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KONSUMPCJONIZM
NA SKRZY OWANIU SOCJOLOGII I TEOLOGII
Piotr KOPIEC, Konsumpcjonizm. Perspektywa protestanckiej koncepcji czowieka i spoecze stwa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, ss. 338. ISBN:
978-83-8061-204-4
Chrzecijastwo mo e by rozpatrywane metodycznie tak przez socjologi, jak
i przez teologi – jest tworem „dwuwarstwowym”, który mo e by waciwie ujmowany tylko w jednoci i ró noci obu wymiarów. Bez odniesienia do wspóczesnych problemów spoecznych teologia byaby sterylna i nieprzejrzysta, a bez odniesienia do
chrzecijaskiej tradycji byaby oportunistyczna i niekrytyczna. Dlatego mo na powiedzie krótko, e teologia bez socjologii jest pusta, a socjologia bez teologii jest lepa.
Teologia i socjologia spotykaj si przede wszystkim w analizie strukturalnych
form urzeczywistniania si wiary (np. sakramentów, struktur ycia wspólnego i kierowania, norm i cech przynale noci, stosunków formalnych midzy jednostk a wspólnot, rodzajów i sposobów przekazywania nauki i tradycji), które badaj jako rzeczywistoci wyrose ze wspólnej wiary, istniejce konkretnie i dostpne dla dowiadczenia wszystkich ludzi.
Recepcja wyników socjologii na terenie teologii oznacza takie przejcie w przestrze teologicznego procesu poznania pozateologicznych poj i teorii, które odpowiadaoby najwa niejszym wymogom poznania. Zanim teologia bdzie gotowa do
spenienia postulatów naukowych, do aktywnej wspópracy za pomoc tworzenia
wasnych teorii we wspólnych rozwizaniach problemów i wnoszenia wasnego, specyficznego wkadu, musi najpierw speni warunki rozumnej komunikacji z innymi
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naukami. Oznacza to, e powinna przyj do wiadomoci osignite w tych dziedzinach rozwizania, porówna je z wasnymi i dziki refleksyjnemu poczeniu
korygowa wasne odpowiedzi, rozwija je lub pogbia , by w ten sposób przygotowa je do wspólnego szukania nowych rozwiza.
Teologia dowiadcza w interdyscyplinarnym dialogu, czym jest i czym powinna
by – i nie musi wyzbywa si w procesie komunikacji z innymi naukami swojej
autentycznoci oraz wyrzeka si obowizywalnoci swoich podstawowych wypowiedzi, chocia musi t obowizywalno w trakcie komunikacji na nowo pod wieloma wzgldami przemyle . Teologia odnajduje siebie dziki wypowiadaniu siebie,
co jednak nie mo e by rozumiane w sposób punktowy, gdy realizuje si w cigoci
historii. Tak rozumiana teologia nie mo e ogranicza si w dialogu z socjologi tylko
do okrelonych form tej wiedzy. Mo liwoci wspópracy s du e i wykorzystywane
w praktyce, czego przejawem jest tak e recenzowana praca doktora habilitowanego
Piotra Kopca, zatrudnionego w Instytucie ekumenicznym KUL w Katedrze Teologii
Protestanckiej. Napisa w zakoczeniu wanie o interdyscyplinarnoci, e „staje si
coraz bardziej nieodzownym elementem refleksji nad spoeczestwem i kultur.
W miar jak diagnozuje si zo ono zjawisk spoecznych i kulturowych, ich dynamiczno i wieloznaczeniowo , objawia si te konieczno wyjcia poza kategorie
i pojcia jednej dyscypliny czy te jednego stanowiska teoretycznego. Podejmowanie
bada interdyscyplinarnych jest wic odpowiedzi na narastajce przekonanie o koniecznoci holistycznego ujmowania otaczajcego nas wiata. Refleksja socjologiczno-teologiczna jest przy tym szczególnie pomocna, stanowic o komplementarnej i jednoczenie spójnej interpretacji poszczególnych obiektów badania. Teologiczna interpretacja konsumpcjonizmu musiaaby bowiem koncentrowa si na jego
krytyce, pomijajc z koniecznoci jego kulturowe i spoeczne uwarunkowania. Socjologiczne podejcie, nawet jeliby zao yo jego genetyczn zale no od teologii
protestanckiej, nie byoby w stanie – ograniczajc si do swej metodologii – zbada
natury teologicznych procesów, które do konsumpcjonizmu prowadziy. Poszukiwanie genezy i natury konsumpcjonizmu w pewnych procesach kulturowych i spoecznych uruchomionych przez reformacj mogo udowodni znaczenie inter- i transdyscyplinarnoci” (s. 364 n.).
Nawet jeli teologia musi cigle w krytyczny sposób sprawdza próby recepcji
osigni z terenu nauk socjologicznych, nie ma wtpliwoci co do potrzeby tej
recepcji. Pierwsz racj tego jest konieczno czerpania informacji z nauk przede
wszystkim dlatego, e ordzie to jest mo liwe do tematyzacji i zrozumienia tylko
w kontekcie cigle zmieniajcego si wiata, a w konsekwencji samo podlega historycznym zmianom. Drug racj uwzgldniania wyników bada socjologicznych jest
konieczno odnowy mylenia teologicznego za pomoc odpowiedniego jzyka. Trzeci racj jest to, e socjologia mo e za pomoc szczegóowych wyników bada
i generalizujcych teorii ukaza rzeczywiste znaczenie wiary i teologii, ich zale no
od panujcych stosunków spoecznych i wpyw na nie, to samo i ró nice midzy
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oficjaln a powszechn wiadomoci wiary, przebada krytycznie legitymizujc
funkcj teologii w celu odkrycia faszujcych rzeczywisto ideologicznych nawisów,
ukaza rzeczywist jej funkcj w ramach poszczególnych systemów spoecznych
i w ich rodowisku. Chodzi o funkcj krytyczn i „owiecajc” wobec teologii, która
pozwala si wspóokrela dziki korekcie ze strony powa nie potraktowanych i uzasadnionych, odmiennych perspektyw rozumienia.
Pierwsz regu poredniej recepcji w teologii jest wczeniejsze zrozumienie danej
zdobyczy socjologicznej. Drug jest kontrolowanie podstawy, na której opiera si
przejmowanie danych socjologicznych do teologii. Trzeci wreszcie regu jest konieczno dokonywania refleksji teologicznej z pozycji, jak zajmuje teologia wewntrz spoecznego systemu Kocioa. Zachowanie tych regu mo e by optymalne,
gdy – jak w przypadku naszego autora – badacz jest profesjonalnym socjologiem
i profesjonalnym teologiem jednoczenie.
Poszukiwanie zale noci midzy konsumpcjonizmem i teologi protestanck wymagao przeprowadzenia bada interdyscyplinarnych. To zadecydowao o strukturze
ksi ki, która skada si ze wstpu, dwóch czci, zakoczenia, streszczenia w jzyku
angielskim i bibliografii.
Pierwsza z czci ksi ki, zatytuowana „Istota i wymiary konsumpcjonizmu”, jest
socjologiczna ze wzgldu na róda, aparat pojciowy i przedmiot rozwa a. Skada
si ona z dziewiciu rozdziaów, które maj na celu zdefiniowanie konsumpcjonizmu
na tle szerokiego kontekstu nowoczesnoci. Rozdzia pierwszy ukazuje konsumpcjonizm jako pochodn nowoczesnoci, rozdzia drugi stawia alternatywne pytanie
o kultur konsumpcjonizmu lub konsumpcj kultury. Rozdzia trzeci omawia to samo konsumpcyjn, rozdzia czwarty przedstawia konsumpcjonizm nowoczesny
i ponowoczesny. Rozdzia pity próbuje odpowiedzie na pytanie, czy wiat jest
globaln wiosk czy globalnym blokowiskiem. Rozdzia szósty szkicuje historyczn
perspektyw konsumpcjonizmu, rozdzia siódmy za ukazuje go jako gr o status spoeczny i akceptacj spoeczn, rozdzia ósmy natomiast jako wizj zbawienia wieckiego. Dziewity rozdzia przedstawia konsumpcjonizm relacji spoecznych.
Zadanie byo ogromne. Jak napisa autor w zakoczeniu: „Badacz przystpujcy
do jego interpretacji staje wic przed mnogoci materiau, który jest mocno rozproszony, co zmusza go do dokonywania czsto arbitralnej selekcji. Wszystkie te
czynniki decyduj o tym, e grupujca poszczególne koncepcje ogólna teoria konsumpcjonizmu przypomina raczej dyskusj nad nim. Toczy si ona na ró nych poziomach i w ró nych miejscach, a dysputanci cigle wymieniaj si argumentacjami
i spostrze eniami, które wci podnosz j na wy szy poziom i ubogacaj wiedz
o jego mechanizmach oraz wpywie na kultur i spoeczestwo. Jednoczenie dyskusja ta sprawia, e refleksja nad konsumpcjonizmem jest dynamiczna, wibrujca
i odkrywajca nowe aspekty, niekiedy wobec siebie sprzeczne” (s. 361 n.). Zamierzeniem autora byo „sformuowanie koncepcji, która staaby si gosem w toczcej si
dyspucie. Koncepcja ta miaa zwróci uwag na pewne czynniki odnoszce si do
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konsumpcjonizmu. Istot tych zale noci za byo spostrze enie, e istniej specyficzne relacje pomidzy nim a teologi protestanck, polegajce na genetycznych
zale nociach czcych protestantyzm i konsumpcjonizm. […] Zale noci te polegay raczej na tym, e teologia protestancka uruchomia takie procesy manifestujce
si w spoeczestwie i kulturze, które umo liwiy powstanie konsumpcjonizmu”
(s. 362).
Druga cz ksi ki stanowi teologiczne dopenienie rozwa a nad konsumpcjonizmem i nosi tytu: „Protestancka nauka o czowieku i spoeczestwie”. Rozdzia
pierwszy omawia protestanckie zasady teologiczne, rozdzia drugi ukazuje antropologi protestanck z zaznaczeniem ró nic miedzy luteranizmem i kalwinizmem. Rozdzia trzeci stanowi systematyczny wykad na temat sakramentologii i eklezjologii
protestanckiej w odniesieniu do tezy Maksa Webera o odczarowaniu wiata; Weber
jako jeden z ojców nowoczesnoci wiza t tez z redukcj sakramentologiczn
w protestantyzmie. Rozdzia czwarty omawia protestanck koncepcje Kocioa w zestawieniu z przemianami wiata nowoczesnego. Rozdzia pity przedstawia reformacyjn nauk spoeczn, skupiajc si przede wszystkim na porzdkujcej j etyce powoaniowej oraz na zagadnieniu demokratyzacji. Rozdzia szósty ukazuje rehabilitacj wieckoci i afirmacj codziennoci jako specyficzne obszary teologii protestanckiej, poprzez które staa si ona genetycznym czynnikiem nowoczesnoci –
i w konsekwencji równie konsumpcjonizmu. S to zagadnienia, w których perspektywie ukazuje si historyczna i logiczna linia zale noci midzy protestantyzmem,
nowoczesnoci i konsumpcjonizmem. Ostatni, siódmy rozdzia stanowi pewien komentarz do teologii reformacyjnej. Tworzy go prezentacja dwóch kierunków teologicznych (egzystencjalizmu Paula Tillicha i realizmu Reinharda Niebuhra), w których widoczna jest inspiracja antropologi i nauk spoeczn Reformacji w zakresie
diagnozowania procesów i tendencji nowoczesnej kultury, polityki i spoeczestwa.
Pozwala to dostrzec, w jaki sposób gówne idee poruszone przez reformatorów uaktualnione zostay w kontekcie nowoczesnoci.
Doda przy tym nale y, e druga cz ksi ki nie ma charakteru systematycznego
wykadu teologicznego, jest raczej interpretacj teologiczn, która ma odsoni obraz
czowieka i spoeczestwa, jaki stworzyli reformatorzy. Zamierzeniem autora byo,
jak twierdzi, takie opisanie protestanckiej nauki antropologicznej i socjologicznej,
które prowadzi do wydobycia treci stanowicych o omawianych przez niego zale nociach.
Badania i ksi ka Piotra Kopca s bardzo potrzebne, gdy jak sam napisa: „Badajc natur oraz przejawy nowoczesnoci, objawiajce si w niej procesy, tendencje
i zjawiska j charakteryzujce i zestawiajc je z fundamentalnymi zasadami, wartociami i ideami protestantyzmu, atwo natrafi na szereg zale noci, które istniej
pomidzy nimi. Jest to teza do znana i wiele razy opisana przez filozofów, teologów
i socjologów. Przypomnie tu mo na Kanta […] teologów takich jak Adolf von Harnack czy Ernst Troeltsch, […] a nade wszystko Maksa Webera, który wprowadzi do
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socjologii swe synne spostrze enie o korelacji midzy etyk protestanck a kapitalizmem. Znaczenie tego spostrze enia wykroczyo znacznie poza socjologi i stao si
w pewnym sensie integralnym komponentem jakiego zestawu przekona, które skadaj si na wiedz potoczn […] wiedza potoczna jest wykorzystywana przez techniczny jzyk nauk spoecznych, a wyniki bada nauk spoecznych odbijaj si w sferze
ycia codziennego jednostek. Protestantyzm i kapitalizm, protestantyzm i nowoczesno : te zestawienia na dobre funkcjonoway i funkcjonuj w licznych stereotypach
i sdach wci skadajcych si na wspóczesne dyskursy interpretacyjne” (s. 5n).
Dlatego te wzajemne relacje w peni zasugiway na dokadniejsze opracowanie
tak e pod ktem implikacji teologicznych. Autor analizuje te kwestie dokadniej
w „Zakoczeniu”: „konsumpcjonizm, bdc jednoczenie zakorzeniony w nowoczesnoci, zmienia j na poziomie kultury, to samoci, polityki czy stosunków ludzkich.
Kultur czyni apatyczn, nastawion na banalny przekaz i operujc produktami kultury, tworzonymi masowo i na sprzeda . W konsekwencji hamuje jej rozwój i nie
pozwala jej na dostosowanie swego tempa rozwoju do postpu technologii. To samo redukuje do wykreowanych na zewntrz stylów ycia. Warunkuje relacje
midzyludzkie, wkraczajc nawet w obszar instytucji rodziny. Posikuje si globalizacj, wykorzystujc podobne mechanizmy i sprzyjajc powstawaniu planetarnego
systemu kulturowego. Wszystkie te poszczególne mechanizmy decyduj o coraz powszechniejszym przekonaniu, e najwa niejszym celem podejmowanych politycznie
i kulturowo dziaa jest bezpieczna konsumpcja. […] poszukiwania przejawów konsumpcjonizmu w kulturze, spoeczestwie i historii wielokrotnie powiadczaj, e
codzienna bezpieczna konsumpcja zbiega si z kulturow apati, kreowaniem to samoci i komercjalizowaniem zwizków midzyludzkich. Czowiek w konsumpcjonizmie chowa si w swej codziennoci, coraz bardziej j indywidualizujc i dla jej
niezachwianego trwania powicajc wartoci, zagraajce temu trwaniu. Bezpieczna
codzienno konsumowania staje si jednoczenie zbawieniem i bo kiem. Ale zbawienie to w konsumpcjonizmie staje si zudzeniem i cieniem samego siebie. Jest
zbawieniem wieckim, upatrywanym w powtarzalnoci i bezpieczestwie aktów konsumpcji. Zudzenie tego konsumpcyjnego zbawienia przejawia si wanie we wspóczesnej kulturze i sposobach ksztatowania to samoci wspóczesnego czowieka”
(s. 365n). Autor podkrela jednak, e wzbrania si „przed sformuowaniem zale noci, e konsumpcjonizm jest zdesakralizowan wersj teologii codziennoci. Zale noci pomidzy obydwoma czynnikami s […] porednie i polegay raczej na uruchomieniu przez protestantyzm pewnych mechanizmów, które pozbawione swego
róda i ukontekstowienia, przemieniy si w swe zdegenerowane formy” (s. 367).
Ksi ka Piotra Kopca konsekwentnie i w przemylany sposób podejmuje merytoryczne zagadnienia badanego problemu i podajc bogaty, pogbiony materia, konsekwentnie d y do rozwinicia jego perspektywy teologicznej. Autor jest odwa nym,
dojrzaym i twórczym socjologiem i teologiem. Respektuje osignicia i propozycje
innych autorów, korzysta z bogatej literatury filozoficznej i teologicznej, ale tak e
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potrafi zachowa krytycyzm i utrzyma w pracy naukowe standardy teologiczne.
wiadczy to o jego znakomitej orientacji we wspóczesnych prdach kulturowych
i ogromnym zaanga owaniu teologicznym. Przy okazji ksi ka jest wietnym materiaem wyjciowym do dalszej dyskusji nad zaprezentowanym tematem, a bardzo
estetyczne wydanie zachca wrcz do jej lektury.

