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Gwałtowny przyrost liczby ludności w ostatnich 50 latach wia ̨że sie ̨ nie tylko z wyste ̨powaniem pewnych antagonizmów oraz problemem głodu w krajach trzeciego świata. Np.
w 1960 r. Ziemie ̨ zamieszkiwało 3 miliardy mieszkańców, a już w 1974 r. przekroczyliśmy
granice ̨ 4 miliardów. Był to pierwszy miliard w tak krótkim czasie. W 1988 r. skromne 4
miliardy zamieniły sie ̨ w 5. Obecnie szacuje sie ̨, iż Ziemie ̨ zamieszkuje około 7,2 miliarda
ludzi.
Fakt ten jest wart odnotowania także z tego wzgle ̨du, iż wzrost liczby ludności oznacza
dla korporacji, logicznie rozumuja ̨c, wzrost liczby konsumentów, a co za tym idzie wzrost
dochodów. Ponadto poprzez rozwój technologi tworzone sa ̨ nowe produkty, które z założenia także maja ̨ znaleźć nowych nabywców (pomijaja ̨c przy tym wielkość populacji).
Niewa ̨tpliwie zwia ̨zane jest to nieodzownie z tworzeniem sie ̨ społeczeństwa konsumpcyjnego oraz masowego. Trzeba produkować na coraz wie ̨ksza ̨ skale ̨, ale przede wszystkim
sztucznie wzbudzać potrzebe ̨ posiadania tych wszystkich nowości.
Konsumpcjonizm.
Problem konsumpcjonizmu we współczesnym społeczeństwie jest bardzo cze ̨sto podnoszony przez różnych teoretyków kultury, filozofów, politologów i socjologów. Można go
zdefiniować w ten sposób, iż jest to che ̨ć zdobywania dóbr materialnych i korzystania z
usług ponad miare ̨, która staje sie ̨ celem samym w sobie, a ilość posiadanych dóbr traktowana jest jako wyznacznik jakości życia i statusu. ”Ludzie chca ̨ konsumować coraz wie ̨cej
i w pewien sposób zatracaja ̨ sie ̨ w tej konsumpcji nie widza ̨c, że nie potrzebuja ̨ wcale nowych rzeczy i usług”. Tak naprawde ̨, to korporacje dzie ̨ki swym specom od marketingu,
którzy wykorzystuja ̨ mechanizmy psychologiczne (takie „reguła wzajemności”, „pote ̨ga
autorytetu”, „zaangażowanie i konsekwencja” i wiele innych), wmawiaja ̨ społeczeństwu,
że wszelkie nowinki i ”kolorowe wynalazki” sa ̨ do życia niezbe ̨dne. Cytuja ̨c Ericha Fromma:
„Cały świat w swoim bogactwie zostaje przekształcony w przedmiot konsumpcji. W akcie konsumpcji człowiek pozostaje pasywny i łapczywie pochłania
przedmiot konsumpcji (…). Przedmioty konsumpcji (…) nie sa ̨ odbierane pod
ka ̨tem rzeczywistych ludzkich uzdolnień, ale pod naciskiem jednego pote ̨żnego pragnienia: potrzeby posiadania i używania. Konsumpcja jest wyalienowana ̨ forma ̨ utrzymywania kontaktu ze światem, który nie jest już przedmiotem
zainteresowania i troski człowieka, lecz staje sie ̨ celem jego chciwości.”
W takim społeczeństwie, gdy posiadasz markowe ubrania, coraz to nowszy model smartphona, palmptopa, chodzisz do ekskluzywnych i drogich restauracji itd. stajesz sie ̨ „kimś”.
Rozrastaja ̨cy sie ̨ konsumpcjonizm nape ̨dza rozwój technologii, a co za tym idzie także nauki w niewłaściwym kierunku. W dalszym cia ̨gu nie wynaleziono skutecznych sposobów
na walke ̨ z dra ̨ża ̨cymi ludzkość chorobami jak rak w różnych postaciach czy Aids. W Afryce
dalej problemem jest wirus Ebola, na którego jak dota ̨d nie znaleziono skutecznego lekarstwa (być może zwia ̨zane jest to z polityka ̨ wielkich mocarstw w celu ograniczenia przyrostu liczby ludności w krajach trzeciego świata? Ale to jest już temat pod rozważania na
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inny artykuł). Jednocześnie powstaja ̨ cia ̨gle coraz to nowsze wynalazki, które maja ̨ po prostu bawić, zajmować czas nie wnosza ̨c do życia niczego wartościowego. Konsumpcjonizm
zwia ̨zany jest także powodowaniem poczucia nieszcze ̨ścia u tych, którzy nie be ̨da ̨c w stanie
osia ̨gna ̨ć określonego statusu materialnego, nie be ̨da ̨ zarazem mogli posia ̨ść tych wszystkich „kolorowych, plastikowych” dóbr. W zwia ̨zku z tym istnieje duże ryzyko, iż z tych
przyczyn be ̨da ̨ czuli sie ̨ gorsi, sfrstrowani, niedowartościowani. Zatem pe ̨dza ̨cy konsumpcjonizm może sie ̨ również przyczyniać do wzrastaja ̨cej liczby schorzeń psychicznych, czy
tez psychosomatycznych (w sieci znaleźć można wiele artykułów jak w ostatnich latach
przybywa ludzi cierpia ̨cych na tzw. choroby cywilizacyjne).
Odwołuja ̨c sie ̨ do filozofii Jeana Jacquesa Rousseau, rozwój cywilizacji uczynił z człowieka istote ̨ egoistyczna ̨ i agresywna ̨. Jest on ze swej istoty dobry (”niewinny”) i w czasach
poprzedzaja ̨cych rozwój cywilizacji, ”w stanie natury”, żył szcze ̨śliwy i wolny od zbe ̨dnych
potrzeb, popychaja ̨cych do walki z innymi ludźmi. Powstanie społeczeństwa, nierówność
w korzystaniu z dóbr i podział pracy zapocza ̨tkowały trwaja ̨cy do dziś upadek moralny
człowieka. Czyż nie nasuwa sie ̨ wniosek, że główne jego tezy sa ̨ nawet bardziej trafne, dobrze odzwierciedlaja ̨ rzeczywistość w erze konsumpcjonizmu, niż w czasach, w których
żył Rousseau?
W obecnym systemie - posiadaja ̨c, budujesz swoje ego i czujesz się przez to lepszym, zatracaja ̨c
swa ̨ dobra ̨, prawdziwa ̨ naturę.
Kultura masowa. Popkultura
Analizuja ̨c to zagadnienie odwołałem sie ̨ szczególnie do artykułu Włodzimierza Kaczocha pt. „Ludwika Krzywickiego teoria kultury masowej”, informacji znalezionych w internecie, ale także do własnych obserwacji.
„Kapitalistyczne sposoby wytwarzania i rozwój wielkich aglomeracji miejskich spowodowały zatomizowanie, a zarazem i zhomogenizowanie publiczności kulturalnej”
Jaka jest kondycja obecnej kultury masowej? Udzielaja ̨c odpowiedzi na to pytanie chyba
najtrafniej byłoby po prostu przeanalizować najpopularniejsze trendy panuja ̨ce w muzyce,
filmie, zobaczyć jakie programy sa ̨ ogla ̨dane najche ̨tniej. Należy zwrócić także uwage ̨ na
to, jakie sa ̨ główne przyczyny powstawania kultury masowej i tak, cytuja ̨c Włodzimierza
Kaczocha:
”Kultura kapitalistyczna została całkowicie podporza ̨dkowana regułom wynikaja ̨cym ze stosunków towarowo-pieniężnych (…) Wskutek rozwoju kapitalizmu sztuka, twórczość naukowa oraz bezinteresowne ongiś formy ludycznej zabawy, zostały wprza ̨gnięte w system towarowo-pieniężny (…)
Nauka, krytyka, powieść, słowem wszystko winno się było przystosować do wzrastaja ̨cego tempa
plasów pienia ̨dza.”
Co ciekawe Kaczocha, krytykuja ̨c kulture ̨ masowa ̨, miał na myśli głównie twórczość literacka ̨ i dziennikarska ̨, gdyż jego artykuł ukazał w końcówce lat siedemdziesia ̨tych, a
wtedy jak wiadomo było po prostu mniej rodzajów rozrywki, technologia zaś zwia ̨zana z
rozrywka ̨, formy przekazywania informacji nie były na tyle rozwinie ̨te, aby kultura masowa mogła upowszechniać sie ̨ w takim stopniu jak obecnie.
Jednakże jego spostrzeżenia odnośnie kultury masowej, jako tworzonej dla pienie ̨dzy,
komercyjnej, sa ̨ jak najbardziej trafne i w czasach współczesnych. Patrza ̨c na to jaki ro3

dzaj rozrywki serwuja ̨ mainstremowe media, łatwo można dojść do wniosku (o ile posiada
sie ̨ jakiś zmysł pozwalaja ̨cy odróżnić walory artystyczne kultury tzw. wysokiej od tzw. masowej), iż kultura masowa staje sie ̨ niesamowicie płytka, banalna, ogłupiaja ̨ca. Przecie ̨tny
odbiorca jak widać nie ma zbyt wysokich wymagań i wystarczy mu, aby spe ̨dzał wolny czas
słuchaja ̨c, ba ̨dź ogla ̨daja ̨c jakiś trywialny chłam. Najpopularniejsze stacje radiowe serwuja ̨
głównie wyroby muzyko-podobne światowych gwiazd popu. Prawdziwa muzyka, posiadaja ̨ca walory artystyczne, istnieje sobie gdzieś z boku, poza głównym nurtem. Stacje serwuja ̨ce np. ambitny Jazz, Klasyke ̨ czy też inne bardziej alternatywne nurty muzyczne nie
ciesza ̨ sie ̨ zbytnia ̨ popularnościa ̨. Po prostu wie ̨ksza cze ̨ść społeczeństwa jest zbyt mocno
przesia ̨knie ̨ta mainstreamowa ̨ tandeta ̨ i dla nich bardziej ambitna kultura staje sie ̨ zbyt
trudna w odbiorze.
W telewizji natomiast jest do wyboru masa kanałów, na których tak naprawde ̨ nie ma
nic poza bezmyślna ̨ papka ̨. Odmóżdżaja ̨ce seriale przedstawiaja ̨ce te same ”wzruszaja ̨ce”,
kiczowate historie miłosne, tyle że opowiedziane w nieco inny sposób. Te same schematy,
perypetie, jedynie imiona bohaterów sa ̨ inne. Poza tym moda w ostatnich latach na durnowate reality show, teraz każdy chce być celebrytem i pokazać, ile to ma do zaoferowania
światu, buduja ̨c swoje ego po najmniejszej linii oporu. Programy muzyczne w stylu ”voice
of poland”, lansuja ̨ce „artystów” graja ̨cych zazwyczaj kiczowaty pop na potrzeby rynku,
gdyż taka muzyka jest prostsza w odbiorze, nie wymaga żadnego wysiłku intelektualnego
podczas jej słuchania, a co za tym idzie - trafi do szerszego grona odbiorców.
Jaka jest obecnie proporcja mie ̨dzy tymi, którzy wola ̨ iść do teatru, na dobry koncert,
wystawe ̨ fotografii itp. a tymi, którzy wybieraja ̨ siedzenie na tapczanie przed telewizorem, ogla ̨daja ̨c kolejne odsłony tych samych konwencji programów ”rozrywkowych”? Odpowiedź pozostawiam każdemu z osobna.
Konsumpcjonizm a kultura masowa
Sa ̨dze ̨, iż pomie ̨dzy konsumpcjonizmem a kultura ̨ masowa ̨ wyste ̨puje ścisły zwia ̨zek. Wyste ̨puje mie ̨dzy nimi sprze ̨żenie zwrotne. Ludzie cze ̨sto słuchaja ̨ takiej czy innej muzyki,
lub ogla ̨daja ̨ takie czy inne programy, gdyż jest to lansowane przez maistremowe media
lub jest to lubiane przez wie ̨kszość potencjalnych odbiorców. Podobna ̨ analogie ̨ można zauważyć w konsumpcjonizmie, gdzie główna ̨ role ̨ spełnia reklama czy też che ̨ć posiadania
dóbr, które posiadaja ̨ inni. Kultura masowa jest czymś, co podlega procesowi konsumpcji,
zaspokajaja ̨c potrzebe ̨ rozrywki. Krytykuja ̨c popkulture ̨, krytykuje sie ̨ w pewnym stopniu
zwia ̨zany z nia ̨ konsumpcjonizm.
Odnosza ̨c sie ̨ do analizowanych przeze mnie dwóch poje ̨ć stwierdzam ponadto, że panuja ̨ce tendencje maja ̨ swe odzwierciedlenie w kondycji moralnej i intelektualnej społeczeństwa. Społeczeństwo staje sie ̨ poprzez to taka ̨ suma ̨ bliźniaczo podobnych do siebie
egzemplarzy (jak w fabryce produkuja ̨cej te same lalki) lub też jednolitym monolitem, który pochłania cały czas ta ̨ sama ̨ bezwartościowa ̨ papke ̨. Uzasadniaja ̨c te ̨ teze ̨ możnaby sie ̨
odwołać do psychologii behawioralnej czy też poznawczej. Sam fakt wyste ̨powania konsumpcjonizmu, który w erze kapitalizmu nabrał szczególnego znaczenia, czy też kultury
masowej, stanowia ̨ razem pewne uwarunkowania, w których człowiek żyje, jest przez nie
od zewna ̨trz kształtowany, a w zwia ̨zku z tym be ̨dzie to wpływało na jego decyzje. Przy4

tocze ̨ tu pewna ̨ analogie ̨, jeśli człowiek be ̨dzie jadł sam chleb i pił tylko wode ̨, to uda mu
sie ̨ przeżyć, jednak jego ciało stanie sie ̨ coraz słabsze, aż w końcu nawet może stać sie ̨ workiem kości. Podobnie jest z mózgiem, osobowościa ̨, intelektem. Jeśli wszyscy be ̨da ̨ żywić
sie ̨ pozbawiona ̨ walorów intelektualnych, plastikowa ̨ papka ̨ serwowana ̨ przez koncerny,
wytwrnie fonograficzne, mass media itd. be ̨da ̨ stawali sie ̨, mówia ̨c metaforycznie, coraz
wie ̨kszymi workami kości.
Analizuja ̨c cały wywód pod ka ̨tem anarchizmu, jest on wbrew pozorom według mnie
istotny, gdyż w społeczeństwie marionetek karmionych współczesna ̨ popkultura ̨ trudniej
do nich dotrzeć odwołuja ̨c sie ̨ do wzniosłych, szlachetnych idei, ponieważ ich umysły stały sie ̨ zbyt płytkie – pochłonie ̨te konsumowaniem tych wszystkich zarówno materialnych
jak i kulturowych fetyszy. Niestety, w odmóżdżonym masowym społeczeństwie coraz trudniejsze jest dokonywanie jakichś zmian na lepsze.
Autor: Thetruth
http://www.wolniludzie.pl/konsumpcjonizm-i-jego-krytyka
Zob. E. Fromm, Rewizja psychoanalizy,
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Miesie ̨cznik Studia filozoficzne, 1978 nr 3. Artykuł „Ludwika Krzywickiego teoria kultury
masowej”.
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