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WSTĘP  

W dzisiejszych czasach, które bez popadania w przesadę 
można nazwać czasami apologii wolności, wciąż otwarte pozosta-
je pytanie o to, czym jest wolność i jak ona się ma do przymusu. 
Zatem: Czy jako człowiek jestem rzeczywiście wolny? Jeśli zaś 
nie jestem wolny, to dlaczego? Wiele z tych pytań po prostu po-
zostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Można jednak zaryzyko-
wać postawienie tezy, że dzięki wolności stajemy się ludźmi 
szczęśliwymi. Dlaczego? Wedle bardzo ogólnej i uproszczonej 
definicji: wolność to niezależność, możliwość bycia tym, kim 
chce się być oraz możliwość robienia tego, co chce się robić. 
Należy tu jednak zaznaczyć, iż nie zawsze możemy postępować 
tak, jakbyśmy tego naprawdę pragnęli. Na naszej drodze pojawia 
się wiele ograniczeń i trudności na przykład natury etycznej, oby-
czajowej itd. Poza tym tak pojęta wolność prowadziłaby do anar-
chii, a stąd jest już prosta droga do hedonizmu przybierającego 
postać skrajnego egoizmu. Ludzie, którzy dbaliby jedynie o swoje 
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dobro, o swój własny interes nie mogliby ze sobą koegzystować. 
Nie byłoby więc mowy o takich tworach jak: rodzina, plemię, 
wspólnota, społeczeństwo, państwo. Dodatkowo, niektórzy ludzie 
nie są przygotowani na to, by być w pełni wolnymi. Wolność 
pociąga za sobą odpowiedzialność za swoje zachowanie oraz 
działanie. Stąd, dla niektórych ludzi najlepszym byłby stan, 
w którym brzemię podejmowania decyzji spoczywałoby na bar-
kach kogoś innego na przykład rodzica, aktualnego rządu, Boga 
itp. Wszystkie te aspekty wolności są interesujące i warte rozwa-
żania, jednak w niniejszym artykule podjęta zostanie kwestia 
wolności w odniesieniu do problemu równości, bezpieczeństwa 
i tożsamości zarówno w kształcie, jaki przybrały one w tradycyj-
nym społeczeństwie kapitalistycznym jaki i w ich przejawach we 
współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym. 
 

1. EGALITARYZM DROGĄ DO WOLNOŚCI? 
 Skutkiem podziału pracy, m.in. przez wzgląd na jej róż-
norodny charakter, było już od najdawniejszych czasów tworze-
nie się grup społecznych: klas, stanów, itp. W konsekwencji: jed-
ni ludzie mieli (i mają nadal) mniej praw i przywilejów od in-
nych. W związku z tym można wysunąć twierdzenie, że bogatsza 
grupa społeczna ma po prostu więcej wolności (a co za tym idzie 
– jak się wydaje – jest o wiele bardziej szczęśliwa) niż grupa 
biedniejsza. Stratyfikacja społeczna ma związek z podziałem na 
wyzyskiwanych oraz wyzyskujących: niewolnika i pana, chłopa 
i feudała, proletariusza i burżuja, pracownika najemnego oraz 
kapitalistę, innymi słowy ludzi gorszych i lepszych. System spo-
łeczno-polityczny oparty na władzy jednych a podporządkowaniu 
drugich prowadzi zazwyczaj do nierówności oraz niesprawiedli-
wości w państwie, a zatem przyczynia się on do obniżenia zado-
wolenia w grupie mniej uprzywilejowanej. Społeczeństwo przy-
bierające powyższy kształt stanowi wspólnotę, w której pewni 
ludzie (zwłaszcza słabsi, nieautonomiczni, ubodzy itp.) zmuszeni 
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są zawierzać swoje życie osobom będącym aktualnie u władzy 
– bez względu na to, czy będzie to pan, feudał, burżuj, kapitalista, 
bądź „autorytet”1, o którym pisał Fryderyk Engels w O zasadzie 
autorytetu. Klasy trzeba znieść – co do tego, ani Engels, ani Karol 
Marks nie mieli wątpliwości. Niemniej jednak istotnym jest, by 
społeczeństwo było w jakiś sposób zorganizowane. Istoty ludzkie 
mają różne interesy, które często bywają ze sobą sprzeczne, dla-
tego ważnym jest, aby w państwie istniał jakiś system regulujący 
spory międzyludzkie. Stąd też, w miarę stopniowego wzrostu siły 
wytwórczej, zostają utworzone organy „(…) powołane do strze-
żenia wspólnych, a odpierania sprzecznych interesów. Organy te 
jako reprezentacja wspólnych interesów całej grupy, zajmują 
wobec każdej poszczególnej wspólnoty pozycję szczególną, 
w pewnych okolicznościach nawet przeciwstawną, niebawem 
usamodzielniają się jeszcze bardziej – częściowo dzięki temu, że 
w świecie, w którym wszystko odbywa się żywiołowo, niemal sa-
morzutnie zachodzi dziedziczenie urzędów, częściowo dlatego, że 
w miarę mnożenia się zatargów z innymi grupami, organy te stają 
się coraz bardziej niezbędne”2. 
 Należy dbać o to, by wszyscy ludzie byli tak samo równi 
pod względem: ludzkich oraz obywatelskich praw i obowiązków, 
życiowych szans (umożliwiających spełnianie swego człowie-
czeństwa), rozwijania indywidualnych uzdolnień itp. Ludziom 
trzeba umożliwić równy dostęp do wielu możliwości, które mo-
gliby realizować poprzez swoją wolność. Egalitaryzm, solida-
ryzm, wspólna własność (zamiast własności prywatnej) to na-
czelne założenia komunizmu. Przede wszystkim w marksistow-

                                                                 
1 „«Autorytet» w tym sensie, w jakim słowo to jest w danym wypadku używane, 
oznacza: poddanie czyjejś woli mojej woli. Autorytet zakłada więc z drugiej 
strony podporządkowanie”. F. Engels: O zasadzie autorytetu [online]. [dostęp: 
27.02.2015]. World Wide Web: https://www.marxists.org/polski/marks-engels/ 
1873/02/autorytet.htm  
2 K. Marks, F. Engels: O materializmie historycznym. Red. I. Strumińska. War-
szawa 1969, s. 167. 
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skim państwie komunistycznym nie można było dopuścić do po-
jawienia się jakichkolwiek przejawów własności prywatnej, która 
prawdopodobnie ponownie doprowadziłaby do podziału klaso-
wego. Władzę w społeczeństwie komunistycznym powinni spra-
wować reprezentanci robotników (proletariuszy). Oni najlepiej 
wiedzą co i jak chcą zmienić, żeby stworzyć państwo, w którym 
każdy obywatel jest równy: pod względem posiadanych dóbr 
materialnych, uprawnień, czy przywilejów. Niestety taki stan 
rzeczy niósł za sobą zagrożenie przemiany władzy komunistycz-
nej we władzę paternalistyczną.  
 Amerykański filozof Michael Walzer podkreśla, że mark-
sistowska krytyka liberalizmu jest pierwszą krytyką komunita-
riańską, która dotyczy aspołecznego społeczeństwa tworzonego 
przez liberałów. „Członkowie liberalnego społeczeństwa nie mają 
wspólnych politycznych ani religijnych tradycji. Potrafią opowie-
dzieć tylko jedną historię – historię o sobie”3. Walzer przedkłada 
ludzki solidaryzm nad egoizm. Filozofowi (podobnie jak Mark-
sowi) chodzi o umocnienie wspólnoty. Stąd jako komunitarysta 
zwraca uwagę na znaczącą rolę jaką pełnią w liberalizmie cztery 
mobilności: geograficzna, społeczna, małżeńska i polityczna. 
Rezultatem owych mobilności jest rozpad interakcji społecznych 
na rzecz wolności indywidualnej: słowa, czynu, wyznania, prze-
mieszczania się itd., innymi słowy na rzecz rozwijającego się 
pluralizmu wspierającego egoizm wśród istot ludzkich. Zaanga-
żowanie w jakiekolwiek relacje emocjonalne z innymi ludźmi, 
najczęściej wymaga pewnych kompromisów, czyli porzucenia 
niektórych indywidualnych interesów dla drugiej osoby – to zaś 
wiąże się z ograniczaniem ludzkiej wolności. Liberalizm poli-
tyczny sprzyja atomizacji, której konsekwencją jest samotność. 
Wedle drugiej krytyki komunitariańskiej w ujęciu Walzera:„(…) 
liberalna teoria radykalnie fałszuje obraz realnego życia. Świat 

                                                                 
3 M. Walzer: Komunitariańska krytyka liberalizmu. [w:] Komunitaranie. Wybór 
tekstów. Red. P. Śpiewak. Warszawa 2004, s. 93.  
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nie jest, ani nie może być taki, jak głoszą liberałowie. Ludzie, 
których więzi społeczne zostały przecięte, ludzie zupełnie nieskrę-
powani, ludzie, z których każdy jest wyłącznym twórcą własnego 
życia, ale brak im kryteriów i wspólnych standardów, by kierować 
tworzeniem, to figury mityczne. Jak jakakolwiek grupa mogłaby 
składać się z ludzi sobie obcych, jeśli każdy członek grupy ma 
rodziców i jeśli ci rodzice mają przyjaciół, krewnych, sąsiadów, 
towarzyszy pracy, współwyznawców i współobywateli – a są to 
więzi, które są nie tyle wybierane, ile przekazywane i dziedziczo-
ne?”4. 
 Model organizacji społeczeństwa opracowany na gruncie 
marksizmu, również został zakwestionowany. Liberałowie odrzu-
cają paternalizm i „perfekcjonizm polityczny”5, które nie powin-
ny zaistnieć w państwie ludzi wolnych oraz równouprawnionych. 
Liberalizm wspiera indywidualizm. Zatem zadaniem państwa 
powinna być obrona, nieustanne wsparcie oraz poszanowanie 
indywidualistycznych wartości, jakie stanowią dla każdej, po-
szczególnej osoby: autonomia, stan posiadania (prawo do własno-
ści) oraz wolność. Autonomia (samostanowienie, samowładztwo) 
polega na tym, że człowiek sam decyduje o sobie i swoim życiu, 
w swoich wyborach nie jest przez nic, ani przez nikogo kontrolo-
wany. W liberalizmie mówi się o dysponowaniu przez istotę 
ludzką pełną autonomią. Prawo do własności natomiast – oprócz 
posiadania wewnętrznego, realizowanego w formie władzy nad 
samym sobą – odnosi się do posiadania zewnętrznego tzn. wła-
sności dóbr zewnętrznych. Stojąc w opozycji do marksistowskie-
go komunizmu (zwłaszcza, gdy chodziło o prawo do własności 
prywatnej) liberalizm uznaje, że człowiek powinien mimo 
wszystko dysponować pewnym rodzajem własności prywatnej. 

                                                                 
4 Ibidem, s. 96. 
5 „W duchu perfekcjonizmu preferencje jednostek oraz ich pragnienia muszą 
zostać poddane kontroli, gdyż ich realizacja grozi dobru wspólnemu”. G. Fran-
cuz: Liberalny indywidualizm a dobro wspólne. [w:] Dobro wspólne. Red. 
D. Probucka. Kraków 2010, s. 227. 
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„Mimo że ziemia i wszystkie niższe istoty są wspólne wszystkim 
ludziom, to jednak każdy człowiek dysponuje własnością swej 
osoby. Nikt nie ma do niej żadnego uprawnienia poza nim samym. 
Możemy więc powiedzieć, że praca jego ciała i dzieło jego rąk 
słusznie należą do niego. Cokolwiek zatem wydobył on ze stanu 
ustanowionego i pozostawionego przez naturę, złączył ze swą 
pracą i przyłączył do tego, co jest jego własne, uczynił swą wła-
snością. Do tego, co zostało przez niego wydobyte ze wspólnego 
stanu, w jakim zostało umieszczone przez naturę, jego praca do-
łączyła coś, co wyklucza już do tego powszechne uprawnienie 
innych. Praca ta jest bezsprzecznie własnością pracownika, stąd 
żaden człowiek, poza nim samym, nie może być uprawniony do 
tego, co raz już zostało przez niego zawłaszczone tam, gdzie po-
zostają jeszcze dla innych nie gorsze dobra wspólne”6. 
 Wolność ujmowana liberalnie nie ma żadnego związku 
z wolnością komunistyczną, czyli wolnością rozumianą jako dzia-
łanie, którego motywem byłby solidaryzm lub jakieś dobro 
wspólne. Wolność liberalna przedstawiona została w sposób naj-
bardziej jasny przez Isaiaha Berlina. Filozof widział ją pod posta-
cią „wolności od”. „Wolność od” to wolność od zewnętrznego 
przymusu, nacisku, bądź ograniczania myśli i działania istoty 
ludzkiej. Berlinowi głównie chodziło o respektowanie ludzkiej 
indywidualności, niezależności, dlatego realne zagrożenie stano-
wiła dla niego „wolność do”. „Wolność do” odnosiła się do posia-
dania pewnych uprawnień (określonych na przykład w Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela) lub przywile-
jów. Aczkolwiek ten kto nadaje dane uprawnienia i przywileje 
(tu: władza), może je również odebrać. Taki stan prowadzi do 
paternalizmu, któremu przeciwstawiał się Berlin. Reprezentantem 
myśli liberalnej był także John Stuart Mill, który cenił indywidu-
alizm. Postrzegał on ów indywidualizm jako niczym nieskrępo-
wane kształtowanie osobowości. Ludzie powinni dbać o to, aby 
                                                                 
6 J. Locke: Dwa traktaty o rządzie. Przeł. Z. Rau. Warszawa 1992, s.181-182. 
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rozwijać i uwrażliwiać swój charakter, czyniący ich niezależnymi 
od wpływu rządu, opinii publicznej, aktualnych ugrupowań poli-
tycznych itp. Zatem posiadanie własnych, oryginalnych poglą-
dów, świadomy wybór pewnych wartości, zasad, którym jest się 
wiernym oraz umiłowanie wyższego dobra, staje się kluczem do 
osiągnięcia pełnej autonomii. Państwo może ingerować w życie 
prywatne danego człowieka, ale tylko i wyłącznie w momencie, 
kiedy narusza on prawa innych ludzi lub ich w jakiś sposób 
krzywdzi. Mill nie zgadzał się, by państwo objęło paternalistycz-
ną władzę nad swoimi obywatelami, stając się tym samym pań-
stwem opiekuńczym. Sądził on natomiast, że społeczeństwu jest 
potrzebny rząd, który pełniłby rolę jedynie reprezentacyjną. Taki 
rząd strzegłby nienaruszalności autonomii człowieka, tzn. wolno-
ści myśli i słowa, sumienia, swobodnego zrzeszania się itd. 
 
2. KONSUMPCJONIZM, CZYLI JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM I WOL-

NYM ZA PIENIĄDZE  
 Współcześnie mówimy o rozwoju społeczeństwa kon-
sumpcyjnego i w związku z tym należałoby zadać kilka istotnych 
pytań. Po pierwsze, skąd wziął się konsumpcjonizm? Po drugie, 
co takiego w dobie XX i XXI wieku stało się z kapitalizmem? Na 
koniec, dlaczego robotnicy zostali konsumentami? We wczesnej 
fazie kapitalizmu jednym z przewodnich problemów nękających 
ludzi był podział społeczny wynikający nie tyle z podziału pracy, 
co z faktu istnienia własności prywatnej. Kapitaliści mieli manu-
faktury i fabryki, byli właścicielami środków produkcji i produk-
tów, wytwarzanych dzięki sile roboczej proletariuszy, natomiast 
robotnicy z racji skrajnie niskich wynagrodzeń, żyli z dnia na 
dzień wydając zarobione pieniądze na podstawowe potrzeby, 
takie jak: żywność, ubranie, czy dach nad głową. Z tego powodu 
Marks wraz z Engelsem nawoływali w swoich dziełach do znie-
sienia wyzysku oraz nierówności społecznej poprzez zmianę wła-
sności prywatnej (traktowanej jako przywilej nielicznych) na 
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własność wspólną. Stopniowo, wskutek przemian społecznych 
i walki proletariuszy, zła sytuacja robotników zaczęła się polep-
szać, pojawiło się państwo socjalne (opiekuńcze). Nie oznaczało 
to jednak tego, że kapitalizm tak po prostu zniknął. Nastał czas 
konsumpcjonizmu jako efektu rozwoju kapitalizmu oraz postępu-
jącego wpływu globalizacji. Poprawa jakości życia wśród ludzi 
(zwłaszcza pośród dawnych proletariuszy) rozbudziła w nich 
postawę konsumencką. Jak podkreśla Zygmunt Bauman – dawni 
proletariusze przekształcili się w aktywnych konsumentów lub 
stali się „konsumentami wadliwymi”7, zepsutymi (tyczy się to 
ludzi najbiedniejszych, najbardziej nieporadnych, nie mogących 
przystosować się do nowych okoliczności). 
 Konsumenci XXI wieku całkowicie poddają się manii 
kupowania, a następnie pozbywania się przestarzałych towarów, 
które zastąpione zostają innymi. Liczy się atrakcyjność, nowość, 
zaś stare lub zużyte powinno zostać po prostu wyrzucone. Bau-
man utożsamia współczesną wolność z wybieraniem między ofer-
tami, towarami, usługami: „W kulturze konsumentów wybieranie 
i wolność to dwie nazwy tego samego stanu, a traktowanie ich 
jako synonimy jest poprawne przynajmniej w tym sensie, że od 
wyboru możesz się powstrzymać, jedynie zrzekając się równocze-
śnie swojej wolności”8. Nowocześni kapitaliści stymulują potrze-
bę coraz to nowych pragnień, których zaspokajanie wywołuje 
u konsumenta przelotny atak euforii. Czerpią zysk z pobudzania 
istot ludzkich do ciągłego kupowania, inaczej niż w przypadku 

                                                                 
7 „W społeczeństwie konsumentów – w świecie oceniającym wszystko i wszyst-
kich na podstawie towarowej wartości – są to ludzie pozbawieni wartości ryn-
kowej, ludzie «nieutowarowieni», w których wypadku nieudolność w uzyskaniu 
statusu towaru współwystępuje z niezdolnością do wywiązywania się z obowiąz-
ków konsumenta z prawdziwego zdarzenia. Są to wadliwi konsumenci, ruchome 
symbole niebezpieczeństw czyhających na upadłych konsumentów i ostatecznego 
losu wszystkich, którzy nie dopełnią swoich konsumenckich obowiązków”. 
Z. Bauman: Konsumowanie życia. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków 
2009, s. 133-134. 
8 Ibidem, s. 94. 
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dawnych kapitalistów, którzy skupieni byli na maksymalnym 
wyzysku robotników i minimalnych opłatach za ich siłę roboczą. 
W społeczeństwie konsumenckim zaczyna dominować hedoni-
styczne podejście do życia. Każdy niewadliwy konsument stara 
się żyć przyjemnie, jego celem jest szeroko rozumiane szczęście9. 
Wobec tego pragnie on zaspokajać swoje namiętności, popędy, 
marzenia natychmiastowo, czyli tu i teraz. Trzeba jednak zwrócić 
uwagę na to, iż konsumenckie pragnienia dostarczają zazwyczaj 
chwilowego, przemijającego szczęścia, tworząc szereg kolejnych, 
nowych potrzeb.  
 Wolność konsumencka rozumiana jest przez pryzmat 
dokonywania nieprzymuszonego wyboru podczas robienia zaku-
pów w różnorakim znaczeniu. Tak pojęta wolność zależna jest 
przede wszystkim od wielkości zasobów pieniężnych, jakie po-
siadają konsumenci tzn. wolność, a zatem i hedonistycznie poj-
mowane szczęście rośnie wraz ze stanem konta bankowego, po-
nieważ im więcej mamy pieniędzy, tym więcej oraz częściej mo-
żemy wybierać produktów, usług, ofert itp. Naczelnym zadaniem, 
na jakim powinni skupiać się konsumenci jest niekończący się 
wybór między określonymi możliwościami. Kultura konsumenc-
ka niejako wymusza (poprzez zmieniające się trendy) na czyn-
nych, niewadliwych konsumentach bycie w nieustannym ruchu 
– ciągle coś wybieramy, a następnie wyrzucamy, by znów wybrać 
kolejny towar. „We właściwie funkcjonującym społeczeństwie 
konsumpcyjnym konsumenci czynnie starają się być kuszeni. Żyją 
od atrakcji do atrakcji, od pokusy do pokusy, od połknięcia jednej 
przynęty do następnej (…). Dla w pełni rozwiniętych, dojrzałych 
konsumentów taki rodzaj zachowania jest przymusem, konieczno-

                                                                 
9 „«Szczęśliwe życie» definiuje się jako korzystanie z rozlicznych szans i niepo-
zwalanie, aby choć jedna z nich umknęła, chwytanie okazji, o których wiele się 
mówi, a zatem które są najbardziej upragnione, i to chwytanie ich nie później 
niż inni, a najlepiej przed nimi”. Z. Bauman: Praca, konsumpcjonizm i nowi 
ubodzy. Przeł. S. Obirek. Kraków 2006, s. 77. 
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ścią; jednakże ów «mus», zinternalizowany nacisk, niemożność 
życia w inny sposób, jawi się im jako przejaw wolnej woli”10.  
 Producenci twierdzą, że wczuwają się w potrzeby ludzi, 
jednak należy tu zaznaczyć, iż konsumenci nie mają wpływu na 
to, jakie towary są im podsuwane do wyboru. Istoty ludzkie „ku-
szone oraz uwodzone”11 za pośrednictwem różnego rodzaju re-
klam, czy telewizyjnych autorytetów, nieświadomie lub świado-
mie (a w tym przypadku dobrowolnie) robią to, czego oczekują 
od nich współcześni kapitaliści m.in. kupują i wyrzucają. „Bycie 
w ruchu” będąc receptą na wszelką nudę dzieli wspólnotę na dwie 
grupy m.in. tych, którzy mają określoną ilość pieniędzy, umożli-
wiającą im aktywne uczestnictwo w społeczeństwie konsumpcyj-
nym i tych, którzy są ubodzy, a zatem wykluczeni z życia owego 
społeczeństwa. W konsumpcyjnym świecie liczy się ilość posia-
danych pieniędzy oraz to, co można za nie kupić, dlatego: „Ubó-
stwo oznacza wykluczenie z tego, co określa się jako «normalne 
życie». Oznacza «niemożność dorównania innym». Prowadzi do 
zaniku poczucia własnej wartości, do poczucia wstydu lub poczu-
cia winy”12. Ubogi – zdaniem Baumana – nie oznacza już czło-
wieka bezrobotnego, chodzi raczej o pojmowanie ludzi biednych 
jako nie-konsumentów lub po prostu bezużytecznych konsumen-
tów. Niewątpliwie współczesnemu człowiekowi w krajach rozwi-
niętych żyje się lepiej niż ludziom we wczesnej fazie kapitalizmu. 
Niemniej jednak nie wszyscy ludzie korzystają jednakowo z do-
brodziejstw społeczeństwa konsumpcjonistycznego – niektórzy są 
obarczani winą za swój status społeczny. Jak już wspominałam, 
konsumpcyjna wspólnota nie jest gościnna dla wszystkich swoich 
                                                                 
10 Ibidem, s. 58.  
11 „Przestrzeganie standardów zachowań (giętkie i doskonale plastyczne adop-
towanie się do nadzwyczaj elastycznych standardów) osiąga się dzisiaj raczej 
poprzez kuszenie i uwodzenie niż stosowanie przymusu. Posłuszeństwo jawi się 
więc raczej jako efekt swobodnej decyzji niż jako pochodna działania zewnętrz-
nego nacisku”. Z. Bauman: Płynna nowoczesność. Przeł. T. Kunz. Kraków 
2006, s. 133. 
12 Z. Bauman: Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy…, s. 77. 
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członków, z jednej strony akceptuje zdrowych konsumentów, 
a z drugiej – wadliwych wyklucza ze swego grona. Współcześnie 
mamy więc nowe formy wykluczania, spychania i marginesowa-
nia istot ludzkich. 
 Jeszcze do niedawna zwracano uwagę na niesprawiedliwe 
traktowanie robotników najemnych. Jak o tym wcześniej pisałam, 
Marksiści nawoływali do utworzenia państwa socjalnego tzn. 
państwa broniącego oraz zabezpieczającego najbiedniejszych 
obywateli przed zbytecznością i odrzuceniem. Natomiast w dzi-
siejszych czasach, gdy ubóstwo rozumiane jest jako kwestia wol-
nego wyboru, praktycznie nikt nie interesuje się losem najbied-
niejszych. Zrezygnowano z państwa opiekuńczego, które ograni-
czałoby konsumencką wolność. Biedni pozostawieni sami sobie 
postrzegani są zarówno przez nowoczesnych kapitalistów, jak 
i aktywnych konsumentów jako coś bezużytecznego, niebez-
piecznego, pasożytniczego. Nie spełniają wymagań określonych 
przez kulturę konsumpcyjną, dlatego muszą z niej zniknąć. Bau-
man zauważa, że gdyby tylko zaszła taka możliwość, zdrowi kon-
sumenci z radością pozbyliby się raz na zawsze wszystkich tych 
ludzi, którzy przynależą do podklasy. W związku z tym z ogrom-
ną łatwością kwalifikują ich do kategorii istot wyjętych spod 
prawa, przed którymi trzeba bronić swoje dzieci, swoich najbliż-
szych. „Dokonuje się to poprzez przejście od języka niedostatku 
[deprivation] do języka zepsucia [depravity]. Ubodzy stają się 
«naturalnymi podejrzanymi», których aresztuje się przy akompa-
niamencie publicznej wrzawy za każdym razem, gdy w zwykłym 
porządku zostaje wytropiona usterka”13. 
 
3. KUPUJĘ WIĘC JESTEM… PODMIOTEM? 
 Fundamentalnym twierdzeniem filozofii egzystencjali-
stycznej jest, iż egzystencja wyprzedza esencję. Sartre pisał na ten 
temat następująco: „Byt-dla-siebie nie wyłania się wraz z jakimś 
                                                                 
13 Ibidem, s. 201. 
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w pełni gotowym i z góry danym celem. Jest raczej tak, iż «two-
rząc» konkretną sytuację «tworzy» też samego siebie i odwrot-
nie”14. Dzięki wolności, która objawia się najpierw w myśli, 
a następnie w czynie, człowiek zmienia siebie – nieustannie się 
staje. Według filozofa ludzie są skazani na wolność. Jest to wol-
ność ciągłego decydowania się na coś, co kształtuje ludzką istotę. 
Sartre wspominał w swoich dziełach o wolności absolutnej, od 
której nie ma żadnej ucieczki. Należy więc zadać zasadnicze py-
tanie: czy istnieje rzeczywiście taka możliwość, aby człowiek był 
absolutnie wolny? Wedle definicji sorbońskiego profesora filozo-
fii Nicolasa Grimaldiego, wolność absolutna „(…) występuje 
wówczas, gdy wszystko jest zawsze możliwe, a każdy w każdej 
chwili może robić, na co ma ochotę”15. Toteż człowiek w pełni 
wolny, to taki, którego myśli i działania nie są zdeterminowane 
przez zewnętrzne ani wewnętrzne czynniki. Każda osoba jest 
kowalem własnego losu, stąd nie może ona zrzucić ciężaru podję-
cia ostatecznej decyzji na kogoś innego. W obliczu wolności ab-
solutnej człowiek staje się istotą samotną oraz nieustannie zanie-
pokojoną. Aczkolwiek zważając na rzeczywistość, która otacza 
jednostkę ludzką, trudno byłoby sobie wyobrazić niczym niezde-
terminowane życie. Ludzie nieustannie są uwikłani w jakieś rela-
cje, zarówno ze swoim otoczeniem, jak i z innymi istotami. Jed-
nakże wedle Sartre’a to niezależność odgrywa istotną rolę w ży-
ciu większości ludzi. Ma to związek z tym, że: „Pewna wolność 
polega (…) na możliwości uzewnętrzniania tego co wewnętrzne, 
na możliwości ukazania, kim jesteśmy, czyli pozwoleniu innym na 
to, by nas ujrzeli takimi, jakimi sami sobie siebie wyobrażamy lub 
jak siebie odczuwamy”16. Wolność wiąże się z pojęciem tożsamo-
ści. Już od najmłodszych lat zadaje się dzieciom fundamentalne 
pytanie: kim zostaniesz, gdy dorośniesz? Człowiek nie może 
                                                                 
14 J. P. Sartre: Byt i nicość. Przeł. J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziń-
ski, P. Małochleb. Kraków 2007, s. 677. 
15 N. Grimaldi: Dylematy wolności. Przeł. A. Graboń. Kraków 2007, s. 10. 
16 Ibidem, s. 49. 



Anna M. Dreko – SZCZĘŚLIWOŚĆ CZŁOWIEKA MIERZONA STANEM (…) 
 

43 
 

uwolnić się od stawiania sobie pytania, odnośnie tego kim jest, 
kim może się stać. Jednak indywidualne szukanie odpowiedzi na 
pytanie „kim jestem?” przeraża człowieka, ponieważ musiałby on 
przyjąć, że istnieje coś innego, niżeli określony schemat, w któ-
rym dotychczas spokojnie funkcjonował. Niepewność powodo-
wana w ludziach bezgraniczną wolnością (tzn. gdzie wszystko 
jest możliwe) zaburza poczucie ich bezpieczeństwa oraz stabili-
zacji. Wolność i bezpieczeństwo są ze sobą w konflikcie, ponie-
waż wolność – w ujęciu Sartre’a – stanowi pewną formę nie-
przewidywalności, tzn. braku pewności względem tego jak za-
chowa się inny człowiek. Poza tym nieraz konsekwencją trwogi 
przed absolutnie wolnym życiem jest tzw. „zła wiara”, która jest 
rodzajem samooszukiwania się. Ludzie bywają przerażeni byciem 
odpowiedzialnymi za swoje wybory, dlatego zdarza im się ucie-
kać od wolności. Porzucają oni ową wolność w momencie, gdy 
decydują się na przyjęcie gotowej roli, nadającej im określone 
znaczenie w świecie. Człowiek staje się aktorem odgrywającym 
dany scenariusz. 
 We wczesnym kapitalizmie praca wywierała ogromny 
wpływ na codzienne życie ludzi. „Życie planowano pod kątem 
wyboru profesji na całe życie”17. Pracownicy najemni za wszelką 
cenę starali się zdobyć zajęcie w manufakturze lub fabryce i pra-
gnęli je zachować jak najdłużej. Oprócz tego, że praca była dla 
robotników stałym źródłem utrzymania, określała również kim 
jest dany człowiek, tzn. tworzyła jego indywidualną tożsamość 
poprzez: rodzaj i dziedzinę wykonywanej pracy, wytyczone zada-
nia i obowiązki, czy poziom pensji. „Praca była głównym wy-
znacznikiem zarówno tożsamości społecznej, jak i samooceny (…) 
na pytanie «kim jesteś?», wszyscy odpowiadali, wskazując na 
miejsce pracy i zajmowane stanowisko”18. Z biegiem lat, tzn. 
odkąd sytuacja materialna uciśnionych robotników nieśpiesznie 

                                                                 
17 Z. Bauman: Wolność. Przeł. J. Tokarska-Bakir. Kraków 1995, s. 87. 
18 Z. Bauman: Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy…, s. 42. 
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się polepszała oraz – jak wcześniej nadmieniłam – pojawiło się 
państwo opiekuńcze, powoli rozwinęła się w nich także postawa 
konsumpcyjna. Wobec tego faktu, coraz większą rolę odgrywała 
wysokość zarobków, od których uzależniła się suwerenność istot 
ludzkich. Podejście do pracy ludzi żyjących we wczesnym kapita-
lizmie zupełnie różniło się od postawy reprezentowanej przez 
teraźniejszych konsumentów. „Tamte instytucje [tzn. instytucje 
wczesnego kapitalizmu] były dobre do wdrażania ludzi do ruty-
nowych, monotonnych zachowań i osiągały ten rezultat poprzez 
ograniczenie bądź całkowitą eliminację wyboru; lecz to właśnie 
brak rutyny i ustawiczne dokonywanie wyboru stanowią cnoty 
(a w rzeczy samej «wstępne wymogi roli») konsumenta”19. 
 Obecnie ważnym stało się – jak pisał Bauman – bycie 
„elastycznym” zarówno w sferze pracy, jak i w życiu prywatnym: 
„(…) «elastyczność» oznacza nie tylko wolność wyboru, autono-
mię i prawo do samostanowienia, ile brak poczucia bezpieczeń-
stwa, wykorzenienie i niepewną przyszłość”20. „Elastyczność” 
postrzegana jest przez Baumana jako zdolność łatwego dopaso-
wywania się do nieustannie zmieniającego się świata (tu: zmie-
niających się mód, trendów). We współczesnym kapitalizmie nie 
chodzi zatem o to, aby się do czegoś przyzwyczaić, przywiązać, 
ulec zastojowi, lecz by być w ciągłym ruchu. „(…) praca (…) 
pozbawiona została szans w starciu z autonomią jednostki, z po-
czuciem własnej wartości, ze szczęściem rodzinnym, wolnym cza-
sem, przyjemnościami konsumpcji i posiadaniem dóbr material-
nych jako warunkami osobistej satysfakcji i szczęścia. Praca 
utraciła swą centralną pozycję również w skali społeczeństwa, 
a także w skali systemu. Na każdym poziomie jej miejsce zajęła 
wolność konsumencka. To ona przejmuje teraz kluczową rolę 
ogniwa wiążącego sferę życia jednostki z celowością i racjonal-
nością systemu: rolę głównej siły, koordynującej umotywowane 

                                                                 
19 Ibidem, s. 55-56.  
20 Ibidem, s. 75. 



Anna M. Dreko – SZCZĘŚLIWOŚĆ CZŁOWIEKA MIERZONA STANEM (…) 
 

45 
 

działanie jednostki, integrację społeczną i zarządzanie systemem 
społecznym”21. 
 Kiedyś (za czasów wczesnego kapitalizmu) to praca two-
rzyła tożsamość człowieka, dzisiaj tożsamość tworzą rzeczy tzw. 
„emblematy przynależności”22. Konsumenci mają prawo do od-
mienności, do posiadania swojej indywidualnej tożsamości, którą 
kształtują poprzez zakup odpowiednich towarów i usług. „Wol-
ność nie potrafi obejść się bez gadżetów i substancji dostarcza-
nych przez rynek”23 . Współcześnie tożsamość oparta jest na 
dwóch punktach: po pierwsze, wyglądzie zgodnym z wytycznymi 
aktualnej mody; po drugie, odpowiednio wysokim stanie konta 
bankowego. Dzięki dużym zarobkom ludzie mogą realizować 
swą konsumencką wolność m.in. stać ich na to, by „być na topie”. 
Choć może się wydawać, że właśnie owo „bycie na topie”, czy 
w centrum uwagi cieszy ludzi, to nie należy zapominać, że jest to 
szczęście o charakterze nietrwałym. Trwa, o ile mamy odpowied-
nią sumę pieniędzy na koncie. Tożsamość kreowana jest wedle 
określonych rynkowych schematów. Wyjątkowych i niepowta-
rzalnych tożsamości na sprzedaż jest na konsumenckim rynku 
naprawdę wiele tzn. tak dużo, aby konsument mogąc wybrać to, 
co mu się podoba był zawsze zadowolony ze swojego „wolnego 
wyboru”. Natomiast, jeśli dana tożsamość jednak nie przypadłyby 
danemu człowiekowi do gustu to może on w każdej chwili i bez 

                                                                 
21 Z. Bauman: Wolność…, s. 91. 
22 „Gdy przyjęcie do towarzystwa sprowadza się w gruncie rzeczy do afiszowa-
nia się emblematami, zaczyna się od ich nabycia, przechodzi przez publiczną 
demonstrację ich posiadania i uznaje za zakończone, kiedy posiadanie dociera 
do publicznej świadomości – owa pewność równa się poczuciu «przynależno-
ści». Odniesienie do «pozostawania» w czołówce przestrzega nadto przed nie-
bezpieczeństwem przeoczenia momentu, kiedy bieżące emblematy «przynależno-
ści» wypadną z mody i zostaną zastąpione przez nowe i kiedy ich nieuważnym 
nosicielom grozić będzie zepchnięcie na pobocze – co w przypadku ubiegania 
się o przynależność za pośrednictwem rynku równałoby się poczuciu bycia 
odrzuconym, przepędzonym i samotnym, a w ostatecznym rachunku piekącemu 
bólowi osobistej niedoskonałości”. Z. Bauman: Konsumowanie życia…, s. 92. 
23 Z. Bauman: Płynna nowoczesność…, s. 130. 
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najmniejszego problemu porzucić ją (wymienić) na rzecz stania 
się kimś zupełnie innym24. Ludzie boją się ostracyzmu, odrzuce-
nia, napiętnowania, dlatego za wszelką cenę wolą dopasowywać 
się do zmieniających się trendów niż się im przeciwstawiać. Kon-
sumenci czują się bezpieczniej oraz są szczęśliwsi, będąc akcep-
towanymi przez resztę swojej wspólnoty. „Warunkiem powodze-
nia jest «nadążanie za modą», czyli posiadanie ubrań z nowych 
kolekcji i nadanie sobie wyglądu zgodnego z obowiązującym wzo-
rem «seksownego ciała». Atrakcyjność, jaką się w ten sposób 
uzyskuje, pozwala pozyskać zainteresowanie klientów, niezależnie 
od tego, czy ostatecznie dochodzi do transakcji”25. 
 Toteż, żeby uczestniczyć w konsumenckim świecie, kon-
sumenci muszą stać się towarami, które można sprzedać, nabyć, 
wyrzucić lub wymienić. W związku z tym relacje międzyludzkie 
upodabniają się do relacji konsument – towar. Następuje „utowa-
rowienie”26 istoty ludzkiej na wzór kapitalistycznego fetyszyzmu 
towarowego, czyli uprzedmiotawiania stosunków społecznych. 
Utowarowienie konsumpcjonistyczne ma jednak dwa wymiary: 
występuje w sferze pracy (trzeba być dyspozycyjnym, elastycz-
nym) oraz w sferze konsumpcji (trzeba być aktywnym konsumen-
tem). Bauman nazywa powstałą sytuację mianem fetyszyzmu 
podmiotowego lub fetyszyzacją subiektywności. W fetyszyzmie 
podmiotowym chodzi głównie o to, aby ukryć fakt utowarowienia 

                                                                 
24 „Znamieniem kultury konsumpcyjnej jest nieustająca presja, by stać się kimś 
innym niż się jest, a rynki konsumpcyjne ogniskują uwagę na niezwłocznej de-
precjacji swych wcześniejszych ofert, aby zrobić w popycie miejsce dla nowych. 
Rynki kultywują w konsumentach niezadowolenie z produktów używanych dla 
zaspokajania ich potrzeb – jak również niezadowolenie z uzyskanej już tożsamo-
ści i z zestawu potrzeb, które tę tożsamość definiują. Zmiana tożsamości, wyma-
zanie przeszłości i poszukiwanie nowych początków, walka o to, by narodzić się 
na nowo – promowane są przez kulturę konsumpcyjną jako obowiązek w prze-
braniu przywileju”. Z. Bauman: Konsumowanie życia…, s. 108. 
25 Z. Bauman: Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Przeł. J. Konieczny. 
Kraków 2007, s. 142.  
26 „(…) podniesienie statusu konsumentów do poziomu sprzedawalnych towa-
rów”. Z. Bauman: Konsumowanie życia…, s. 65. 
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ludzi przez akt kupna i sprzedaży. Owo ukrycie następuje dzięki 
czynności robienia zakupów, którą dokonuje człowiek. Kupowa-
nie stawia człowieka przed wolnym wyborem tzn. wyborem „em-
blematów przynależności” wykorzystywanych do kreacji indywi-
dualnej tożsamości. Aczkolwiek brak określonej tożsamości ciąży 
człowiekowi, ponieważ w konsumenckim świecie nie ma jasnej 
i stałej narracji. Konsumenci nieustannie muszą tworzyć taką 
tożsamość, która będzie na tyle interesująca (tzn. w modzie), by 
przyciągnęła uwagę innych ludzi na przykład życiowego partnera, 
pracodawcy itp.27 „Do żartobliwej parafrazy znanej myśli Karte-
zjusza: «Kupuję, więc jestem…», można i należy dodać: «podmio-
tem»”28.  
 Niestety ludzkie życie to nie platońska utopia świata zor-
ganizowanego wedle określonej hierarchii, w którym każdy jest 
tym, kim chce być i robi to, co jest zapisane w pożądliwości jego 
duszy. O ile człowiek nie będzie starał się dążyć do idealistycznie 
ujmowanego szczęścia pisanego przez duże „S”, jest skazany na 
krótkotrwałe przejawy hedonistycznie pojętego zadowolenia, 
bądź trwanie wraz z Arturem Schopenhauerem w nieustannym 
smutku. Jak zostało to przeze mnie wyżej opisane, wolność nie 
zawsze jest gwarantem ludzkiego szczęścia. Zazwyczaj się do 
niego przyczynia, ale należałoby w tym wypadku zadać pytanie: 
czy rzeczywiście możemy przyjąć za Jeanem Paulem Sartre’m, że 
jesteśmy absolutnie wolni? To pytanie pozostawiam do indywi-
dualnego przemyślenia.  
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Summary: Freedom is a multidimensional concept. It can be understood in 
many ways, which are often dependent on the ideological mainstream of thought 
of the era. On the one hand, freedom can be commonly understood as doing 
what one wants. On the other hand, you can argue about it as an example of 
inner freedom e.g. absolute freedom by Jean Paul Sartre. Another time, it is 
perceived in the aspect of external freedom such as political freedom. For John 
Stuart Mill and Isaiah Berlin political freedom was freedom in the liberal sense. 
Isaiah Berlin distinguished it on the positive freedom ("to") and negative free-
dom ("from"). Freedom has to be the source of human autonomy, individualism, 
the liberty of physical and intellectual development, i.e. not forced action at will. 

Thus understood freedom makes a man happy. It makes him the owner 
of a very valuable thing too: the ability of making choices. One should ask 
a fundamental question: does every human have the same freedom? As history 
shows, unfortunately, not every man is free to the same extent. As a result of 
labor division - since ancient times - the society evolved to class division; the 
rulers and the subjects. In this study, I intended to demonstrate that egalitarian-
ism, of which people solicited wherever class inequality dominated (eg. slavery, 
feudalism, capitalism, etc.) does not always go hand in hand with freedom. 
Egalitarianism may be the source of the formation of political paternalism - as in 
the case of communism in terms of Karl Marx and Friedrich Engels. 
  In the twenty-first century, in the era of consumerism, despite the 
dominance of pluralism and relative equality, it is still hard to talk about any 
kind of freedom. Zygmunt Bauman wrote about how people, inundated with 
variety of offers of consumerist market, become just slaves to the great commer-
cial companies. Freedom is identified with buying i.e. the constant picking from 
vast range of goods and services. Those who do not meet the requirements of 
being active consumers, are excluded from consumerism community - becom-
ing, according to Zygmunt Bauman, “the new poor”, unhappy people. 
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