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Człowiek owładnięty duchem konsumpcjonizmu żyje po to, aby jeść, a nie je po to, aby żyć. 
Zauważył to już Sokrates. Zauważył i… napiętnował, jako przejaw zniewolenia. Bronił w ten 
sposób godności rozumu sądząc, że na nim osadza się wolność osoby. Z drugiej strony – widział 
wyraźnie, że właśnie w rozumie tkwi zarzewie częstego zniewolenia człowieka. Że czasem 
właśnie rozumu dotyka swoiste „zaniżenie lotu”. 

Szczęście w ujęciu klasycznym oznacza sytuację, w której najwyższa władza człowieka 
uczestniczy w najwyższym dobru. Zgodnie z tym - rozum uczestniczy w życiu bożym. Nie 
przeszkadza to temu, że niższe władze pozwalają na kontakt z materialnym wymiarem świata. 
Doświadczamy zresztą tego wewnętrznie przeżywając rozmaite pragnienia i emocje, czasem 
bardzo mocne. Rozum utrzymuje jednak dystans wobec tych przeżyć. Wszak człowiek 
zasiadając do kolacji zaspokaja swoje potrzeby, lecz jednocześnie może rozmawiać o sprawach 
duchowych, o rodzinie, o problemach w pracy itd. Zupełnie inaczej jest, kiedy zaczyna 
poszukiwać jedynie doznań zmysłowych, a rozum „zanurza się” w materii, aby znaleźć pożywkę 
dla zmysłów. To regres jego możliwości. 

1.1. Produkuje, aby konsumować 

O czym to rozmawia się przy stole konsumenta? Otóż: Jakie są ceny, co się opłaca, a co nie, ile 
to trzeba „nabrać” kredytów, aby sobie coś w końcu kupić itd. Generalnie zaś, że trzeba 
przyspieszyć: więcej pracować, więcej produkować!  

Człowiek konsumpcyjny nie tylko żyje, aby jeść, ale również produkuje dobra materialne. Jest to 
produkcja, która stoi głównie w służbie konsumpcji. Ponadto - wyścig produkcji i konsumpcji 
wyraża się głównie w sztucznym poszerzaniu skali potrzeb, ciągłym podnoszeniu ich poziomu. 
Ofiarą tego systemu pada człowiek, który przez jednostronne nastawienie na konsumpcję, staje 
się pasywny, mało aktywny i twórczy. Nie widzi on celu życia w tworzeniu, zdobywaniu 
wyższych wartości, ale w używaniu dóbr materialnych i zmysłowych.  

W końcu buduje kolejną wieżę Babel. Wrodzona naturze ludzkiej dążność do absolutu prowadzi 
do wynaturzenia w postaci np. megalomanii, alkoholizmu, narkomanii lub do wynaturzeń w 
dziedzinie seksualnej. Dzieje się tak dlatego, że pragnienie użycia łączy się z dążeniem do jego 
potęgowania w nieskończoność. Stopniowo życie zamienia się na >u-życie<. 
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1.2. Palące napięcie 

W człowieku, który skierowuje się swoim rozumem >ku czemuś<, zauważamy swoiste napięcie. 
Wiąże się ono z żywą intencją ludzkiego ducha, która wyzwala dążenie woli. Termin dążenie 
pochodzi od łacińskiego intendere, słowa składającego się z in tendere, tensum, oznaczającego 
później "rozciągnąć", „ciągnąć". Intencja jest "wyciągnięciem" ku czemuś. W ten sposób duch 
człowieka dąży ku rzeczom materialnym lub duchowym. Pragnienia cielesne, same w sobie, są 
zaspokajalne, tylko duch bywa nienasycony w swym dążeniu! 

Jedyną możliwością zrównoważenia dążenia by mieć coś jest intencja, by być kimś. Unoszący 
się dziś wyraźniej niż niegdyś duch konsumpcjonizmu jest wyzwaniem dla rodziców i 
wychowawców. Czytamy w Familiaris Consortio (37): 

„Pomimo często bardzo poważnych dziś trudności w dziele wychowania, rodzice 
winni ufnie i z odwagą kształtować w dzieciach istotne wartości życia ludzkiego. 
Dzieci winny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych, 
przyjmując prosty i surowy styl życia w głębokim przekonaniu, że 'więcej wart jest 
człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada'” 

Kim staje się dziecko w supermarkecie? Osobą rozproszoną i małym tyranem, który żąda coraz 
więcej, coraz to nowego. Kim staje się dziecko, kiedy razem z rodzicami pości w piątek, kiedy 
widzi, że jego rodzice nie robią w niedzielę zakupów, a więc kiedy z czegoś rezygnuje dla 
wyższych racji? Uczy się >bardziej być<, niż >więcej mieć<. 

Taki prosty i surowy styl życia czyni nie tylko dziecko, ale każdego człowieka wolnym. Wolnym 
nie tyle „od” materii, ale „do” bycia kimś. Szczęście to być obdarowanym i nasyconym tym, co 
proste. Nieszczęście zaś – to nie mieć nigdy tyle, by się ukoić. Obserwacja wskazuje, że nasze 
losy nie rozgrywają się między być a mieć, ale między być a… nie mieć! 

 


