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Felicjan Bylok w monografii pt. Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne 
we współczesnym świecie. Studium socjologiczne, przy wykorzystaniubogatej bibliografii, 
podjął się zadania wieloaspektowego przedstawienia konsumpcji jako przedmiotu badań 
socjoekonomicznych i procesów, które ona wywołuje. Jest to problematyka ważna, a jed-
nocześnie z uwagi na zachodzące zmiany w rozwoju konsumpcji wymagająca aktualizacji 
i coraz szerszego spojrzenia.

Wieloaspektowe podejście zwraca uwagę na różnorodność i istotność podjętych rozwa-
żań. Autor wyróżnia zintegrowane ze sobą obszary badawcze (stanowiące rozdziały), a mia-
nowicie:
 - proces przechodzenia ludzi od zaspokajania potrzeb egzystencjonalnych do rozszerzonej 

konsumpcji rozmaitych dóbr;
 - rozwój kategorii społeczno-ekonomicznej konsumenta w społeczeństwie masowej kon-

sumpcji;
 - konsumpcja jako element systemu społeczeństwa konsumpcyjnego;
 - konsumpcjonizm jako ideologia kształtująca konsumenta w społeczeństwie konsump-

cyjnym;
 - procesy i czynniki sprzyjające rozwojowi konsumpcjonizmu, 

które zamykają refleksje końcowe nad granicami konsumpcjonizmu w społeczeństwach wy-
sokorozwiniętych.

Wprowadzając Czytelnika w świat konsumpcji Autor charakteryzuje konsumpcję jako 
kategorię socjoekonomiczną, przywołując poglądy wielu badaczy polskich i zagranicznych 
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(anglo i niemieckojęzycznych). Zwraca uwagę, że w pojęciu „konsumpcja” zawierają się 
elementy społeczne, kulturowe i ekonomiczne. Z punktu widzenia ekonomii najważniejszym 
czynnikiem stymulującym człowieka do konsumpcji są potrzeby. W procesie socjologicz-
nego wyjaśniania zjawiska konsumpcji dużą rolę odgrywa analiza społecznego charakteru 
potrzeb ludzkich. F. Bylok zwraca uwagę, że wielu socjologów problematykę społeczeństwa 
konsumpcyjnego uczyniło głównym przedmiotem diagnozy czasowej i refleksji nad społe-
czeństwem i gospodarką. Na znaczeniu zyskuje problem związany z rosnącym wpływem 
konsumpcji na życie społeczne, co ma swoich zwolenników i przeciwników. 

W rozdziale pierwszym, odnoszącym się do procesu przechodzenia ludzi od zaspoka-
jania potrzeb egzystencjonalnych do rozszerzonej konsumpcji rozmaitych dóbr (wyższych 
potrzeb), Autor dokonuje interesującej retrospekcji ukazując proces przekształcania się kon-
sumenta z członka społeczeństwa prymitywnego w członka społeczeństwa przemysłowego. 
Dla socjologicznego spojrzenia na konsumpcję istotna była rewolucja przemysłowa, któ-
ra stała się zarzewiem zmian społeczno-kulturowych, w tym stylu życia, i wywarła istot-
ny wpływ zarówno na rozwój konsumenta, jak i konsumpcji, przy czym można tu mówić 
o sprzężeniu zwrotnym. 

Rozdział drugi, poświęcony rozwojowi kategorii społeczno-ekonomicznej konsumenta 
w społeczeństwie masowej konsumpcji, odnosi się do ekonomicznych przesłanek rozwoju 
konsumentów w I połowie XX wieku. Jest to okres przechodzenia od społeczeństwa produk-
cji do społeczeństwa masowej konsumpcji. Jak podkreśla Autor, cechą charakterystyczną 
nowego typu społeczeństwa był wzrost autonomii konsumpcji powiązany z suwerennością 
konsumencką w stosunkach wymiany. Ważnymi czynnikami determinującymi nowy typ 
społeczeństwa były: rozwój potrzeb, rozwój etosu konsumpcji, konsumpcja na pokaz (de-
monstracyjna).

Rozdział trzeci odnosi się do konsumpcji jako elementu systemu społeczeństwa kon-
sumpcyjnego. Czytelnik znajdzie w nim różne koncepcje społeczeństwa konsumpcyjnego. 
W rozdziale tym zwraca uwagę perspektywa systemowa analizy konsumpcji we współcze-
snym społeczeństwie, co pozwoliło ukazać zależności, które zachodzą między konsumpcją 
a strukturą społeczną, konsumpcją a kulturą, konsumpcją a polityką i konsumpcją a pracą. 
Wieloaspektowe ujęcie konsumpcji pozwala na wskazanie nie tylko jej wielu ról, ale także 
skłania do głębszej refleksji. Interesujące dywagacje są wprowadzeniem do kolejnego etapu 
rozwoju konsumpcji i konsumenta, a mianowicie społeczeństwa konsumpcyjnego.

Konsumpcja jako element systemu społeczeństwa konsumpcyjnego stanowi treść roz-
działu czwartego. Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego w XX wieku prowadzi do roz-
ważań na temat konsumpcjonizmu czyli nadmiernej konsumpcji jako czynnika determinu-
jącego rozwój społeczeństwa współczesnego i kształtującego zachowania konsumentów. 
W rozdziale tym Czytelnik może się zapoznać z szerokim ujęciem definicyjnym pojęcia 
„konsumpcjonizm”. Zgodzić się należy z Autorem, że konsumpcjonizm jest zjawiskiem 
wielowymiarowym, związanym ze sposobem życia współczesnych konsumentów i z ide-
ologią społeczeństwa konsumpcyjnego. Zwraca też uwagę na wartości związane z ideologią 
konsumpcjonizmu i odnosi się do dóbr konsumpcyjnych jako atrybutów konsumpcjonizmu 
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i rekwizytów, bez których ludzie nie mogliby odgrywać roli konsumentów. Autor przyjmu-
je założenie, że dobra konsumpcyjne to fragment materialnej rzeczywistości, co pozwala 
dostrzec w nich materializację kultury, preferencje estetyczne, motywacje i cele jednostko-
wych dążeń. Ma miejsce zmiana oczekiwań konsumentów wobec dóbr, którzy poszukują 
produktów, które mają znaczenie symboliczne. Coraz częściej współczesne dobra konsump-
cyjne mają także hybrydalny charakter. 

Rozdział piąty dotyczy analizy procesów i czynników sprzyjających rozwojowi kon-
sumpcjonizmu. Wśród procesów wspomagających rozwój konsumpcjonizmu Autor omawia 
globalizację konsumpcji, „makdonaldyzację”, mobilność ludzi i zmiany struktury sprzedaży 
dóbr konsumpcyjnych. W procesie globalizacji konsumpcji wskazuje na trzy typy stosun-
ków: homogenizację, polaryzację i hybrydyzację. Z kolei wśród czynników sprzyjających 
rozwojowi konsumpcjonizmu zwraca uwagę na: nowe systemy komunikacji, powstawa-
nie międzynarodowych korporacji, rozwój transportu, rozwój światowej turystyki, rozwój 
satelitarnej komunikacji, globalizację mass mediów. Szczególne miejsce w tym rozdziale 
Autor poświęca modzie jako czynnikowi wspomagającemu rozprzestrzenianie się ideologii 
konsumpcjonizmu, ciału ludzkiemu jako nowej sferze oddziaływania konsumpcjonizmu, 
przestrzennym uwarunkowaniom rozwoju konsumpcjonizmu, Internetowi jako nowemu 
czynnikowi rozprzestrzeniania się konsumpcjonizmu. Współczesny konsument, aby mógł 
pełnić rolę konsumenta musi posiadać pieniądze. Niewątpliwie współcześnie kredyt i karta 
kredytowa stały się elementem sprzyjającym rozprzestrzenianiu się konsumpcjonizmu, do 
czego Autor nawiązuje w zakończeniu omawianego rozdziału. 

Próbę podsumowania poczynionych dywagacji nad konsumpcją i jej miejscem, konsump-
cjonizmem i jego ideologią Czytelnik znajdzie w ostatnim szóstym rozdziale. Autor stawia 
jakże ważne pytanie: dokąd zmierza współczesna konsumpcja i konsument? Wskazując na 
perspektywy rozwoju odnosi się do tendencji i barier, wskazuje na zachowania proekolo-
giczne. Wyróżnia i analizuje typy konsumentów w perspektywie ich wpływu na dalsze losy 
konsumpcji, a mianowicie: „konsumenta przyjemności” (od zabawy do ekstazy), „konsu-
menta bez tradycyjnej moralności” (versus konsumenta moralnego), „konsumenta zakupo-
holika” (jako choroby związanej z konsumpcjonizmem), „konsumenta zrównoważonego”, 
„prosumenta” i „konsumenta zmarginalizowanego w świecie bogactwa dóbr konsumpcyj-
nych”. 

W zakończeniu, na podstawie przeprowadzonej socjologicznej analizy konsumpcji Autor 
formułuje bardzo ciekawe wnioski, które mogą być przedmiotem dyskursu o roli konsump-
cji w rozwoju cywilizacyjnym i społecznym.

Autor na początku monografii wskazuje na zakładane cele poznawcze. Jak pisze, po 
pierwsze, chciałby ukazać konsumpcję jako zjawisko społeczne i wynikające stąd implika-
cje społeczne praktyczne dla funkcjonowania jednostki i społeczeństwa, po wtóre – wskazać 
na perspektywę kulturowego kontekstu konsumpcji jako propozycji badawczej, po trzecie 
– ukazać złożoność socjologicznych uwarunkowań konsumpcji, po czwarte – ukazać powią-
zania między konsumentem, konsumpcjonizmem a społeczeństwem konsumpcyjnym i po 
piąte – wskazać na najważniejsze kierunki rozwoju konsumpcji i jej ograniczenia. 
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Zdaniem Recenzentki cele te zostały w pełni zrealizowane, a każdy Czytelnik znajdzie 
w omawianej monografii odniesienie do wytyczonych celów, wzbogacając tym samym swo-
ją wiedzę na temat szeroko pojętej konsumpcji. 

Książka niewątpliwie skłania do refleksji, do postawienia sobie pytania, jaka jest moja 
rola w konsumpcji dzisiaj i jak powinniśmy się zachowywać jako konsumenci jutro, bowiem 
jutro przyjdzie żyć nie tylko nam, ale i następnym pokoleniom. 

Monografię autorstwa Felicjana Byloka polecam szerokiemu spektrum odbiorców, za-
równo osobom zajmującym się problematyką konsumpcji, reprezentującym różne nauki 
i dziedziny, studentom, przedstawicielom biznesu, ale także decydentom naszego życia spo-
łeczno-gospodarczego. Ponieważ wszyscy z definicji jesteśmy konsumentami, warto, aby 
każdy sięgnął do tytuł Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współcze-
snym świecie. Studium socjologiczne. 


