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PŁYNNE  CZASYZYGMU NTA BAUMANA

(Zygmunt Bauman, Płynne czasy, Warszawa: 
Wydawnictwo Sic! 2007)

Zygmunt Baum an na kartach swoich licznych książek opisuje życie 
w  ponowoczesnym, przesyconym  konsum pcjonizm em , naznaczonym  
p ię tnem  globalizacji świecie. Często nie jest to w izja optym istyczna, 
chociaż pom ocna w  zrozum ieniu czasów, w  których żyjemy, i nas sa
mych. Książki takie, jak  Zycie na przemiał, Płynna nowoczesność czy w łaś
nie Płynne czasy są analizą najbardziej aktualnych przem ian społecz
nych, ekonom icznych i kulturowych.

Płynne czasy p rzedstaw iają wizję ogólnoświatowych zm ian w  ostat
nich dziesięcioleciach, obnażającą główne dolegliwości ponowoczesnej 
rzeczywistości. O m aw iane przem iany stw orzyły szereg problem ów  
i całkowicie nowe w arunki życia. Owe w arunki są  dyktow ane -  w e
dług au tora -  przez perm anen tną niepewność i lęk. M asowe przekazy 
m edialne budują stałe poczucie zagrożenia -  jednostka zostaje otoczo
na sensacyjną atm osferą złych wiadom ości, które -  w edług p raw  ko
niunktury -  zawsze sprzedają się lepiej. Lęk społeczeństwa jest sztucz
nie podsycany rów nież przez polityków. Jak pisze B aum an (s. 27): 
„W epoce, w  której wszystkie idee u traciły  już sw oją w iarygodność, 
lęk przed widmowym wrogiem  to wszystko, co pozostało politykom, by 
mogli się utrzym ać przy w ładzy”. Terroryzm stał się na arenie między
narodowej takim  w łaśnie w idm owym  wrogiem. Jest on bez w ątpienia 
realnym  zagrożeniem , chociaż w  dużej mierze przeszacow anym  i wy
olbrzym ionym  przez polityków. W tekście pojaw ia się sugestia, że to 
dzięki staran iom  m ediów i polityki, dzięki niesłabnącem u zaintereso
w aniu społeczeństwa, organizacje terrorystyczne rosną w  siłę. W Polsce 
w rogiem  wykreowanym przez część polityków była swego czasu Unia 
Europejska, obecnie jest nim  przede wszystkim Rosja.

Można zarzucić autorowi, że istnienie niepewności w  ludzkim życiu 
nie jest niczym nowym. Los jest na tyle nieprzewidywalny, że nigdy nie 
istniało żadne całościowe „ubezpieczenie” na w ypadek niepowodzeń. 
B aum an jednak  wyjaśnia, że charak ter tego lęku jest czymś nowym,
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to bezprecedensow a zm iana. Autor w skazuje na postęp jako główny 
czynnik tej zmiany. Określa go jako niegdysiejszą, u topijną w iarę, op
tymistycznie podzielaną przez ludzi, która obecnie zm ieniła się w  syn
drom  zagrożenia. Owo zagrożenie objawia się ciągłą zm ianą, brakiem  
wytchnienia, w alką i konkurencją. N ieum iejętność przystosow ania się 
do zm ieniającej się bezlitośnie rzeczywistości jest karana  wyklucze
niem. I autom atycznie -  tem po zm ian wymusza wiele m achinalnych 
zachowań, gorliwie prom ow anych przez reklamodawców, takich jak: 
kontrolow anie poziom u cholesterolu, niewdychanie dymu tytoniowe
go, wystrzeganie się „złych bakterii”, przyjm owanie „dobrych”, unika
nie prom ieni słonecznych, zakładanie strzeżonych osiedli, kupowanie 
opancerzonych sam ochodów  etc. Owe predykcyjne zachow ania są  ro 
dzajem zabezpieczenia, „m ateraca bezpieczeństwa”, osłabiającego nie
przewidywalne pułapki życia. Baum an dodatkowo zauważa, że miasta, 
będące niegdyś schronieniem, obecnie stają się zagrożeniem. To w łaś
nie w  obszarach najbardziej zurbanizow anych sytuuje się źródło nie
bezpieczeństw a. Ludzie nie tw orzą w spólnoty ze swoim i sąsiadam i, 
miejsce zam ieszkania trak tu ją  jako schronienie przed  „złem św iata”. 
Zanikanie ubezpieczenia (opartego na wspólnotowości) od indywidu
alnego niepow odzenia deprecjonuje pojęcie solidarności i kolektywi
zmu. Społeczeństwo staje się siecią przypadkowych połączeń i blokad. 
Strzeżone budynki, nieprzejezdne drogi, budki strażników  -  wszystko 
po to, by odgrodzić się od niebezpiecznych obcych. Lęk przed  obcymi 
w zm ógł się do tego stopnia, że dew eloperzy rek lam ują now e kom 
pleksy m ieszkalne jako „alternatywne jakości życia”, podkreślając od
cięcie się przyszłych m ieszkańców  od rzeczywistego świata.

B aum an określa nasze czasy „płynnymi”, czyli charakteryzującym i 
się zanikaniem  wszelkich form  społecznych, które ograniczając indy
w idualne wybory jednostek, dostarczają wzory zachowań. Owe formy 
przekształcają się zbyt dynamicznie, by utrw alić ram y długoterm ino
wych działań jednostek. Płynność w  rozum ieniu B aum ana to stałość 
przejściowości. Płynna nowoczesność spowodow ała upadek długoter
minowego myślenia. Biografia jednostki stała się szeregiem  krótkoter
m inowych projektów  i epizodów, n iełączących się w  spójną całość. 
Każde celowe działanie jednostki jest reakcją na bogaty zasób oferowa
nych możliwości, reakcją w ym agającą nowych um iejętności. Już Ni
klas L uhm ann w spom inał o rosnącej kom pleksowości w spółczesnej 
rzeczywistości i jej konsekwencjach dla ludzi. Kompleksowość wyjaśnił 
jako w iększą niż jednostka jest w  stan ie zrealizow ać liczbę różnych 
możliwości działania. Owa wielość opcji wiąże się ze w zrostem  ryzyka 
nieskutecznego lub niezrozum iałego dla otoczenia działania, a w ięc 
w zrostem  ryzyka rozczarow ania, co Luhm ann nazw ał kontyngencją.
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Przeszłe doświadczenia w  mniejszym stopniu służą budowaniu przy
szłych decyzji niż wcześniej. Umiejętność dostosowania się do nowej 
sytuacji staje się kluczową, jeśli nie najw ażniejszą cechą człowieka 
sukcesu. Dodatkowo odpowiedzialnością za rozwiązywanie dylematów 
pow stałych na skutek zm ieniających się okoliczności są  obarczone 
sam e jednostki. Musimy być w  pełni św iadom i swoich wyborów. Nie 
istnieją żadne pewne, odgórne recepty na życie -  sam i odpowiadam y 
za swoje decyzje i ponosim y ich konsekwencje.

S tw ierdzenia B aum ana w  większym lub mniejszym stopniu łatwo 
przenieść na g runt osobistych obserw acji na tem at św iata i w łasnego 
dośw iadczenia. Myślę, że problem  zaczyna się w  miejscu, w  którym  
B aum an porusza zagadnienie „ludzkich odpadów ”, a zwłaszcza zw ią
zanej z nim i roli organizacji hum anitarnych. Owe „ludzkie odpady” 
w  rozum ieniu au tora to ludzie, którzy stali się zbyteczni wskutek glo
balnego zwycięstwa kapitalizmu. Ich liczba nieprzerwanie rośnie, zbli
żając się do granic możliwości świata. Owa nadwyżka populacji jest 
społecznie nieużyteczna, nie m ożna jej przyw rócić także do „norm al
nych” wzorów życia. Baum an, opisując problem  „odpadów”, zajmuje 
się szerzej zjawiskiem uchodźstwa. Krytykuje rządy zachodnich krajów, 
które w ychw alając neoliberalizm  i elastyczność zatrudnienia, jedno
cześnie otw arcie potępiają uchodźców. Zw raca uw agę na organizacje 
hum anitarne . I tu  p ada  kontrow ersyjne pytanie: „Czy jednak  figura 
pom ocy hum anitarnej [...] nie je st przypadkiem  istotnym  ogniw em  
w  łańcuchu wykluczenia? M ożna m ieć wątpliw ości, czy organizacje 
zajm ujące się taką  pom ocą nieum yślnie nie w sp ierają  w  ten  sposób 
watażków prowadzących etniczne czystki” (s. 59). Nie jest łatwo przyjąć 
do w iadom ości wytłum aczenie, że takie organizacje jak  ONZ, w  rozu
m ieniu B aum ana, służą tylko zagłuszeniu sum ienia obywateli krajów  
zachodnich . Ponadto w ręcz pog łęb ia ją  one p rob lem  uchodźstw a, 
w spierając wykluczenie tych ludzi przez zam ykanie ich w  obozach.

Książka Baum ana pokazuje, że świat jest na tyle skomplikowany, iż 
do jego zrozum ienia nie w ystarcza jedna perspektyw a. Płynne czasy są 
kontynuacją przem yśleń au tora dotyczących ponow oczesności, zna
nych czytelnikowi z jego w cześniejszych publikacji -  książka ta  nie 
wyróżnia się na tle jego poprzednich prac. Dzięki aktualności, niewy
godnym pytaniom, które stawia, i wykorzystaniu idei „pożytku niepew 
ności” jest to ciekawa lektura, a w łasne zdanie na jej tem at może się 
stać punktem  wyjścia do rozw ażań nad naszą skomplikowaną, ale jak 
że in teresującą rzeczywistością.
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