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The point of departure in this study is a critique of Frank Furedi’s and 
Dominique Moïsi’s argument that specific culture of fear have emerged in the 
most developed Western societies. Against this background an alternative way 
of studying emotions in social science is shown here. It is inspired by works 
of Jean Delumeau from the Annales School. Moreover, the profile of fear is 
also linked with the changes of value hierarchy and thus Ronald Inglehart’s 
theory of postmaterialist values is applied here. Finally, two separate aims are 
achieved. On the abstract, theoretical level, the social role of emotions and fear 
is reconsidered. On the descriptive level, the summary characteristic of current 
fears, rather more optimistic than in Furedi’ s and Moïsi’s case, is delivered.

The ice age is coming, the sun is zooming in
Engines stop running and the wheat is growing thin
A nuclear error, but I have no fear
London is drowning and I live by the river
[…] London calling and I don’t wanna shout.

(J. Strummer, M. Jones, London calling, 1979)

Rozpocznijmy od przywołania dwóch prac, w których postawiono podobną dia-
gnozę kondycji świata zachodniego. Łączy je to, że zostały napisane przez pra-

cujących na zachodzie intelektualistów i ostatnio zaistniały w polskim dyskursie 
publicystycznym. Pierwsza z nich jest autorstwa francuskiego badacza stosunków 
międzynarodowych Dominique’a Moïsiego. W 2007 r. opublikował on w „Foreign 
Policy” głośny artykuł The Clash of Emotions, który trzy lata później przedrukowa-

This content downloaded from 
������������149.156.234.28 on Fri, 16 Oct 2020 10:18:50 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



494 Politeja 1(19)/2012Franciszek Czech

ła „Res Publica Nowa”. Zawarte tam tezy Moïsi rozwinął w wydanej przed kilkoma 
miesiącami w Polsce książce Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, na-
dziei przeobrażają świat.

Nawiązując do idei Samuela Huntingtona, Moïsi dowodzi, że wyjaśnienie współ-
czesnych relacji międzynarodowych w skali globalnej wymaga wzięcia pod uwagę 
nie tyko podziałów cywilizacyjnych, ale też emocji dominujących w poszczególnych 
regionach świata. Teza ta sprawiła, że Moïsiego zaczęto uważać za badacza, który 
wprowadził problematykę emocji do badań nad stosunkami międzynarodowymi. 
Dowodzi on, że dynamikę współczesnego świata napędzają trzy typy emocji: poczu-
cie upokorzenia w krajach arabskich, nadzieja towarzysząca rozwojowi Azji i, naj-
bardziej nas tu interesujący, strach ogarniający Zachód. Moïsi pisze: Europa i Stany 
Zjednoczone są połączone wspólną kulturą strachu. U obu stron można dostrzec, choć 
w różnym stopniu, strach przed innymi, przed przyszłością i fundamentalny niepokój co 
do utraty tożsamości w coraz bardziej złożonym świecie1. W przypadku Europy, gdzie 
– jak sugeruje Moïsi – strach przybiera wyrazistszy charakter, wymienia on jeszcze 
m.in. obawy przed konsekwencjami migracji z biedniejszych krajów, strach przed 
terroryzmem oraz strach dotyczący rozwoju sytuacji gospodarczej i szerszego poczu-
cia stopniowej utraty wpływu na bieg wydarzeń światowych.

Podobną diagnozę kondycji Zachodu stawia brytyjski socjolog i publicysta Frank 
Furedi. W książce Culture of Fear, której wstęp przedrukował miesięcznik „Znak” 
w grudniu zeszłego roku, pisze on, że nie nadzieja, lecz strach jest tym, co pobudza 
i kształtuje wyobraźnię początku XXI wieku2. Jego zdaniem przejawia się to w tym, 
że charakterystyczną cechą współczesnego społeczeństwa jest ocena wszystkiego przez pry-
zmat bezpieczeństwa3. Furedi tę fundamentalną normę kultury strachu nazywa zasadą 
przezorności (precautionary principle). Etykieta „bezpieczne” lub „ryzykowne” nada-
wana jest niemal wszystkim rodzajom ludzkiej aktywności. Sugestywnym dowodem 
na to, że norma ta przeniknęła do wszystkich, nawet tych intymnych, sfer życia, jest 
zdaniem Furediego kariera związku frazeologicznego „bezpieczny seks”. Doszło na-
wet do tego, że Kościoły i związki wyznaniowe zamiast przekonywać o niemoralności 
pozamałżeńskiego seksu, wskazują na wiążące się z nim niebezpieczeństwa4. Furedi 

1 D. Moïsi, Zderzenie emocji. Strach, upokorzenie, nadzieja a nowy porządek świata, „Res Publica 
Nowa” 2010, R. 23, nr 9, s. 199-200. Por.: tenże, The Clash of Emotions, „Foreign Policy” 2007, 
Vol. 86, nr 1; tenże, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat, 
przeł. R. Włoch, Warszawa 2011; Jestem psychoanalitykiem państw. Wywiad z Dominique’em Moïsim, 
„Res Publica Nowa” 2011, R. 24, nr 15.

2 F. Furedi, Kultura strachu – ponowne odczytanie, przeł. M. Czech, „Znak” 2011, nr 12, s. 33. Artykuł 
ten jest przetłumaczoną wersją wstępu książki Furediego. Por.: tenże, Culture of Fear. Risk -taking 
and the Morality of Low Expectation, London 2002. Po polsku ukazała się również książka Furediego 
Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, przeł. K. Makaruk, Warszawa 2008. PIW przymierzał się 
również do wydania polskiego przekładu Culture of Fear, ale najprawdopodobniej do tego nie doj-
dzie, ponieważ wydawca znajduje się w stanie likwidacji. Natomiast dostępnych po polsku jest kil-
kanaście artykułów Furediego.

3 F. Furedi, Culture of Fear…, s. 15.
4 Tamże, s. 149-153.
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przywołuje liczne tego typu pozornie błahe przykłady. Od kampanii „bezpieczne-
go picia alkoholu” po wyniki badań wskazujące, że obecnie dwukrotnie rzadziej niż 
w latach 70. XX w. pozwala się dzieciom z pierwszych klas szkoły podstawowej sa-
modzielnie przechodzić przez ulicę i aż czterokrotnie częściej zawozi się je do szkoły5. 
Tego rodzaju przejawy życia codziennego znajdują odzwierciedlenie w polityce, gdzie 
strach stał się perspektywą, którą posługują się obywatele ponad politycznymi podziałami. 
W istocie główną cechą różnicującą poszczególne partie i ruchy społeczne jest to, czego 
boją się one najbardziej6.

Największym problemem według Furediego jest to, że niezależnie od podziałów 
politycznych wielu ludzi łączy strach przed niepożądanymi konsekwencjami badań 
naukowych oraz rozwoju technologicznego. Obecnie ludzie postrzegają naukę po-
przez archetyp ucznia czarnoksiężnika, który stracił panowanie nad wywołanymi 
przez siebie procesami. Energia atomowa, klonowanie czy eksperymenty w Wielkim 
Zderzaczu Hadronów traktowane są niczym otwieranie puszki Pandory7. Przywołane 
metafory dobrze oddają istotę argumentacji Furediego, przekonującego, że strach 
jest konsekwencją niewiary we własne możliwości i zanikania poczucia sprawczości. 
Obowiązująca zasada przezorności nakazuje nie podejmować ryzykownych działań. 
W ten sposób kultura strachu prowadzi do fatalizmu i bierności8.

krytykA koncePcji kultury strAchu

Czy zatem rzeczywiście żyjemy w kulturze strachu? Czy kultura okresu późnej no-
woczesności to kultura strachu? Według Moïsiego i Furediego nie powinniśmy 
mieć co do tego wątpliwości. Podobne stanowisko zajmują również inni badacze9. 
Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na cztery mankamenty przywołanych ujęć, 
które w znacznym stopniu osłabiają tezę o dominacji kultury strachu w najbardziej 
rozwiniętych społeczeństwach współczesnych.

Pierwszy problem wiąże się z przyjęciem uproszczonej indukcyjnej metody wy-
wodu. Polega ona na tym, że o danym zjawisku (w tym przypadku o istnieniu kul-
tury strachu) przesądza się jedynie na podstawie szeregu jednostkowych przykładów 
5 Por.: tamże, s. 121.
6 Tenże, Politics of Fear, London 2005, s. 140.
7 Tenże, Culture of Fear…, s. 10 i 70.
8 Szersze omówienie koncepcji Furediego można znaleźć w: F. Czech, Społeczeństwo ryzyka i kultura 

strachu, „Studia Socjologiczne” 2007, nr 4. Szereg pomysłów i idei użytych w tym tekście zaczerpną-
łem z przywołanego tu artykułu, jednak zdecydowanie nie jest to po prostu bardziej rozwinięta lub 
skrócona wersja tamtego tekstu. Tamta praca była esejem recenzyjnym na temat koncepcji kultury 
strachu autorstwa Furediego i Glassnera w kontekście teorii społeczeństwa ryzyka Ulricha Becka. 
Tutaj, obierając podobny punkt wyjścia, przedstawiam alternatywny sposób pisania o strachu we 
współczesnej kulturze.

9 B. Glassner, Culture of Fear. Why Americans Are Afraid of the Wrong Things?, New York 1999; Culture 
of Fear. Critical Reader, red. U. Linke, D. Smith, London 2009; a także U. Beck, Społeczeństwo ry-
zyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002.
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potwierdzających tezę. W takim schemacie argumentacyjnym brakuje falsyfikacji, 
szukania kontrargumentów, Popperowskich czarnych łabędzi. Furedi i Moïsi do-
starczają szeregu argumentów świadczących o strachu, ale nie dostrzegają zjawisk 
przeczących bronionym tezom. W krajach Zachodu oprócz strachu znaleźć można 
wiele przykładów odwagi stanowiących dowód jeżeli nie braku obaw, to na pew-
no możliwości ich przełamania. Oprócz wskazywanych przez Furediego fatalizmu 
i bierności zaobserwować można ogromną liczbę przykładów wiary we własne moż-
liwości oraz pasji do zmieniania rzeczywistości. Nawet jeśli Moïsi prezentuje przy-
kłady europejskiego eskapizmu, to znaleźć można równie liczne przykłady podej-
mowania wyzwań.

Oczywiście istnieją obawy przed nieprzewidzianymi konsekwencjami rozwoju 
naukowego i technologicznego, ale przecież wciąż podejmuje się wiele, znacznie wię-
cej niż w przeszłości, nowych badań. Furedi przywołuje współczesne przejawy irra-
cjonalnego podejścia do nauki, ale nie pojawiły się one dopiero w ostatnich latach. 
Wystarczy sobie przypomnieć obawy towarzyszące popularyzacji wszystkich ważniej-
szych wynalazków od kolei przez elektryczność po samochody. Za każdym razem po-
jawiały się argumenty odwołujące się do pobudek moralnych i wskazujące na niebez-
pieczeństwa z nimi związane. Periodyk „Science” przestrzegał w 1889 r., że czytanie 
przy sztucznym świetle prowadzi do nowej choroby (fotoelektrycznej oftalmii) i śle-
poty (Pacjent budzi się nocą ze strasznymi bólami w okolicach oczu, którym towarzyszy 
potok łez). Ale twierdzono również, że światło w trakcie nocy jest atakiem na boski 
porządek świata10. Tego typu obawy wyrażano również przy okazji wielu innych in-
nowacji technologicznych. A mimo to badania naukowe prowadzono i w dalszym 
ciągu się prowadzi. W świetle tych faktów wyraźnie widać, że wskazanie kilku przy-
kładów strachu przed konsekwencjami nowych wynalazków nie oznacza jeszcze po-
wstania irracjonalnej kultury strachu.

Jednak kłopoty z argumentami Moïsiego i Furediego polegają nie tylko na ekspo-
nowaniu zjawisk potwierdzających przyjętą tezę przy jednoczesnym pomijaniu tych 
do niej nie pasujących. Część dowodów mających świadczyć o istnieniu kultury stra-
chu jest po prostu nieprzekonująca. Wątpliwe wydają się zwłaszcza niektóre argu-
menty Furediego. Przecież wiążąca się ze świadomością zagrożeń przezorność to jesz-
cze nie to samo, co strach. Zasadę przezorności można uznać za zasadę racjonalnej 
oceny ryzyka. Z kolei przywołane przez niego dane o coraz rzadszym samodzielnym 
przechodzeniu dzieci przez jezdnię wcale nie muszą świadczyć o rosnących obawach 
rodziców, ale o szerszych przemianach wzorów wychowawczych w coraz mniej licz-
nych rodzinach, gdzie troska i poświęcanie dziecku większej ilości czasu nie musi 
brać się z rosnącego strachu. Dane te z pewnością świadczą również o intensyw-
nym zurbanizowaniu współczesnego świata i o większym natężeniu ruchu drogowe-
go. A z drugiej strony właśnie większa liczba prywatnych samochodów powoduje, że 
rodzice znacznie częściej sami odwożą dzieci do szkoły. Podobnie rzecz ma się ze stra-

10 L. Simon, Dark Light. Electricity and Anxiety from the Telegraph to the X -Ray, Orlando 2004, s. 91-92. 
Por.: M. Pluss, Tylko bez paniki, proszę, „Forum” 2006, nr 3, s. 18-23.
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tegią związków wyznaniowych polegającą na sankcjonowaniu określonych zachowań 
seksualnych. Uświadamianie zagrożeń pozamałżeńskiego seksu wcale nie musi być 
traktowane jako przejaw kultury strachu. Równie dobrze można uznać to za przejaw 
swoistej racjonalizacji wiary i przekonania duchownych, że do współczesnego, coraz 
lepiej wykształconego wiernego dotrą, wspomagając przykazania moralne racjonal-
nymi argumentami.

Trzeci problem wiąże się z rozumieniem kluczowego tu pojęcia strachu. Zarówno 
Moïsi, jak i Furedi w zasadzie nie definiują badanej emocji. Wystarczy, że respon-
dent zapytany przez ankietera wyrazi opinię, że obawia się spadku poziomu życia, 
a stwierdzenie takie uznawane jest za przejaw strachu11. Dlatego często pochopnie 
interpretuje się odpowiedź respondenta jako afekt wywołujący reakcje somatycz-
ne i kształtujący działania jednostki. Rozstrzygnięcie, jak silny musi być afekt, aby 
mówić o strachu, jest skomplikowane. Pomocna wydaje się jednak sugestia psycho-
logów, by zarezerwować słowo „emocja” […] do pojawienia się afektu wywołującego 
zmiany w gotowości do działania12. Samo wyobrażenie zagrożenia bez gotowości do 
działania to jeszcze za mało, by mówić o strachu. Można powiedzieć, że to co najwy-
żej niepokój. Nie znaczy to, że te stosunkowo łagodne stany są mało istotne. To wła-
śnie one kształtują postawy (stanowią ich komponent emocjonalny) i dlatego mają 
niebagatelny wpływ na życie społeczne. W przypadku przywołanych prac problem 
nie polega wcale na zbyt szerokim definiowaniu emocji, ale na braku precyzyjnych 
definicji pozwalających rozróżnić różne poziomy natężenia emocji. Prowadzi to do 
tego, że wybierając dosadne ilustracje autentycznej trwogi i łącząc je z danymi świad-
czącymi o powszechności drobnych niepokojów, można wywołać wrażenie, że silny 
strach jest powszechniejszy niż w rzeczywistości.

Z definiowaniem strachu wiąże się jeszcze poważniejszy problem. Zwłaszcza 
Furedi traktuje strach jako irracjonalną emocję prowadzącą do bierności, fatalizmu 
i niewiary we własne możliwości. Tymczasem uczucie strachu może prowadzić do 
całej gamy odmiennych reakcji. W pewnych sytuacjach przygotujemy się na nie-
bezpieczeństwo lub mu przeciwdziałamy, w innych salwujemy się ucieczką, a tyl-
ko czasami ogarnia nas paraliżująca niemoc i bezradność. Badacze historii integra-
cji europejskiej często zwracają uwagę na to, że jednym z istotnych mechanizmów 
napędzających powstanie Wspólnot Europejskich był strach przed odrodzeniem się 
nacjonalizmów oraz obawy przed polityką prowadzoną przez Stalina. Strach jest 
zatem mechanizmem nieprzyjemnym, ale często jak najbardziej funkcjonalnym. 
Mobilizuje do reagowania na dostrzegane zagrożenia. Warto zasygnalizować w tym 
kontekście, że obecnie pod wpływem badań neurobiologicznych i psychologicznych 
odchodzi się od kartezjańskiego przeciwstawiania emocji rozumowi na rzecz moni-
zmu emocjonalno -racjonalnego. Dzięki rozwojowi wiedzy neurologicznej wiemy, że 
emocje stanowią newralgiczny element procesów poznawczych. Z punktu widzenia 

11 F. Furedi, Culture of Fear…, s. 53 i 68.
12 N. Frijda, Punkt widzenia psychologów, [w:] Psychologia emocji, red. J. Haviland -Jones, M. Lewis, 

przeł. M. Kacmajor [i in.], Gdańsk 2005, s. 94.
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monizmu emocjonalno -racjonalnego poznanie jest na wskroś emocjonalne, a racjo-
nalna analiza sytuacji stanowi aspekt myślenia poprzez emocje, a nie – jak to się za-
zwyczaj potocznie ujmuje – ich przeciwieństwo13. W ujęciu Furediego i, do pewnego 
stopnia, Moïsiego strach to irracjonalna emocja prowadząca wyłącznie do negatyw-
nych konsekwencji. W ten sposób straszy się strachem.

Trzy przywołane powyżej cechy diagnoz Furediego i Moïsiego – dobór argumen-
tów, ich interpretacja oraz definiowanie kluczowych terminów – prowadzą do proble-
mu zasadniczego. Polega on na wyolbrzymianiu znaczenia strachu we współczesnej 
kulturze Zachodu nazywanej wręcz przez nich kulturą strachu. Takie określenie kon-
dycji najbardziej rozwiniętych państw ma charakter symptomatyczny. Przypomina 
mi ono komentarz Henryka Paszke zawarty w jednym z jego wykładów na uniwer-
sytecie w Poznaniu. Dotyczył on klasycznej pracy Economics of Shortage autorstwa 
węgierskiego ekonomisty Jánosa Kornaia, w której autor demaskuje przyczyny nie-
wydolności centralnie planowanej gospodarki. Książkę tę przetłumaczono w połowie 
lat 80. XX w. na język polski i po szeregu interwencji cenzorów pozwolono w małym 
nakładzie wydać, pod warunkiem że odpowiadający oryginałowi tytuł Gospodarka 
niedoboru zostanie zamieniony na Niedobór w gospodarce14. Mówiąc o tym, dr Paszke 
stwierdził: różnica między tytułem oryginału i przekładu jest mniej więcej taka, jak 
między deszczowym latem a letnim deszczykiem. Analogiczne różnice mają miejsce, 
gdy ktoś mówi o kulturze strachu i o strachu w kulturze. Furedi i Moïsi bezsprzecznie 
piszą o osobliwej współczesnej kulturze strachu.

Zupełnie odmienne stanowisko zajął związany ze szkołą Annales historyk Jean 
Delumeau, nadając swemu klasycznemu dziełu tytuł Strach w kulturze Zachodu. 
Zrekonstruował w nim różne typy obaw rozpowszechnione w Europie między XIV 
a XVIII w. Strach stanowił wówczas istotny czynnik kształtujący życie społeczne, 
ale Delumeau, uznając jego olbrzymią wagę, nie nazywa ówczesnej kultury kulturą 
strachu ani też nie twierdzi, że jest on głównym czy najważniejszym determinan-
tem zachowań jednostek. Raczej opisuje specyficzne dla omawianego okresu przy-
czyny i sposoby wyrażania strachu. We wstępie Delumeau powołuje się na Luciena 
Febvre, głoszącego, że nie chodzi o to, by zrekonstruować historię, obierając za punkt 
wyjścia […] uczucia strachu […] chodzi głównie o przyznanie właściwego miejsca, po-
wiedzmy o przywrócenie należnej cząstki określonemu kompleksowi uczuć, które […] 
musiały odegrać kapitalną rolę w historii ludzkich społeczeństw15. Stanowisko to zosta-
je jeszcze wzmocnione w trzeciej części swoistej trylogii o strachu w dawnych wie-
kach, zatytułowanej Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka 

13 Por.: F. Czech, Koszmarne scenariusze. Socjologiczne studium konstruowania lęku w dyskursie globali-
zacyjnym, Kraków 2010, s. 78-90. Szerzej na ten temat por. m.in.: A. Damasio, Błąd Kartezjusza. 
Emocje, rozum i ludzki mózg, przeł. M. Karpiński, Poznań 1999; T. Kozłowski, Ułuda racjonalności? 
O emocjonalnych podstawach społecznego funkcjonowania człowieka, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, 
nr 1-2.

14 Por.: J. Kornai, Niedobór w gospodarce, przeł. U. Grzelońska, Z. Wiankowska, Warszawa 1985.
15 Por.: J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu (XIV -XVIII w.), przeł. A. Szymanowski, Warszawa 

1986, s. 8.
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Zachodu w dawnych czasach. Pozwala ona dostrzec, że w przeszłości, kiedy człowiek 
był bardziej narażony na szybką śmierć, strach i tak nie wypełniał całego życia16. 
Poczuciu strachu zawsze towarzyszyły różne strategie budowy poczucia bezpieczeń-
stwa. Te same instytucje, które straszyły groźnymi konsekwencjami, zapewniały też 
bezpieczeństwo w przypadku przestrzegania określonych norm. Obecnie takie strate-
gie również istnieją, choć Furedi i Moïsi, koncentrując się na strachu, poświęcają im 
mało uwagi. A jeśli nawet Furedi dostrzega grupy samopomocowe czy telefony zaufa-
nia, to traktuje te wcześniej nieobecne instytucje jako kolejny dowód na siłę kultury 
strachu, a nie jako sposób jego przezwyciężania.

Wolno sądzić, że za pochopną tezą o kulturze strachu u Furediego i Moïsiego 
może kryć się uproszczona wizja kultury. Polega ona na złudzeniu, że każda kultura 
albo każdy okres historyczny podporządkowany jest jednej naczelnej zasadzie. Takie 
patrzenie na kulturę funkcjonuje od dawna i chyba ma już okres świetności za sobą. 
Prawie osiemdziesiąt lat temu Franz Boas w przedmowie do Wzorów kultury stwier-
dził, że Ruth Benedict w książce tej postawiła przed nami ten właśnie problem [konfi-
guracji kultur – F.Cz.] i zilustrowała go przykładem trzech kultur, z których każdą prze-
nika jedna dominująca idea17. W ówczesnej antropologii kulturę postrzegano często 
właśnie jako zunifikowaną całość, którą można sprowadzić do jakiejś jednej naczelnej 
zasady. Niemniej jednak krytycy psychokulturalizmu już dawno wykazywali, że od-
czytywanie jakiejś kultury przez pryzmat jednej cechy, konfiguracji stanowi znaczne 
uproszczenie, zwłaszcza w odniesieniu do współczesnych, złożonych społeczeństw, 
które często składają się z jaskrawych antagonizmów i sprzecznych cech18. Zarzut ten 
dotyczy zwłaszcza Moïsiego, który bardzo łatwo przypina poszczególnym cywiliza-
cjom etykiety strachu, nadziei i poczucia upokorzenia. W niewielkim stopniu osłabia 
tę krytykę jego zastrzeżenie, że nastroje oczywiście nie są czymś uniwersalnym w ramach 
każdego regionu: istnieją takie obszary, jak Rosja i pewne części Ameryki Łacińskiej, które 
zdają się przejawiać je wszystkie równocześnie19.

Rzecz jasna we wszystkich regionach świata odnaleźć można każdą z wymienio-
nych emocji. W niektórych miejscach może dominować jedna z nich, ale to wcale 
nie znaczy, że w opisie całej kultury pozostałe można pominąć i całe złożone uniwer-
sum kulturowe zredukować tylko do tej jednej. Oczywiście w pewnych okresach – 
np. w czasie wojny – siła strachu jest dramatycznie większa niż w innych. Chociaż 
podstawy do mówienia o kulturze strachu są wówczas mocniejsze, to jednocześnie 
towarzyszy mu w tym okresie większe natężenie złość czy nadziei. Podsumowując, 
można powiedzieć, że Moïsi i Furedi zbyt beztrosko nadają kulturom jednoznaczne 
etykiety. Bierze się to być może z braku wyobraźni historycznej pozwalającej dostrzec 

16 Por.: tenże, Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych cza-
sach, przeł. A. Kuryś, Warszawa 1998. Drugą część trylogii stanowi praca Grzech i strach. Poczucie 
winy w kulturze Zachodu XIII -XVIII w., przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1994.

17 F. Boas, Wstęp, [w:] R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1999, s. 2.
18 Por.: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 674-675.
19 D. Moïsi, Zderzenie emocji…, s. 199.
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siłę różnych emocji w przeszłości oraz w innych społeczeństwach. Własne zagrożenia 
zawsze wydają się większe20.

strAch w ePoce Późnej nowocZesności

Krytyka koncepcji kultury strachu otwiera drogę do pytania o rolę tej emocji we 
współczesnym świecie. Chociaż trudno wykazać, że strach odgrywa w społeczeń-
stwach poprzemysłowych zasadniczo ważniejszą rolę niż wcześniej, to można okre-
ślić specyfikę strachu we współczesnych społeczeństwach. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że mówiąc o emocjach w naukach o kulturze, często dokonujemy swo-
istego skrótu myślowego. Mamy na myśli nie tylko wyróżnialne stany psychiczno-
-somatyczne. Rozumie się je szerzej jako zdefiniowane w uniwersum kulturowym 
zjawiska, których pojawienie się wywołuje określone emocje oraz rozmaite działania 
jednostek. Innymi słowy, mechanizm funkcjonowania emocji jest na wskroś biopsy-
chiczny, ale ich treści mają charakter społeczno -kulturowy. Strach, tak jak i lęk, poja-
wia się bowiem, gdy wyobrażamy sobie, iż zagrożone są istotne dla nas wartości, a za-
równo wyobrażenia, jak i wartości mają zdecydowanie społeczną naturę. U człowieka 
żyjącego w XIX w. informacja o tym, że dany produkt jest genetycznie zmodyfiko-
wany, nie wzmogłaby strachu tak długo, aż ktoś nie wytłumaczyłby mu, co to właści-
wie znaczy i jakie mogą być tego negatywne konsekwencje. Z tego samego powodu 
śmieszy nas obecnie rozpowszechnione kiedyś przekonanie, że ziemniak jako rosnący 
w ziemi „owoc diabła” jest trujący i wyjaławia ziemię, a jego spożycie może prowadzić 
do poronień i wielu chorób21. W obu przypadkach mamy do czynienia z kulturami, 
w których w świetle szerszego korpusu wiedzy jako zagrożenia zdefiniowane zosta-
ły inne zjawiska. Za Mary Douglas i Aaronem Wildavskym można powiedzieć, że 
w każdej kulturze spośród nieograniczonej liczby wszelakich zagrożeń tylko niektóre 
są społecznie „wybierane” i definiowane jako wzbudzające niepokój22.

Ów społeczny wybór zjawisk wzbudzających strach, jak już zasygnalizowano, wią-
że się z wartościami rozpowszechnionymi w danym społeczeństwie. Przyjmując, że 
strach to aktywizująca do działania emocja, pojawiająca się w sytuacji dostrzeżenia 
zagrożenia istotnych dla nas wartości, pomocne będzie określenie specyfiki hierarchii 
wartości w społeczeństwach późnego kapitalizmu. Dlatego przydatny trop wiedzie 
do teorii Ronalda Ingleharta dotyczącej pojawienia się wartości postmaterialistycz-
nych. Teoria ta odnosi się do przemian w sferze aksjologicznej współczesnych społe-
czeństw zachodnich, które opisywane są za pomocą takich kategorii analitycznych, 
jak późna nowoczesność czy późny kapitalizm. Nie powinno chyba budzić wątpliwo-

20 Więcej na temat definiowania strachu i lęku w naukach o kulturze można znaleźć w: F. Czech, 
Koszmarne scenariusze…, s. 77 i nast.

21 Zob.: M. Pluss, Tylko bez paniki…, s. 18.
22 Zob. M. Douglas, A. Wildavsky, Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and 

Environmental Dangers, Berkeley 1983. Więcej na ten temat oraz o różnicach między strachem a lę-
kiem można przeczytać w: M. Pluss, Tylko bez paniki…
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ści stwierdzenie, że wszystkie wymienione etykiety nie tylko komplementarnie opi-
sują współczesną rzeczywistość najbardziej rozwiniętych państw, ale też są wzajemnie 
powiązane. Zmiany w systemie gospodarczym wiążą się z szerszymi przemianami 
społecznymi i modyfikacjami hierarchii wartości jednostek. Rozwój technologiczny 
wpłynął zarówno na wykształcenie się późnego kapitalizmu (m.in. przez spadek kosz-
tów produkcji prowadzący do wykształcenia się postfordyzmu i rosnącej roli marke-
tingu oraz postindustrialnego rozwoju sektora usługowego), późnej nowoczesności 
(np. rozwój zaliczanych do sektora usług mediów oraz systemów eksperckich), jak 
i na zaspokojenie podstawowych potrzeb i pojawienie się wartości postmaterialistycz-
nych. Inglehart pisze: W 1970 r. postawiliśmy hipotezę, że porządek podstawowych 
wartości zachodniego społeczeństwa przesuwa się od materializmu do postmaterializmu 
– od nadawania najwyższej rangi zagadnieniom fizycznego utrzymania i bezpieczeństwa 
do silniejszego nacisku na poczucie przynależności, autoekspresję i jakość życia. Ów zwrot 
swym początkiem sięgał bezprecedensowego poziomu bezpieczeństwa, zarówno fizyczne-
go, jak i ekonomicznego, jakie charakteryzowało erę powojenną23.

Do wartości postmaterialistycznych należy zaliczyć z pewnością ochronę środo-
wiska i wartości wiążące się z myśleniem proekologicznym24. To właśnie stan śro-
dowiska naturalnego stanowi chyba najbardziej symptomatyczną przyczynę obaw 
we współczesnych rozwiniętych społeczeństwach. Nigdy wcześniej nie dostrzega-
no tego typu zagrożeń tak wyraźnie, jak obecnie. W ostatnich dekadach niepokoje 
wzbudza głównie przekonanie o antropogenicznym ocieplaniu się klimatu, chociaż 
jeszcze w latach 70. XX w. obawiano się – jak to uwiecznili muzycy zespołu rocko-
wego The Clash w przywołanym w motto utworze – że zbliża się epoka lodowco-
wa. Bez względu jednak na rozmaite wewnętrzne przeobrażania pojemna katego-
ria obaw ekologicznych po opublikowaniu w 1962 r. przez Rachel Carson Silent 
Spring weszła na stałe do kanonu narracji o wyzwaniach współczesności. Dobitną 
egzemplifikację tej narracji z ostatnich lat stanowi film dokumentalny Niewygodna 
prawda w reżyserii Davisa Guggenheima. Ten głośny materiał zbudowany na kan-
wie wykładu byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ala Gore’a reklamo-
wany był hasłem: Nie zobaczysz bardziej przerażającego filmu!25. W promujących go 
materiałach przeznaczonych dla dziennikarzy można przeczytać: Ludzkość siedzi na 
bombie zegarowej. Jeśli większość naukowców ma rację, mamy dziesięć lat, żeby zapo-
biec olbrzymiej katastrofie, która może zniszczyć cały system klimatyczny naszej planety, 
doprowadzając do niespotykanych zmian pogodowych, powodzi, suszy, epidemii i zabój-
czych temperatur26.

Anthony Giddens uznał zmiany klimatyczne za jedno z najistotniejszych wy-
zwań współczesności i poświęcił mu pracę Klimatyczna katastrofa. Już w pierwszym 

23 R. Inglehart, Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, przeł. S. Czernik, [w:] Socjologia. Lektury, 
red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005, s. 334.

24 Zob.: tenże, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton 1990, s. 383.
25 http://www.kinomaniak.pl/film/pressbook/182,1,1, 18 I 2012.
26 Tamże.
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zdaniu zapowiada: ta książka jest o koszmarach27. Z przytoczonych przez niego da-
nych wynika, że 44% respondentów w Stanach Zjednoczonych oceniło global-
ne ocieplenie jako „bardzo ważny” problem. Giddens od razu jednak dodaje, że 
znalazło się ono dopiero na 18. miejscu na liście rzeczy, które budziły ich niepokój28. 
Wiele osób rzeczywiście może deklarować, że dostrzega zagrożenie, ale w zasadzie 
nie modyfikować z tego powodu swoich działań. Niemniej jednak Giddens przyta-
cza również informacje wskazujące na to, że spora grupa osób na tyle mocno oba-
wia się zmian klimatycznych, iż zmienia swój styl życia. Badania przeprowadzone 
w Wielkiej Brytanii przez DEFRA pozwoliły podzielić społeczeństwo na siedem grup 
ze względu na ich ocenę zagrożenia, jakie niesie zmiana klimatyczna, oraz chęci, by 
reagować na nią na poziomie praktyk życia codziennego. Jedna grupa to „pozytywni 
zieloni”, którzy godzą się z tym, że muszą zrobić ile tylko mogą, by ograniczyć własny 
wpływ na środowisko. Stanowili oni 18% próby z badanej populacji29. Pewne elemen-
ty postaw kształtowanych przez obawy przed zmianami klimatycznymi dostrzec 
można również w grupie „strażników odpadów” (12% populacji) i „zatroskanych 
konsumentów” (14%). Siła sprawcza obaw klimatycznych uwidacznia się również 
w rozwoju organizacji pozarządowych zajmujących się ekologią. Tylko Greenpeace, 
jak informuje w raporcie za rok 2010, zdołał w ciągu roku zebrać 226 mln euro, 
15% więcej niż rok wcześniej. Aż 95% tej sumy pochodziło od indywidualnych 
darczyńców (prawie 3 mln osób) ze wszystkich części świata, chociaż niemal trzy 
czwarte środków zebrano w samej Europie, gdzie wartości postmaterialistyczne są 
najbardziej rozpowszechnione30.

Wzrost znaczenia wartości postmaterialistycznych i obaw z nimi związanych do-
strzega również Furedi, chociaż czyni to mimochodem i nie rozwija tego wątku. 
W Culture of Fear przywołuje on interesujące badania Jeffreya Berry’ego, który ana-
lizuje znaczenie w polityce amerykańskiej kwestii związanych z jakością życia, czyli 
motywowanych postmaterialistycznymi wartościami […] kwestii, takich jak sprawy kon-
sumenckie, ochrona środowiska i praktyki dobrego rządzenia31. Berry wyliczył, że od lat 
60. XX w., kiedy ponad 70% amerykańskiego ustawodawstwa dotyczyło alokacji za-
sobów ekonomicznych, wielkość ta spadła do 30% w roku 1991. W tym czasie pro-
porcjonalnie wzrosła liczba ustaw motywowanych wartościami postmaterialistycz-
nymi. Bezpieczeństwo stało się podstawową wartością polityczną nawet dla takich 
aktorów sceny publicznej, jak związki zawodowe. Mimo że ciągle kojarzą się one 
z walką o podwyższenie pensji pracowników, to zdaniem Furediego coraz częściej, 
przynajmniej w najbardziej rozwiniętych krajach Zachodu, ich działania koncentrują 
się nie tyle na poprawie sytuacji finansowej pracowników, co na podniesieniu pozio-
mu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

27 A. Giddens, Klimatyczna katastrofa, przeł. M. Głowacka -Grajper, Warszawa 2010, s. 9.
28 Tamże, s. 113.
29 Tamże, s. 114.
30 http://www.greenpeace.org/international/en/about/reports/#a0, 18 I 2012.
31 F. Furedi, Culture of Fear…, s. 182.
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Inną częstszą niż w przeszłości przyczyną obaw są również zagrożenia dla postma-
terialistycznych wartości związanych z autoekspresją. Do tej kategorii należą nie tylko 
obawy o wolność ekspresji artystycznej czy wolność słowa, które przed drugą połową 
XX w. miały znacznie mniejszy zasięg. To również cały katalog zagrożeń dla wspiera-
jących te wartości instytucji systemu demokratycznego i praw człowieka. Zaliczyć do 
tej grupy można obawy o łamanie praw (do wyrażania swojej tożsamości) mniejszo-
ści etnicznych, religijnych i seksualnych. Wymienione zagrożenia składają się na sze-
roką gamę obaw o wolność osobistą. Bodźcem wywołującym zaniepokojenie często 
są konkretne wydarzenia lub rozwiązania prawne, takie jak zwiększające uprawnienia 
kontrolne organów władzy i pozwalające ograniczyć wolność osobistą ustawy Patriot 
Act i Homeland Security Act przyjęte w Stanach Zjednoczonych po zamachach z 11 
września 2001 r. mimo głośno wyrażanych obaw i protestów społeczeństwa amery-
kańskiego. Ustawy tego typu nie wywołują może szczególnie spektakularnej pani-
ki, ale emocje z nimi związane ujawniają się z coraz większą częstotliwością. Tylko 
w stosunkowo krótkim okresie pracy nad niniejszym tekstem poważny niepokój elit 
Unii Europejskiej wzbudziły przyjęte przez rząd Viktora Orbána ustawy regulujące 
m.in. funkcjonowanie mediów, a angielskojęzyczna wersja Wikipedii została wyłą-
czona na 24 godziny, aby w ten sposób wskazać na zagrożenia ograniczenia wolno-
ści słowa kryjące się za złożonymi w Kongresie Stanów Zjednoczonych projektami 
prawa przeciwko piractwu internetowemu32. Jednak największe obawy w ostatnim 
okresie wywołała treść (i sposób zatwierdzania) międzynarodowej umowy w sprawie 
ochrony własności intelektualnej określanej akronimem ACTA (Anti -Counterfeiting 
Trade Agreement). W samych tylko największych miastach Polski w spontanicznych 
protestach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Była to jedna z większych akcji 
protestacyjnych zorganizowanych w III Rzeczypospolitej bez zaplecza organizacyjne-
go żadnej partii, związków zawodowych czy innej silnej organizacji.

Głęboko zakorzeniony niepokój o osobistą wolność tkwi w nas jednak nawet 
wówczas, gdy nie pojawiają się nowe informacje o planach prawnego ograniczenia 
naszej swobody. W czasach ogromnych możliwości technologicznych oraz niespoty-
kanego dotąd rozrostu instytucji państwowych – co dobrze ilustrują dane mówiące, że 
odsetek PKB redystrybuowany przez instytucje państwowe wzrósł z 4,6% w 1870 r. 
do 13,3% w 1960 r. i 18,2% w roku 199533 – niejako z definicji przyjmuje się, że 
wartość, jaką stanowi szeroko rozumiana wolność, może być zagrożona. Istnieje po-
czucie, że prywatne korporacje i agencje rządowe już nas inwigilują na każdym kroku 
– podsłuchują rozmowy, kontrolują pocztę i śledzą każdy ruch w Internecie oraz, za 
pomocą kamer przemysłowych, w przestrzeni miejskiej. „Gazeta Wyborcza” dono-
si, że polskie służby są rekordzistami Europy w inwigilacji mieszkańców, gdyż policja 
i inne służby ponad 1,8 raza sięgały do bilingów obywateli34. W reprezentatywnych 

32 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:SOPA_initiative/Learn_more, 18 I 2012.
33 Zob.: V. Tanzi, L. Schuknecht, Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective, Cambridge– 

–New York 2000, s. 25-34.
34 Polskie służby są rekordzistami Europy w inwigilacji mieszkańców, „Gazeta Wyborcza” 2012, 2 IV.
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badaniach opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie „Daily Telegraph” 79% 
brytyjskich respondentów stwierdziło, że ze względu na rosnącą gwałtownie liczbę 
kamer przemysłowych, biometryczne paszporty oraz procedury pobierania odcisków 
palców już teraz Wielką Brytanię można nazwać społeczeństwem inwigilacji (surve-
illance society)35. Takie deklaracje mogą dziwić w kraju powszechnie uznawanym – 
np. w raportach Freedom House – za wolny, w okresie, gdy wolności obywatelskie 
mają szerszy zakres niż kiedykolwiek wcześniej. Świadczyć one mogą nie tylko o świa-
domości szerszego spektrum zagrożeń dla wolności, ale i o tym, że wolność stanowi 
ważniejszą niż w przeszłości wartość.

Istotę tego rodzaju niepokoju sugestywnie opisał Timothy Melley: niepokoje, po-
mimo częstego pojawiania się w różnorodnych powojennych narracjach, przyjmują nie-
słychanie jednolitą formę, którą będę nazywał p a n i c z n y m  s t ra c h e m  o  p o d m i o -
t ow o ś ć  (agency panic). Przez paniczny strach o podmiotowość rozumiem silną obawę 
przed jawną utratą autonomii lub kontroli nad własnymi czynami – przekonanie jed-
nostki o tym, że jej działania są kontrolowane przez kogoś innego albo że została ona 
„zaprogramowana” przez kogoś z zewnątrz. Najbardziej dobitnie obawa ta wyrażana 
jest w literaturze i filmie, jednak leżący u jej podstaw pogląd na świat stanowi kluczowy 
topos także w literaturze faktu i publicystyce. W większości przypadków paniczny strach 
o podmiotowość ma dwie cechy. Pierwszą stanowi podenerwowanie lub niepewność odno-
śnie do przyczyn postępowania jednostki. Lęk ten czasami przejawia się w przekonaniu, 
że świat pełen jest „zaprogramowanych” lub „poddanych praniu mózgu” osobników, nie-
wolników, ludzkich robotów albo „masowo produkowanych” ludzi. Uczucie to przedsta-
wione zostało w Paragrafie 22 Hellera, Mumbo Jumbo Reeda, Locie nad kukułczym 
gniazdem Keseya, praktycznie we wszystkich pracach Burroughsa, dużej liczbie utwo-
rów science -fiction oraz w wielu przywołanych już przeze mnie pozycjach zaliczanych 
do literatury faktu. Równie często paniczny strach o podmiotowość bierze się z poczucia, 
że jest się manipulowanym przez potężne siły zewnętrzne. Wiele powojennych narracji 
przedstawia bohaterów, którzy czują, że tylko odgrywają rolę w scenariuszu napisanym 
przez kogoś innego, albo wierzą, że nawet ich najbardziej indywidualne cechy zostały im 
w jakiś sposób nadane36.

Wskazany rodzaj strachu wywoływany przez ogromne możliwości kontroli jed-
nostek przez instytucje państwowe i korporacje nierzadko przyjmuje postać rozma-
itych teorii spiskowych. Strach przed utratą wolności sprawia, że jesteśmy wyczuleni 
na dopatrywanie się różnorodnych spisków i tajnych sprzysiężeń. Nie zawsze tam, 
gdzie one rzeczywiście istnieją. Oczywiście teorie spiskowe nie są nowym zjawiskiem. 
Niemniej jednak obecnie, jak trafnie zauważył Peter Knight, teorie spiskowe przestały 
być już jedynie retoryką zaściankowych histeryków i stały się lingua franca wielu zwy-
czajnych Amerykanów. Zwłaszcza po zabójstwie prezydenta Kennedy’ego w 1963 roku 

35 http://cdn.yougov.com/today_uk_import/YG -Archives -pol -dTel -SurveillanceSociety -061204.pdf, 
18 I 2012.

36 T. Melley, Agency Panic and the Culture of Conspiracy, [w:] Conspiracy Nation. The Politics of Paranoia 
in Postwar America, red. P. Knight, New York 2001, s. 62 (o ile nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia 
w tekście własne – F.Cz.).
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teorie spiskowe stały się zwyczajnym elementem życia politycznego i rzeczywistości kultu-
rowej. Teorie spiskowe nie tyle stanowią okazjonalną pełną inwektyw retorykę skierowaną 
wobec domniemanych spiskowców, co nieodłączny element sposobu myślenia wielu prze-
ciętnych ludzi o tym, kim są i jak działa świat37.

Charakterystyczną cechą takiego współczesnego konspiracyjnego postrzegania 
świata jest to, że obecnie teorie spiskowe w mniejszym stopniu stanowią ekspresję alarmi-
stycznych lęków dotyczących incydentalnych prób zburzenia istniejącego porządku rzeczy 
niż wyraz nie całkowicie bezpodstawnych podejrzeń o to, że istniejący porządek opiera się 
na konspiracji. Analogiczne przemiany przeszedł styl kultury konspiracji, przeistaczając 
się ze sztywnych przekonań na temat konkretnych demonizowanych wrogów w cyniczne 
i uogólnione poczucie wszechobecności – a nawet konieczności – tajnych, konspirujących 
siły w świecie, w którym wszystko jest ze sobą powiązane38. W istocie charakterystyczne 
dla dzisiejszych czasów teorie spiskowe wskazują raczej na długofalowe oddziaływa-
nie ukrytych wewnętrznych sił niż na ataki z zewnątrz. To korporacje międzynarodo-
we, służby specjalne i inne instytucje rządowe, media oraz nieformalne grupy intere-
su w administracji państwowej, a nie Żydzi i loże masońskie uznawane są najczęściej 
za podmioty działające wbrew interesom zwykłych ludzi i stanowiące zagrożenie dla 
ich wolności.

Melley twierdzi, że paniczny strach o podmiotowość wynika z dostrzeżenia sys-
temu kontroli społecznej przez jednostkę postrzegającą siebie jako w pełni autono-
miczny i racjonalny podmiot. Dla kogoś, kto odmawia wyrzeczenia się założeń libe-
ralnego indywidualizmu, dostrzeżone dopiero co formy kontroli wydają się często tak 
trudne do uwierzenia i zaakceptowania, że reakcją może być tylko lęk, dramatyzowanie 
lub panika39.

Także Karen Horney wskazywała na podobne konsekwencje sprzeczności między 
pozorną wolnością jednostki a rzeczywistym jej ograniczeniem sprawiające, że jednost-
ka oscyluje przez to między poczuciem nieograniczonej swobody w kierowaniu swym 
losem a poczuciem absolutnej bezradności40. Ale zdaniem Horney współczesne społe-
czeństwa generują lęk jeszcze na zupełnie innych poziomach. Anna Grzegorek ujęła 
jej diagnozę w sposób następujący: Kiedy siedemdziesiąt lat temu psychoanalityczka 
Karen Horney mówiła o „neurotycznej osobowości naszych czasów”, miała na myśli nie 
tylko to, że nerwice są częstym zaburzeniem, ani nie wyłącznie to, że osobowości neuro-
tyków mają wiele wspólnych cech, ale przede wszystkim to, że podstawowe podobieństwa 
między neurotykami są konsekwencją zjawisk istniejących w kulturze. Analizując zabu-
rzenia osobowości towarzyszące różnym typom nerwic, Horney zauważyła, że chociaż 
zaburzenia te przejawiają się bardzo różnie i stoją za nimi różne mechanizmy, to pro-
blemy, z jakimi zmagają się ludzie, są podobne. Najpopularniejsze to: rywalizacja, lęk 

37 P. Knight, Conspiracy Culture. From the Kennedy Assassination to The X -Files, London 2000, s. 3.
38 Tamże.
39 T. Melley, Agency Panic…, s. 65.
40 K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, przeł. H. Grzegołowska, Warszawa 1982, 

s. 187.
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przed niepowodzeniem, izolacja uczuciowa, nieufność wobec innych i samych siebie41. 
Wskazane źródła neurotyczności mają zdecydowanie niematerialistyczny charakter. 
Jednakże do tej listy należy dodać jeszcze jedną istotną przyczynę niepokojów opisy-
waną przez Horney. Wynika ona ze sprzeczności między naszymi potrzebami a trud-
nościami w ich zaspokajaniu. Ze względów ekonomicznych potrzeby nasze są ciągle 
rozbudowywane za pomocą reklamy, nawoływania do konsumpcji i do dotrzymywania 
kroku sąsiadom. Większość ludzi ma jednak w rzeczywistości ograniczone możliwości 
zaspokajania takich potrzeb, co prowadzi do ciągłej rozbieżności między pragnieniami 
a ich spełnianiem42.

Uwaga Horney pozwala płynnie przejść do strachu związanego z bardziej podsta-
wowymi wartościami. Pojawienie się i wzrost znaczenia wartości postmaterialistycz-
nych nie doprowadziły przecież do zaniknięcia niepokojów wywołanych zagrożeniem 
wartości materialistycznych. One zawsze mają bardziej rudymentarny charakter, 
a niepokoje nimi wywołane niejednokrotnie przybierają zacznie ostrzejsze formy niż 
w przypadkach opisanych powyżej. Gwałtowny przypływ emocji i rzeczywista pa-
nika najczęściej pojawiają się właśnie w przypadku zagrożenia wartości materiali-
stycznych. Dzieje się tak, gdyż istotę tych niepokojów stanowi zagrożenie dla funda-
mentalnej wartości, jaką jest życie. W zasadzie bowiem wymieniane przez Ingleharta 
wartości materialistyczne – czyli te dotyczące fizycznego utrzymania i bezpieczeństwa43 
– tożsame są z podstawowymi potrzebami z hierarchii Abrahama Maslowa.

Strach wywołany zagrożeniem wartości materialistycznych obecny jest we wszyst-
kich społeczeństwach. Niemniej jednak we współczesnych społeczeństwach docho-
dzi do charakterystycznych przemian tego typu strachu. Nie chodzi tylko o to, że 
otaczające nas ze wszystkich stron komunikaty reklamowe, jak wskazała Horney 
w przytoczonym fragmencie, nieustannie rozbudzają w nas potrzeby stricte mate-
rialistyczne. W państwach najbardziej rozwiniętych, które wkroczyły w opisywaną 
już przez Jana Strzeleckiego „erę obfitości”44, z jej rozwiniętym systemem pomocy 
socjalnej i produkcją żywności przekraczającą potrzeby konsumpcyjne obywateli, 
głód nie pobudza już strachu tak jak w przeszłości. Tę przeszłość trudno nam nawet 
sobie wyobrazić. W tym celu pomocne może okazać się to, co Martin Pollack pisze 
o Galicji sprzed wieku: Klęski żywiołowe, susza, grad i powodzie prowadzą do niepoko-
ju i do słabych zbiorów, panuje głód: według ostrożnych obliczeń każdego roku na skutek 
choroby głodowej umiera w Galicji co najmniej pięćdziesiąt tysięcy osób. 1847, 1849, 
1855, 1876, 1889 to lata głodu albo w całej Galicji, albo w poszczególnych, często spo-
rych, częściach królestwa45, kiedy ofiar głodu jest jeszcze więcej. Obecnie w krajach 
najbardziej rozwiniętych w badaniach opinii publicznej nie zadaje się pytania: „Czy 
w ciągu ostatnich trzech miesięcy choć raz zdarzyło się, że odczuwałeś/aś głód i nie 

41 A. Grzegorek, Czasy osobowości, „Znak” 2005, nr 6, s. 11.
42 K. Horney, Neurotyczna osobowość…, s. 187.
43 R. Inglehart, Pojawienie się wartości…, s. 334.
44 Por.: J. Strzelecki, Niepokoje amerykańskie, Warszawa 2004.
45 M. Pollack, Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji, przeł. K. Niedenthal, Wołowiec 2011, s. 63.
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miałeś/aś co zjeść”, na które odpowiadają respondenci np. na Filipinach46. Rzecz ja-
sna, pojedyncze osoby obawiają się głodu47, ale znacznie częściej mamy do czynienia 
ze strachem przed bezrobociem, które może prowadzić do ubóstwa i w dalszej kon-
sekwencji do głodu. Podobny charakter ma też strach przed kryzysem i jego skutka-
mi. Strach przed głodem w tym wypadku również jest „obudowany” znacznie real-
niejszymi obawami o stan gospodarki. Takie obudowanie podstawowego strachu nie 
oznacza, że go nie ma. Można sadzić, że w przypadku nasilenia się niekorzystnych 
trendów gospodarczych łatwo zostanie on odpakowany i przybierze znane z historii 
formy.

Drugie oprócz głodu istotne i występujące od wieków źródło strachu, które nie 
wiąże się bezpośrednio z wartościami postmaterialistycznymi, stanowi możliwość na-
głej utraty życia. Na tym polu również dochodzi do przemian względem społeczeństw 
tradycyjnych. Obawy tego rodzaju ulegają znacznie bardziej złożonym przemianom 
niż tylko nieustannie historycznie zmieniający się stopień rozpowszechnienia obaw 
przed, dajmy na to, atakiem rabunkowym. Oczywistym procesem jest też zanika-
nie jednych obaw i pojawianie się innych w związku z rozwojem technologicznym. 
Z jednej strony choroby, które kiedyś były nieuleczalne i budziły trwogę, stają się 
uleczalne, a z drugiej strony pojawiają się nieobecne wcześniej obawy przed śmiercią 
w katastrofach komunikacyjnych – czy to drogowych, czy lotniczych.

Symptomatyczny dla współczesnych czasów przypadek stanowi strach przed 
terroryzmem. Przesunięcie polega tu na demokratyzacji dotychczas „elitarnego” 
zagrożenia. Istotą terroryzmu jest zastraszenie mające wymusić określone decyzje 
polityczne. We wcześniejszych okresach zamachów spodziewać się mogli przede 
wszystkim rządzący i inne wpływowe osobistości. Zwykli ludzie musieli się obawiać 
raczej grabieży. Dopiero jednoczesny rozwój możliwości technologicznych pozwala-
jących niewielkiej grupie wyrządzić relatywnie duże szkody, wykształcenie się syste-
mu medialnego szeroko nagłaśniającego spektakularne wydarzenia oraz umacnianie 
się demokracji zwiększającej wpływ obywateli na życie polityczne sprawiły, że celami 
ataków stały się duże grupy zwykłych obywateli. Chociaż zjawisko terroryzmu jest 
znacznie starsze, to tak naprawdę dopiero od drugiej połowy XX w. i w jeszcze więk-
szym stopniu od zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 r. stało się ono wy-
razistym toposem kultury współczesnej. Obecne jest wszędzie: od hermetycznych 
esejów Baudrillarda przez wielkie produkcje hollywoodzkie po najróżniejsze popu-
larne internetowe teorie spiskowe. Społecznie definiowany impuls uruchamiający 
jednostkowe uczucie strachu został tak mocno zinternalizowany, że nawet w Polsce, 
gdzie jak dotąd nie doszło do zamachów terrorystycznych, w 2006 r. 53% respon-
dentów wyraziło przed nimi obawę. W takich krajach, jak Stany Zjednoczone, Izrael 

46 Zob.: M. Mangahas, SWS Monitoring of Self -Rated Deprivation, [online] http://www.sws.org.ph/, 
19 XII 2011. W ciągu ostatnich czternastu lat liczba osób udzielających pozytywnej odpowiedzi na 
to pytanie wahała się między 7 a 21%.

47 Mogą to być osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, ale też te, które głodu doświadczyły 
w przeszłości. Jeden z członków mojej rodziny – Albert Juszkiewicz – przez całe życie po powrocie 
z obozu koncentracyjnego miał przygotowaną na wszelki wypadek torbę z suchym prowiantem.
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czy Wielka Brytania, zagrożenie to wskazuje aż ponad 90% badanych48. Obawy 
przed terroryzmem nie sprowadzają się jednak wyłącznie do ankietowych deklara-
cji niepokoju. Wiele mówiące pod tym względem są dane o konsekwencjach zama-
chów z 11 września 2001 r.

Obywatele Stanów Zjednoczonych po atakach zaczęli autentycznie żyć tym za-
grożeniem. Z badań Leonie Huddy i jej współpracowników wynika, że w pierwszych 
dniach po 11 września 21% Amerykanów skarżyło się na kłopoty z  koncentracją 
w trakcie pracy lub podczas wykonywania codziennych czynności, a 13% miało kło-
poty ze snem49. Jednakże tego rodzaju najostrzejsze stany emocjonalne przejawiające 
się na poziomie somatycznym były stosunkowo krótkotrwałe i dotyczyły niewiel-
kich części populacji. Niemniej jednak można wskazać inne jeszcze wskaźniki stra-
chu, które – choć nie tak oczywiste jak wskaźniki psychologiczne – są czymś więcej 
niż tylko ankietowymi deklaracjami niepokoju. Badania Huddy ukazały, że po ata-
kach wzrosło zainteresowanie informacjami medialnymi (mierzone nie tylko dekla-
racjami respondentów, ale i danymi o wynikach sprzedaży prasy), w których więcej 
miejsca zajął nieobecny wcześniej temat terroryzmu. Dane od operatorów transportu 
publicznego świadczą też, że w pierwszym okresie po zamachu ludzie rezygnowali 
z podróżowania samolotami, a w niektórych regionach spadła również liczba osób 
korzystających z transportu miejskiego. Jeszcze bardziej długofalowy charakter miała 
zmiana percepcji rzeczywistości i zachowań, które sprawiły, iż spadła nie tylko liczba 
pasażerów linii lotniczych, ale również notowania na nowojorskiej giełdzie i obro-
ty handlowe firm amerykańskich z zagranicznymi kontrahentami. Wyjątek stanowił 
ponad dwudziestoprocentowy wzrost obrotów amerykańskich sieci jubilerskich50. 
Zjawisko to tłumaczono przemianami w hierarchii wartości Amerykanów, którzy – 
jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pat Precian – zaczęli większą wagę przy-
kładać do udanego życia rodzinnego kosztem kariery, a przynajmniej postanowili się 
ustatkować, spodziewając się niepewnych czasów. Większa liczba zaręczyn przełożyła 
się zaś na przywołany wzrost dochodów jubilerów51.

Niewątpliwe podłoże emocjonalne miało również stosunkowo szerokie poparcie 
Amerykanów dla przywołanych już wcześniej aktów prawnych Patriot Act i Homeland 
Security Act, zwiększających kompetencje służb odpowiedzialnych za utrzymanie bez-
pieczeństwa. Widać tu ciekawe zjawisko konfliktu między różnego rodzaju obawa-
mi. To strach przed kolejnymi atakami osłabił strach przed ograniczaniem wolności 
jednostek. Gdyby nie poczucie zagrożenia terroryzmem, o wiele trudniej byłoby zni-

48 http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportDownload.asp?seqNo=156, 18 I 2012.
49 Zob.: L. Huddy [i in.], Fear and Terrorism: Psychological Reactions to 9/11, [w:] Framing Terrorism. 

The News Media, the Government, and the Public, red. P. Norris, M. Kern, M. Just, London–New 
York 2003, s. 255-276.

50 Zob.: B. Christiansen, Divided We Fall. Family Discord and the Fracturing of America, New Brunswick 
2006, s. 148.

51 Zob.: Surviving 9/11. Impact and Experiences of Occupational Therapy Practitioners, red. P. Precian, 
Binghamton 2004, s. 181. Informacje zawarte w powyższym akapicie pochodzą z: F. Czech, 
Koszmarne scenariusze…, s. 97-98.
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welować opór społeczny wobec proponowanych rozwiązań. Wynika z tego, że strach 
niekoniecznie się kumuluje. Paradoksalnie bowiem strach można przełamać nie tyl-
ko odwagą, lecz także innym strachem.

PodsuMowAnie

Przedstawione powyżej bodźce wywołujące strach naturalnie nie wyczerpują listy 
obaw charakterystycznych dla najbardziej rozwiniętych współczesnych społeczeństw. 
Taką listę zjawisk definiowanych we współczesnej kulturze jako niebezpieczne można 
rozwijać w nieskończoność. Być może najbardziej charakterystyczną cechą strachu we 
współczesnych mocno zróżnicowanych wewnętrznie, wielokulturowych i zindywi-
dualizowanych bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości społeczeństwach jest właśnie 
wielość różnorodnych, czasami sprzecznych obaw. W społeczeństwach, w których 
zdecydowana większość ludności żyła z uprawy roli, perspektywa klęski nieurodzaju 
znacznie bardziej jednoczyła niż obecnie. Nie należy przez to rozumieć, że w czasach 
późnej nowoczesności nie istnieją obawy żywione przez znaczną część jakiegoś społe-
czeństwa. Tak nie jest. W różnorodnych konfiguracjach obaw kształtujących zacho-
wania osób zajmujących odmienne pozycje w strukturze społecznej odnaleźć można 
takie kulturowo zdefiniowane zagrożenia, które występują znacznie częściej niż po-
zostałe i są wspólne dla różnych segmentów społeczeństwa. Właśnie na nie zwrócono 
uwagę w tym artykule.

Mam nadzieję, że udało mi się zarysować specyfikę kulturowych treści współcze-
snego strachu. Wierzę, że zestawiając przywołane przeze mnie kwestie z tymi, które 
budziły powszechne obawy między XIV a XVIII w., można wyraźnie dostrzec od-
mienny profil współczesnego strachu. Starałem się pokazać, że społeczeństwa późnej 
nowoczesności i późnego kapitalizmu nie doświadczają strachu w jakiejś radykalnie 
większej mierze niż w przeszłości. Jeżeli Moïsi i Furedi twierdzą, że obecnie w krajach 
Zachodu strach odgrywa większą rolę niż w przeszłości, to są w błędzie. Obecnie bo-
imy się po prostu innych rzeczy. Współczesne niepokoje – na podobnej zasadzie, jak 
to miało miejsce w przeszłości – związane są z aktualnymi warunkami życiowymi, 
które znalazły swój wyraz w obecnym uniwersum kulturowym. Być może współ-
czesny człowiek przeciętnie boi się śmierci bardziej niż w przeszłości. Nikt nie jest 
w stanie tego zbadać. Nauki o kulturze są w stanie jedynie analizować dawne i nowe 
przekazy kulturowe – czy to budzące trwogę średniowieczne kazania, czy też współ-
czesne alarmistyczne doniesienia medialne – świadczące o istnieniu wartości, których 
utraty ludzie szczególnie się obawiają. Trudno jednak o podstawy do stwierdzenia, 
że najbardziej rozwinięte współcześnie społeczeństwa są radykalnie bardziej zdomi-
nowane przez strach. Z pewnością zaś można wykluczyć twierdzenie, że obecnie roz-
powszechnił się jedynie wyjątkowo irracjonalny, nieuzasadniony rodzaj strachu sta-
nowiący przejaw jakiejś ukrytej wady współczesnego systemu społecznego. Niemniej 
jednak, mimo różnych mankamentów, analizy Furediego i Moïsiego są moim zda-
niem godne uwagi. Przede wszystkim dlatego, że zwracają uwagę na emocje, któ-
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rym długo we wszystkich naukach o kulturze nie poświęcano należytej uwagi. Strach 
zawsze był ważną emocją kształtującą życie społeczne. Warto mu się przyglądać, bo 
treść naszych obaw wiele mówi o naszych społeczeństwach.

dr franciszek cZech, doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnio opublikował Koszmarne scena-
riusze. Socjologiczne studium konstruowania lęku w dyskursie globalizacyjnym (Kraków 
2010).
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