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1871-1918), wydanej w 2004 r. Ponadto autor jest członkiem „Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien” (Komisji do spraw historii parlamentaryzmu i partii politycznych) w Bonn oraz redakcji wydawnictwa
Aschendorff w Münster, specjalizującego się w literaturze historycznej i kulturoznawczej regionu westfalskiego.
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Zygmunt Bauman, Konsumowanie Ŝycia, przekład Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009,
ss. 163 [Tytuł oryginału: Consuming Life]

Przemiany współczesnego świata znajdują się w orbicie zainteresowań wielu badaczy reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Starają się oni w teoretyczny sposób ujmować zagadnienia związane z przeobraŜeniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi, z jakimi spotykamy się na przełomie XX i XXI w.
W gronie najbardziej twórczych pod tym względem myślicieli znajdują się politolodzy i socjolodzy ujmujący współczesność w ramy ponowoczesności i postmodernizmu1, tacy jak: Jean François Lyotard, Gianni Vattimo, Zygmunt Bauman, Frederic
Jameson, Ralf Dahrendorf czy Richard Rorty.
Większość z nich jako podstawę swoich rozwaŜań przyjmuje koncepcję rozwoju
społeczeństwa ujmowaną w szeregu: od społeczeństwa tradycyjnego (naturalnego) do
———————
1

W wydanym w 2006 roku Słowniku myśli społeczno-politycznej czytamy, Ŝe „ponowoczesność
lub postnowoczesność to formacja społeczno-kulturowa czasów najnowszych. Jest to pewien
proces, wciąŜ trwający i rozgrywający się w konkretnym okresie; przełom lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych XX wieku moŜna przyjąć za cezurę czasową rozpoczynającą ponowoczesność. Nie ma ona jednak stałych, sztywno określonych granic; po części dlatego, iŜ jest to proces niezakończony. Ponowoczesność narodziła się w postindustrialnych społeczeństwach zachodnich, wcielających w Ŝycie doktrynę państwa dobrobytu. Tym, co odzwierciedla charakterystyczne cechy ponowoczesności jest postmodernizm – rozumiany szeroko jako zespół poglądów filozoficznych i światopoglądowych występujących w Ŝyciu społecznym, kulturze, sztuce
i literaturze. W kręgu zainteresowań myślicieli zajmujących się ponowoczesnością leŜy głównie
teoria społeczeństwa, filozofia polityki, filozofia społeczna, filozofia kultury”. J. Derek,
W. Kaute, M. Kaute-Porębska, R. Małek, A. Puszkow, J. Surzyn, P. Świercz, Słownik myśli społeczno-politycznej, Bielsko-Biała 2006, s. 494.

