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Konsumenckie „roje”  
i „wspólnota szatniowa”

W toku rozlicznych analiz poświęconych 
różnym aspektom życia współczesnych spo-
łeczeństw, Zygmunt Bauman niejednokrot-
nie porusza problem wspólnoty i jej losów 
w kontekście kultury konsumpcyjnej. Kwe-
stia ta wydaje się o tyle interesująca, że 
znajduje swoje coraz liczniejsze odniesienia 
w badaniach nad najnowszymi fenomenami 
z pogranicza ekonomii, socjologii, antro-
pologii i medioznawstwa. W pracy Razem, 
osobno autor przedstawia diagnozę społe-
czeństwa, którego kształt wyznacza charak-
ter rozumu „płynno-nowoczesnego”. Jak 
pisze, W każdym rodzaju trwałego zobowią-
zania rozum „płynnie-nowoczesny” wietrzy 
groźbę opresji; każde nieprzelotne zaangażo-
wanie to dla niego groźba popadnięcia 
w obezwładniającą zależność. Rozum ten 
sprzeciwia się wszelkim więzom i więziom, 
przestrzennym oraz czasowym. Nie ma dla 
nich miejsca ani zastosowania, dla których 
„płynnie-nowoczesna” racjonalność konsu-
mencka umiałaby znaleźć uzasadnienie. 
Więzy i więzi odbierają relacjom międzyludz-
kim „czystość” – tak jak odbierałyby ją każ-
demu aktowi konsumpcji, który zakłada 

natychmiastowe zaspokojenie i równie 
natychmiastowe zniknięcie przedmiotu kon-
sumpcji�. Podstawowym dla Baumanow-
skiej analizy, jak również niniejszego arty-
kułu, kontekstem jest zatem kultura 
konsumpcyjna, której główną zasadą jest 
impulsywność. Ma to decydujące znaczenie 
dla komunikacji i charakteru więzi między-
ludzkich, które stają się czymś na kształt 
zaspokajania zachcianek, przeterminowa-
nych już w momencie wrzucenia produktu 
do koszyka�. Baumanowska „płynność” nie 
oznacza jednak płynności ruchu, lecz raczej 
tendencję do nieustannych gwałtownych 
zwrotów, których kierunek wyznaczany jest 
przez zmiany mody i strategie marketingo-
we doskonale wykorzystujące mechanizm 
zachcianki. Podlegają temu wszelkie sto-
sunki międzyludzkie oraz związki oparte 
na miłości, przyjaźni, tradycji czy więzach 

� Z. Bauman, Razem, osobno, przeł. T. Kunz, Kra-
ków 2003, s. 140.

� Chodzi o sytuację, w której zachcianki zastępują 
pożądania, wymagające więcej nakładów i czasu. 
Zob. Z. Bauman, Konsumenci w społeczeństwie 
konsumentów, w: Od kontestacji do konsumpcji. 
Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, red. 
M. Kempny, K. Kiciński, E. Zakrzewska, Warsza-
wa 2004, s. 91.
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krwi (nawet macierzyństwo nie jest wolne 
od opisywanych naleciałości). Wszelkie 
związki określane mają być poprzez cechy, 
takie jak przejściowość, elastyczność, chwi-
lowość. Kruchość zastępuje zatem wszyst-
kie rodzaje więzi społecznych, tych, które 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu tworzyły trwa-
łą konstrukcję, dającą poczucie bezpieczeń-
stwa i opierającą się na zaufaniu�. 

Metaforą, która łączy w sobie kruchość 
więzi ze wspomnianym wcześniej aspektem 
ruchu jest dla Baumana rój. Sposób jego 
funkcjonowania opiera się na seriach zwro-
tów i zmian kierunku, zbierania się i roz-
praszania, przy czym nie są one odgórnie 
sterowane, gdyż forma ta nie posiada sta-
łej hierarchii władzy, jest sumą elementów, 
połączonych na zasadzie „mechanicznej 
solidarności”. Rój przypomina ciąg powie-
lanych obrazów Warhola, w którym żaden 
nie jest oryginałem [...] powtarzając ruchy 
wykonane przez inny element, każdy element 
roju wykonuje zatem całą pracę samoistnie, 
od początku do końca i we wszystkich jej 
częściach�. Metaforycznie rozumiany rój 
jest w takim ujęciu idealnym produktem 
społeczeństwa konsumpcyjnego ze względu 
na zmienność i szybkość, które go charak-
teryzują; nieustanna gotowość do przybie-
rania dowolnych kształtów jest odpowie-
dzią na ciągłą potrzebę nowości. 

Inną metaforą, która opisywać może 
charakter nowych form życia zbiorowego 
jest „wspólnota szatniowa”. Jej kształt 
warunkuje chwilowość wspólnego zdania 
– jak w przypadku teatralnej publiczności, 
zdjęcia wierzchnich okryć po to, aby oglą-

� Zob. Z. Bauman, Razem..., op. cit., s. 205.
� Z. Bauman, Konsumowanie życia, przeł. M. Wy-

rwas-Wiśniewska, Kraków 2009, s. 85.

dać spektakl w innej przestrzeni i w innej 
konfiguracji towarzyskiej. Wspólnota tego 
typu jest, zdaniem Baumana, przejściowa, 
karnawałowa, nie wymaga żadnych stałych 
procedur członkostwa, co pozwala również 
na jej bezbolesne opuszczenie w każdej 
chwili�.

Tak zarysowany kryzys dotyka zarówno 
poziomu struktury społecznej, jak wszel-
kich oddolnych form wspólnotowych. 
W tym miejscu warto przywołać koncepcję 
Victora Turnera, w myśl której mówić 
możemy o dwóch podstawowych modelach 
egzystencji społecznej: societas (społeczeń-
stwo jako sztywna, zróżnicowana struktura 
hierarchiczna wpisana w szereg stosunków 
o charakterze gospodarczo-prawno-poli-
tycznym) i communitas (pozbawiona sztyw-
nej struktury jednorodna wspólnota, pod-
dająca się autorytetowi władzy rytualnej)6. 
W swoich rozważaniach nad relacjami mię-
dzyludzkimi w społeczeństwie konsumen-
tów Bauman wiąże to drugie z pewnym 
specyficznym aspektem myśli anarchistycz-
nej. Interpretuje opisane przez Turnera 
modele jako współistniejące w każdej zbio-
rowej formie życia ludzkiego. Oznacza to, 
że żadne uporządkowanie nie ma charak-
teru ostatecznego. Społeczna struktura nie 
jest w stanie objąć całokształtu relacji mię-
dzyludzkich, które cechuje różnorodność 
i wieloznaczność. Doszukiwać się tu można 
zatem „luźnych wątków” i „białych plam”, 
tworzących pole dla wątpliwości, niedoo-
kreślenia i nieporządku. Obszary te Mary 
Douglas opisuje za pomocą kategorii „nie 

� Zob. ibidem, s. 120.
6 Zob. V. Turner, Proces rytualny, przeł. I. Kurz, 

w: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór 
tekstów, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.
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na miejscu”, która obejmuje nieuporząd-
kowane marginesy kultury, przez co staje 
się synonimem zagrożenia. Należy jednak 
pamiętać, że w owym „nie na miejscu” 
kryje się olbrzymi potencjał, bez którego 
kultura nie może się rozwijać, zastyga 
w uporządkowaniu, dusząc się we własnych 
granicach7. 

Podobnie widzi rzecz Bauman, podkre-
ślając ścisły związek łączący societas i com-
munitas. Jak pisze: Communitas związana 
jest z societas na dobre i na złe, i bez niej 
(gdyby jej nieobecność dała się w ogóle 
pomyśleć) societas nie zdołałaby zachować 
swojej spójności. To societas ze swoją rutyną 
i communitas ze swoją anarchią p o s p o ł u, 
w niechętnej i pełnej konfliktów współpracy, 
tworzą różnicę między porządkiem i chao-
sem8. Communitas daje zatem schronienie 
wszystkiemu co niepewne i nieobliczalne, 
staje nie tylko na przekór zinstytucjonali-
zowanemu porządkowi, lecz także go uzu-
pełnia za sprawą swego potencjału krea-
tywności, który opiera się jakiejkolwiek 
próbie ujęcia go w sztywne ramy. Zwrot 
w tym kierunku oznacza rezygnację z za-
pewniającej bezpieczeństwo podstawy, jaką 
dają rutyna i schemat. Ma to swoje prze-

7 Dla porównania przytoczyć można następujący 
fragment rozważań Michela Maffesoli: Krainy 
pograniczne żyją pełnią życia, wśród zamieszania, 
braku równowagi i niepokoju, które pociągają za 
sobą ruchy populacji. Zarazem jednak, dzięki egzo-
gamii, którą to wywołuje, widzimy jak powstają 
oryginalne twory, wyrażające najpełniej synergię 
własności statyki i mobilności zastanego świata 
społecznego. Synergię tę podsumowuje wyraże-
nie „dynamiczne zakorzenienie”. M. Maffesoli, 
Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społe-
czeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, 
Warszawa 2008, s. 163.

8 Z. Bauman, Razem..., op. cit., s. 179.

łożenie również na stosunki międzyludzkie, 
bliskość bowiem wymaga podjęcia ryzyka 
nieprzewidywalności i ciężkiej pracy budo-
wania więzi. Za trwanie ludzkiej wspólno-
ty jest zatem, zdaniem Baumana, odpowie-
dzialna „gospodarka moralna”, która 
związana jest z gotowością do przyjęcia 
odpowiedzialności za swoje czyny, a jed-
nocześnie z koniecznością uruchomienia 
całego zasobu wyobraźni dla niwelowania 
skutków dyktatorskich zapędów nigdy nie-
dokończonego projektu struktury. 

Wyobraźnię uznać można w tym miejscu 
za słowo-klucz, ona to bowiem jest głów-
nym terenem działania marketingu i rekla-
my, jednocześnie zaś, jako istotny element 
communitas, poddawana jest wraz z nią 
kolonizacji przez instytucje społeczeństwa 
konsumpcyjnego. Taki proces asymilowania 
wszystkiego, co wiąże się ze sprzeciwem lub 
alternatywnymi modelami zachowań, uznać 
można by zatem za zasadniczy dla umac-
niania modelu konsumpcyjnego9. Zdaniem 
Baumana, obejmuje on całą przestrzeń 
relacji międzyludzkich, co prowadzi do roz-
chwiania więzi, w tym więzi wspólnotowych, 
opierają się one bowiem w tej sytuacji na 
spotkaniu potencjalnych konsumentów 
z potencjalnymi obiektami konsumpcji. 
Dzieje się to, wedle takiego ujęcia, za spra-
wą ataków na ową „gospodarkę moralną” 
odpowiedzialną za wszelkie formy bycia 
z drugim człowiekiem. Problemem jest 
tu potencjalna samowystarczalność com-
munitas, w skład której wchodzą ludzie 
jako wytwórcy a nie jako konsumenci, 
co z punktu widzenia społeczeństwa kon-
sumpcyjnego jest niebezpieczne, gdyż godzi 

9 Zob. Z. Bauman, Konsumowanie..., op. cit., s. 56. 
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w podstawy jego funkcjonowania. Bauman 
konkluduje, iż

owładnięty obsesją rynek konsumencki zwalcza anar-
chię ze względu na jej zdolność produkcyjną, a co 
za tym idzie, niedającą się wykluczyć samowystar-
czalność10.

Podbój dokonywany jest z jednej strony 
za sprawą utowarowienia jak największych 
obszarów communitas, z drugiej zaś, poprzez 
negowanie wartości tych elementów, które 
utowarowieniu się nie poddają. Za pomo-
cą metafory wojennej autor opisuje dyna-
miczny stosunek sił, w polu działania któ-
rego znajdują się członkowie społeczeństwa 
konsumpcyjnego. W podsumowaniu zysków 
i strat, będących skutkiem nieustannej walki 
pomiędzy siłami rynkowymi i siłą gospodar-
ki moralnej communitas, największym nie-
bezpieczeństwem jest upadek „socjalności” 
w sensie wszelkich więzi międzyludzkich 
– wspólnotowych, miłosnych, seksualnych, 
macierzyńskich. Wszystkie one budowane są 
według wzorców, oferowanych przez spo-
łeczeństwo konsumpcyjne, a zatem współ-
partnerzy w tych relacjach, o ile nie peł-
nią funkcji „przedmiotów konsumpcji”, to 
w najlepszym razie stają się „towarzyszami” 
lub obiektami naszej konsumpcji.

Nowe plemiona

Na problem kolonizacji communitas 
spojrzeć można jednak z nieco innej per-
spektywy, jaką niesie ze sobą teoretyczna 
propozycja Michela Maffesoli. Widzi on 
ponowoczesność jako „nawrót wzmożonego 
archaizmu”, którego najważniejszym prze-

10 Z. Bauman, Razem..., op. cit., s. 180.

jawem jest nowa forma wspólnotowości – 
neoplemienność. Logika tożsamości i me-
chanicznej struktury zorientowanej na cel 
(a zatem i linearnie pojmowanej historii), 
zastąpiona tu zostaje utożsamieniem w ob-
rębie organicznej struktury, której głównym 
zadaniem jest skupienie energii na utrzy-
maniu własnej egzystencji. Specyficzny kli-
mat solidarności, jak określa to Maffesoli, 
scala tego typu grupę na zasadzie oddzia-
ływania emocjonalnego. Społeczny kontrakt 
zawierany przez jednostki zastąpiony zosta-
je przez powstające dzięki współodczuwaniu 
uspołecznienie (socialité), z udziałem osób 
(person) pełniących określone role. Nacisk 
położony zostaje zatem na codzienne inter-
akcje, w toku których nawiązywane są rela-
cje oparte o punktowe podobieństwa. Ter-
minu „uspołecznienie” Maffesoli używa 
niekiedy wymiennie z „moc społeczna”, czy 
„ukryta centralność” (centralité souterraine), 
zawsze jednak chodzi mu o specyficzną 
witalność lub też wewnętrzną siłę ludzkiej 
zbiorowości, która poprzedza formalne 
instytucje władzy i struktury społeczne��. Ów 
archaizm (zwierzęcość czy też barbarzyń-
skość) nie oznacza jednak regresu a raczej 
„ingres”, wstępowanie, drogę pozbawioną 
projektu, ostatecznego celu. W tym sensie 
to, co archaiczne działa na kulturę (gdyż 
plemienność w rozumieniu francuskiego 
autora ma przede wszystkim charakter kul-
turowy a nie polityczny) w sposób terapeu-
tyczny, ożywiający.

Baumanowski „rój” zastępuje tu zatem 
„mgławica bytów lokalnych”, którą jednak-
że również cechuje pełen zwrotów i zmian 

�� Zob. M. Maffesoli, Czas plemion..., op. cit., s. 5, 
27–28.
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kierunku ruch rozproszenie/skupienie, brak 
centrum i celu – jednak idąc tropem, który 
wskazuje francuski autor, w tej formie nale-
ży raczej dostrzec witalność, obietnicę 
odnowy. „Wspólnota szatniowa” tworząca 
się na podstawie punktowych podobieństw 
i chwilowości akcentuje w tym wypadku to, 
co łączy, co pozwala na wytworzenie tym-
czasowego „klimatu” wspólnoty. Brak moż-
liwości stworzenia historii rekompensuje 
możliwość uczestniczenia w micie, w micie 
który konsoliduje zbiorowość na podobień-
stwo wioski lub dzielnicy. Podstawowy jest 
w tej sytuacji związek plemienności z prze-
strzenią i chodzi tu o

przestrzeń publiczną, która łączy pewną funkcjonal-
ność i pewien niezaprzeczalny ładunek symbolicz-
ny; wpisując się głęboko w wyobrażenia zbiorowe, 
powstaje jednak ona wyłącznie jako przecięcie się 
sytuacji, chwil, przestrzeni i ludzi bez właściwości, 
co więcej, wypowiada się ona najczęściej w formie 
najbardziej banalnych stereotypów��. 

Michel Maffesoli ma zatem na myśli 
sieć relacji funkcjonujących jedynie w te-
raźniejszości, we wspólnocie, nastawionej 
wyłącznie na utrzymanie własnego trwania.

Związek pomiędzy przestrzenią i nową 
narracją wspólnotową (mitem) najsilniej 
uwidacznia się w mechanizmie działania 
plotki. Podążając śladem Benjamina i Sim-
mela, francuski autor przeciwstawia społe-
czeństwo – wspólnocie, a konwencjonalność 
w kontaktach („towarzyskość”) – czemuś 
na kształt wspólnoty słuchających opo-
wieści gawędziarza/narratora��. Dyskretny 
charakter działania „plemiennych” form 

�� Ibidem, s. 52.
�� Zob. B. Brzozowska, Gen X – pokolenie konsu-

mentów, Kraków 2005, s. 93–96.

komunikacji zasadza się na wyznaczaniu 
obszaru, do którego obcy nie mają dostę-
pu. Prym wiodą tu zatem pogłoska, plotka, 
miejska legenda, tajemnica, teoria spiskowa 
– wszystkie one pełnią rolę nieformalnego 
spoiwa, którego naczelną zasadą jest emo-
cja. Poufność tej formy sprawia, że niejako 
od wewnątrz wyznaczona zostaje granica 
przepływu informacji. Niepisane prawo 
„zbiorowej prywatności” umożliwia pozor-
ną autonomię oraz pozostawanie „obok”, 
a zatem jest przeciwieństwem polityczności, 
unika aktywizmu skupiając się jedynie na 
interesie grupy. Jak pisze

podstęp, cisza, powstrzymywanie się od działania, 
„miękkie podbrzusze” społeczeństwa – to skuteczna 
broń, którą należałoby traktować z ostrożnością. Tak 
samo ma się sprawa z ironią i śmiechem, którym zda-
rzało się – w średnim lub dłuższym okresie – desta-
bilizować najbardziej niewzruszony ucisk��

W swoich rozważaniach Michel Maffesoli 
posługuje się modelem struktury mafijnej. 
Dodać można jednak w tym miejscu równie 
interesującą analogię, jaką stanowi hutong, 
tradycyjna chińska forma architektoniczna, 
której mieszkańcy tworzą zamkniętą wspól-
notę, związaną prawem tajemnicy i funkcjo-
nującą na zasadzie organicznej koegzysten-
cji poszczególnych domostw��. Specyfikę tej 
formy określa wzajemne otwieranie się na 
siebie tworzących ją od wewnątrz jedno-
stek-domostw oraz jednoczesne zamykanie 
się całości na wpływy zewnętrzne. Jako 

�� M. Maffesoli, Czas plemion, op. cit., s. 147.
�� Dokładny opis tej formy oraz charakteru wspól-

noty ją zamieszkującej zob. B. Brzozowska, Kreo-
wanie atrakcji turystycznej na przykładzie hutongu, 
w: Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytu-
acji kontaktu, red. M. Kosztaszuk-Romanowska, 
A. Wieczorkiewicz, Białystok 2009.
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odzwierciedlenie idei tradycyjnego porząd-
ku, hutong opisywany jest trzema słowami: 
stabilność, połączenie i harmonia, które to 
cechy określać mają charakter sąsiedzkich 
relacji współkształtowanych i znajdujących 
swoje odbicie w architekturze. Relacje te 
opisywać można w kategoriach intymno-
ści, współpracy, współbiesiadnictwa itp.16. 
Co istotne, hutong nabudowuje się sukce-
sywnie, kształtowany przez dynamikę życia 
zamieszkującej go wspólnoty podobnie jak 
opisane przez Maffesoli’ego, przypominają-
ce koralowiec narracje mityczne17. W przy-
padku nowych plemion obieg słowa dotyczy 
„obszarów otwartych”18, wszystkich tych, 
w których dominuje oralność, lecz także 
współbiesiadnictwo19.

Warto jednak w tym miejscu zwrócić 
uwagę, iż zaproponowana metafora – czy to 
mafii czy też hutongu – w silny sposób zwią-
zana jest z problemem miejsca oraz archi-
tektury. Wraz z rozwojem technologii nowe 
wspólnoty odrywają się od uwarunkowań 
fizycznej przestrzeni, tworząc plemienne sieci 
podlegające dynamicznym procesom migra-
cyjnym. Ulotność tych form wynika z możli-
wości swobodnej fluktuacji, która dyktowana 
jest aktualnym stanem umysłu, modą, czy też, 
jak powiedziałby Bauman, zachcianką. Nie-

16 To właśnie owa intymność współbiesiadnictwa 
staje się gwarantem autentyczności, która jest 
podstawą atrakcyjności hutongów dla turystów 
z Zachodu. Rejony te opisywane są w narracjach 
turystycznych przede wszystkim z perspektywy ich 
atrakcyjności kulinarnej. 

17 Zob. M. Maffesoli, Czas plemion, op. cit., s. 67.
18 Można tu mówić też o „nie-miejscach”, do czego 

nawiążę w dalszej części tekstu.
19 Zob. M. Maffesoli, Czas plemion, op. cit., s. 55–56 

oraz A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświad-
czaniu świata w podróży, Kraków 2008, s. 275, 
300–301.

trwałość ta mimo wszystko nadaje egzysten-
cji wymiaru tragicznego i sprawia, iż jedynym 
nośnikiem ciągłości staje się zewnętrzność.

Plotkujące wspólnoty

Chociaż dwie opisane wyżej wizje nowej 
wspólnotowości różni interpretacja – opty-
mizm Maffesoli’ego związany z oddolnym 
witalizmem z pewnością obcy jest Bauma-
nowskim konstatacjom o kryzysie więzi – jed-
nak znaleźć w nich można liczne podobień-
stwa, które wskazują na unikalny charakter 
tego fenomenu. Na pierwszy plan wysuwają 
się problemy komunikacji oraz form narracji 
wspólnotowych wikłanych i/lub wykorzysty-
wanych przez marketing i reklamę.

Obydwaj badacze zwracają uwagę na 
ten sam punkt – cywilizacyjny proces 
nowoczesności. Bauman wiąże go z kry-
zysem wspólnoty, wręcz zauważa, że sama 
idea wspólnoty narodzić się mogła tylko 
w związku z doświadczeniem tego kryzy-
su. Nowoczesność w jej „cywilizowanym” 
aspekcie była pochodną niepewności i lęku, 
jakie zrodziło załamanie się tradycyjnego, 
wspólnotowego układu20. Zracjonalizowane 
społeczeństwo jednostek w takim ujęciu nie 
stwarza przestrzeni dla tworzenia i pielęg-
nowania więzi koniecznych dla zaistnienia 
wspólnoty. Maffesoli natomiast widzi tu 
źródło odrodzenia „barbarzyńskości”: 

(…) barbarzyńca odżywa właśnie w naszych społe-
czeństwach, w społeczeństwach zracjonalizowanych do 
granic możliwości, społeczeństwach – o ile to w ogóle 
możliwe – wysterylizowanych, w społeczeństwach, które 
usiłują wyeliminować jakiekolwiek ryzyko. Taki jest więc 
sens trybalizmu��.

20 Zob. Z. Bauman, Konsumowanie..., op. cit., s. 81.
�� M. Maffesoli, Czas plemion, op. cit., s. 10.
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Szczególnie istotny w tej dyskusji jest 
moment estetyczny w życiu współczesnych 
wspólnot/plemion. Bauman podkreśla 
fakt, iż najistotniejsze dla aspirującego do 
bycia członkiem takiej wspólnoty jest nie-
poddanie się jej regułom, lecz demonstro-
wanie swojej przynależności poprzez kon-
kretne aspekty swojego wizerunku. 
Kluczowa jest tu zatem „publiczna rozpo-
znawalność” wyborów tożsamościowych 
jednostki, zaś to, co determinuje wybór 
ma charakter drugorzędny��. Maffesoli 
z kolei wskazuje na cechującą nowe wspól-
noty, specyficzną „solidarność”, która jest 
wynikiem określonego „klimatu”. Jak 
pisze, wspólna wrażliwość wynikająca z for-
my estetycznej buduje związek etyczny��. 
Postawa „estetyczna” (przy czym estetykę 
rozumie jako powszechną zdolność odczu-
wania) obejmuje również sferę polityki, 
sprawiając, iż nowe plemiona traktują ją 
jako czystą grę, wchodząc w nią w sposób 
niejednoznaczny z mieszaniną zaangażo-
wania i dystansu. Tu też zasadza się pod-
stawowa różnica, jaką wnosi neotrybalizm. 
Plemienność bowiem jako taka nie jest 
formą nową, jednak zdaniem Michela 
Maffesoli, w przeciwieństwie do poprzed-
nika, neoplemienność charakteryzuje się 
płynnością, rozczłonkowaniem, tymczaso-
wością (a zatem paradoksalnie, trybalizm 
może być ulotny). Tym, co decyduje o ru-
chach owych „rojów” (Maffesoli używa 
określenia „uczuciowość mgławicowa”) 
jest właśnie pewien „klimat estetyczny”, 
który określa charakter współczesnych 
metropolii. Wiążą się z nim nowe „rytu-

�� Zob. Z. Bauman, Konsumowanie..., op. cit., s. 91, 
119.

�� M. Maffesoli, Czas plemion, op. cit., s. 46.

ały przynależności” wpisujące się w szereg 
zagadnień związanych z masową konsump-
cją��. W takiej interpretacji przełożenie 
nacisku na zewnętrzność związane jest ze 
specyfiką spektaklu uspołecznienia, w któ-
rym określone persony odgrywają swoje 
role w nieustannie zmieniającym się śro-
dowisku. Jak pisze francuski autor, właś-
ciwością spektaklu jest wzmacnianie – albo 
bezpośrednio, albo umownie – zmysłowego, 
dotykalnego wymiaru społecznej egzysten-
cji��. Estetyka w takim rozumieniu ozna-
czałaby współodczuwanie, wzajemne roz-
poznawanie, zmysłowe bycie razem i to 
bycie „bez celu”. Estetyczny wymiar tak 
rozumianego życia społecznego każe 
widzieć analogię neoplemienności w prak-
tyce surrealizmu (lecz również sytuacjoni-
zmu), z tą różnicą, że „życie jako dzieło 
sztuki” staje się procesem masowym26. 

W nowej wersji trybalizmu mamy rów-
nież do czynienia z oralnością „rozczłon-
kowaną”, która dominuje przekaz mediów 
masowych. Spójność, jaką wykazać pragnie 
Maffesoli, jest pochodną faktu, że są one 
(jak ich poprzednicy), jedynie pretekstem 
(lub też pre-tekstem) do komunikacji, jed-
nak tu projektowana całość ma charakter 
drugorzędny wobec samego przeżywania 
aspektu komunikacyjnego27. Pogłoska, 

�� Zob. ibidem, s. 89, 120, 207, 212–213.
�� Ibidem, s. 123.
26 Zob. ibidem, s. 129–130, 135.
27 Zob. ibidem, s. 57–8 oraz I. Loewe, Paratekst 

w Internecie, tekst dostępny pod adresem: http://
www.fil.us.edu.pl/ijp/osoby/ParatekstwInternecie.
doc. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na zjawi-
sko uniezależniania się pretekstów o charakterze 
reklamowym z dominującą funkcją komunikacyj-
no-rekomendującą od tekstu głównego oraz idące 
za tym ich nowe funkcjonowanie w masowym 
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plotka, legenda miejska uzupełniane są 
w takim przekazie o milczenie, które staje 
się skuteczną bronią tymczasowej (lecz 
„mafijnej”) wspólnoty. Co istotne, refleksja 
nad działaniem tak przedstawionej komu-
nikacji z naciskiem na prawo tajemnicy, 
prowadzi tu do dwóch wniosków, pierw-
szego o wyczerpaniu się zasady indywidu-
acji wraz z tego polityczno-gospodarczymi 
konsekwencjami oraz drugiego, o zwią-
zanym z tym powstawaniu nowych form 
komunikacyjnych. Maffesoli podsumowu-
je to następująco: to właśnie ten proces 
może świadczyć, że wzrost liczby mikrogrup 
jest zrozumiały tylko w kontekście organicz-
nym; trybalizm i umasowienie idą ze sobą 
w parze28. 

W tym miejscu jednak postawić można 
pytanie, w jaki sposób nowe formy komu-
nikacji, a co za tym idzie funkcjonowania 
we wspólnotach warunkowane są bądź też 
wykorzystywane przez mechanizmy społe-
czeństwa konsumpcyjnego. Tym, co zwraca 
szczególną uwagę w toku przytaczanych 
analiz jest nacisk na swoiste „upłynnienie” 
i tymczasowość, które dyktują reguły budo-
wania relacji międzyludzkich (o ile samo 
określenie relacja jest właściwe) oraz two-
rzenie plemiennych narracji. Wyznacznikiem 
nowego modelu jest dominacja takich form 
jak plotka i legenda miejska, które z powo-
dzeniem wpisują się w charakter i sposób 
funkcjonowania społeczeństwa konsumpcyj-
nego. Powrócić w tym miejsca można do 
Baumanowskiej metafory „roju”, która 

odbiorze, w tym szczególnie, co interesujące 
z perspektywy prowadzonych tu rozważań, we 
wspólnotach fanów. Przykładem jest tu chociażby 
filmowy trailer.

28 M. Maffesoli, Czas plemion, op. cit., s. 149.

dobrze opisuje charakter obiegu pogłoski 
i pokrewnych jej tworów. Dominacja zmien-
ności i nowości, nieprzewidywalne zwroty 
dyktowane przez chwilowe mody – wszystko 
to składa się na specyficzną kombinację 
czasowości i ruchu. Plotka nie tylko cyrku-
luje w jej obrębie, ale też, podobnie w przy-
wołanym przez Baumana cyklu obrazów 
Warhola, poddawana jest kolejnym waria-
cjom, zniekształceniom, lecz wskazanie jej 
„oryginału” jest niemożliwe. Jednocześnie, 
taki niezdyscyplinowany i zdecentralizowany 
charakter sprawia, iż jest ona (przynajmniej 
w pierwotnej swojej wersji) domeną com-
munitas; forma societas jest bowiem dla niej 
zbyt sztywna, zbyt rygorystycznie przestrze-
ga granic. Tu dla odmiany plotka zasiedlać 
może Baumanowskie „białe plamy” com-
munitas, ujawnia swój potencjał uzupełnia-
nia dominującego porządku, stwarza sferę 
tego, co nieobliczalne i niepewne – a przez 
to posiada moc ożywiania struktury. Jako 
taka, stanowić powinna również zasadnicze 
spoiwo ludzkich relacji. Krąg jej działania, 
jak chce to widzieć Maffesoli, określa tery-
torialne granice wspólnoty, nie ma ona 
zatem celu poza samym ruchem komunika-
cyjnym, który powoduje zbliżenie emocjo-
nalne. Mówiąc o granicach należy przy tym 
podkreślić, iż chodzi tu raczej o niedookre-
ślony charakter terenów pogranicza, tak jak 
rozumie je Mary Douglas29. Maffesoli 
zauważa, że plemiona są bardziej otwarte 
na Innego/Obcego i nie widzą w niej zagro-
żenia w takim stopniu, jak czyni sztywny 
porządek struktury. Z drugiej jednak strony 
obieg komunikacyjny modelu „mafijnego” 

29 Zob. M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. M. Bu-
cholc, Warszawa 2007.
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(w tym plotka) sprawia, iż Obcość i związa-
ne z nią niebezpieczeństwo są oswajane za 
pomocą silnej segregacji. W tym sensie plot-
ka jest „anonimowym zabójstwem” i pozwa-
la zanegować istnienie Innego (a przynaj-
mniej jego godność)30. Co ciekawe, odnosząc 
się do tych kwestii, Bauman i Maffesoli 
posługują się metaforami z tej samej dzie-
dziny – pierwszy z nich wskazuje na „ase-
nizacyjny” aspekt współczesnych metropolii 
(próba usunięcia „ludzkich odpadów”), 
drugi natomiast chce widzieć w nowych ple-
mionach i ich potencjale anektowania tego, 
co „nie na miejscu”, „sieci irygacyjne” 
nawadniające od wewnątrz instytucje spo-
łeczne�� – a zatem finalnie, choć kosztem 
jednostek, efekt „fermentu” ma tu wydźwięk 
pozytywny, ożywczy. To ostatnie z pewnością 
wskazuje na bardziej mroczny aspekt zjawi-
ska neoplemienności, który – choć łagodzo-
ny przez francuskiego autora powoływaniem 
się na witalność formy organicznej – niekie-
dy ujawnia się w takich jej cechach, jak 
niedobrowolność jako warunek konieczny 
działania sieci wspólnotowej, czy też brak 
odpowiedzialności za obieg informacji. 
„Zbiorowa poufałość” staje się zatem wzo-
rem reakcji na Innego, który nie posiada 
praw poza kręgiem wspólnoty poinformo-
wanych. W ujęciu Baumanowskim szukać 
można analogii w „miastach murów”, które 
regulują przepływ ludzi za pomocą fizycz-
nych barier – murów, płotów, budek straż-
niczych – wymagających znajomości kodów 
dostępu.

W obydwu przywołanych modelach istot-
ną rolę odgrywa plotka, która ze względu na 

30 Zob. ibidem, s. 216.
�� To pojęcie zapożycza z Émile’a Poulat, zob. ibi-

dem, s. 134, 162–167.

swą specyfikę nadaje się do opisu rejonów 
„pogranicza”, ujawnia to, co niebezpieczne 
i niezdefiniowane, lecz jednocześnie stwo-
rzyć może podstawę dla buntu. Jako taka 
jest jednak bronią obosieczną – z jednej 
strony godzi w samo jądro wspólnoty oraz 
w jej członków (stąd postulat odpowiedzial-
ności, treść plotki niejednokrotnie ujawnia 
roszczenia w stosunku do jego przestrze-
gania), z drugiej natomiast stanowi wyraz 
anarchii, jest samowystarczalna a zatem 
niebezpieczna również z punktu widzenia 
dominującej struktury. Michel Maffesoli 
widzi w „terenie pogranicznym” synergię 
statyki i mobilności, można zatem powie-
dzieć, że opisuje ona związek pomiędzy 
moralnością (wymiar etyczny) a sposo-
bem funkcjonowania relacji (wymiar este-
tyczny). Plotka w tym układzie odsyła do 
„nie na miejscu”, tworząc jednak w ten 
sposób punktowe podobieństwo na wzór 
„wspólnoty szatniowej”, która nieustannie 
konsoliduje się od nowa w toku kolejnych 
zwrotów i zmian kierunku. Tym, co sytu-
uje ją na biegunie przeciwnym linearnie 
pojmowanej Historii jest brak projektu. 
W takiej interpretacji plotka zorientowa-
na na konkretny cel staje się polityczna, 
traci swój związek z communitas. Może 
być zatem również zawłaszczana przez 
rynek, na co jest szczególnie podatna ze 
względu na swój ambiwalentny charakter 
i silny związek ze sferą wyobraźni. Nie 
bez znaczenia jest tu charakterystyczne 
dla tej formy powoływanie się na autory-
tet narratora (gawędziarza, opowiadacza), 
przy czym elastyczność „szatniowej” relacji 
oddala od niego „słuchających”, umożliwia-
jąc rozliczne manipulacje. Warto zauważyć 
w tym kontekście, że podstawową zasadą 
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potwierdzania wiarygodności legendy miej-
skiej jest przywoływanie zdarzeń, których 
świadkiem była „koleżanka koleżanki” (jest 
to swoisty odpowiednik „dawno, dawno 
temu” tradycyjnej baśni). Mechanizm ten 
wykorzystywany jest również na potrze-
by rynku, czy to poprzez konstruowanie 
komunikatów reklamowych („znajoma 
poleciła mi...”), czy też za sprawą technik 
w rodzaju marketingu „szeptanego” i trend-
settingu. „Zawłaszczone” formy plotki czy 
pogłoski funkcjonują jednak w odmienny 
sposób i stwarzają jedynie pozór bezinte-
resownego ruchu słowa. Ich faktycznym 
celem jest wywoływanie zainteresowania 
określonymi produktami, czy też inaczej, 
inicjowanie zwrotów w ruchu konsumen-
ckich rojów.

Takiej kolonizacji sprzyja charakter 
współczesnej przestrzeni publicznej (której 
„publiczność” jest zresztą dyskusyjna, na 
co wskazują przykłady kompleksów han-
dlowych). Maffesoli widzi ją jako „przecię-
cie sytuacji, chwil i ludzi bez właściwości”, 
co przywołuje na myśl zaproponowaną 
przez Marca Augé kategorię Nie-miejsca 
jako formy specyficznej dla „hipernowo-
czesności”��. Nie bez przyczyny wzrasta 
popularność legend miejskich, których 
akcja rozgrywa się w wielkich centrach 
handlowych, czy kompleksach rozrywki��. 

�� Zob. M. Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do 
antropologii nowoczesności, Warszawa 2010.

�� Dobrym przykładem jest niedawna fala donie-
sień o porwaniach dzieci dokonywanych przez 
gang handlarzy ludzkimi organami – różne wersje 
dotyczyły najczęściej znanych kompleksów handlo-
wych i sieci sklepów, wśród miejsc niebezpiecznych 
znalazły się m.in. Ikea i sieć Tesco. Główną siłą 
napędową tej miejskiej legendy stały się młode 
matki aktywnie działające na forach interneto-

Nie-miejsca z ich przejściowym charakte-
rem wydają się wyjątkowo podatne na two-
rzenie takich „punktowych” narracji. Maf-
fesoli widzi tu „intensywność” struktur 
komunikacyjnych, których działanie opiera 
się na „relacji dotykalności”, czy też „wza-
jemnym dostrajaniu się do siebie”��. Roch 
Sulima zwraca uwagę na „wypowiadanie się 
dotykiem” w centrach handlowych, lecz 
interpretuje to jako jedynie pozorną reak-
tywację wspólnotowości. Pozorność ta prze-
jawia się być może głównie w wykorzysta-
niu strategii „plemiennej komunikacji”. 
Przedmiot/towar zostaje bowiem odcięty od 
jakiejkolwiek kulturowej pamięci miejsca, 
nie wiąże się z nim żadna plotka, anegdo-
ta, czy też inna forma narracji, którą two-
rzy bezpośredni kontakt sprzedający-na-
bywca. Zostaje ona zastąpiona przez 
„rachunki, instrukcje obsługi, inskrypcje 
informujące i sterujące”��, podobnie jak 
reguły antropologicznie rozumianego miej-
sca zastąpione zostają przez system widocz-
nych znaków kontroli w nie-miejscu. Plot-
ka zaanektowana przez marketing nie 
posiada, jak chciałby Maffesoli, funkcji 
integrującej, czy nawet wskazującej na 
„wydajność” naszego egzystowania w po-
szczególnych plemionach. Nie wypełnia też 

wych i w portalach społecznościowych. Przykład 
ten bardzo wyraźnie pokazuje siłę „mgławicowej” 
emocjonalności grupy, który konsoliduje się wobec 
punktowej bliskości interesów.

 Zob. http://atrapa.net/legendy/porwanie.htm
 http://atrapa.net/legendy/nerka.htm
 h t tp : / /www.wizaz .p l / forum/showthread .

php?t=360447
 http://f.kafeteria.pl/temat.php?id_p=4090575
�� Zob. M. Maffesoli, Czas plemion, op. cit., s. 

117–118.
�� Zob. R. Sulima, Antropologia codzienności, Kra-

ków 2000, s. 149.
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„białych plam” communitas i nie przyczynia 
się do wypełniania znaczeniem „wolnych” 
przestrzeni architektonicznych36. Warto 
zauważyć, że czym innym są „miejscowe 
legendy”, które Michel de Certeau postrze-
ga jako rodzaj praktyk wytwarzających 
przestrzeń, praktyk, dzięki którym miasto 
w ogóle daje się zamieszkiwać37. Plotka 
w takim ujęcia posiada charakter totalizu-
jący i scalający, ale na zasadzie przymusu 
działania w myśl dominującego porządku. 
Jest zatem raczej związana ze sferą medial-
ną i publiczną, podczas gdy opowieść doty-
czy prywatnej sfery dzielnic, rodzin albo 
jednostek”38. Tak rozumiana plotka stano-
wi narzędzie komunikacji „skolonizowanej” 
sfery communitas, w której formuła „sły-
szałam, że...” dotyczy raczej rzekomo 
magicznych właściwości nowego produktu, 
niż życia wspólnoty. W innej wersji staje 
się początkiem gry ARG39, która pod pozo-
rem czystej przyjemności grania wiązać ma 
uczestników z promowaną marką.

36 M. Mafesoli opisuje taki projekt w Grenoble, 
zob. Maffesoli, Czas plemion, op. cit., s. 71–2.

37 W tym sensie bliskie jest to „plemiennym” nar-
racjom Michela Maffesoli.

38 Zob. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki 
działania, Kraków 2008, s. 108.

39 Alternate Reality Game, gry Alterantywnej Rze-
czywistości, które łączą rozgrywkę w rzeczywi-
stej przestrzeni z tekstami rozsianymi w różnych 
mediach. Coraz częściej wykorzystywane w kam-
paniach promocyjnych oraz do budowania „spo-
łeczności marki”. Przykładem może być gra „The 
Lost Ring” promująca firmę McDonald’s przy 
okazji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Na ten 
temat: B. Brzozowska, Are you in? – nowe formy 
promocji w przestrzeni miejskiej, w druku.

* * *

Jakkolwiek zinterpretujemy nowe zja-
wiska społeczne, które określać można 
mniej lub bardziej trafnie mianem „wspól-
notowych”, z pewnością wskazują one na 
silny trend w kulturze konsumpcyjnej, 
trend, który nie pozostaje niezauważony 
przez specjalistów od marketingu. Henry 
Jenkins pisząc o kulturze konwergencji, 
podkreśla wagę takich pojęć, jak „kapitał 
emocjonalny” czy „ekonomia afektywna”, 
które odnoszą się do rozproszonej wspól-
noty o charakterze emocjonalnym. Sukces 
rynkowy widzi autor jako konsekwencję 
pogodzenia interesów korporacji i odbior-
ców („siła odgórnej konwergencji korpo-
racyjnej” i „siła konwergencji oddolnej”), 
interesów, które nie są sprzeczne, lecz 
pozostają w relacji gry. Nowe wspólnoty 
konsumenckie domagają się zatem uczest-
niczenia w kreowaniu tekstów nabudowy-
wanych wokół produktu tworząc w ten spo-
sób silne relacje emocjonalne. Wchodząc 
w takie relacje członkowie plemion wikła-
ją się niekiedy w bardzo skomplikowane 
interakcje, których kształt wyznaczają takie 
formy, jak: plotka, pogłoska, miejska legen-
da czy teoria spiskowa. Rozwój technolo-
gii przyczynia się jedynie do wykreowania 
ich nowych postaci, lecz wciąż dominującą 
zasadą jest „wspólnota poinformowanych”, 
w której obieg słowa jako narzędzie zacieś-
niania więzi jest ważniejszy niż sama treść 
przekazu. Podkreślają one zatem fakt, iż 
zdobywanie informacji (czy dotyczy to 
wyborów konsumenckich, czy wyborów 
politycznych) jest wysiłkiem wspólnym, 
wymagającym umiejętności korzystania 
z różnych źródeł oraz podziału kompetencji 
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przy aktywnym udziale wszystkich człon-
ków – i dodajmy, jest to zadanie przekra-
czające możliwości jednostki40. Nowe ple-
miona konsolidują się wokół punktowych 
podobieństw�� i tworząc pozory wspólnej 
przestrzeni, negocjują niekiedy warunki 
swojego funkcjonowania w układzie (jak 
dzieje się to w przypadku nieformalnych 
form uczenia się i zdobywania wiedzy) lub 
też godzą się na kompromis, mając nadzie-
ję na zachowanie przynajmniej częściowej 
autonomii. Być może zatem plemienna 
plotka, nawet gdy uwikłana jest w kontekst 
kultury konsumpcyjnej stwarza miejsce dla 
ludyczności, która może być zarazem „uto-
warowiona” i być miejscem dla rzeczywistego 
zbiorowego poczucia ponownego zawłaszcze-
nia rzeczywistości��.

40 Zob. H.Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie 
starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, 
M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 85, 92, 166, 173, 
219–220. Na szczególną uwagę w kontekście 
omawianych zagadnień zasługują takie pojęcia 
jak „obywatel monitorialny” i „przestrzenie przy-
ciągania”.

�� Maffesoli pisze: „Obecnie zdajemy sobie spra-
wę, że jeśli chodzi o reklamę, to z jednej strony, 
ma ona swoje źródło w pewnych archetypicznych 
postaciach, z drugiej zaś co do swej funkcji, kie-
rowana jest do „docelowych” audytoriów, które 
nazywam tu plemionami, a które ożywiają się 
i rozpoznają przez taki lub inny sposób przed-
stawienia, wyobrażenia, produktów, dóbr, usług, 
sposobów bycia, konstytuujących je jako grupy” 
(M. Maffesoli, Czas plemion, op. cit., s. 205).

�� Ibidem, s. 93.


