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Przedmiotem  rozdziału  jest  analiza  zjawisk  charakterystycznych  dla  spo
łeczeństwa  konsumpcyjnego  w  perspektywie  refleksji  filozoficznej  H. Arendt. 
Zgodnie z jej diagnozą, jednym z istotniejszych zagrożeń politycznej aktywno
ści człowieka jest jego wycofanie w sferę prywatności, która jest zdeterminowa
na koniecznościami życia biologicznego, i jako taka nie jest właściwą przestrze
nią urzeczywistniania ludzkiej wolności. We współczesnych państwach kwestie 
ekonomiczne urosły do rangi kluczowych zagadnień publicznej uwagi i zaczęły 
wyznaczać kierunek polityki. Jednocześnie możemy zaobserwować postępującą 
erozję jednostkowego zaangażowania w kształtowanie wspólnego świata. Ludzie 
zaczynają być zbyt pochłonięci konsumpcją, by zrozumieć i docenić to, że mają 
zdolności polityczne. Bezrefleksyjnie poruszają się oni po powierzchni zdarzeń, 
przeistaczając się stopniowo w bierną, podatną na manipulację masę, która utra
ciła zdolność „bycia w świecie” jako bycia razem z innymi, która poprzez kon
formizm, hipokryzję uwzniośliła dążenie do  szczęścia w granicach prywatnej, 
doczesnej egzystencji.

Ludzkiej  egzystencji  nie  sposób  ograniczyć  do  jednego  wymiaru.  Jest  ona 
wypadkową  oddziaływania  różnych  sił  i  uwarunkowań.  Zbiegają  się  w  nim 
przeciwieństwa konieczności  i wolności, ulotności  i  trwałości, wstydu  i hono
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ru1. Wszystkie one wpisują się w ramy „kondycji  ludzkiej”2, rozumianej przez 
H. Arendt jako zespół czynników obejmujących ogół właściwych nam aktywno
ści i zdolności, warunki, w jakich zostało nam dane życie na Ziemi, jak również 
te uwarunkowania, które ludzie sami nieustannie tworzą. „Wszystko, co wcho
dzi w jakikolwiek trwały związek z ludzkim życiem, natychmiast przybiera cha
rakter warunku ludzkiej egzystencji. Właśnie dlatego ludzie, niezależnie od tego, 
co  robią,  zawsze  są  istotami  uwarunkowanymi.  Cokolwiek  wkracza  w  ludzki 
świat samo z siebie lub zostaje do niego wciągnięte ludzkim wysiłkiem, staje się 
częścią kondycji ludzkiej”3. Nie należy jednak oczekiwać, by nawet najskrupu
latniejsze wyliczenie i opis warunków ludzkiej egzystencji umożliwiło kiedykol
wiek wyczerpujące wyjaśnienie tego, czym i kim jesteśmy. Kwestie te zawsze po
zostaną  otwarte,  przede  wszystkim  dlatego,  że  nic  na  świecie  nie  determinuje 
nas w sposób absolutny. Nie da się wskazać jednej przewodniej siły, np. w posta
ci uwarunkowań biologicznych, historycznych, ekonomicznych, która mogłaby 
uchodzić za klucz do rozszyfrowania człowieczeństwa.

H. Arendt systematyzuje determinanty i przejawy ludzkiej aktywności, zalicza
jąc do nich następujące obszary, wraz ze specyficznymi dla nich elementami4:
1) uwarunkowania ludzkiej egzystencji: wielość, życie, zdolność narodzin, 

śmiertelność, świat/światowość, Ziemia;
2) podstawowe formy ludzkiej aktywności: 

a) w ramach Vita activa – praca, wytwarzanie, działanie, 
b) w ramach Vita contemplativa – myślenie, wola, władza sądzenia5;

3)   obszary ludzkiej aktywności: przestrzeń prywatna, przestrzeń publiczna. 
Wyeliminowanie któregoś z tych czynników bądź znaczące naruszenie właś

ciwej im równowagi jest szkodliwe zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa. 
Takie zagrożenie z  jednej  strony może stwarzać zinstytucjonalizowana władza 
państwowa, dysponująca monopolem stosowania przemocy, jak to miało miej
sce w systemach totalitarnych, z drugiej zaś tzw. sfera prywatna. Destrukcyjny 

1 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 94–95.
2 Pojęciem „kondycja ludzka” H. Arendt zdaje się odwoływać do filozofii M. Montaigne’a 

oraz do swojego nauczyciela K. Jaspersa. Z pierwszym łączy ją świadomość możliwych zagrożeń 
towarzyszących kondycji ludzkiej, sygnalizowanych zarówno w naznaczonym konfliktami X�II, 
jak i XX w. U Jaspersa znajdziemy przypomnienie pojęcia condition humanie jako ludzkiej 
sytuacji podstawowej, którą filozof na różne sposoby próbuje wyjaśnić. K. Jaspers, Wiara filo
zoficzna, s. 403.

3 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 27.
4 Tamże, s. 25–27. 
5 Z „kontemplacyjnych” aktywności przypisanych ludzkiej kondycji H. Arendt opraco

wała w kolejnych monografiach dwie, tj. Myślenie (Thinking), Wola (Willing). Śmierć autorki 
w grudniu 1975 r. przerwała rozpoczętą pracę nad trzecią częścią, mającą nosić tytuł Sądzenie 
(Judging).
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wpływ tych zjawisk widoczny jest zwłaszcza w odniesieniu do wolności, którą 
H. Arendt zasadniczo sytuuje w przestrzeni publicznej umożliwiającej ludziom 
w ich wielości i różnorodności działanie, tworzenie nowych początków, zawie
ranie porozumień, składanie obietnic. Fundamentalnym warunkiem takiej wol
ności jest istnienie symbolicznej i komunikatywnej przestrzeni, jako politycznie 
zorganizowanego i prawnie chronionego miejsca, które jest wolne od stosowa
nia  przemocy,  w  którym  ludzie  są  dla  siebie  widoczni,  mogą  ujawniać  swoją 
unikalną osobową tożsamość, artykułować swoje racje, podejmować działanie6. 
H. Arendt odwołuje się do wzorca starożytnej agory jako forum wymiany opinii 
w sprawach istotnych dla wspólnie zamieszkiwanego świata. Podobnie jak stół, 
który zarazem łączy i dzieli siedzących przy nim ludzi, agora integruje obywa
teli, lecz jednocześnie pozwalała im się różnić oraz wyróżniać, być najlepszymi 
(aristoi), przedkładać nieśmiertelną sławę ponad śmiertelne rzeczy7  i na prze
kór kruchości ludzkiej kondycji dążyć do tego, by stworzyć dzieła, czyny i słowa, 
które będą zapamiętane i docenione przez innych8. 

W ocenie większości nowożytnych myślicieli politycznych owa specyficzna 
przestrzeń komunikacyjna, jaką jest agora, narażona jest na ataki przede wszyst
kim  ze  strony  władzy  państwowej  i  tendencji  do  jej  nadużywania.  Natomiast 
H. Arendt  zwraca uwagę na  jeszcze  inny rodzaj zagrożeń związanych z  rozro
stem znaczenia sfery prywatnej wraz z masowymi tendencjami konformistycz
nymi  charakterystycznymi  dla  społeczeństw  konsumpcyjnych9.  Tego  rodzaju 
zjawiska  rozprzestrzeniają  się,  zwłaszcza w kulturze  euroatlantyckiej, przyczy
niając się do destrukcji wspólnego świata, która następuje wówczas, gdy świat 
ten zaczyna być widziany tylko w jednym aspekcie i prezentuje się tylko w jed

6 P. Polaczuk, Działanie i mowa, s. 261–262. Autor przedstawia szczegółową analizę ontolo
gicznego ujęcia sfery publicznej. Zauważa m.in., że sfera publiczna stanowi dla Arendt miejsce 
pojawienia się wszelkich rzeczy i istot żywych, których wspólną cechą jest fakt zjawiskowości. 

7 H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 38.
8 W ocenie Arendt, polis uchodzą za najbardziej  indywidualistyczne i najmniej konfor

mistyczne spośród znanych nam ciał politycznych. Grecy zdawali sobie sprawę, że państwo, 
które przywiązuje dużą wagę do działania i mowy, może przetrwać jedynie wtedy, gdy liczba 
obywateli pozostanie ograniczona. Wielka rzesza ludzi stłoczonych razem zaczyna przejawiać 
wyraźne skłonności do despotyzmu – czy to despotyzmu jednej osoby, czy despotycznych 
rządów większości. „Smutną prawdą dotyczącą behawioryzmu i obowiązywania jego »praw« 
jest to, że im więcej ludzi, tym bardziej prawdopodobne jest, że będą się oni zachowywać według 
schematów, coraz mniej tolerując odstępstwa”. H. Arendt, Kondycja ludzka, s. 63. W kontekście 
tych spostrzeżeń można przyjąć, że współczesne środki przekazu, zwłaszcza media telewizyjne, 
transmitują reklamę do masowego odbiorcy, którego zachowania, preferencje i potrzeby powinny 
być zasadniczo zgodne z zawartym w reklamie wzorcem. 

9 Zob. szerzej: P. Polaczuk, Społeczeństwo masowe, s. 373–388.
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nej perspektywie10. Polityczne cele ulegają wówczas zredukowaniu do środków 
mających  zabezpieczyć  społeczeństwo  wiernych,  jak  miało  to  miejsce  w  śred
niowieczu;  społeczeństwo  posiadaczy,  jak  u  Locke’a;  społeczeństwo  producen
tów,  jak  u  Marksa;  społeczeństwo  robotników,  jak  w  krajach  socjalistycznych; 
społeczeństwo  zaangażowane  bez  reszty  w  proces  gromadzenia  dóbr,  jak  ma 
to miejsce we współczesnych społeczeństwach Zachodu11. 

Społeczeństwo konsumpcyjne zaistniało  jako efekt cywilizacyjnego rozwo
ju  w  krajach,  które  spełniły  określone  warunki  związane  zwłaszcza  z  rozwo
jem gospodarki, nowoczesnych technologii oraz mechanizmów wolnego rynku. 
Znaczna  część  członków  społeczeństwa  konsumpcyjnego  staje  się  beneficjen
tami  korzyści,  jakie  wynikają  z  tytułu  wzrostu  produktywności  oraz  stale  po
większającego się asortymentu towarów i usług. Wprawdzie w porównaniu z po
przednimi  epokami  przyczyniło  się  to  do  poprawy  standardu  życia,  ale  dało 
to też efekt w postaci przeobrażeń aksjologicznych. Wzrosło znaczenie dóbr ma
terialnych, wartości utylitarnych i hedonistycznych12. H. Arendt zwraca uwagę, 
że te typowe dla konsumpcjonizmu wartości totalizują życie społeczne, stają się 
nadrzędnym punktem odniesienia, kryterium sukcesu  jednostek  i całego spo
łeczeństwa. Wszechobecna dominacja konsumpcji zaczyna pełnić rolę jednego 
z najważniejszych regulatorów procesów społecznych, przytłaczając tym samym 
inne sfery życia, takie jak rozwój intelektualny, duchowy czy wreszcie działanie 
w przestrzeni publicznej. Prymat wartości materialnych i  ilościowych sprawia, 
że głównymi miernikami rozwoju stają się wydajność oraz ciągły wzrost gospo
darczy. Ludzkie działanie skoncentrowane na dążeniu do dobrobytu  i postępu 
ma wyznaczać kierunek „nowoczesności”, służącej głównie użyteczności prag
matycznej. Tendencje te przesuwają konsumpcję w górną sferę hierarchii war
tości, czyniąc z niej ideę regulatywną XXI w., zaś jej wehikułem okazuje się re
klama13. 

H. Arendt w swej refleksji wykracza poza ekonomiczny wymiar konsump
cji  rozumianej  jako  proces  zaspokajania  potrzeb  zarówno  indywidualnych, 
jak  i  społecznych,  za  pośrednictwem  dostępnych  na  rynku  dóbr  i  usług,  któ
re jednostka jest w stanie nabyć, dysponując odpowiednimi zasobami kapitału. 
Zachowania konsumpcyjne są dla omawianej autorki istotne, przede wszystkim 
ze względu na ich znaczenie społeczne. W tym kontekście można je potraktować 
jako pewien aspekt moralności powiązany z systemem wartości ideologicznych, 
formami i treścią komunikacji, strukturą wymiany. Można przyjąć, że konsump

10 Tamże, s. 79.
11 Tamże, s. 50. 
12 K. Matsuyama, The Rise of Mass Consumption Societies, s. 36.
13 A. Pawłowska, Miejsce wartości w świecie reklamy, s. 352–353.
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cja staje się masowym, nie tyle działaniem, co zachowaniem, na które wpływa 
swoista  presja  aksjologiczna  i  instytucjonalna,  stanowiąca  rodzaj  „miękkiego 
zniewolenia”. Sprawia ono, że większość ludzi skupia prawie całą swoją aktyw
ność wokół pracy zarobkowej, zasadniczo traktując ją jako wartość instrumen
talną, warunkującą możliwość nabywania coraz to nowych dóbr. W takim ukła
dzie konsumpcja może uchodzić za wartość nadrzędną, a nawet samoistną.

Zachowania konsumpcyjne znajdują swoje uzasadnienie w racjonalizowaniu 
użyteczności  nabywanych  dóbr.  W  warstwie  emocjonalnej  posiadanie  dostar
cza przyjemności, satysfakcji, wpływa też na poczucie bezpieczeństwa. Ponadto, 
z  antropologicznego  punktu  widzenia,  dobra  mają  istotne  znaczenie  w  budo
waniu i wyrażaniu więzi społecznych, wpływają też na proces kreowania włas
nej tożsamości i poczucia wartości, który można zawrzeć w haśle „jestem tym, 
co posiadam”. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w społeczeństwach rze
czywistego  niedostatku  potrzeby  są  względnie  niezmienne  i  przewidywalne, 
ponieważ  są  ściśle  związane  z  tym,  co  jest  konieczne  do  przetrwania.  Wzrost 
zamożności sprawia, że potrzeby te coraz bardziej się różnicują i zmieniają, na
bierają coraz bardziej symbolicznego charakteru, określają też status społeczny. 
W  tej  perspektywie  dążenie  do  nabywania  oraz  satysfakcja  z  posiadania  dóbr 
mają  przede  wszystkim  podłoże  zewnętrzne  w  tym  sensie,  że  po  pierwsze,  są 
sztucznie i odgórnie wywoływane, głównie za pośrednictwem reklamy, po dru
gie, użyteczność dóbr jest rozpatrywana przez pryzmat możliwości ich uwidocz
nienia, wyeksponowania jako własnych14. 

Konsument  często  nie  ma  jasnego  wyobrażenia  o  tym,  jakie  potrzeby 
chciałby  zaspokoić,  ale  ma  bliżej  niesprecyzowane  uczucie,  że  pragnie  zmia
ny.  Reklama  potęguje  to  uczucie  odwołując  się  do  kulturowych  archetypów 
odradzania  się,  podążania  za  czymś,  co  wydaje  się  bardziej  wyjątkowe,  now
sze czy  lepsze.  Jej działanie oparte  jest na mechanizmach wywierania wpływu 
i wykorzystywania wiedzy dotyczącej działania naszego mózgu, by podprogowo 
skłonić nas do zakupu kolejnej  rzeczy. Mamy tu do czynienia z uprzedmioto
wieniem człowieka – liczy się on jako określony konsumencki target. Warto też 
zwrócić uwagę, że w otaczającym nas nadmiarze informacji, dóbr i usług celem 
reklamy jest już nie tylko przekonanie do określonego produktu. Pojawia się też 
ukryty  cel,  jakim  jest  wyrobienie  w  konsumentach  trwałych  preferencji.  Mają 
one sprawić, że ważniejsze niż przywiązanie do określonej marki czy producen

14 Współczesny francuski socjolog J. Baudrillard zauważa, że konsumpcja zaczyna od
działywać jako funkcjonujący w społeczeństwie system klasyfikacyjny. Przy czym symbolika 
tej konsumpcji wydaje się być szczególnie istotna, gdyż skojarzenia symboliczne wywoływane 
przez określone dobra materialne są wykorzystywane w celu podkreślenia różnic w stylach życia. 
Baudrillarda „polityczna ekonomia znaku” podejmuje pewne wątki sytuacjonistycznej analizy 
„społeczeństwa jako widowiska”. Szerzej: J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. 
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ta, np. gumy do żucia, płynu do zmiękczania tkanin, odświeżaczy powietrza itp., 
będzie  ugruntowanie  przeświadczenia,  że  w  ogóle  takie  produkty  są  nam  po
trzebne. Reklama zatem pobudzając nieustanny pociąg za nowością, pojmowaną 
w kategoriach konsumpcyjnego hedonizmu, deformuje strukturę potrzeb, coraz 
bardziej angażuje świadomość w sferę posiadania. Mówiąc językiem E. Fromma, 
zachęca nas do tego, by raczej mieć niż być15. 

Napędzana  przez  reklamę  konsumpcja  sprzyja  swoistej  ucieczce  od  spraw 
wspólnego świata, ucieczce od politycznej wolności w sferę życia prywatnego, 
skupionego wokół gospodarstwa domowego. Przestrzeń publiczna zaczyna być 
traktowana  jako zjawisko występujące na zewnątrz  i  często w opozycji wzglę
dem obywateli,  funkcjonuje jako zło konieczne. Ludzie wycofują się ze wspól
nego świata  i ze swoich zobowiązań, w wyniku czego świat ponosi namacalną 
stratę  i  zawsze  przy  tym  „ginie  to  specyficzne  »pomiędzy«,  które  winno  było 
powstać miedzy jednostką i jej współtowarzyszami”16. Dla H. Arendt rola prze
strzeni prywatnej była bliska starożytnemu postrzeganiu oikos jako miejsca zde
terminowanego  koniecznościami  życia  biologicznego.  Miało  ono  dostarczać 
niezbędnych dóbr trwałych, dawać wymiar stabilności i zakorzenienia, ale owa 
stabilność  traktowana była  jedynie  jako punkt wyjścia do bardziej wzniosłego 
wymiaru życia – bios politikos. Dla Greków oczywiste było, że posiadanie pew
nych dóbr materialnych umożliwia „bycie panem siebie”, zaś nędza zmusza czło
wieka  wolnego,  by  zachowywał  się  jak  niewolnik,  jednak  troskę  o  posiadanie 
majątku traktowano jedynie jako środek i  jeden z warunków umożliwiających 
życie polityczne, nie utożsamiano go z celem polityki17. W polis mamy do czy
nienia  z  rozgraniczeniem  skrytości  życia  prywatnego  i  jawności  przestrzeni 
publicznej.  Pozostawanie  w  „cienistym  wnętrzu  gospodarstwa  domowego”, 
przebywanie we własnej prywatności określano mianem idion. Konotacje z tym 
co „idiotyczne” nie są tu przypadkowe, uważano bowiem, że prywatność sprzy
ja deprawacji, to „stan pozbawienia czegoś, a nawet pozbawienia człowieka jego 
najwyższych i najbardziej ludzkich zdolności. Człowiek, który wiódł wyłącznie 
życie prywatne, ten, kto podobnie jak niewolnik nie był dopuszczony do dzie
dziny publicznej lub jak barbarzyńca nie zdecydował się jej ustanowić, nie był 
w pełni człowiekiem”18. Gospodarstwo domowe zatem nie stanowiło dla swo

15 E. Fromm, Mieć czy być?
16 H. Arendt, O człowieczeństwie w mrocznych czasach, s. 43.
17 „Polis nie naruszała prywatnego życia obywateli, zaś granice każdej posiadłości uważano 

za święte, działo się tak jednak nie ze względu na poszanowanie własności prywatnej w naszym 
rozumieniu, lecz dlatego, że bez posiadania domu człowiek nie mógł uczestniczyć w sprawach 
świata, ponieważ nie miał w nim naprawdę własnego miejsca”. H. Arendt, Kondycja ludzka, 
s. 49.

18 Tamże, s. 58.
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ich członków ani obszaru wolności,  ani  samorealizacji.  Sprawy z nim związa
ne,  z  perspektywy  dyskursu  politycznego,  uchodziły  za  nieistotne  i  jako  takie 
nie powinny były do niego przenikać.

W ocenie H. Arendt błąd współczesności polega m.in. na tym, że pracę i kon
sumpcję traktuje się jako sprawy pierwszoplanowe, sytuując je w obszarze dzia
łań politycznych. Skutkuje to przenikaniem kategorii pojęciowych i problemów, 
które zasadniczo wywodzą się z dwóch różnych przestrzeni – prywatnej, zdeter
minowanej koniecznością i publicznej, stanowiącej obszar potencjalnej wolno
ści. Różnica między tymi sferami polega na tym, że w polityce nie chodzi o życie, 
lecz o świat, w którym żyjemy i mamy żyć. Troska o świat jest tym, co rozgra
nicza wolność od niewolności. Wolność, o której mówi H. Arendt, skierowana 
jest „do świata”, a „od siebie”. Wymaga przezwyciężenia indywidualnej bierno
ści i wygodnictwa, podjęcia ryzyka pełnego pojawienia się wśród innych – rów
nych  w  swej  różnorodności  ludzi,  rozmawiania  i  działania  z  nimi.  Redukując 
zatem vita activa do działań związanych z zapewnieniem dobrobytu, oddalamy 
się od politycznego wymiaru wolności w kierunku  ideału społeczeństwa kon
sumentów. „Ideał ów nie jest niczym nowym; niekwestionowane założenie kla
sycznej ekonomii politycznej wyraźnie wskazywało, że ostatecznym celem vita 
activa jest bogacenie się, obfitość dóbr i »szczęście jak największej ilości ludzi«. 
Czymże innym jest w końcu ów ideał nowożytnego społeczeństwa, jeśli nie pra
starym  marzeniem  biedaków  i  nędzarzy,  które  może  mieć  swój  urok,  dopóki 
jest marzeniem, zamienia się natomiast w raj głupców, gdy tylko zostanie zrea
lizowane”19. Jak widać, H. Arendt krytycznie oceniała zdeterminowanie współ
czesnych  społeczeństw  konsumpcją  i  pomyślnością  materialną.  W  jej  przeko
naniu niwelowanie nędzy społecznej jest przede wszystkim kwestią znalezienia 
odpowiednich środków technicznych oraz kompetentnej administracji20.

Przenikanie  spraw zasadniczo związanych z przestrzenią prywatną do wy
miaru publicznego można również rozpatrywać w aspekcie wzrostu zaintereso
wania życiem osobistym osób funkcjonujących w polityce. W tej perspektywie 
znaczące okazują się ich preferencje estetyczne, kulinarne, posiadane zwierzęta 
domowe itp. Prywatność poddawana jest marketingowej obróbce, która wpro
wadza  nas  w  obszar  kreacji  publicznego  wizerunku  tak  poszczególnych  jed
nostek,  jak  i  całych ugrupowań. Zaczynamy uczestniczyć w  spektaklu, w któ

19 Tamże, s. 160.
20 Wydaje się, że takie ujęcie problemu zbliża Arendt do marksistowskich wizji zastąpienia 

panowania nad osobami przez zarządzanie rzeczami i procesami produkcyjnymi. Jednak całko
wite wykluczenie spraw socjalnych ze sfery polityki wydaje się o tyle ryzykowne, że w rezultacie 
możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której problemy socjalne i ekonomiczne rozstrzygane 
będą w trybie nakazowoadministracyjnym, bez potrzeby poszukiwania rozwiązań w drodze 
dyskusji społecznej. Może to prowadzić do swego rodzaju technokratycznego dyktatu.

Rozdział I. Fenomeny społeczeństwa konsumpcyjnego w filozofii Hanny Arendt
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rym kwestie personalne, prywatne oskarżenia, konflikty emocji okazują się siłą 
nośną. Kiedyś uchodziły one za domenę prasy brukowej i towarzyskich plotek 
–  obecnie  utorowały  sobie  drogę  do  publicznej  debaty  i  polityki.  Znamienne 
jest choćby to, że masowa uwaga największej demokracji świata przez rok kon
centrowała się wokół romansu prezydenta z jego stażystką21. 

Wraz  ze  stale  rosnącym  sprzężeniem  życia  politycznego  ze  środka
mi  masowego  przekazu  prezentacja  i  marketing  zaczynają  być  równoważne, 
a  nawet  ważniejsze  niż  treści  programowe.  Parafrazując  Machiavellego  moż
na powiedzieć, że widzieć jest dane każdemu, a wiedzieć niewielu22. Wiąże się 
to  z  tym,  że  efektywność  działania  politycznego  w  znacznym  stopniu  zależy 
od opakowania go w interesującą oraz przystępną formę, co często prowadzi 
do sytuacji, w której największą popularność zyskują swego rodzaju showma
ni. Wykorzystują oni media, by kreować pod wieloma względami – jeśli nie al
ternatywny, to w znacznym stopniu autonomiczny świat. Przesuwają dyskurs 
polityczny  ku  symbolom  i  emocjom,  wypełniają  go  wyrażeniami,  które  ist
nieją dzięki naszej wyobraźni, np. „trwa wojna na górze”. Sformułowania tego 
rodzaju zaczynają  się  rozmijać  z  rzeczywistością, którą mają  relacjonować23. 
Skutek  tego  jest  taki, że na decyzje wyborcze obywateli coraz bardziej wpły
wają  spreparowane  i  maksymalnie  upraszczane  przekazy  słowne  i  wizualne. 
Skoro wychodzi się z założenia, że telewidz nie może skupić uwagi dłużej niż 
kilka minut, to nie jest w stanie śledzić debaty na argumenty. Jego zaintereso
wanie może natomiast wzbudzić sugestywny obraz, sensacja, dosadne sformu
łowania,  polemiczna  szermierka.  Nic  więc  dziwnego,  że  w  celu  zapewnienia 
sobie  czasu antenowego  i miejsca w gazecie,  czyli dostępu do potencjalnych 
wyborców, politycy są skłonni do tworzenia iluzji oraz zwiększania irracjonal
ności dyskursu publicznego.

H. Arendt  zwraca uwagę, że dla przestrzeni publicznej  szkodliwe  jest  rów
nież  mylenie  dyskursów  opartych  na  opiniach  i  na  interesach.  Te  ostatnie  są 
zakorzenione  w  sytuacji  ekonomicznej,  w  jakiej  znajduje  się  określona  grupa 
czy klasa. Ich antagonistyczny charakter zdeterminowany jest potrzebami byto
womaterialnymi, które, jak to zostało wcześniej wyjaśnione, przynależą do sfe
ry  konieczności.  Inaczej  rzecz  się  przedstawia  z  opiniami.  Zasadniczo  wypły
wają  one  z  przesłanek  rozumowych  oraz  z  refleksji  moralnej,  wykorzystującej 
przysługującą człowiekowi władzę sądzenia, czyli indywidualną, osobową zdol

21 Por. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, s. 144.
22 Machiavelli w zaleceniach dla władcy stwierdza, że należy umieć upiększać naturę, być 

dobrym kłamcą i obłudnikiem, co nie jest zbyt trudne, gdyż „[…] ludzie w ogóle więcej osą
dzają oczyma niż rękoma, bo widzieć jest dane każdemu, a dotykać niewielu”. N. Machiavelli, 
Książę, s. 199.

23 Por. P. Pawełczyk, Polityk czyli aktor, s. 198–199.
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ność osądzania konkretnych zjawisk bez podporządkowywania ich ogólnym za
sadom czy normom24. Oczywiście opinie mogą zostać odniesione do interesów, 
ale nie można ich do nich zredukować. Nośnikami opinii, inaczej niż interesów, 
są wolni ludzie, którzy mogą prowadzić dialog z samym sobą, a także z innymi, 
którzy mają prawo do publicznego wyrażania swoich poglądów. Wielość opinii 
może zostać zniszczona za sprawą ich utożsamienia z grupowymi lub masowy
mi interesami, co miało miejsce w systemach totalitarnych. H. Arendt odnoto
wuje ścisłą zależność między powstaniem totalitaryzmu i unicestwieniem dys
kursywnego  charakteru  przestrzeni  publicznej,  skutkującym  utratą  społecznej 
zdolności ustalenia wspólnego sensu.

Jeśli  ludzie  rezygnują  z  przysługującej  im  autonomicznej  władzy  sądzenia, 
narażeni  są na niebezpieczeństwo zredukowania do  roli  trybików w systemie, 
bezkrytycznie wykonujących polecenia, zachowujących się zgodnie z narzuco
nym im wzorcem. Następstwem tego może być pojawienie się tego rodzaju zła, 
które wyrządzają  istoty  ludzkie odmawiające ukonstytuowania  się  jako osoby: 
„złoczyńcy  odmawiający  samodzielnego  zastanawiania  się  nad  tym,  co  robią, 
i także po fakcie niechcący tego przemyśleć, to znaczy wrócić do tego i pamiętać 
[…]. Pozostając uparcie bezosobowym nikim, dowodzą, że są niezdolni do dia
logu z innymi, którzy – dobrzy, źli czy obojętni – są przynajmniej osobami”25. 
Nawyk myślenia zatem konstytuuje nasze człowieczeństwo, bez niego jesteśmy 
narażeni na  ten rodzaj „banalnego zła”26, na który H. Arendt była  szczególnie 
wyczulona. Nie jest ono przejawem zbrodniczych inklinacji człowieka, nie ma 
demonicznego  czy  radykalnego  wymiaru,  ale  nie  jest  przez  to  mniej  groźne. 
Jest  ono  efektem  bezmyślności,  braku  refleksji  moralnej,  zaniechania  dialogu 
z samym sobą, niestawiania sobie pytań o to, w jakim stopniu każdy z nas przy
czynia się do obecnych w świecie nieszczęść. Myślenie zatem obliguje nas do ko
nieczności określenia własnej odpowiedzialności, w czasach i okolicznościach, 
w których przyszło mam żyć. Jeśli nie chcemy, by barbarzyństwo czy zezwierzę
cenie  stały  się naszym udziałem, powinniśmy uwzględniać  również  tę najbar

24 Pojęcie sądzenia Arendt zaczerpnęła od Kanta, dla którego sądzenie jest odrębną zdolnością 
naszego umysłu i nie ma nic wspólnego z operacjami logicznymi: sądy nie są wyprowadzane ani 
przez dedukcję, ani przez indukcję. Sądzenie jest rodzajem specyficznego talentu, który może 
być ustawicznie praktykowany, lecz nie może być wyuczony. Por. H. Arendt, Myślenie, s. 258.

25 H. Arendt, Odpowiedzialność i władza sądzenia, s. 140.
26 H. Arendt użyła tego określenia w stosunku do jednego z tzw. morderców zza biurka 

– Adolfa Eichmanna, którego proces obserwowała w Jerozolimie w 1960 r. W postaci tej zo
baczyła ona ucieleśnienie tzw. zwykłych ludzi. Zwykłych w tym sensie, że nieprzejawiających 
patologicznych, zbrodniczych inklinacji, a jednak usłużnie działających w „rozbudowanym 
aparacie administracyjnym masowego morderstwa”. Tragizm ludzi pokroju Eichmanna polegał na 
ich przeświadczeniu, że nic szczególnie złego nie zrobili. Wypełniali tylko rozkazy i powinności 
wobec swojego państwa. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie, s. 72.

Rozdział I. Fenomeny społeczeństwa konsumpcyjnego w filozofii Hanny Arendt
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dziej abstrakcyjną, sformułowaną przez K. Jaspersa, kategorię winy metafizycz
nej27. Nawiązuje ona do egzystencjalnej sytuacji człowieka, jako potencjalnego 
sprawcy zła. Służy pobudzeniu swego rodzaju czujności moralnej, wyostrzeniu 
spojrzenia na nas samych. Patrząc z tego poziomu nie możemy uniknąć refleksji 
dotyczącej własnych, nawet jeśli wydają się nieznaczące, działań bądź zaniechań 
we  wciąż  nękających  ludzi  klęskach  wojen,  głodu,  marnotrawstwa,  degradacji 
środowiska naturalnego. Wobec tych i wielu innych zjawisk możemy odczuwać 
ból i bezsilność, które właśnie są zalążkiem winy metafizycznej. Jej istotą jest so
lidaryzowanie się z cierpieniem innych oraz poczucie współodpowiedzialności 
za wszelkie zło dokonywane na świecie. W tej perspektywie nikt nie jest wolny 
od winy, nasze tzw. normalne życie, wykonywanie zwykłych czynności, np. ro
bienie  zakupów,  czyni  nas  w  pewnym  stopniu  współodpowiedzialnymi  za  to, 
co dzieje się, tak w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. 

H. Arendt  wyraźnie  podkreśla,  że  zawojowanie  dziedziny  publicznej  przez 
społeczeństwo, którego aktywność skupia się wokół pracy, nabywania i posiada
nia, prowadzi do masowej rezygnacji z przysługującej człowiekowi autonomicz
nej  władzy  sądzenia28.  Życie  w  kulturze  nadmiaru  daje  poczucie  specyficznej 
wolności. W gruncie rzeczy jest to wolność pozorna, gdyż jej istota sprowadza 
się do decydowania o kupnie tej czy inne rzeczy. Zresztą ogrom możliwości wy
boru  często  przerasta  nasze  indywidualne  możliwości  poznawcze  i  paraliżuje 
zdolności  decyzyjne,  a  to  otwiera  drogę  do  manipulowania  ludźmi,  strukturą 
ich potrzeb. H. Arendt ostrzega, że społeczeństwo konsumpcyjne będzie rządzo
ne przez „gestapo w aksamitnych rękawiczkach”, dążące do eliminowania ludz
kiej wielości i różnorodności, nadania mu postaci czegoś, co miałoby funkcjo
nować jak „Jeden Człowiek o gigantycznych rozmiarach”29. Jest to możliwe, o ile 
każdego  człowieka  uda  się  sprowadzić  do  niezmiennych  powtarzalnych  reak
cji, pozbawić go spontaniczności mówienia i działania. Zostanie wówczas znisz

27Jaspers wyodrębnił cztery rodzaje winy: moralną, metafizyczną, kryminalną, polityczną. 
Nie wdając się w ich bardziej szczegółową analizę, chciałabym zwrócić uwagę na dokonane przez 
Jaspersa fundamentalne rozgraniczenie. Dotyczy ono źródeł uznania winy. W przypadku winy 
moralnej oraz metafizycznej źródłem tym jest wyłącznie autorefleksja. Jeśli zaś chodzi o winę 
kryminalną i polityczną, władne do jej rozstrzygnięcia są właściwe organy władzy sądowniczej. 
K. Jaspers, Zróżnicowanie niemieckiej winy, s. 55–75.

28 „Konsumeryzm działa tak, aby utrzymywać emocjonalne odwrócenie postrzegania pracy 
i rodziny. Bombardowanych reklamami średnio trzy godziny oglądania telewizji dziennie (czyli 
przez połowę ich czasu wolnego) pracowników przekonuje się, że »potrzebują« większej ilości 
rzeczy. Aby kupić to, czego teraz pragną, muszą mieć pieniądze. Aby zarobić pieniądze, biorą 
nadgodziny. Ponieważ tak długo przebywają poza domem, rekompensują tę nieobecność pre
zentami, na które wydają pieniądze. […] I tak kółko się zamyka”. A.R. Hochschild, The Com
mercialization of Intimate Life, s. 208.

29 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, s. 500–501.
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czona najbardziej podstawowa forma ludzkiej twórczości, czyli zdolność do do
dawania czegoś własnego do wspólnego świata. Może to zdarzyć się w świecie, 
którego  główne  wartości  wyznacza  praca  warunkująca  ustawiczne  nabywa
nie. W warunkach, w których wszelka ludzka działalność zostaje przekształco
na w pracę „[…] pozostaje już tylko sam wysiłek pracy jako wysiłek niezbędny 
do utrzymania się przy życiu i zostają zerwane stosunki ze światem jako wytwo
rem ludzi. Odizolowany człowiek, który stracił swoje miejsce w sferze działania 
politycznego, zostaje również opuszczony przez świat rzeczy, jeśli przestaje być 
uznawany za homo faber i traktuje się go jako animal laborans, i nikogo nie ob
chodzi niezbędna dla niego »wymiana materii z przyrodą«”30. Wykreowanie ta
kiego monotypu człowieka, wbrew uwarunkowaniom kondycji  ludzkiej,  spro
wadzałoby go raczej do gatunku zwierzęcego, którego jedyny rodzaj „wolności” 
polegałby na zachowaniu gatunku31.

H. Arendt krytycznie ocenia te doktryny, które gloryfikują znaczenie ekono
mii i wolnego rynku, wykazując skłonność do przedstawiania gospodarki jako 
bezosobowej maszyny popytowopodażowej, lekceważąc przy tym inne warto
ści w tworzeniu dobrobytu wspólnoty. Omawiana autorka,  trzymając się zało
żenia,  że  życie  mające  podstawę  w  posiadaniu  jest  mniej  swobodne  niż  życie 
oparte  na  działaniu,  podkreśla,  że  społeczeństwo  upadłe  pod  względem  mo
ralnym,  estetycznym,  politycznym  czy  środowiskowym  nie  będzie  postępowe, 
choćby było najbogatsze i najbardziej zaawansowane pod względem technolo
gicznym. Tym samym proponuje przejście do o wiele szerszego rozumienia po
stępu – takiego, którego nie można zdefiniować czy automatycznie osiągnąć je
dynie za pomocą kategorii ilościowych i materialnych.

30 Tamże, s. 511–512.
31 Tamże, s. 471.

Rozdział I. Fenomeny społeczeństwa konsumpcyjnego w filozofii Hanny Arendt
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Rozdział II. „kFEEL NATURALny”1 
– spojrzenie językoznawcy na najnowsze 

reklamy

Katarzyna Zawilska

§ 1. Wprowadzenie

Celem artykułu jest analiza zabiegów językowych, jakie stosują autorzy naj
nowszych reklam, chcąc stworzyć jak najbardziej atrakcyjne komunikaty o cha
rakterze  perswazyjnym2.  Zjawisko  reklamy  stanowiło  temat  wielu  naukowych 
rozważań. O tym gatunku wypowiedzi pisali m.in. Ewa Szczęsna, Marek Kochan, 
Jerzy Bralczyk czy Dorota Zdankiewicz-Jedynak3. Niniejszy tekst je wykorzystu
je. Wybrany materiał źródłowy poddany analizie stanowią reklamy, które znala
zły się w mediach (również w Internecie) oraz na billboardach w ostatnich mie
siącach. Czasami dla lepszego zobrazowania omawianego zjawiska przywołano 
przykłady nieco starsze4. 

Rzeczownik „reklama” pochodzi od łacińskiego czasownika re-clamo w zna
czeniu „odwołuję, głośno protestuję”, a więc innym niż rozumiemy ten termin 
współcześnie.  Pierwsze  komunikaty  wykorzystujące  głos  ludzki  pojawiły  się 
już w starożytności. Reklama rozwijała się wraz z szerzeniem się handlu. Na tar
gach  oraz  bazarach  nawoływano  klientów  i  zachęcano  ich  do  nabycia  okreś
lonych  produktów.  Po  wynalezieniu  druku,  pojawiła  się  możliwość  utrwale

1 Reklama kefiru naturalnego Milko. Wszystkie przykłady przytoczone w artykule mają 
oryginalną postać.

2 Przeciętny użytkownik języka często nie zdaje sobie sprawy, jakie mechanizmy stosują 
reklamodawcy, aby osiągnąć swoje cele.

3 Zob. E. Szczęsna, Poetyka reklamy; M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce; J. Bralczyk, 
Język na sprzedaż; D. Zdunkiewicz-Jedynak, Język reklamy, w: D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady 
ze stylistyki, s. 171–177.

4 Wyekscerpowano je m.in. ze stron: www.chamlet.pl, https://plpl.facebook.com/chamlety, 
na których można znaleźć najgorsze polskie reklamy zgłaszane do festiwalu „Chamlet”.


