
JesteÊmy uczestnikami istotnej przemiany zapoczàtkowanej w Êwiecie Zachodu
kilkadziesiàt lat temu – przemiany spo∏eczeƒstwa industrialnego w spo∏eczeƒstwo
postindustrialne. Przemiany te sà pod pewnym wzgl´dem wyjàtkowe: przez tysiàc-
lecia zadaniem gospodarki cz∏owieka by∏o zaspokojenie codziennych potrzeb, za-
pewnienie odpowiednich warunków ˝ycia, teraz natomiast zosta∏a ona podporzàd-
kowana wymogom kultury i to na skal´ masowà. Kultura jako styl ˝ycia – sta∏a si´
si∏à dominujàcà w nowym spo∏eczeƒstwie. Propaguje ona has∏a wolnoÊci osobistej
i tolerancj´ bez granic. 

Po raz pierwszy terminu „spo∏eczeƒstwo postindustrialne” u˝y∏ D. Bell (1973)
uto˝samiajàc je ze spo∏eczeƒstwem us∏ugowym, takim, w którym wartoÊç us∏ug
przeÊcign´∏a produkcj´ dóbr. Bell uchwyci∏ istot´ przekszta∏ceƒ, stwierdzajàc, ˝e
spo∏eczeƒstwo przemys∏owe jest okreÊlane przez iloÊç dóbr wyznaczajàcà standard
˝ycia, zaÊ spo∏eczeƒstwo postindustrialne – przez jakoÊç ˝ycia mierzonà us∏ugami
i przyjemnoÊciami w dziedzinie zdrowia, edukacji, rekreacji, sztuki, jakie aktual-
nie uwa˝a si´ za atrakcyjne. 

C.H. Lasch (1978) ponowoczesne, postindustrialne spo∏eczeƒstwo nazywa spo-
∏eczeƒstwem konsumentów. Konsumpcja masowa i wysoki poziom ˝ycia zosta-
∏y w tym spo∏eczeƒstwie uznane za cel funkcjonowania gospodarki i cel spo∏ecz-
ny. Ideologia totalnej konsumpcji i „˝ycia chwilà” staje si´ równie˝ podstawà
wspó∏czesnego Êwiatopoglàdu. Powstaje spo∏eczeƒstwo konsumpcyjne z jego p´-
dem do posiadania, co zmienia tradycyjny system wartoÊci. 

Castells (1989) z kolei okreÊla nowà logik´ spo∏eczeƒstwa koƒca XX wieku, ˝y-
jàcego wewnàtrz globalnej, Êwiatowej ekonomii mianem „la societe des flux”.
Logika przep∏ywów i obfitoÊci, wyra˝a si´ w przep∏ywie informacji, kapita∏ów,
wyrobów, obrazów, turystów, zmian ról w relacjach spo∏ecznych, przep∏ywie idei,
interpretacji rzeczywistoÊci itd. Spo∏eczeƒstwo przep∏ywów nie uznaje ˝adnego
sta∏ego, uniwersalnego porzàdku bàdê powszechnej hierarchii wartoÊci. Jest to
spo∏eczeƒstwo wspólnot o statusie przejÊciowym, które same dla siebie organizu-
jà swój w∏asny porzàdek. Wszystkie rozstrzygni´cia, sà tu z definicji czasowe
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i niejednoznaczne. Giddens (2001) nazywa je spo∏eczeƒstwem zindywidualizowa-
nych stylów ˝ycia i kultury ryzyka. 

Cytowane powy˝ej definicje spo∏eczeƒstwa postindustrialnego odsy∏ajà nas do
sfery nie tyle i nie tylko przemian rzeczywistoÊci materialnej ale rzeczywistoÊci
aksjologicznej (wartoÊci), których egzemplifikacjà jest Êwiat materii i instytucji
spo∏ecznych. Sà to wi´c kulturowe definicje wspó∏czesnych przemian, poszukujà-
ce ich opisu i wyjaÊnienia w kategorii cechujàcych je zmian wartoÊci. Z ni˝szego
ni˝ wartoÊci poziomu analizy (Rembowska 2004) przemiany funkcjonalne i mate-
rialne widoczne w przestrzeni spo∏ecznej, które opisuje geografia, stajà si´ nieczy-
telne, zaw´˝ajà si´ do poziomu analizy techniczno-przestrzennej. Próba opisu
przemian spo∏eczeƒstwa postindustrialnego w kategoriach wartoÊci staje si´ nie-
odzowna by zrozumieç sens i spo∏eczne znaczenie wspó∏czesnych przekszta∏ceƒ
spo∏eczno-przestrzennych. Ten sposób odczytywania przemian odniesiono do ryn-
ku czy sektora us∏ug, który pe∏ni dzisiaj funkcj´ wskaênika przemian cywilizacyj-
nych (Rembowska 2005). 

Komercjalizacja a us∏ugi

W ramach wspó∏czesnych przemian kapitalizmu doÊwiadczamy zderzenia spo∏e-
czeƒstwa z bezwzgl´dnym cz´sto dzia∏aniem prawa rynku. W ramach tych prze-
mian nast´puje komercjalizacja wi´kszoÊci sfer ˝ycia, czyli zamiana ich w to-
war i poddanie prawom rynkowym. Pieniàdz sta∏ si´ nie tylko g∏ównym
miernikiem efektywnoÊci gospodarczej ale zaczà∏ uzurpowaç sobie rol´ decydo-
wania w kwestiach racjonalnoÊci dzia∏aƒ spo∏ecznych oraz przesunà∏ si´ w hierar-
chii wartoÊci spo∏ecznych i indywidualnych. Zmiana znaczenia pieniàdza we
wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie owocuje pojawieniem si´ i rozwojem zupe∏nie no-
wych us∏ug (banków, gie∏d, biur maklerskich i brokerskich, biur doradców finan-
sowych, instytucji ubezpieczeniowych, kantorów, lombardów, instytucji po˝ycz-
kowych, instytucji reklamowych i marketingowych, instytucji obrotu
nieruchomoÊciami itp.) ale równie˝ wp∏yn´∏a w istotny sposób na struktur´ rynku
us∏ug, eliminujàc lub mocno os∏abiajàc te z nich, które sà nieop∏acalne finansowo
lub ma∏o zyskowne, choç cz´sto bardzo istotne spo∏ecznie (np. us∏ugi zwiàzane
z wysokà kulturà, us∏ugi medyczne). 

Konsumpcjonizm

Wspó∏czesnà cywilizacj´ nap´dza has∏o dà˝enia do szcz´Êcia. Aby szcz´Êcie mo-
g∏o staç si´ noÊnikiem mitu dobrobytu, musi byç wymierne, a wi´c byç dobroby-
tem mierzalnym za pomocà przedmiotów i us∏ug. Zasada demokratyczna przesu-
wa si´ wi´c wspó∏czeÊnie ze sfery równoÊci uprawnieƒ, odpowiedzialnoÊci
i spo∏ecznych szans na równoÊç wobec przedmiotów i innych widocznych oznak
spo∏ecznego sukcesu. Jest to demokracja statusu. Dope∏niajàce si´ mity dobro-
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bytu i potrzeb pe∏nià pot´˝nà rol´ ideologicznà, polegajàcà na zacieraniu obiek-
tywnych, spo∏ecznych i historycznych warunków nierównoÊci spo∏ecznych
(Baudrillard 2006). 

Spo∏eczeƒstwo demokratyczne nie jest egalitarne. Wzrost ekonomiczny w tym
spo∏eczeƒstwie wytwarza i przywraca spo∏ecznà nierównoÊç, przywileje, stan nie-
równowagi, wprowadza, niezale˝nie od bezwzgl´dnej masy bogactwa, nierównoÊç
systemowà. Luksus jest przywilejem pewnej mniejszoÊci, a jego zadaniem jest od-
twarzanie tych nierównoÊci. System kapitalistyczny stanowi kumulacj´ owej
„funkcjonalnej nierównoÊci”, owego braku równowagi. Wzrost ani nie przybli˝a
ani nie oddala nas od dobrobytu. Sam wzrost jest funkcjà nierównoÊci. Wewn´trz-
na anatomia wzrostu jest wtórna w stosunku do determinacji przez struktur´ spo-
∏ecznà (Baudrillard 2006). 

Reklama, istotne narz´dzie w kreowaniu wzrostu, odgrywa w spo∏eczeƒstwie
konsumpcyjnym nie tylko rol´ stymulatora potrzeb ale lansuje okreÊlone style ˝y-
cia, które sà obecnie w du˝ym stopniu hedonistyczne. Jej wysi∏ki wspierajà media
(telewizja, radio, kolorowe czasopisma). Jest to Êwiat mody, rozrywki, podró˝y,
wirtualny Êwiat obrazu, Êwiat, w którym ˝yje si´ oczekiwaniami, które mogà byç
zrealizowane bez wysi∏ku. Konsumpcja ma w tym wypadku nie tylko wymiar han-
dlowy i us∏ugowy, ale równie˝ kulturowy. 

Wspó∏czesny konsumeryzm kreuje nowe wzory pragnieƒ coraz bardziej
atrakcyjnych, a przez ich zaspokojenie staje si´ wa˝nym celem w ˝yciu ludzi.
Miejscem konsumpcji jest ˝ycie codzienne. CodziennoÊç, choç w porównaniu
z ca∏oÊcià czasu jest czymÊ ubogim ale zinterpretowana na u˝ytek konsumpcji sta-
je si´ nieustajàcym Êwi´tem. 

Jednym z istotnych przejawów hedonistycznego konsumpcjonizmu jest zaba-
wowy styl ˝ycia. Brak stabilizacji zewn´trznej, ciàg∏e zmiany regu∏ rzàdzàcych
wspó∏czesnà rzeczywistoÊcià, brak sta∏ych odnoÊników – autorytetów – wszystko
to powoduje, ˝e ludzie poszukujà Êrodka, który uleczy∏by ich z ciàg∏ego poczucia
zagro˝enia, które jest immanentne dla wspó∏czesnego Êwiata. Media i pop-kultu-
ra proponujà zabaw´ jako panaceum, lek na wszystko i jednoczeÊnie modny styl
˝ycia. Zabawa staje si´ sposobem na przed∏u˝enie m∏odoÊci. Wià˝e si´ to z póê-
niejszym wchodzeniem w doros∏e ˝ycie (trudne warunki na rynku pracy, rynku
mieszkaniowym, przemiany modelu rodziny). Zabawa staje si´ jednym z ∏àczni-
ków spo∏ecznych w procesie eksplozji wspólnotowoÊci zw∏aszcza ludzi m∏odych.
Kultowi zabawy sprzyja przemiana kultury w rozrywk´; rozrywka jest ∏atwa,
szybka, przyjemna i wzgl´dnie niedroga. Komercjalizacja wspó∏czesnej kultury
wymusi∏a zmiany w strukturze i funkcjonowaniu instytucji rozrywkowych. Wzra-
sta iloÊç placówek rozrywkowych, gastronomicznych i ró˝nicuje si´ ich oferta
(dyskoteki, kluby, puby, restauracje, kasyna, salony gier zr´cznoÊciowych i kom-
puterowych, multikina, centra handlowo-rozrywkowe). Reorganizujà one w wi-
doczny sposób przestrzeƒ i kreujà nowe centra, oraz wzorce sp´dzania czasu wol-
nego. Zmienia si´ w widoczny sposób krajobraz miast polskich, który
homogenizuje si´ (us∏ugi sieci Êwiatowych) oraz standardy konsumpcji (samoob-
s∏uga, masowoÊç, uniwersalizacja wzorców). G∏ównym konsumentem zabawy-
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-rozrywki jest m∏odzie˝, dla której jest to cz´sto rodzaj ucieczki przed zmiennà
i rodzàcà stresy rzeczywistoÊcià. 

Innà formà wspó∏czesnego konsumpcjonizmu, wykreowanego przez mod´ i ry-
nek medialny jest kultura powierzchownoÊci. W skali ludzkiej Lasch (1978)
okreÊla jà jako kultur´ g∏adkiego cia∏a, cywilizacj´ depilacji, operacji plastycz-
nych, masa˝y, gabinetów kosmetycznych, si∏owni i kosmetyków przechwytujà-
cych i odbijajàcych Êwiat∏o, a zatem technologii z uporem wyg∏adzajàcych i pole-
rujàcych narcystycznie skoncentrowane na sobie ludzkie cia∏o. Zdaniem Baumana
(1991) destabilizacja ekonomiczna, spo∏eczna i kulturowa wspó∏czesnych spo∏e-
czeƒstw powoduje, ˝e zanikajà tradycyjne podstawy spo∏ecznej to˝samoÊci, poza
wi´zià z ludzkim cia∏em, ujmowanym jako jedyny trwa∏y czynnik zmiennej to˝sa-
moÊci. Stàd te˝ we wspó∏czesnej kulturze pozycja kultu cia∏a wspomagana kultem
m∏odoÊci i „powierzchownoÊci” jako wartoÊci wysoko stawianej w obecnym spo-
∏eczeƒstwie konsumpcyjnym. Jogging, dieta, odchudzanie, zabiegi kosmetyczne,
upi´kszajàce, poprawiajàce urod´, przed∏u˝ajàce m∏odoÊç, zachowujàce zdrowie
i d∏ugowiecznoÊç sà postrzegane jako manifestacja wolnoÊci i wa˝ny czynnik
atrakcyjnoÊci towarzyskiej, seksualnej i zawodowej ludzi. 

Egzemplifikacjà „kultury powierzchownoÊci” jest dynamiczny, lawinowy
wzrost us∏ug s∏u˝àcych realizacji tej wartoÊci ludzkiego ˝ycia jakim jest uroda,
zdrowie i m∏odoÊç. Zaliczyç mo˝na do nich placówki us∏ugowe zwiàzane z kom-
pleksowà obs∏ugà kosmetycznà (gabinety fryzjerskie i fryzjersko-kosmetyczne,
placówki SPA, si∏ownie, sauny, solaria, fitness kluby, salony mody i salony wiza-
˝u, studia paznokci itp.) Wzrasta równie˝ liczba wszelkiego rodzaju gabinetów le-
karskich, w tym stosujàcych medycyn´ niekonwencjonalnà (dietetycy, naturotera-
peuci, tlenoterapeuci, irydolodzy, neuroterapeuci, zielarze, bioenergoterapeuci,
aromoterapeuci, przedstawiciele medycyny wschodu, koloroterape∏ci, Êwiat∏otera-
peuci, gabinety leczenia oty∏oÊci, kosmetyka lekarska, chirurgia plastyczna, porad-
nie antynikotynowe, poradnie promocji zdrowia, centra dietetyczne). Towarzyszà
im ró˝nego rodzaju placówki umo˝liwiajàce uprawianie sportu jako codziennego
elementu stylu ˝ycia (sale gimnastyczne, sale do tenisa, baseny itp.). Ich oferta jest
bardzo ró˝norodna, bowiem adresowana jest do wewn´trznie zró˝nicowanych
grup spo∏eczno-kulturowych, zawodowych, seksualnych itp. 

Kultura sta∏a si´ hedonistyczna, nastawiona na zabaw´, rozrywk´ i wystaw-
noÊç. Âwiat hedonizmu to Êwiat mody, reklamy, telewizji, podró˝y. MoralnoÊç
uciechy zajmuje w rezultacie miejsce „moralnoÊç dobroci”. Rezultatem porzuce-
nia purytanizmu i etyki protestanckiej, które leg∏y u podstaw duchowych kapita-
lizmu, jest oczywiÊcie pozbawienie go wszelkiej transcendentalnej etyki czy mo-
ralnoÊci. Epoce hedonistycznej odpowiada równie˝ jej w∏asny styl kultury,
kultura – pop. Bodrillard (2006) okreÊla kultur´ pop jako neokultur´, w której
zatar∏a si´ ró˝nica mi´dzy delikatesami a galerià sztuki. Zach∏anna spo∏eczna
konsumpcja gwarantuje reprodukcj´ porzàdku produkcji. Spo∏eczeƒstwo kon-
sumpcji potrzebuje do istnienia niszczenia produktów. Dlatego zniszczenie po-
zostaje zasadniczà alternatywà dla produkcji (wywóz Êmieci na wysypiska, sor-
townie Êmieci, spalarnie Êmieci, ich recykling). ObfitoÊç i dobrobyt wià˝à si´
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nieroz∏àcznie z marnotrawstwem („cywilizacja Êmieci”, „socjologia odpad-
ków”). W spo∏eczeƒstwie konsumpcyjnym marnotrawstwo nie jest jakàÊ irracjo-
nalnà resztkà, lecz pe∏ni funkcj´ pozytywnà, zapewniajàc miejsce dla nast´pnych
potencjalnych Êmieci (Bauman 2004). To co dziÊ wytwarza si´ nie jest wytwa-
rzane przez wzglàd na swà wartoÊç u˝ytkowà i mo˝liwà trwa∏oÊç, lecz przeciw-
nie, przez wzglàd na swà nietrwa∏oÊç, na wychodzenia z u˝ycia, starzenie si´,
którym rzàdzi moda. Marnotrawienie (nadmierne wydatkowanie, zbytek, wyda-
tek „po nic”) pojawia si´ jako sfera wytwarzania ró˝nic, zarówno na p∏aszczyê-
nie jednostkowej, jak i spo∏ecznej. DziÊ biografie bohaterów produkcji, przynaj-
mniej na Zachodzie, ust´pujà miejsca biografiom bohaterów konsumpcji
(gwiazd kina, rozrywki, sportu, hazardu – wielkich marnotrawców). Funkcjà te-
go spektakularnego (nag∏aÊnianego przez media) trwonienia jest dostarczanie
ekonomicznego bodêca dla masowej konsumpcji. Instytucjonalna destrukcja
(skonstruowana przez okreÊlone przepisy prawne) z koniecznoÊci staje si´ g∏ów-
nà funkcjà spo∏eczeƒstwa poprzemys∏owego. 

ObfitoÊç, nagromadzenie, wieloÊç dóbr i us∏ug stanowià jednà z najbardziej ude-
rzajàcych cech wspó∏czesnego obiegu towaru i us∏ug. Wspó∏czesna konsumpcja
tworzy swe centra w postaci hipermarketów, centrów handlowo-rozrywkowych.
Centra handlowo-rozrywkowe, wspó∏czesne Êwiàtyni konsumpcji funkcjonujà
w ca∏kowitym oderwaniu od nast´pstwa pór roku i zmian pogody. Panuje tu wiecz-
na wiosna, jest ciep∏o, wiecznie jasno, cicho szumià sztuczne strumyki i ko∏yszà
si´ sztuczne drzewa i krzewy. Jest to klimatyzowany Êwiat klimatyzowanej kon-
sumpcji dóbr i us∏ug, a tak˝e niespodziewanych atrakcji i niespodzianek. W tych
miejscach bije samo serce konsumpcji jako totalnej organizacji codziennoÊci, to-
talnego ujednorodnienia. Wszystko (praca, czas wolny, kultura, natura) zostaje
ostatecznie zmieszane, zmiksowane w nieskoƒczonej panoramie zakupów. Nowe
centra handlowo-rozrywkowe stanowià syntez´ obfitoÊci i aktywnoÊci konsu-
menckiej. „Nowa sztuka ˝ycia”, „nowy styl ˝ycia” – g∏oszà reklamy, ekscytujà-
ca codziennoÊç to mo˝liwoÊç zakupów w jednym, klimatyzowanym pomieszcze-
niu. Znajdziemy tam nie tylko sklepy ale i kawiarnie, bary, kina, ksi´garnie, sal´
koncertowà, kaplic´, salon gier (Ryfkin 2003). We wspó∏czesnych miastach znika
miejski plac jako miejsce spotkaƒ na rzecz radykalnie nowego sposobu gromadze-
nia si´ ludzi po∏àczonych relacjami komercyjnymi. 

Zagro˝enia

Ideologia konsumpcjonizmu realizowana jest w Polsce w sytuacji wzrastajàcych
dysproporcji ekonomiczno-spo∏ecznych. Jest to istotny czynnik frustracji i agre-
sji spo∏ecznej, destabilizacji i konfliktów spo∏ecznych. W sytuacji dominacji wà-
skich wzorów materialnego sukcesu wywo∏uje to l´k tych, którzy posiadajà co-
raz mniej i sà marginalizowani spo∏ecznie oraz tych, którzy posiadajà coraz
wi´cej i sà g∏ównymi uczestnikami konsumpcji. Skutkiem tego sà z jednej stro-
ny dewiacyjne zachowania wykluczonych (przest´pczoÊç kryminalna, agresja,
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kradzie˝e, rozboje, dewastacje mienia publicznego, narkomania, pijaƒstwo,
przemoc w rodzinie). Wymuszajà one rozbudow´ m.in. systemu instytucji praw-
nych, placówek penitencjarnych, instytucji opieki spo∏ecznej, pomocy ubogim
oraz rodzinom patologicznym, placówek poradnictwa psychologicznego oraz
pomocy medycznej dla uzale˝nionych itp. Z drugiej strony legitymizacjà strachu
spo∏ecznego przed biednymi, bezdomnymi, agresywnymi m∏odocianymi i zorga-
nizowanà przest´pczoÊcià sà ró˝nego rodzaju zabezpieczenia bogatych, jak alar-
my elektroniczne, parkany, bramy, stalowe drzwi, domofony i dynamiczny roz-
wój us∏ug ochroniarskich, które zapewniajà skutecznie czy tylko w cz´Êci
bezpieczeƒstwo bogatszych. 

Wzrost napi´ç spo∏ecznych nie jest jedynie skutkiem rozwarstwienia spo∏eczne-
go ale w równej mierze przemian spo∏ecznych zwiàzanych z praktykowaniem no-
wych wzorów moralnych. Modernizacja spo∏eczeƒstwa przyczyni∏a si´ do zastà-
pienia regulacji moralnej prawnà i uwolnienia od ocen moralnych szerokiego
obszaru dzia∏aƒ ludzkich. Skutkiem by∏a utrata spójnoÊci kultury wyra˝ajàca si´
min. w rozpowszechnieniu postaw spo∏ecznych wrogich wobec norm moralnych.
W dobie liberalizmu i pluralizmu nastàpi∏a równie˝ destrukcja kodeksu norm obo-
wiàzujàcych powszechnie. Wobec braku uniwersalnych modeli ˝ycia pojawi∏y si´
liczne konflikty spo∏eczne. „˚ywià si´” nimi liczne biura prawne i notarialne oraz
instytucje sàdownicze, rozjemcze itp. 

Efektem modernizacji ekonomicznej jest degradacja wspólnej przestrzeni ˝y-
ciowej, zw∏aszcza na terenie miast i aglomeracji miejskich. Wzrasta ha∏as, zatru-
cie powietrza i wody, zanieczyszczenie stref mieszkalnych w wyniku budowy
i rozwoju nowej infrastruktury (portów lotniczych, autostrad, dróg, parkingów
itp.) Powi´ksza si´ zat∏oczenie dróg, coraz cz´stsze sà korki samochodowe po-
wodujàce kolosalne szkody techniczne, psychologiczne, ludzkie. Osiàgnàwszy
pewien próg, nadprodukcja towarów i us∏ug musi byç „leczona” przez jeszcze
wi´kszà nadprodukcj´ i jej konsumpcj´. Rodzi si´ obsesyjne poczucie niepew-
noÊci. Psychiczny i spo∏eczny nacisk k∏adziony na mobilnoÊç, status spo∏eczny,
konkurencj´ na wszystkich poziomach (dochód, status spo∏eczny, kultura) staje
si´ coraz wi´kszy i bardziej dotkliwy dla wszystkich. Potrzeba coraz wi´cej cza-
su na odpoczynek i odzyskanie si∏ po wyczerpaniu spowodowanym dojazdami
do pracy, t∏okiem, przeludnieniem, agresjà i nieustannym stresem. Znaczàca
cz´Êç ludzi nie nadà˝a za tempem zmian. Trzeba ponosiç wydatki prywatne i pu-
bliczne by zaradziç dysfunkcjom spo∏ecznym powstajàcym jako skutek stresu
codziennoÊci. Wszystko to zapisane zostaje na konto wzrostu, a tym samym do-
brobytu. Rosnà liczby ludzi zale˝nych od spo∏eczeƒstwa, stanowiàcych dla nie-
go obcià˝enie nie tylko finansowe. System staje si´ niewydolny. Wraz z dys-
funkcyjnà konsumpcjà, zarówno na poziomie jednostkowym jak i zbiorowym,
rosnàcà szybciej ni˝ konsumpcja „funkcjonalna”, system w istocie staje si´ w∏a-
snym paso˝ytem. ¸ad spo∏eczny staje si´ cyniczny. Wzrasta koniecznoÊç rozbu-
dowy sieci poradnictwa psychologicznego, psychoterapeutycznego, psychia-
trycznego itp. 
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Wzrost znaczenia informacji

JesteÊmy Êwiadkami zwrotu od spo∏eczeƒstwa przemys∏owego do takiego, które-
go podstawà jest tworzenie, przechowywanie, operowanie i rozpowszechnianie in-
formacji (Naisbitt 1997). Spo∏eczeƒstwo postindustrialne jest w istocie spo∏eczeƒ-
stwem informacyjnym, bowiem znaczna cz´Êç pracowników sektora us∏ugowego
zajmuje si´ tworzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji. Wie-
dza pe∏ni dziÊ strategicznà rol´, stàd dost´p do niej staje si´ równie˝ jednym z pod-
stawowych wymiarów nierównoÊci, wskaênikiem pozycji spo∏ecznej, a informacja
najwa˝niejszym z zasobów. Wzrost znaczenia wiedzy i informacji generuje ró˝no-
rodne i odmiennie oceniane zjawiska. Z jednej strony nast´puje iloÊciowy rozwój
placówek szkolnictwa ró˝nych poziomów oraz instytucji zajmujàcych si´ do-
kszta∏caniem, które prezentujà ró˝norodnà ofert´ wiedzy dla ró˝nych grup wieko-
wych, zawodowych i zainteresowaƒ (szko∏y j´zykowe, kursy szkoleniowe, szkol-
nictwo podyplomowe itp.). Ró˝norodne instytucje rozbudowujà swoje systemy
informacji nie zawsze s∏u˝àcych poprawie racjonalnoÊci dzia∏ania. JesteÊmy zale-
wani informacjà z ró˝nych êróde∏. Tworzeniem i dystrybucjà tej informacji zajmu-
je si´ coraz wi´ksza liczba ludzi i instytucji (centra obliczeniowe, twórcy oprogra-
mowania, ksi´garnie z literaturà informatycznà, kawiarenki internetowe, itp.).
Wzrasta ranga instytucji obs∏ugujàcych ruch informacji i w sensie merytorycznym
i technologicznym (Postman 1995). 

Powy˝sze przyk∏ady kierunków przemian sektora us∏ug we wspó∏czesnych spo-
∏eczeƒstwach nie wyczerpujà ca∏oÊci przekszta∏ceƒ, stanowià jednak egzemplifika-
cj´ kulturowych wp∏ywów na ich trajektori´ zmian. Stosujàc jako narz´dzie badaw-
cze dotychczasowe klasyfikacje us∏ug trudno by∏oby zidentyfikowaç podstawowe
wartoÊci nap´dzajàce wspó∏czesne spo∏eczeƒstwa konsumpcyjne, co uniemo˝liwi-
∏oby geografom formu∏owanie wniosków syntetycznych, sprowadzajàc ich analiz´
do poziomu przestrzenno-funkcjonalnego. Tylko szersza refleksja nad zmianami
spo∏eczno-kulturowymi wspó∏czesnego Êwiata pozwala na odczytanie aksjologicz-
nego wymiaru przemian spo∏ecznych i odczytanie spo∏ecznych sensów tych zmian,
tak istotnych dla refleksji spo∏ecznej i humanistycznej w geografii. 
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Definicje

˚YCIE W SPO¸ECZE¡STWACH PREINDUSTRIALNYCH
˚ycie w tych spo∏eczeƒstwach to gra przeciwko naturze (rolnictwo, górnictwo, ry-
bo∏ówstwo i leÊnictwo). Wizj´ Êwiata warunkuje zmiennoÊç pór roku, pogoda, uro-
dzajnoÊç gleb, iloÊç wody, susze, powodzie. Poczucie czasu sprowadza si´ do trwa-
nia, a tempo pracy zale˝y od pory roku i pogody. Czas ukazuje cykl odradzania si´
Êwiata roÊlinnego. Dla Êwiata natury zasadà kosmologicznà jest droga wiodàca od
przeznaczenia do przypadku. Ludzkie ˝ycie podporzàdkowane jest przeznaczeniu –
spe∏nia si´ w cyklu, kiedy po ˝yciu i Êmierci nast´puje zmartwychwstanie i nowe
˝ycie. W ka˝dym porzàdku rzeczy, podleg∏ym koniecznoÊci, przeznaczenie jest
zwiàzane z przypadkiem. W miar´ jak ludzki los wymyka si´ spod ich w∏adzy po-
padajà w rozpacz. Gdy brak im wewn´trznej zasady, by zmieniç swe przeznacze-
nie, przeznaczenie ust´puje przypadkowi. Kiedy ˝ycie biegnie torem arbitralnym,
cz∏owiek staje si´ niewolnikiem przypadkowoÊci i do niej zanosi mod∏y. 

SPO¸ECZE¡STWA PRZEMYS¸OWE wytwarzajàce towary, prowadzà gr´
przeciwko naturze sztucznej. Âwiat ulega racjonalizacji i technicyzacji. Dominujà
w nim maszyny i one wyznaczajà rytm ˝ycia. Poczucie czasu jest chronologiczne,
zdeterminowane przez podzia∏k´ tarczy zegara. Si∏´ fizycznà zastàpi∏a energia: jej
wykorzystanie stanowi podstaw´ wielkich skoków wydajnoÊci. Jest to Êwiat upo-
rzàdkowany i zaprogramowany, skoordynowany, Êwiat organizacji – hierarchii
i biurokracji, w których ludzi traktuje si´ jak rzeczy. Cz∏owiek wytwarza rzeczy,
lecz one istniejà poza cz∏owiekiem, jako byty zreifikowane o w∏asnej niezale˝nej
egzystencji. Âwiat techniczny okreÊlany jest przez racjonalnoÊç i post´p. Historia
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jest immanentnym procesem, w którym samowiedza triumfuje nad subiektywno-
Êcià (Hegel). Jest to epoka przezwyci´˝ania koniecznoÊci, czyli naturalnych ogra-
niczeƒ ludzkich mo˝liwoÊci. Epoka ta charakteryzuje si´ sk∏onnoÊcià do okreÊla-
nia trajektorii rozwoju wiedzy. 

SPO¸ECZE¡STWO POSTINDUSTRIALNE, poniewa˝ koncentruje si´ na
us∏ugach jest grà mi´dzy osobami. Wymaga raczej wspó∏pracy i wzajemnoÊci ni˝
koordynacji i hierarchii. Jest to spo∏eczeƒstwo komunalne, w którym podstawowà
komórkà jest zorganizowana spo∏ecznoÊç, a nie jednostka ludzka. Warunkiem ist-
nienia wspólnoty jest partycypacja jej cz∏onków. Te zmiany organizacji spo∏ecznej
mogà zapowiadaç w sposób niezauwa˝alny coÊ wi´cej – a mianowicie przemianà
ÊwiadomoÊci i kosmologii. Cz∏owiek jako homo faber stara∏ si´ wytwarzaç rzeczy,
a wytwarzajàc je marzy∏ o przekszta∏caniu natury. Porzàdek postindustrialny od-
chodzi od tego. Ludzie ˝yjà coraz bardziej poza porzàdkiem natury i coraz mniej
majà do czynienia z maszynami i rzeczami; stykajà si´ wzajemnie ze sobà. Osobo-
woÊç ludzka oraz tradycja grupy kszta∏towana jest przez spo∏eczeƒstwo. Âwiat jest
Êwiatem danym. RzeczywistoÊç nie jest czymÊ zewn´trznym wobec cz∏owieka,
staje si´ problematyczna i ma byç przekszta∏cana. Âwiat spo∏eczny staje si´ rzeczy-
wistoÊcià; nie ma w nim miejsca na przyrod´ i na rzeczy. Jest to Êwiat doÊwiadcza-
ny jako ÊwiadomoÊç innych. Spo∏eczeƒstwo staje si´ paj´czynà ÊwiadomoÊci, for-
mà wyobraêni, która ma byç zrealizowana jako konstrukcja spo∏eczna. Na mocy
jakich jednak regu∏ i jakich koncepcji moralnych. JeÊli Êwiatem materialnym rzà-
dzi przeznaczenie i przypadek, a Êwiatem technicznym – racjonalnoÊç i prawo en-
tropii, to o Êwiecie spo∏ecznym mo˝na powiedzieç, ˝e trwa on w „dr˝eniu i trwo-
dze”. Ka˝de spo∏eczeƒstwo utrzymuje w ca∏oÊci albo przymus albo porzàdek
moralny. Uzasadnienie s∏usznoÊci regu∏ moralnych zakorzenione jest w systemie
uznawanych wartoÊci. Historycznie rzecz bioràc, podstawà uznawanego porzàdku
moralnego by∏a religia jako forma ÊwiadomoÊci dotyczàca wartoÊci ostatecznych.
Si∏a religii p∏ynie z faktu, i˝, nim powsta∏y ideologie oraz inne rodzaje Êwieckich
wierzeƒ, by∏a ona sposobem stapiania w jednym tyglu rozproszonych sk∏adników
ÊwiadomoÊci potocznej. Religia jest wi´c ÊwiadomoÊcià spo∏eczeƒstwa. A ponie-
wa˝ ˝ycie spo∏eczne we wszystkich swych aspektach mo˝liwe jest jedynie dzi´ki
systemowi symboli, ÊwiadomoÊç ta sprz´gni´ta jest z pewnymi przedmiotami, któ-
re traktowane sà jako sacrum. JeÊli religia upada, do dlatego, zdanie Durkheima,
˝e kurczy si´ obszar sacrum i s∏abnà wi´zi afektywne mi´dzy ludêmi. S∏abnie ro-
dzina, wspólnota, Êwiàtynia. Ludzie tracà zdolnoÊç trwa∏ych stosunków wzajem-
nych. Religia jako pozadoczesny sposób rozumienia samego siebie, w∏asnego
miejsca w porzàdku Êwiata, a tak˝e innych ludzi oraz historii, by∏a sposobem tra-
dycyjnym. Kurczenie w spo∏eczeƒstwach nowo˝ytnych Êwiata religii nosi nazw´
sekularyzacji. 

Praca stanowiàca powo∏anie – jest przekszta∏ceniem religii w przywiàzanie do
Êwiata ziemskiego, próbà przekonania si´ o w∏asnej wartoÊci na mocy osobistego
wysi∏ku. Wspó∏czesnemu cz∏owiekowi, kosmopolicie, kultura – jako sposób sa-
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morealizacji czy te˝ estetycznego uzasadnienia ˝ycia – zast´puje zarówno religi´,
jak i prac´, Za tym przesuni´ciem od religii do kultury le˝y jednak g∏´boka prze-
miana ÊwiadomoÊci, zw∏aszcza gdy chodzi o sens zachowaƒ ekspresyjnych
w spo∏eczeƒstwie. W spo∏eczeƒstwie zachodnim religia spe∏nia∏a dwie funkcje:
strzeg∏a dost´pu do tego, co demoniczne, usi∏ujàc wyraziç je w terminach emble-
matycznych, oraz zapewnia∏a kontynuacj´ przesz∏oÊci. Religia narzuca kulturze
jakieÊ normy, wyznacza granice, podporzàdkowuje bodêce estetyczne moralnemu
post´powaniu. W spo∏eczeƒstwie modernistycznym narodzi∏a si´ idea, ˝e najwa˝-
niejszà wartoÊcià jest doÊwiadczanie siebie samego. Odwracajàc si´ od przesz∏o-
Êci zrywano ciàg∏oÊç; oÊrodkiem zainteresowania czyniono to, co nowe, a cieka-
woÊç w∏asnej jaêni sta∏a si´ probierzem sàdów. W ten sposób modernizm jako
ruch kulturowy wykroczy∏ poza religi´ i przeniós∏ oÊrodek autorytetu z obszaru
sacrum do profanum. Proces upadku mia∏ dwa aspekty. Na poziomie instytucjo-
nalnym nast´puje sekularyzacja, czyli kurczenie si´ autorytetu i roli religii jako
sposobu prze˝ywania wspólnoty. Na poziomie kultury dokonywa∏a si´ zaÊ profa-
nizacja, s∏abni´cie teodycei wyjaÊniajàcej stosunek cz∏owieka do Êwiata ze-
wn´trznego. 

Co si´ dzieje, gdy w sercu cz∏owieka nie ma miejsca na jakiekolwiek wartoÊci.
Na tym polega ca∏kowite wyrzeczenie si´ postawy religijnej. Tam, gdzie zawodzi
religia pojawiajà si´ kulty. Poszukiwanie przez ludzi doÊwiadczeƒ, odczuwanych
jako religijne, w warunkach erozji teologii i rozpadu organizacji religii, u∏atwia po-
wstawanie kultów. Do istoty kultu nale˝y g∏oszenie jakiejÊ ezoterycznej wiedzy.
„Nowa reformacja” k∏adzie nacisk na osobiste doÊwiadczenie i osobistà wiar´, nie
odnoszàcà si´ do przesz∏oÊci. Tego, czego dziÊ si´ szuka, jest „spo∏eczeƒstwo bez
ojców”. Odrzucenie autorytetu oznacza teraz odrzucenie jakiegokolwiek poj´cia
rodzica, oprócz samej grupy równych sobie osób. Wiara wg C. Greetza jest akcep-
tacjà autorytetu przekszta∏cajàcego doÊwiadczenie. Religia nie jest „w∏asnoÊcià”
spo∏eczeƒstwa w sensie Durkheimowskim, lecz konstytutywnà cz´Êcià ludzkiej
ÊwiadomoÊci, stàd z pewnoÊcià stan kultury nowo˝ytnej wygeneruje jakiÊ rodzaj
religii. TrudnoÊci z nowymi kulturami wynikajà z tego, i˝ chocia˝ poszukujà one
nowego sensu sacrum, karmià si´ impulsami religijnymi, g∏oszà niemal wy∏àcznie
rytua∏ wyzwolenia. 

Summary

THE CULTURAL ASPECT OF SERVICE MARKET CHANGE

We are now witnessing and taking part in the process of changing industrial so-
ciety into postindustrial society. The culture as a lifestyle has become a key fac-
tor in a new community. To understand the idea and the social meaning of con-
temporary socio-spacial changes there must be an attempt to describe the real
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values of postindustrial society changes. The presented way of analysis has been
applied to service market which represents the pace of civilization changes. De-
velopment and functioning of services are under the influence of: commercializa-
tion of services, consumerism, and growing importance of information. Abundan-
ce, accumulation, and multitude of goods and services are some of the most
striking characteristics of modern circulation of goods and services. The above di-
rections of service sector changes in contemporary societies exemplify the cultu-
ral influence on them. 
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