowników wynios³a od 13 do 39
mln. Stanowi¹ oni dzi� ofiary reengineeringu, czyli s¹ �odpadami�, jako �produkt uboczny� tego procesu.
43 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm�, s. 160.
44 R. Rorty, Achieving our Country, Harvard 1998, s. 85.
45 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm�, s. 166.
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oznacza, ¿e nikt siê z nimi nie liczy, nikt w nich nie zainwestuje, na nich nie postawi. Trudno nawet
oprzeæ na nich walkê z przeciwnikiem politycznym podczas kampanii wyborczej. Przywo³anie ich
nie tylko nie przynios³oby po¿¹danego rezultatu, ale mog³oby skompromitowaæ tych, którzy
chcieliby na nich zbiæ kapita³ polityczny. W tym sensie to nie tylko �materia³ odpadowy�, ale
i �silnie toksyczny�. Nie traktuje siê ich powa¿nie nawet wówczas, gdy stanowi¹ poka�n¹ liczeb-
nie populacjê. Tych ludzi nie staæ na �normalne� ¿ycie, na korzystanie z jego przyjemno�ci i dóbr.
Po có¿ wiêc odwo³ywaæ siê do ich sytuacji, która i tak nikogo nie obchodzi. Stanowi¹ jedynie
ciê¿ar, nadwagê, której jak najprêdzej nale¿y siê pozbyæ lub skrzêtnie j¹ pomijaæ, bacz¹c, by temat
nieopatrznie gdzie� nie wyp³yn¹³. �Wszyscy ci ubodzy, którym brakuje przyzwoitego zarobku,
kart kredytowych i widoków na lepszy czas, s¹ do tego niedopasowani. Odpowiednio, norma,
³amana dzisiaj przez ubogich, norma, której ³amanie czyni ich »nienormalnymi«, jest norm¹ kon-
sumenckiej kompetencji lub zdolno�ci, a nie norm¹ zatrudnienia. Po pierwsze, ubodzy s¹ dzisiaj
»nie-konsumentami«, a nie »bezrobotnymi«, definiuje siê ich przede wszystkim poprzez bycie
wybrakowanymi konsumentami, jako ¿e najbardziej kluczowym ze spo³ecznych obowi¹zków,
których nie wype³niaj¹, jest obowi¹zek bycia czynnym i skutecznym nabywc¹ dóbr i us³ug, jakie
oferuje rynek. W ksiêgowo�ci spo³eczeñstwa konsumpcyjnego ubodzy s¹ jednoznacznie pasy-
wem i ¿adnym wysi³kiem wyobra�ni nie da siê ich zapisaæ po stronie obecnych lub przysz³ych
aktywów.46  Perspektywa, któr¹ zarysowa³ Zygmunt Bauman, jest daleka od optymizmu, ale jego
obserwacje spo³eczeñstw zamieszkuj¹cych kraje wysoko rozwiniête zaczynaj¹ siê powoli urze-
czywistniaæ tak¿e w naszej szeroko�ci geograficznej. Niedawne spory wokó³ zakazu handlu
w sieciach wielkich marketów w dni ustawowo wolne od pracy oraz �wiêta stanowi¹ chyba
niez³y pretekst do tego, aby rozpocz¹æ dyskusjê nad problemem. Z gruntu negatywny fenomen
zag³uszania ¿ycia oraz intymnych relacji z najbli¿szymi szumem przeciskaj¹cych siê w sklepach
t³umów i mas, rekrutuj¹cych poszukiwaczy efemerycznych z natury chwil szczê�cia, jako efektu
czynno�ci nabywania (byle czego, dla byle kogo, byleby by³o w domu, byleby siê mia³o), to
chyba bardziej ni¿ wyra�ny sygna³ aberracji i g³êbokiego upo�ledzenia nas, jako jeszcze nie do
koñca, mo¿e jedynie konsumentów, ale w jakiej� jeszcze czê�ci wra¿liwych ludzi.
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�Underclass�. Influence of the Postmodern Economy

on the Changes in the Social Structure

The article�s issue is to show the dependence between the contemporary economy and the
structure of social system. People�s attitude to the job that has been surveyed has changed
recently. The problem is the most noticeable in the USA although the whole community in
Europe is increasingly affected by changes in the workplace. The same problem is in Poland. For
the contemporary society career means not only earning money for paying off the debts but
above all it is a means to the end � i.e. consumption.

According to Zygmunt Bauman work ethics has changed into aesthetic consumption. Howe-
ver, the problem does not concern the wealthy people. A lot of poor people suffer because they
are not able to keep up with the rich ones. Campaigns prepared by mass-media show the clear
division between those who are able and ready to buy anything they want, even the newest
technical products, and those who live hand to mouth and buy the goods in chains of disco-
unts. Journalists speak on the subject of the poor people disparagingly, comparing to the
wealthy employers. The changes in the area of behavior make for the dispensable class. These
people usually have poor education and they are discriminated materially. Z. Bauman called
them �underclass�. The most concerned is that the problem of underclass is more and more
severe in Poland and that is why the author has attended to this matter.
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