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PRÓBA SYSTEMOWEGO UJÊCIA CZ£OWIEKA W WIECIE
ZAGRO¯ONYM KONSUMPCJONIZMEM
WSTÊP
Znawcy problematyki kryzysu ekologicznego wskazuj¹ na jego antropologiczny charakter i uwagê poznawcz¹ koncentruj¹ na dwóch zasadniczych grupach jego przyczyn: na przyczynach materialnych (bezporednich) i wiadomociowych (porednich)1. Istotne znaczenie ma przy tym skala, jakoæ i tempo
ingerencji cz³owieka w przyrodê2. Sk³ania to do definiowania kryzysu ekologicznego w perspektywie nasilaj¹cego siê konfliktu pomiêdzy cz³owiekiem a przyrod¹ (kultur¹ a natur¹). W lad za tym, coraz czêciej mówi siê o potrzebie zmiany
obecnego modelu gospodarowania cz³owieka w przyrodzie, d¹¿enia do wzrostu
i rozwoju. Potrzeba ta staje siê nagl¹ca zw³aszcza w czasie narastaj¹cego kryzysu
ekonomicznego w krajach wysoko rozwiniêtych. Postuluje siê wiêc zmianê stylu
¿ycia cz³owieka i sposobu funkcjonowania spo³eczeñstwa (szczególnie w sytuacji narastaj¹cej i nierzadko niepohamowanej konsumpcji zamo¿nych spo³eczeñstw
krajów rozwiniêtych).
Problematyka wskazana w tytule niniejszego opracowania domaga siê analizy trzech systemów  cz³owieka, kultury, przyrody  uwzglêdniaj¹cej wskazania
1 Por. np. K. Waloszczyk, Kryzys ekologiczny w wietle ekofilozofii, Wyd. Polit. £ódzkiej,
£ód 1996.
2 Por. G. Dobrzañski, Istota i cechy wspó³czesnego kryzysu ekologicznego, w: Ochrona rodowiska przyrodniczego, red. G. Dobrzañski, Warszawa 2009, s. 7790.
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ogólnej teorii systemów Ludwiga von Bertalanffyego. Tutaj podstawowy punkt
odniesienia stanowi cz³owiek, czyli obywatel dwóch wiatów  natury i kultury,
tworz¹cych w³aciwe mu rodowisko ¿ycia. Rozwój cz³owieka mo¿liwy jest jedynie wówczas, gdy wszystkie wskazane tutaj systemy funkcjonuj¹ harmonijnie
i zachowuj¹ swoje podstawowe w³aciwoci. Zaburzenie harmonii i w³aciwoci
tych systemów zaburza automatycznie relacje miêdzy nimi i prowadzi do zjawisk
opisywanych ogólnie jako przejawy kryzysu ekologicznego.
W takim wietle przedstawiona zostanie konsumpcja. Z jednej strony stanowi ona warunek stabilnego rozwoju cz³owieka, z drugiej za czynnik zaburzaj¹cy
równowagê relacji lub stanu uk³adu: cz³owiek  kultura  przyroda, tworz¹cego
system wielki, którego funkcjonowanie tak¿e ulega zachwianiu.
1. KONSUMPCJA KRYZYSOGENNA
Zrozumienie konsumpcji kryzysogennej, b¹d zrównowa¿onej, wymaga odniesienia siê zarówno do ró¿nych przejawów kryzysu ekologicznego, jak i do idei
zrównowa¿onego rozwoju3. Termin zrównowa¿ony rozwój bêdzie rozumiany
zgodnie z definicj¹ Rapotu Brundtland (Nasza wspólna przysz³oæ), jako rozwój,
który uwzglêdnia prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw przysz³ych pokoleñ do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. Bazuje na dwóch podstawowych za³o¿eniach:
 W pierwszej kolejnoci nale¿y skupiæ siê na koncepcji potrzeb, w szczególnoci potrzeb podstawowych najbiedniejszych.
 Zdolnoæ rodowiska do zaspokojenia potrzeb obecnych i przysz³ych jest
ograniczona przez stan techniki i organizacji spo³ecznej4.
Idea zrównowa¿onego rozwoju stanowi odpowied na zaistnia³y kryzys ekologiczny. Zawiera interesuj¹ce propozycje wyjcia z tej sytuacji. W duchu idei
zrównowa¿onego rozwoju tworzone s¹ narzêdzia, dziêki którym ma nastêpowaæ
niwelowanie sprzecznoci pomiêdzy spo³eczeñstwem a przyrod¹. Kluczowe jest,
w tym przypadku, ustalenie obszaru problemowego, w³aciwej typologii (klasyfikacji) problemów oraz precyzyjna definicja terminów. Nie mniej istotne bêdzie
ustalenie, w jakim duchu rozumiana jest idea zrównowa¿onego rozwoju. Jeli
jeszcze winien byæ uwzglêdniony postulat zmiany sposobu mylenia i funkcjonowania spo³eczeñstwa, jeli ma byæ mowa o odpowiedzialnoci i wartociach, to
oka¿e siê, ¿e podejmowane zagadnienia wychodz¹ z obszaru problemowego tech3 Por. K. Waloszczyk, Globalny wzrost konsumpcji a kryzys ekologiczny, w: Rola organizacji
pozarz¹dowych w kszta³towaniu proekologicznych wzorców konsumpcji, red. J. Kamieniecka, Warszawa 2002, s. 3138.
4 Por. Raport wiatowej Komisji do Spraw rodowiska i Rozwoju pod przewodnictwem G.H.
Brundtland, Nasza wspólna przysz³oæ, PWE, Warszawa 1991, s. 27.
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niki czy technologii, a wchodz¹ w obszar problemowy filozofii, etyki, wzglêdnie
psychologii, socjologii, pedagogiki. Na takim tle pojawia siê pytanie o obraz cz³owieka i sposób jego obecnoci w (szeroko rozumianym) rodowisku.
Wród podejmowanych zagadnieñ dominuje odniesienie do przyczyn materialnych kryzysu ekologicznego. Tym samym, problematyka zrównowa¿onego
rozwoju bywa sprowadzana wy³¹cznie do koniecznoci implementacji okrelonych
technologii, ograniczania emisji szkodliwych substancji, specjalnej troski o wodê, powietrze i glebê. Nale¿y podkreliæ, ¿e s¹ to zagadnienia niezwykle istotne,
ale nie jedyne. Skoro wród przyczyn kryzysu ekologicznego zosta³a zidentyfikowana i wskazana grupa przyczyn porednich (wiadomociowych), a idea zrównowa¿onego rozwoju ma usuwaæ mankamenty wystêpuj¹ce w relacjach cz³owiek 
przyroda to nale¿y i ten obszar uwzglêdniæ oraz uznaæ za równie wa¿ny, co obszar
przyczyn materialnych. Rezultaty dzia³añ redukuj¹cych ca³¹ problematykê do jednego, wybranego aspektu zwykle nie przynosz¹ oczekiwanego efektu, a czêsto
odnosz¹ skutek odwrotny do zamierzonego. Czym innym jest rozstrzyganie kwestii szczegó³owych w obrêbie okrelonej z³o¿onej i obszernej problematyki interdyscyplinarnej, a czym innym redukcja tej problematyki do okrelonego aspektu.
wiadomociowe przyczyny kryzysu ekologicznego zwi¹zane s¹ z myleniem w duchu mechanistycznym i redukcjonistycznym. Konsekwencj¹ takiego
odniesienia jest przekonanie o nieograniczonych mo¿liwociach rozwi¹zywania
wszelkich problemów przy zastosowaniu nowoczesnej techniki. Dotyczy to tak¿e
technokratycznych metod sterowania strukturami spo³ecznymi (socjotechnika).
Cz³owiek bywa wówczas redukowany do roli, jak¹ odgrywa w systemie spo³ecznym w odniesieniu do systemu gospodarczego. Bêdzie wówczas sprowadzony do
roli konsumenta zasobów czy emitenta szkodliwych substancji. Utylitarny charakter
redukcji mo¿e prowadziæ, wraz z relatywizmem (np. moralnym), do kreowania
i promocji okrelonych postaw. Mo¿na wymieniæ: instrumentalne traktowanie przyrody i ludzi, antropocentryzm, egoizm gatunkowy czy konsumpcjonizm. Pozorny
sukces zwi¹zany ze wzrostem konsumpcji zaciemnia obraz kryzysu oraz jego realnych przyczyn. Paradoksalnie, w wielu przypadkach odniesienie do idei zrównowa¿onego rozwoju wystêpuje w³anie w takim klimacie intelektualnym. W po³¹czeniu z ideologizacj¹ zrównowa¿onego rozwoju (tak¿e poprawnoci¹ polityczn¹) mo¿e byæ dla niej samej zagro¿eniem.
Konsekwencj¹ zarysowanego wy¿ej sposobu mylenia mo¿e byæ traktowanie konsumpcji jako stylu i treci ¿ycia, którego celem jest niczym nie ograniczone
zaspokajanie wszelkich zachcianek. Wówczas, okrela cz³owieka to, co posiada.
Jest to stosunkowo proste i wygodne rozwi¹zanie. Zwalnia z trudu samorozwoju
oraz odpowiedzialnoci za siebie i otoczenie. Umo¿liwia okrelanie i wyra¿anie
siebie poprzez nabywane towary. Nastêpuje integracja spo³ecznoci wokó³ okrelonych marek produktów.
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Szczególnie wyranie widoczne jest oddzia³ywanie na sposób mylenia, wiadomoæ i postawy w wiecie wirtualnym. Ma to istotne znaczenie w kontekcie
wiadomociowych przyczyn kryzysu ekologicznego. Internet, jako narzêdzie
komunikacji, wykorzystywany jest nie tylko przez u¿ytkowników zainteresowanych okrelon¹ problematyk¹ filozoficzn¹, techniczn¹ czy medyczn¹, ale tak¿e
mi³oników odzie¿y, samochodów, telewizorów, komputerów, ¿ywnoci, kosmetyków itp. Wykorzystywany jest przez przedsiêbiorstwa, które komunikuj¹ siê ze
swoimi klientami, ws³uchuj¹ siê w ich potrzeby konsumpcyjne. Wirtualny wiat
spo³ecznoci internetowych sta³ siê nowym obszarem do zagospodarowania przez
sprzedawców rozmaitych towarów. Sta³ siê nowym rynkiem, podlegaj¹cym zasadom marketingu. Jednoczenie jest to medium u³atwiaj¹ce dotarcie do olbrzymiej
iloci konsumentów. Dziêki temu mo¿liwe sta³o siê kreowanie, w owym wiecie,
wizerunku, marek i stylu ¿ycia.
Coraz g³êbiej wspó³czesny cz³owiek wkracza w wiat wirtualny, który staje
siê znacz¹cym elementem rodowiska, w którym funkcjonuje. Coraz bardziej zdaje
siê na ów wiat otwieraæ. Jednoczenie coraz mniej interesuje go wiat realny,
z którym czêstokroæ traci kontakt. wiat wirtualny przynosi cz³owiekowi wielkie
mo¿liwoci, ale tak¿e ograniczenia i realne zagro¿enia.
Cz³owiek funkcjonuj¹cy dotychczas, niemal wy³¹cznie, w wiecie realnym
podlega³ wielu ograniczeniom. Pewne dzia³ania czy przedsiêwziêcia by³y w realu
niemo¿liwe. wiat wirtualny stanowi niejako wyzwolenie od wielu ograniczeñ
wiata realnego. Nade wszystko jednak, w³aciwie nic w nim nie jest niemo¿liwe.
Ze wzglêdu na jego atrakcyjnoæ, wiat wirtualny staje siê znacz¹c¹ konkurencj¹
dla wiata realnego. Jest bardziej kolorowy, przyjemny i, przynajmniej z pozoru,
bezpieczny. Zdobywa przeto zaufanie cz³owieka i coraz mocniej na niego oddzia³uje. W wielu dziedzinach jest nawet w stanie uzupe³niæ lub zast¹piæ niedostatki
wiata realnego. Interesuj¹ce jest zagadnienie przenikania siê wiatów wirtualnego i realnego5. Nie jest celem autora prowadzenie, w tym miejscu, dok³adniejszych analiz tego zagadnienia, a jedynie zwrócenie uwagi na fakt, ¿e konsekwencje okrelonych dzia³añ w wiecie wirtualnym mog¹ rzutowaæ na wiat realny.
W takiej perspektywie cz³owiek to konsument lub potencjalny klient, target, a nie podmiot, osoba wiadomie i odpowiedzialnie podejmuj¹ca decyzje w
ramach swej twórczej aktywnoci. Wt³oczenie cz³owieka w takie ramy skutkuje
konsekwentnie jego adekwatnymi dzia³aniami.
Celem przedsiêbiorcy jest zysk wynikaj¹cy ze sprzeda¿y swoich produktów.
W sytuacji zwiêkszaj¹cej siê konkurencji i nasycenia rynków wieloci¹ towarów
(niekoniecznie ró¿norodnoci¹) oraz wzrastaj¹cej wiadomoci konsumentów, nie
5

Por. A. Latawiec, U¿ytecznoæ systemowego ujêcia wiata wirtualnego, w: W kierunku filozofii klasycznej. Inspiracje i kontynuacje, red. J. Krokos, K. wiêtorzecka, R. Tomanek, Warszawa
2008, s. 303312.
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wystarczy ju¿ poinformowaæ klienta o tym, ¿e wyprodukowany zosta³ okrelony
przedmiot i jest on do nabycia w najbli¿szym sklepie. Pojawia siê koniecznoæ
sformatowania grupy docelowej w taki sposób, aby samodzielnie i wiadomie zadecydowa³a o wyborze okrelonych towarów konkretnej marki. St¹d
wypracowany zosta³ model sprzeda¿y w oparciu o kreowanie marki. Nieistotna
jest przy tym jakoæ, trwa³oæ, sposób lub miejsce produkcji towarów bêd¹cych
przedmiotem sprzeda¿y. Istotny jest wizerunek firmy, a przede wszystkim wizerunek marki cile zwi¹zany z jej znakiem (logo). Paradoksalnie wiele marek stanowi wartoæ sam¹ w sobie i nie zajmuje siê produkcj¹ towarów, które sprzedaje6.
Sieci konsumentów zintegrowane w ramach spo³ecznoci internetowych mog¹
byæ bez trudu monitorowane. Dziêki temu mo¿liwe s¹ analizy dotycz¹ce rozmaitych preferencji i potrzeb (tak¿e zachcianek) cz³onków spo³ecznoci sieciowej
u¿ywaj¹cych przycisku Lubiê to!. Na bazie takich analiz mo¿liwe jest adekwatne i precyzyjne formu³owanie ofert okrelonych produktów czy us³ug oraz kreowanie zapotrzebowania na nie w zale¿noci od profilu (obrazu) klienta. Warto
zwróciæ przy tym uwagê, ¿e portale spo³ecznociowe przyci¹gaj¹ do siebie obietnic¹ zaspokajania potrzeb wy¿szych. Cz³onkowie tych spo³ecznoci poszukuj¹
w sieci mo¿liwoci zaspokojenia potrzeby przynale¿noci, mi³oci, szacunku, ró¿nych form samorealizacji. Czêsto znajduj¹ obietnicê spe³nienia, gwarantowan¹
przez zakup okrelonych produktów.
2. POSTULAT ZRÓWNOWA¯ONEJ KONSUMPCJI
W dokumencie Zrównowa¿ona konsumpcja i produkcja. rodowisko Europy.
Czwarty raport oceny zrównowa¿ona konsumpcja i produkcja zosta³a zdefiniowana jako: [ ] holistyczne podejcie ukierunkowane na minimalizacjê wp³ywu
spo³ecznych systemów produkcyjnokonsumpcyjnych na rodowisko. Celem zrównowa¿onej produkcji i konsumpcji jest maksymalizacja wydajnoci i efektywnoci produktów, us³ug i inwestycji tak, aby zaspokoiæ dzisiejsze potrzeby spo³eczeñstwa bez nara¿ania zdolnoci przysz³ych pokoleñ do zaspokajania ich potrzeb7.
Nale¿y podkreliæ ca³ociow¹ perspektywê prezentowanego ujêcia, która wskazuje metodê adekwatnego ujmowania omawianych zagadnieñ.
W przypadku problematyki zrównowa¿onej konsumpcji czêsto mamy do czynienia z popularyzacj¹ nie tyle ducha idei, co zbioru postulatów. Czêstokroæ nie
jest on uzupe³niony informacjami dotycz¹cymi tego, w jaki sposób nale¿y realizowaæ wskazane cele. Mo¿e za wyj¹tkiem zachêcania do nabywania okrelonych
6

Por. N. Klein, No Logo, t³um. H. Pustu³a, Wyd. wiat Literacki, Izabelin 2004.
Zrównowa¿ona konsumpcja i produkcja. rodowisko Europy. Czwarty raport oceny, s. 254,
<http://www.eea.europa.eu/pl/publications/srodowiskoeuropy2014czwartyraportoceny/at_download/
file>, (data dostêpu: 3.06.2011).
7
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produktów ekologicznych i oszczêdnoci. W podobnych sytuacjach zdarza siê, ¿e
na pytanie: w jaki sposób realizowaæ postulaty zrównowa¿onego rozwoju? mo¿na
uzyskaæ odpowied: poprzez zapewnienie mo¿liwoci zaspokajania podstawowych potrzeb obecnego i przysz³ych pokoleñ. Natomiast na kolejne pytanie:
w jaki sposób zapewniæ takie mo¿liwoci? uzyskamy odpowied: poprzez realizacjê idei zrównowa¿onego rozwoju.
W wielu popularnych (szczególnie internetowych) publikatorach podejmuj¹cych problematykê zrównowa¿onego rozwoju czy zrównowa¿onej konsumpcji,
podkrelana jest problematyka jakoci ¿ycia oraz odniesienie do problemu jakoci w ogóle. Jednak równoczenie w³aciciele portalu deklaruj¹, ¿e nie ponosz¹
¿adnej odpowiedzialnoci w odniesieniu do informacji zawartych na stronie
internetowej. Sytuacja charakterystyczna  mówimy i piszemy du¿o o jakoci
(warstwa wirtualna), jednak nie ponosimy odpowiedzialnoci za jakoæ naszego
produktu (warstwa realna)8.
Podany przyk³ad, symbolicznie charakteryzuje to, co czêsto zdarza siê w omawianej problematyce. Du¿o mówi siê, pisze o zrównowa¿onym rozwoju, a niezwykle trudno znaleæ w naszym otoczeniu choæby namiastki jego faktycznej,
zgodnej z duchem idei, realizacji. Pojawia siê obawa  czy w przypadku problematyki zrównowa¿onej konsumpcji nie dzieje siê podobnie?
Jeli zrównowa¿ona konsumpcja ma siê odwo³ywaæ do idei zrównowa¿onego
rozwoju, to nie sposób nie uwzglêdniæ jeszcze kilku kluczowych kwestii. Zwi¹zane s¹ one wprost z definicj¹ zrównowa¿onego rozwoju. W prezentowanej wczeniej definicji z raportu Brundtland istotna, z punktu widzenia problematyki zrównowa¿onej konsumpcji, bêdzie kwestia koncepcji potrzeb i ich zaspokajania przez
obecne i przysz³e pokolenia. Problem koncepcji potrzeb dotyczy tego, jak rozumieæ potrzeby podstawowe oraz w jakich sytuacjach uznaæ nale¿y, ¿e okrelona
potrzeba jest zaspokojona, a kiedy nastêpuje nieusprawiedliwiona rzeczywistymi
potrzebami oraz kosztami ekologicznymi, spo³ecznymi i indywidualnymi nadmierna konsumpcja9.
Odnosz¹c problem potrzeb do hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa, mo¿na
by uznaæ, ¿e potrzeby podstawowe, to potrzeby fizjologiczne. Jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zapewnienie cz³owiekowi dostêpu do po¿ywienia, czystej wody i po8 Por. Dolceta (Online Consumer Education), Zrównowa¿ony rozwój w praktyce. Zrównowa¿ona konsumpcja, <http://www.dolceta.eu/polska/Mod5/spip.php?rubrique95#nb1>, (data dostêpu:
15.01.2011). Szczególnie interesuj¹co w tym kontekcie przedstawia siê klauzula o wy³¹czeniu
odpowiedzialnoci, <http://www.dolceta.eu/polska/Mod5/spip.php?page=disclaimer_polska>.
9 Por. D. Kie³czewski, Konsumpcja a perspektywy zrównowa¿onego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Bia³ystok 2008; ten¿e, Ochrona rodowiska w ¿yciu codziennym, w: Ochrona
rodowiska przyrodniczego, red. G. Dobrzañski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 336352;
A. Paw³owski, Rozwój zrównowa¿onyidea, filozofia, praktyka, Wyd. PAN, Lublin 2008, s. 354376.
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wietrza czy zapewnienie choæby minimalnego poziomu bezpieczeñstwa nie wystarczy do jego pe³nego, trwa³ego rozwoju. To zdecydowanie za ma³o. Zreszt¹,
sam Maslow wszystkie grupy potrzeb nazywa³ podstawowymi i odnosi³ siê do
nich w sposób ca³ociowy10.
Uwzglêdnienie problemu odpowiedzialnoci za przysz³e pokolenia znacz¹co
komplikuje podejmowane zagadnienie. Szczególnie, w kontekcie ograniczonoci i skoñczonych zasobów oraz mo¿liwoci samoregeneracji biosfery11. Odpowiedzialnoæ za przysz³e pokolenia zwi¹zana jest cile z odpowiedzialnoci¹ za
rodowisko naturalne i spo³eczne. Wyra¿a siê w trosce o dobre warunki rozwoju
obecnego i przysz³ych pokoleñ12.
Kolejn¹ kwesti¹ problemow¹ jest dobór adekwatnej metody. Z³o¿ona problematyka podejmowanych zagadnieñ, wymaga zastosowania metody pozwalaj¹cej
na ujmowanie, identyfikowanie, klasyfikacjê i rozwi¹zywanie problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Jest to etap rozwi¹zywania problemów poznawczych.
Praktyczny wymiar omawianych zagadnieñ, wymaga dodatkowo rozwi¹zywania
problemów decyzyjnych13.
Dobór metody sugeruje, podana na wstêpie, definicja zrównowa¿onej konsumpcji. Mówi siê w niej o holistycznym podejciu. Jak siê wydaje, przynajmniej na odpowiednio wysokim poziomie ogólnoci, adekwatn¹ bêdzie w tym
przypadku metoda systemowa. Istotnym jej walorem jest to, ¿e pozwala na przyjêcie w³aciwej perspektywy przy rozpatrywaniu problemów o du¿ej z³o¿onoci.
W konsekwencji zmniejsza siê ryzyko pomijania aspektów istotnych czy redukcji
skomplikowanych problemów do jakiego jednego okrelonego aspektu. Dziêki
temu mo¿liwa jest w³aciwa identyfikacja, klasyfikacja i eksplikacja zagadnieñ
pojawiaj¹cych siê w okrelonym polu problemowym.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwagi, nale¿y podj¹æ próbê okrelenia ca³ociowego obrazu problematyki zrównowa¿onej konsumpcji jako praktycznego aspektu
zrównowa¿onego rozwoju w wietle ujêcia systemowego. Redukcjonistyczny
sposób mylenia zorientowany materialistycznie prowadzi konsekwentnie do poszukiwania materialnych cz¹stkowych elementów, dziêki którym bêd¹ mog³y byæ
zaspokojone potrzeby cz³owieka. Nic wiêc dziwnego, ¿e uwaga koncentruje siê
na takich elementach otoczenia cz³owieka jak woda, powietrze i gleba.
10 Por. A. Maslow, Motywacja i osobowoæ, t³um. J. Radzicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 62135.
11 Por. D. Liszewski, Etyczne podstawy rozwoju zrównowa¿onego, Problemy Ekorozwoju
1(2007)2, s. 3033.
12 Por. B. Chyrowicz, Problem argumentacji z odpowiedzialnoci za przysz³e pokolenia, Diametros (2006)9, s. 122.
13 Por. M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Wyd. WSzZiP im. B. Jañskiego, Warszawa 1999,
s. 9194.
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Jednak  jak ju¿ wczeniej wspomniano  aby pe³ny rozwój osoby ludzkiej
by³ mo¿liwy, niezbêdna jest mo¿liwoæ zaspokajania tak¿e wy¿szych potrzeb piramidy Maslowa. Poza tym, ¿e cz³owiek funkcjonuje w wiecie biologicznym
jest tak¿e aktywnym twórc¹ i uczestnikiem wiata kultury. St¹d perspektywa holistyczna umo¿liwia dostrze¿enie wród potrzeb materialnych tak¿e potrzeb intelektualnych, psychicznych, duchowych. Takich, które realizowane s¹ w obszarze
kultury14. W tym ujêciu, problem potrzeb podstawowych (szczególnie jeli chodzi o definicjê zrównowa¿onego rozwoju) wystêpuje w szerokim znaczeniu. Co
istotne, nastêpuje odpowiednie roz³o¿enie akcentów  równie wa¿ne jest zaspokajanie potrzeb ni¿szego i wy¿szego rzêdu dla prawid³owego (zrównowa¿onego,
trwa³ego) rozwoju cz³owieka.
Ujêcie redukcjonistyczne jest nieadekwatne do idei zrównowa¿onego rozwoju. K³ad¹c nacisk na jeden tylko, wybrany aspekt (np. technika, ekonomia czy
biologia) nierównomiernie rozk³ada akcenty pomiêdzy najistotniejsze zagadnienia i wybiórczo traktuje elementy uk³adu: cz³owiek  kultura  przyroda. Mo¿e to
powodowaæ wypaczenie ducha idei zrównowa¿onego rozwoju, co na poziomie
realizacyjnym jej postulatów bêdzie skutkowa³o negatywnie.
3. CZYNNIKI STABILIZUJ¥CE ZRÓWNOWA¯ON¥ KONSUMPCJÊ
W perspektywie ujêcia systemowego, nale¿y zwróciæ uwagê na w³asnoci
i funkcje systemów. Podstawowe w³asnoci to: procesy regulacyjne, zdolnoæ
utrzymywania stanu homeostazy, stabilnoæ, adaptacja, tworzenie sprzê¿eñ. Do
podstawowych funkcji systemów nale¿¹: sterowanie, ³¹cznoæ, transport, informowanie. Podkrelenia wymaga fakt, ¿e aby mog³y byæ zachowane wymienione w³asnoci i funkcje systemów niezbêdne jest zasilanie. Kluczow¹ kwesti¹, w kontekcie
rozumienia zrównowa¿onego rozwoju czy zrównowa¿onej konsumpcji, wydaje siê byæ zrozumienie tego, na czym ma polegaæ wspomniane zrównowa¿enie.
Analizy systemowe prowadz¹ do wniosku, ¿e chodzi w tym przypadku o zachowanie równowagi funkcjonalnej lub równowagi dynamicznej systemów otwartych15. Zachowanie równowagi funkcjonalnej systemu mo¿liwe jest wówczas,
gdy nie s¹ zaburzane lub niszczone podstawowe w³asnoci i funkcje systemu oraz
jego struktura. Utrzymywanie siê systemu w stanie stabilnym wymaga sta³ej wymiany miêdzy nim a otoczeniem energii, materii i informacji. Jest to gwarantem
jego w³aciwego wzrostu czy rozwoju. Zwi¹zane jest z rozwojem struktury syste-

14

Por. J.M. Do³êga, U podstaw kultury ekologicznej, w: Podstawy kultury ekologicznej, red.
J.M. Do³êga, Warszawa 2002, s. 78.
15 Por. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, t³um. E.
Woydy³³oWoniak, Wyd. PWN, Warszawa 1984, s. 155167.
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mu16. Ograniczanie dostêpu do wymienionych zasobów mo¿e powodowaæ negatywne konsekwencje polegaj¹ce na uszkodzeniu b¹d zniszczeniu systemu. Z ca³¹
pewnoci¹ ograniczy to lub zupe³nie uniemo¿liwi jego rozwój.
Konsekwentnie nale¿y podkreliæ, ¿e niemo¿liwe jest zachowanie podstawowych w³asnoci i funkcji systemów bez odpowiedniego zasilania oraz informacji.
Adekwatne do omawianej problematyki wydaj¹ siê byæ nastêpuj¹ce definicje:
Zasilanie jest to [ ] ka¿dy czynnik energetyczny (materialny), który mo¿e byæ
wykorzystany do bardziej sprawnego lub te¿ bardziej celowego dzia³ania jakiego systemu. Natomiast, informacja, to czynnik strukturalny, [ ] organizacyjny (niematerialny), który mo¿e zostaæ wykorzystany do bardziej sprawnego lub
do bardziej celowego dzia³ania jakiego systemu17.
Niezwykle istotne jest, w tym kontekcie, zachowanie w³aciwej struktury
systemu. Skoro do realizacji funkcji i w³asnoci systemów niezbêdna jest materia,
energia i informacja, to zrównowa¿ona konsumpcja bêdzie zwi¹zana z zapewnieniem dostêpu do odpowiedniej ich jakoci i iloci. Mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to
swego rodzaju potrzeba podstawowa.
Zapewnienie zrównowa¿enia w tym przypadku, poci¹ga za sob¹ okrelone
ograniczenia. Dostêp do wspomnianych zasobów winien uwzglêdniaæ ich ograniczonoæ i skoñczonoæ. Jednoczenie organizacja i sterowanie (tak¿e materio,
energo i info ch³onne) winny prowadziæ do zachowania struktury, w³asnoci
i funkcji wchodz¹cych w grê systemów. Nie powinny byæ przekraczane okrelone wartoci krytyczne. Przekraczanie ich bowiem mo¿e prowadziæ do wadliwego
dzia³ania, utraty (okrelonych funkcji, w³asnoci, sterowania), koniecznoci zmiany
struktury lub wreszcie do zniszczenia systemu. W tym szczególnym przypadku,
zrównowa¿ona konsumpcja winna uwzglêdniaæ wymienione za³o¿enia.
Istotnym postulatem zrównowa¿onej konsumpcji staje siê oszczêdnoæ, umiarkowanie, ewentualnie zasada racjonalnego gospodarowania. Ujawnia siê przy tym
swoisty paradoks czy wrêcz konflikt. Nasila siê on zw³aszcza w sytuacji kryzysu
ekologicznego, w której niezbêdne jest uruchamianie mechanizmów adaptacyjnych, sterowania czy innych pozwalaj¹cych utrzymaæ systemy w stabilnym stanie,
wymagaj¹cych zwiêkszenia zapotrzebowania na zasoby. Z jednej strony nieuniknione jest konsumowanie (z/u¿ywanie) zasobów konieczne dla w³aciwego funkcjonowania systemów w celu zachowania ich podstawowych funkcji, w³asnoci,
struktury, organizacji. Z drugiej, postuluje siê samoograniczenie, umiarkowanie
czy oszczêdnoæ.

16 Por. Z. £epko, Antropologia Konrada Lorenza, w: Z zagadnieñ filozofii przyrodoznawstwa
i filozofii przyrody, red. M. Lubañski, Sz.W. laga, Warszawa 1991, s. 186.
17 M. Lubañski, Informacja  System, w: Zagadnienia filozoficzne wspó³czesnej nauki, red.
M. Heller, M. Lubañski, Sz. laga, Warszawa 1992, s. 21.
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Paradoks mo¿e zostaæ zniwelowany poprzez odwo³anie siê do procedur optymalizacyjnych. Nastêpuje, w tym przypadku, przejcie od grupy problemów poznawczych do problemów decyzyjnych. Jednoczenie jest to moment, w którym
rozwa¿ania teoretyczne przechodz¹ w zastosowania praktyczne. Moment ten jest
szczególnie istotny w sytuacji, gdy zrównowa¿ona konsumpcja ma byæ praktycznym aspektem zrównowa¿onego rozwoju.
Optymalizacja jest procesem wyboru skutecznego postêpowania, wskazania decyzji, której podjêcie zapewni³oby osi¹gniêcie celu. Polega na okreleniu wszystkich sposobów postêpowania mog¹cych prowadziæ do celu, rozeznaniu skutków
ubocznych ka¿dego z nich, wskazaniu decyzji optymalnej18. Uwzglêdnienie tego
procesu pozwala na zmianê perspektywy w odniesieniu do problematyki zrównowa¿onej konsumpcji. Perspektywa ta stawia w nieco innym wietle problem umiarkowania i oszczêdnoci. W kontekcie optymalizacji wzrasta znaczenie dystrybucji,
organizacji, logistyki zasobów itp. Istotnego znaczenia nabiera skala i rodzaj decyzji
i dzia³añ. Jednoczenie nale¿y podkreliæ, ¿e procedury optymalizacyjne winny
uwzglêdniaæ zarówno kapita³ ludzki, ekonomiczny, jak i przyrodniczy oraz specyfikê organizacji, regionu, szeroko rozumianego rodowiska czy kontekst kulturowy19.
Negatywnym przyk³adem, obrazuj¹cym niew³aciwe podejcie do omawianej problematyki, wydaje siê byæ zarz¹dzanie stawiaj¹ce sobie za g³ówny cel
oszczêdnoci (cel sam w sobie). Efektem jest powiêkszanie strat w obszarze wspomnianych wczeniej kapita³ów. Mo¿e doprowadziæ do zahamowania rozwoju lub
degeneracji organizacji, regionu, okrelonego rodowiska, szeroko rozumianej
kultury. Negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy odbij¹ siê na jakoci ¿ycia spo³eczeñstwa i pojedynczych osób. Konsekwencje takiego podejcia najczêciej ujawniaj¹ siê tragicznie, kiedy tak rozumiana oszczêdnoæ obejmuje ocenê
ryzyka i bezpieczeñstwo.
W³aciwie prowadzone procedury optymalizacyjne zwiêkszaj¹ prawdopodobieñstwo realizacji celu. Nie zawsze jednak ich efekty s¹ natychmiastowe. W wielu
przypadkach dzia³ania na rzecz ochrony rodowiska w pierwszym etapie wymagaj¹ zwiêkszenia nak³adów zwi¹zanych z kapita³em ludzkim czy ekonomicznym.
Korzyci pojawiaj¹ siê dopiero po jakim czasie. Przyk³adem mo¿e byæ zastosowanie nowej technologii (przyjaznej cz³owiekowi i rodowisku lub energooszczêdnej), ale tak¿e prowadzenie dzia³añ w obszarze edukacji rodowiskowej.
Oszczêdnoæ winna byæ raczej wynikiem w³aciwego (przezornego) gospodarowania i optymalnych decyzji przek³adaj¹cych siê na zoptymalizowane dzia³ania
(czêsto d³ugofalowe), nie za celem samym w sobie.
18

Por. M. Mazur, Cybernetyka , s. 94.

19 Por. F. Piontek, Teoria rozwoju a personalistyczna koncepcja teorii ekonomicznej, w: Zarz¹-

dzanie rozwojem. Aspekty spo³eczne, ekonomiczne i ekologiczne, red B. Piontek, F. Piontek, Warszawa 2007, s. 5762.
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W wietle prowadzonych analiz, mo¿na stwierdziæ, ¿e zrównowa¿ona konsumpcja jest (czêsto d³ugoterminowym) procesem, który nie przyczynia siê do
przekraczania parametrów w³aciwego funkcjonowania oraz niszczenia struktur
systemów. Nie powoduje powiêkszania zaburzeñ zasadniczych w³asnoci i funkcji wchodz¹cych w grê systemów oraz ich równowagi funkcjonalnej czy te¿ dynamicznej. Uwzglêdnia, dziêki procedurom optymalizacyjnym, negatywne skutki
okrelonych przedsiêwziêæ w obszarze, ujmowanych ³¹cznie kapita³ów: ludzkiego, ekonomicznego, przyrodniczego. Celem tak rozumianej konsumpcji winno
byæ przywracanie równowagi i prawid³owych relacji w uk³adzie: cz³owiek  kultura  przyroda.
Oszczêdnoci czy umiarkowanie s¹ wynikiem wiadomych wyborów, decyzji i dzia³ania. W takim kontekcie zrównowa¿ona konsumpcja staje siê przejawem troski o warunki umo¿liwiaj¹ce ustawiczny rozwój cz³owieka ujmowanego
jako osobowy podmiot mog¹cy bez przeszkód, czyli w sposób wolny, realizowaæ
swoj¹ twórcz¹ aktywnoæ w sferze natury i kultury. Ujêcie takie stoi w wyranej
opozycji do przedmiotowego traktowania cz³owieka wy³¹cznie jako konsumenta
lub emitenta realizowanego w ramach redukcjonistycznych, behawioralnych praktyk socjotechnicznych wspó³czesnego marketingu i Public Relations. Ich g³ównym celem jest generowanie nowych potrzeb i motywacji do zakupu towarów
nowego rodzaju.
PODSUMOWANIE
Obecne dzia³ania zwi¹zane z promocj¹ i próbami realizacji postulatów idei
zrównowa¿onego rozwoju, szczególnie za zrównowa¿onej konsumpcji, mo¿e
budziæ pewne w¹tpliwoci. W pierwszej kolejnoci nale¿y zwróciæ uwagê na
kwestie terminologiczne i metodologiczne. Szczególnie w jêzyku potocznym coraz bardziej rozmywaj¹ siê lub s¹ zupe³nie zmieniane znaczenia podstawowych
terminów. Nie wspominaj¹c o zrównowa¿onym rozwoju, nale¿y wymieniæ terminy takie jak: ekologiczny, zielony, wie¿y, zdrowy, bezpieczny,
naturalny. Nie do koñca jest jasne, na czym maj¹ polegaæ spo³eczna odpowiedzialnoæ biznesu czy etyczne dzia³ania przedsiêbiorstw. Niezwykle trudno
dowiedzieæ siê stronie zainteresowanej (np. klientowi) tego, o jakie wartoci etyczne
chodzi i za co okrelona organizacja oraz w jaki sposób jest odpowiedzialna.
Nieostroæ wybranych terminów mo¿e, z jednej strony, dezinformowaæ potencjalnych konsumentów, a z drugiej, stawaæ siê osobliw¹ inspiracj¹ do nadu¿yæ
producentów chc¹cych wprowadziæ w b³¹d zainteresowane strony. Zmiana znaczenia pewnych okreleñ (takich jak np. wiadomoæ ekologiczna, ekologiczny
styl ¿ycia itp.) mo¿e prowadziæ do rozbie¿noci celów konsumenta i sprzedaj¹cego
towar lub us³ugê. Jeli styl rozumiany bêdzie jako fasada maj¹ca zas³oniæ prawdziwy sposób postêpowania niezgodny z postulowanymi w idei zrównowa¿onego
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rozwoju celami, to trudno wymagaæ, aby zmiana stylu mia³a doprowadziæ do
ich realizacji. W konsekwencji nastêpuje instrumentalne traktowanie omawianego obszaru problemowego, ale równie¿  porednio  cz³owieka.
W obszarze zagadnieñ metodologicznych wa¿ne miejsce zajmuje rozwi¹zywanie problemów poznawczych i decyzyjnych. Obszar problemowy jest bardzo
z³o¿ony. Ma charakter interdyscyplinarny. W konsekwencji, zastosowanie metod
nieadekwatnych mo¿e skutkowaæ brakiem mo¿liwoci faktycznego rozwi¹zywania problemów. Przyk³adem jest tu redukcja omawianej problematyki do jednego,
wybranego aspektu. Proponowan¹ i adekwatn¹ metod¹ jest metoda systemowa.
Nieumiejêtnie stosowana, mo¿e byæ jednak wykorzystana do wdra¿ania modelu
zrównowa¿onej konsumpcji w formie socjotechnicznego kszta³towania popytu
konsumenckiego. Trudno mówiæ o realizacji idei zrównowa¿onego rozwoju poprzez wdra¿anie modelu zrównowa¿onej konsumpcji, jeli dzia³ania realizacyjne
stanowi¹ powielenie modelu, który doprowadzi³ do zjawiska konsumpcjonizmu.
Ma to miejsce w sytuacji, gdy poprzez zabiegi socjotechniczne oraz marketingowe kreuje siê sztuczne potrzeby posiadania produktów, jednak tym razem ekologicznych, wie¿ych, zielonych.
Zmiana stylu ¿ycia winna polegaæ na autentycznej zmianie sposobu funkcjonowania cz³owieka w wiecie, a nie jedynie wizerunku. Idzie za tym koniecznoæ
zmiany sposobu mylenia oraz obowi¹zuj¹cych modeli funkcjonowania, dzia³ania i rozwi¹zywania problemów. Wi¹¿e siê z ponoszeniem konsekwencji swoich
dzia³añ i podejmowaniem za nie odpowiedzialnoci wprost proporcjonalnej do
poziomu zamo¿noci, posiadanej w³adzy czy wiedzy itp. W³aciwym dzia³aniom
optymalizacyjnym w procesach decyzyjnych winna towarzyszyæ, w wymiarze
osobowym cz³owieka, asceza rozumiana jako æwiczenie, uprawianie, praktykowanie, sposób, tryb ¿ycia20. Wówczas oszczêdnoæ i umiarkowanie bêd¹ rezultatem odpowiednich dzia³añ, a nie celem samym w sobie. Bêd¹ skutkiem pracy nad
sob¹, samorozwoju, roztropnych decyzji przek³adaj¹cych na roztropne dzia³ania.
Dzia³ania takie nie mog¹ byæ realizowane bez w³aciwie skonstruowanego
systemu edukacji. Przekazywanie wiedzy, ale tak¿e proces wychowawczy maj¹
wielkie znaczenie w kszta³towaniu wiadomych i myl¹cych obywateli. W Polsce nie tylko sam proces nauczania pozostawia wiele do ¿yczenia, ale nade wszystko szko³y, w wielu przypadkach, zrezygnowa³y z procesu wychowawczego. Wiele szkó³, szczególnie w biednych regionach kraju, jest przeznaczona do likwidacji
ze wzglêdu na brak rodków finansowych na ich utrzymanie. Nale¿y dodaæ, ¿e
upowszechniaj¹cy siê model rodziny, w którym pogoñ za pieni¹dzem (niekoniecznie wynikaj¹cy z konsumpcjonizmu), atrofia wiêzi rodzinnych (kompensowana
20

s. 346.

Por. Z. Abramowiczówna, Asceza, w: S³ownik greckopolski, Wyd. PWN, Warszawa 1958,
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szczêciem bohaterów serialu telewizyjnego) i codzienne problemy powoduj¹
wygaszanie procesów wychowawczych czy rozwojowych. Szko³a bez wspó³pracy z rodzicami nie jest w stanie wychowywaæ.
W konsekwencji, rolê wychowawcz¹ (kszta³towania postaw) przejmuj¹ media takie jak: Internet, prasa czy telewizja. Najczêciej, finansowane (poprzez
reklamy) przez rozmaite przedsiêbiorstwa, realizuj¹ cele przez nie stawiane. Przestaj¹ zatem pe³niæ funkcjê porednicz¹c¹ czy kontroln¹ pomiêdzy nimi a spo³eczeñstwem. Przestaj¹ byæ narzêdziem spo³eczeñstwa obywatelskiego w demokracji. Staj¹ siê narzêdziem propagandy i socjotechnicznych zabiegów, maj¹cych na
celu odpowiednie przygotowanie pod³o¿a intelektualnego grup docelowych do
zape³nienia treciami wymaganymi przez reklamodawców. Nie jest wa¿ne, czy
bêdzie to producent napoju czy okrelona partia polityczna, czy bêdzie to produkt
ekologiczny czy nie. Wiarygodnoæ informacji pochodz¹cych z takich róde³
(które bardzo czêsto w stosownych klauzulach prawnych zastrzegaj¹, ¿e nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za treci przekazywane na ich ³amach) musi budziæ
w¹tpliwoci. Podobnie jak postawy, styl czy sposób mylenia kreowany w w¹tpliwym procesie wychowawczym.
AN ATTEMPT AT A SYSTEMIC APPROACH TO MAN IN A WORLD
THREATENED WITH CONSUMERISM
Summary
The article is an attempt to analyze the condition of contemporary man in a world threatened
with consumerism from a systemic perspective. It features systemic analyses of the idea of sustainable development and of the ecological crisis with special emphasis on its causes. The study draws
attention to the properties, functions and structure of the systems in question. It outlines issues
related with the concept of needs, the mechanisms of generating them in the real and the virtual
world, and the possibilities and limitations thereof. The author points to the image of man resulting
from various approaches to the problem of consumption. He discusses the decisionmaking process
pertaining to this problem area with particular emphasis on optimization procedures and the related
issue of responsibility. In this context was also discussed the problem of moderation and thrift.
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