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Recenzja książki F. Byloka pt. „Konsumpcja, konsument 
i społeczeństwo konsumpcyjne”  
Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013

Rosnąca ranga konsumpcji w procesach gospodarowania i życia społecznego spo-
wodowała wzrost zainteresowania nią wielu badaczy. Reprezentują oni różnorodne 
dyscypliny naukowe, co sprawia, że tak interdyscyplinarnie ujmowana konsump-
cja i zagadnienia z nią związane są analizowane z różnych perspektyw. Wśród naj-
nowszych pozycji z dziedziny szeroko pojmowanej konsumpcji na uwagę zasługuje 
książka F. Byloka pt. „Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne”. 
Autor, socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii i Psychologii Zarządzania na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, podjął się trudnego zadania przedstawie-
nia zjawiska konsumpcji w całej jego złożoności i wskazania jego głównych proble-
mów. Złożone problemy konsumpcji we współczesnym świecie analizuje głównie 
w aspekcie socjologicznym, kładąc nacisk zwłaszcza na społeczne i kulturowe deter-
minanty rozwoju konsumpcji.

We wstępie książki F. Bylok dokonał przeglądu definicji konsumpcji prezentowa-
nych w najbardziej znanych i najszerzej cytowanych pracach naukowych. Przegląd 
ten, chociaż nie ma charakteru wyczerpującego, stanowi kompendium pojęciowe 
przydatne do dalszych analiz socjologii konsumpcji. Obok zagadnień pojęciowych, 
pokrótce omówione zostały problemy badawcze w obszarze badań socjologii kon-
sumpcji. Głównymi obszarami z zakresu socjologii konsumpcji są m.in.: społeczne 
uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych, związki między zachowaniem kon-
sumpcyjnym a społeczną strukturą, pozycja konsumenta na rynku oraz różnorodne 
aspekty społeczeństwa konsumpcyjnego.

Jak podkreśla autor, konsumpcja stała się przedmiotem zainteresowań socjologów 
stosunkowo niedawno. Uwagę koncentruje – z uwagi na wielość (mnogość) zagad-
nień – na wybranych sześciu problemach, omówionych kolejno w odrębnych rozdzia-
łach, które zdaniem autora umożliwiają lepsze zrozumienie przemian zachodzących 
w konsumpcji.

W pierwszym rozdziale, zatytułowanym „Proces przechodzenia ludzi od zaspoka-
jania potrzeb egzystencjalnych do rozszerzonej konsumpcji rozmaitych dóbr”, autor 
śledzi zmiany w sferze zaspokajania ludzkich potrzeb wraz z historycznym rozwo-
jem społecznym. W przeszłości niska ranga społeczna konsumpcji wynikała z ogra-
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niczonych potrzeb większości społeczeństwa (potrzeby bez ograniczeń zaspokajała 
jedynie arystokracja). Dopiero w VIII wieku, gdy produkcja fabryczna dostarczała na 
rynek coraz więcej dóbr, konsumpcja przestaje być przywilejem ludzi bogatych i się 
upowszechnia. Analizując zakres konsumpcji w społeczeństwach plemiennych, feu-
dalnych i przemysłowych, autor zwraca również uwagę na obserwowane już wtedy 
zjawiska: konsumpcję demonstracyjną (na pokaz) i relatywizację luksusu (naśladow-
nictwo). Analizę tych zjawisk w ekonomicznym i socjologicznym wymiarze konty-
nuuje również w następnym rozdziale.

Jednak drugi rozdział, zatytułowany „Rozwój kategorii społeczno-ekonomicz-
nej konsumenta w społeczeństwie masowej konsumpcji”, poświęcony jest głów-
nie rozważaniom na temat zmian w zachowaniach konsumpcyjnych społeczeństw 
na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. Najważniejsze zmiany, jak zauważa autor, 
dotyczą systemów wartości. Etos pracy XIX-wiecznego społeczeństwa zastąpiony 
został etosem konsumpcji nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego XX wieku, 
co oznacza, iż w systemie wartości społecznych konsumpcja staje się ważniejsza od 
pracy. Konsumpcja postrzegana jest jako jeden z ważniejszych sposobów indywidu-
alnej samoekspresji i wyróżnik stylu życia. Interesujące rozważania na temat maso-
wej konsumpcji kończy ważna poznawczo konkluzja, że konsumpcja stała się kołem 
zamachowym współczesnego społeczeństwa.

W trzecim rozdziale, „Konsumpcja jako element systemu społeczeństwa kon-
sumpcyjnego”, zasadniczą intencją autora było przedstawienie różnych koncepcji 
funkcjonowania społeczeństwa konsumpcyjnego. Zdaniem autora na uwagę zasługu-
ją prace zarówno ekonomistów (m.in. J. K. Galbraitha, M. Keynes’a, M. Friedmana, 
G. Backera), socjologów (m.in. Z. Baumana, J. Baudrillarda), jak i historyków  
(J. Brewera), bowiem odzwierciedlają różne podejścia do wyjaśnienia fenomenu spo-
łeczeństwa konsumpcyjnego. Najwięcej miejsca autor poświęcił prezentacji koncep-
cji społeczeństwa konsumpcyjnego francuskiego socjologa J. Baudrillarda, według 
której życie społeczne jest zorganizowane wokół konsumpcji i demonstrowania dóbr 
konsumpcyjnych. Konsumpcja stanowi rodzaj języka, dzięki któremu ludzie się ko-
munikują w społeczeństwie konsumpcyjnym, i jest procesem klasyfikowania i spo-
łecznego zróżnicowania. W procesie konsumpcji nie chodzi zatem o potrzebę posia-
dania dóbr konsumpcyjnych, ale o potrzebę komunikowania się z wykorzystaniem 
dóbr konsumpcyjnych jako znaków, celem społecznej aprobaty (społecznego znacze-
nia). Autor podjął również próbę wyjaśnienia miejsca konsumpcji we współczesnym 
społeczeństwie konsumpcyjnym, wykorzystując przy tym perspektywę systemową 
(konsumpcja postrzegana jest jako system/całość bądź jako subsystem/część składo-
wa społeczeństwa powiązana z innymi zasadniczymi częściami społeczeństwa, sub-
systemami, tj. z polityką państwa, systemem społecznym, kulturą, religią, rozwojem 
technologicznym czy też ze środowiskiem). W zakończeniu rozdziału trzeciego ana-
lizuje uwarunkowania dynamicznego rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego XX 
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i początku XXI wieku, przy czym z uwarunkowań tej tendencji wyróżnia – co jest 
zrozumiałe – globalizację i rozwój nowoczesnych technologii.

Zjawisku konsumpcjonizmu w całości poświęcony jest rozdział czwarty, zatytu-
łowany „Konsumpcjonizm jako ideologia kształtująca konsumenta w społeczeństwie 
konsumpcyjnym”. Konsumpcjonizm utożsamiany jest zarówno z ideologią (wizją ży-
cia związaną z kulturą konsumpcji i jej wartościami konsumpcyjnymi), jak i stylem 
życia (nadmierną konsumpcją nieadekwatną do potrzeb), dlatego autor rozważa róż-
ne aspekty tego zjawiska. Jako socjolog zwraca szczególną uwagę na skutki nadmier-
nej konsumpcji, przejawiającej się m.in. w spontanicznych zakupach nastawionych 
na doznawanie przyjemności i uzależnieniu od nich (tzw. zakupoholizm). Zjawisko 
to – zauważa – staje się powoli problemem społecznym, bowiem dotyka coraz więcej 
ludzi.

Rozdział piąty nosi tytuł „Procesy i czynniki sprzyjające rozwojowi konsumpcjo-
nizmu”. Autor dzieli się w nim spostrzeżeniami na temat wpływu różnorodnych czyn-
ników na rozwój konsumpcjonizmu. Wiadomo bowiem od dawna, iż nasze wzor-
ce konsumpcji nie są łatwe do identyfikacji, ulegają ciągłym zmianom i zależą od 
szeregu współzależnych – społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych 
– czynników. Kluczowe znaczenie mają zmiany gospodarcze, obejmujące wzrost do-
chodów i globalizację, która daje dostęp do towarów pochodzących z całego świata, 
oraz technologiczne ‒ Internet i telefony komórkowe. Zapewne dlatego są one ana-
lizowane w pierwszej kolejności. Następnie skupia się na innych, równie istotnych 
czynnikach wpływających na rozszerzanie się konsumpcjonizmu, takich jak: mobil-
ność ludzi, moda oraz reklama. 

Największą polemikę może oczywiście budzić pytanie: dokąd zmierza konsump-
cjonizm? Swoje stanowisko autor przedstawia w rozdziale szóstym. „Refleksje koń-
cowe nad granicami konsumpcjonizmu w społeczeństwach wysoko rozwiniętych”. 
Z pewnością konsumpcjonizm jest procesem, który jest poważną przeszkodą w zrów-
noważonym rozwoju naszej planety, a dalszy wzrost konsumpcji ma bezpośredni 
i pośrednio negatywny wpływ na środowisko.

Zaprezentowane w książce informacje, opinie i oceny są bardzo cenne ze wzglę-
dów poznawczych. Ma ona jednak jeden mankament, który zakłóca prezentację ak-
tualnych problemów współczesnej konsumpcji, zbyt wiele w niej powtórzeń tych sa-
mych treści i powracania do tych samych zagadnień. Reasumując, książka jest godna 
polecenia. Umożliwia bowiem poznanie źródeł, zakresu i skutków zjawisk zacho-
dzących we współczesnym świecie oraz zmian w społeczeństwie masowej konsump-
cji. Mniej lub bardziej dobrowolne zmiany stylu życia są niezbędne do osiągnięcia 
zrównoważonej konsumpcji, a lektura książki F. Byloka może przekonać wiele osób 
do twórczych zmian. Powinna ona zainteresować nie tylko osoby zajmujące się pro-
fesjonalnie zagadnieniami konsumpcji, lecz również tych wszystkich, którzy chcą 
wiedzieć więcej o otaczającej nas rzeczywistości.


