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„Posiadanie, potrzeba stworzona.”     

 

Posiadanie jako siła kierująca w znaczący sposób naszym życiem nie jest w żaden 

sposób wrodzona, ludzie pierwotni, będący w stanie zwierzęcym, żyjącym w grupach 

wolnych od jakiegokolwiek tabu, czy ograniczeń związanych z relacjami seksualnymi nie 

posiadali w sobie takiego instynktu. Brak ograniczeń na tle relacji seksualnych był natomiast 

związany z potrzebami istniejącymi w danym okresie. Przykładowo w stanie dzikości, ludzie 

byli nieliczna grupą narażoną na wiele zagrożeń świata zewnętrznego, celujących w ich 

podstawowe potrzeby takie jak fizjologiczne czy bezpieczeństwa. Aby sobie je zapewnić 

potrzebny był dynamiczny rozwój ilości populacji, szczególnie dla zapewnienia sobie 

bezpieczeństwa i ułatwienia takich codziennych czynności jak polowanie. Sposób życia 

opierał się wówczas na tułaczce za stadami zwierząt i w ten sposób zapewnianiu sobie 

przetrwania.  Ludzie w tamtym okresie żyli w stadach, a relacje seksualne były na tyle luźne 

że stosunki odbywające się pomiędzy braćmi a siostrami były czymś zwyczajnym, tak jak 

dzielenie się żonami. Doprowadzało to do tego iż każdy poszczególny ojciec był ojcem 

wszystkich dzieci, nie tylko swoich ale również i swoich pobratymców, podobnie się sprawa 

miała z kobietami, które należało zarówno do każdego, jak i same były matkami nie tylko dla 

własnych dzieci. Ludzie będąc w coraz liczniejszych grupach stanęli przed nieco bardziej 

zawiłym problemem  zorganizowania sobie bytu i ułatwienia go, dla tych powodów zaczęli 

się zrzeszać w mniejszych grupkach tworzących rodziny, gdzie role były ściśle określone, a 

ludzie nabyli nowych nazw na określenie swojej pozycji w tej instytucji.  

„Nazwy: ojciec, dziecko, brat, siostra nie stanowią bynajmniej tytułów honorowych, lecz pociągają za 

sobą całkiem określone, bardzo poważne obowiązki wzajemne, których całokształt stanowi istotną część 

ustroju społecznego tych ludów.” (1) 

 Pozycje w rodzinie miały określony charakter i rolę do odegrania, a podzielone były ze 

względu na warunki fizyczne, tj. zadaniem mężczyzn było zdobywanie pożywienia czyli 

polowanie, łowienie ryb etc., a także wykonywanie potrzebnych do tych czynności narzędzi. 

Zadaniem Matki zaś było zarządzanie domostwem, i wszelkimi przynależącymi do niego 

własnościami, za które również uchodziły dzieci, pomagające w utrzymywaniu tegoż. W tym 

momencie warto zwrócić uwagę iż relacja ja -> inny człowiek opiera się w pewnym stopniu 

na ustaleniu pewnej hierarchii własności, tj. przewodnikiem tego mini stada staje się ojciec 

odpowiedzialny za najważniejsze czynności potrzebne przetrwaniu, tj. dostarczenie 

pożywienia i obrona przed zagrożeniami. Na drugim miejscu w tej hierarchii możemy 

usadowić matkę, gdyż to do niej należą wszystkie czynności związane z zarządzaniem 

domostwa. Na samym końcu są dzieci(a w dalszych dziejach niewolnicy), będące od początku 

traktowane jako narzędzia,  usprawniające utrzymanie gospodarstwa i zapewniające jego 

dalszy byt w czasie kiedy najstarsi członkowie nie będą zdolni się tym zajmować. 
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 Wyobraźmy sobie zatem stado, czy też bardziej adekwatnie plemię składające się z 

wielu takich rodzin i żyjące w mniejszej lub większej symbiozie, co spowodowane jest tym że 

interesy tych mniejszych podślemion zwanych rodzinami, nie koniecznie wiąże się z 

interesami całego plemienia-stada.  

“Stado jest najwyższą grupa, społeczną, jaką można zaobserwować wśród zwierząt. Składa się. ono, jak się 

zdaje, z rodzin, ale już od początku między rodziną a stadem istnieje antagonizm, rozwijają się one w stosunku 

odwrotnym"
 
(2) 

Działanie każdej z rodzin żyjącej w stadzie według własnego interesu prowadzi do 

rozluźnienia więzi owego stada, a tym samym stosunków pomiędzy poszczególnymi 

członkami. Już nie działają oni w celu wspólnym, lecz każdy ród ma własny niejednokrotnie 

sprzeczny z interesami całej wspólnoty.       

  Moim zdaniem właśnie w tym momencie rozpoczęła się chęć posiadania na głębszym 

poziomie, który ewoluował do konsumpcjonizmu kierującego naszym życiem szczególnie w 

czasach nam współczesnych. Tezę tą opieram o pewne obserwacje ludzkiego zachowania, a 

mianowicie pewnej cechy, która prowadzi do tego że ludzie którym się nie poszczęściło w 

realizacji zaspokajania potrzeb, od tych najbardziej podstawowych zaczynając a kończąc na 

tych bardziej wyrafinowanych- człowieczych, mają tendencję do obwiniania innych za swoją 

niedolę (bądź też zrzucania winy na czynniki nadprzyrodzone: zachcianki bogów; ustalone 

przeznaczenie – tak zostało zapisane, etc.).  Człowiek zaczyna w drugim człowieku postrzegać 

rywala, z którym można się zmagać na wielu poziomach. Od najprostszej formy opartej na 

walce fizycznej, po rywalizowanie w zapewnianiu sobie lepszego standardu bytowania. 

  Wydaje mi się iż ten drugi przykład rywalizacji tj. w okazywaniu na zewnątrz swojego 

standardu życia, a jednocześnie wywołujący pewne różnice klasowe między ludźmi jest 

uważany za bardziej cywilizowany, po mimo prostactwa swojego podstawowego 

mechanizmu. Czyniąc siebie bardziej człowieczymi-cywilizowanymi, przeniesiono prosty 

mechanizm zwierzęcy na bardziej wyrafinowaną zewnętrzną projekcję.   

  Warto zwrócić uwagę na istotność takich przedmiotów jak wszelkiego rodzaju 

biżuteria, nie mająca żadnej wartości użytkowej poza wyznaczaniem pewnego rodzaju 

prestiżu i zaznaczaniu pozycji w danej klasie społecznej i w danym społeczeństwie ( w 

różnych kulturach istnieją różne rzeczy wyznaczający takowy – jak np. bardziej 

pragmatyczne, liczące tysiące sztuk stada bydła trzymane przez mieszkańców Afryki). 

 Hostyński pisze: 

 „Chęć posiadania rzeczy, które chcemy wyłącznie mieć jest realizacja potrzeby, która na pewno nie jest 

tą, którą człowiek dzieli ze światem zwierzęcym.  …. W Chęci posiadania przedmiotów, które de facto nie pełnią 

żadnej innej funkcji zwłaszcza użytkowej, a także przedmiotów luksusowych zupełnie zbędnych dla sprawnego 

funkcjonowania człowieka, realizuje się czysto ludzka potrzeba zaspokojenia próżności i wiążąca się z nią 

potrzeba prestiżu rozumianego w kategoriach konsumencko- finansowych, przejawiającego się w formach 

zewnętrznych” (3) 

Jednak żeby zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, należy najpierw zaspokoić te 

najniższe. W oparciu o koncept piramidy potrzeb A. Maslowa. Koncepcja ta opisuje potrzeby 



3 
 

rządzące naszym życiem,  poukładana od potrzeb najwyższego rzędu – człowieczych, po 

potrzeby będące nam wspólne z innymi zwierzętami. Aby potrzeby mogły być realizowane 

prawidłowo, żadna z kolejnych nie może zostać opuszczona, tj. aby przejść na poziom wyżej, 

należy zrealizować poziomy niższe.  

Piramida potrzeb według A. Maslowa :  

„Potrzeby: 

 samorealizacji – potrzeby samorealizacji – wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich 

możliwości, 

 estetyczne (potrzeba harmonii i piękna) 

 poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości) 

 szacunku i uznania – potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi; 

 pragnienie potęgi, wyczynu i wolności, 

 potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, 

zwracania na siebie uwagi. 

 przynależności - występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, alienacji i obcości, tendencji do 

nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy, 

 bezpieczeństwa - pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe 

nawyki okazują się mało przydatne, 

 fizjologiczne - gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy 

plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka.” 

 (4) 

 

Pierwszymi potrzebami które można zaspokoić poprzez posiadanie są oczywiście 

potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa. Zapewniając sobie pożywienie wchodzimy w 

posiadanie pewnego dobra, które wedle możliwości zaczynamy gromadzić aby zapewnić 

sobie w dalszych etapach bezpieczeństwo chociażby podstawowe. Następnie po 

zaspokojeniu tych pierwszych podstawowych potrzeb fizjologicznych, zaczyna się realizacja 

potrzeby bezpieczeństwa na dalszym etapie, tj. zapewnienie sobie schronienia, co znów 

odnosi się do pierwszej potrzeby gdyż w ten sposób zapewniamy sobie zaspokojenie potrzeb 

wiscerogennych takich jak np. sen. Widzimy zatem że potrzeby te mogą się dowolnie 

uzupełniać i współdziałają ze sobą, jedna prowadzi do drugiej etc.   

Następną w kolejce potrzebą jest potrzeba przynależności, która w tym przypadku 

przejawia się poprzez dostosowywanie swojego wyglądu zewnętrznego do danej grupy 

odniesienia z którą się utożsamiamy, bądź do niej należymy z powodu cech, które uosabiamy 

,a które jednocześnie charakteryzują daną grupę społeczną. Zarówno dziś jak i w dziejach 

historycznych możemy rozpoznać grupy społeczne właśnie poprzez czynniki zewnętrzne, 

niegdyś te grupy były bardziej uprzywilejowane, jak chociażby w starożytnym Rzymie.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samorealizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Estetyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Procesy_poznawcze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fizjologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie
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 „Nowa konstytucja, przypisywana królowi Serwiuszowi Tulliuszowi, opierająca się na wzorach greckich, 

szczególnie na Solonie, powołała do życia nowe zgromadzenie ludowe, do którego dopuszczano lub z którego 

wykluczano bez różnicy populus i plebejuszy, zależnie od tego, czy pełnili służbę wojskową, czy nie. Cała ludność 

męska obowiązana do noszenia broni podzielona została według majątku na sześć klas. Minimalny majątek w 

każdej z pięciu klas był: I – 100 000 asów; II – 75 000; III – 50 000; IV – 25 000; V – 11 000; według Dureau de la 

Malle równało się to w przybliżeniu 14 000, 10 500, 7 000, 3 600, 1 570 markom. Szósta klasa - proletariusze - 

składała się z ludzi mniej zamożnych, wolnych od służby i podatków. W nowym zgromadzeniu ludowym, 

zgromadzeniu centurii (comitia centuriata) - obywatele stawali po wojskowemu, kompaniami, w swoich 

centuriach po stu ludzi i każda centuria miała jeden głos. Ale pierwsza klasa wystawiała 80 centurii, druga 22, 

trzecia 20, czwarta 22, piąta 30, szósta -dla przyzwoitości wystawiała także jedną centurię. Oprócz tego 

najbogatsi obywatele tworzyli 18 centurii jazdy. Wszystkich razem było 193; większość głosów - 97. Otóż sami 

jeźdźcy i pierwsza klasa miały razem 98 głosów, czyli większość. Jeśli zgadzali się oni między sobą, to 

pozostałych wcale nie pytano - prawomocna uchwała była przyjmowana.” (5)  

 

Jak  widać, najwięcej do powiedzenia w sprawach państwa miały grupy składające się 

z najzamożniejszych ludzi, tworzących grupę tzw. Patrycjuszy, będących najstarszymi rodami 

Rzymskimi, z osiągnięciami historycznymi, tj. większość z nich w swoich rodowodach 

posiadała konsuli Rzymu, bądź nawet i dyktatorów. Ludzie ci tworzyli najzamożniejszą klasę, 

zamieszkującą wzgórza rzymskie zwane Palatynem. Rzeczą która określała przynależność do 

tej klasy społecznej był złoty pierścień obywatela Rzymskiego, reszta populacji nosiła 

pierścienie żelazne co czyniło ich przynależnym do grupy plebejuszy (w niej również byli 

ludzie zamożni, aczkolwiek bez szlachetnych korzeni). Plebejusze byli wykluczeni, 

początkowo z zajmowania jakichkolwiek stanowisk politycznych, a następnie ustalono im 

takie prawa, ale bez możliwości pięcia się po wszystkich szczeblach drabiny politycznej 

ówczesnego Rzymu.  Muszę jednak dodać że jednym wyjątkiem od tej reguły jest Marek 

Tulliusz Cycero, będąc najlepszym oratorem rzymskim wspiął się on aż na sam szczyt, do 

pozycji Konsula.  

 Na potrzeby tej pracy chciałbym przybliżyć ciekawy przypadek konsulatu zdobytego 

tylko i wyłącznie za pomocą środków finansowych.     

 Marek Licyniusz Krassus, nie miał szans na popularność wśród plebejuszy ze względu 

chociażby na praktyki które stosował.  

„W trakcie dyktatury Sulli skorzystał na proskrypcjach wymierzonych przeciwko popularom, 

odbudowując rodzinny majątek. Dorobił się znacznie na budownictwie, górnictwie srebra i – 

nielegalnych w świetle Lex Claudia de senatoribus
[2]

 – pożyczkach na procent. Zorganizował "straż 

pożarną" dla miasta Rzymu. W chwili, gdy wybuchał pożar Krassus wraz ze swoimi "strażakami" 

zjawiał się na miejscu i wpierw odkupował płonący budynek wraz z ziemią za bezcen, a dopiero potem 

jego ludzie przystępowali do gaszenia pożaru
[3]

. W ten sposób stał się właścicielem dużej części 

rzymskich nieruchomości.” (6) 

 Według różnych źródeł historycznych Krassus miał rzekomo zajmować się również 

ustawianiem wyników wyborów, poprzez przekupstwo plebejuszy. Miał to robić dla swoich 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Popularzy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Licyniusz_Krassus#cite_note-2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Licyniusz_Krassus#cite_note-3
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popleczników jak i dla samego siebie. Istnieje nawet przekonanie że w taki sposób dotarł aż 

na krzesło Konsulatu. Skądinąd nie byłby to jedyny przypadek takiego praktykowania 

zdobywania władzy, a w tamtych czasach nie był też niczym zadziwiającym, zależnie od 

taktyki przybranej przez danego polityka. 

Dzisiejszym odpowiednikiem pierścienia patrycjuszowskiego jest wiele rzeczy, zaliczanych do 

ekskluzywnych, zaczynając od luksusowych samochodów, poprzez zegarki o wartości domu a 

kończąc na czarnych kartach kredytowych. Jak ostatnio wyczytałem w miesięczniku Logo, 

polski ekskluzywny mężczyzna powinien nosić zegarek za 40 tyś, jeździć autem za co najmniej 

100 tyś i chodzić w garniturze za 10 tysięcy. Nasza kultura dosyć precyzyjnie zaczęła wyceniać 

wartość danego człowieka, gdyż to właśnie poprzez pryzmat prestiżu bardzo często ocenia 

się ludzi napotkanych. Relacja ja - > ty zostaje rozszerzona o ja -> co ty sobą reprezentujesz 

(zewnętrznie) -> ty; przez takie okulary patrzy dzisiejszy Kowalski, czy inny Smith ustawiając 

się automatycznie, w danej hierarchii i przybierając odpowiednią postawę do napotkanej 

osoby (bądź nie podejmując jej, a raczej ignorując gdy jest zbyt znaczna przepaść pomiędzy 

klasami reprezentowanymi). Chęć zmiany swojego położenia w nieoficjalnej, lecz widocznej 

hierarchii ludzi w społeczeństwie, a tym samym zapewnienia sobie lepszego bytowania, 

poprzez pozyskanie bardziej ekskluzywnych dóbr, czy możliwości realizowania swoich pasji 

za pomocą pieniędzy jest tak silna, że przeciętny człowiek poświęca tej realizacji całe swoje 

życie, i opiera je o coś w rodzaju pogoni za białym króliczkiem którego nigdy nie złapie. Za 

każdym razem gdy człowiek będzie się przybliżał, ten mu będzie umykał po raz kolejny stając 

się jego aspiracją. 

 Dzisiejszy świat jest dobrze zorganizowany i przygotowany na takiego człowieka, 

którego największą ambicją jest mieć. Same życie natomiast pozostaje tłem, pewną 

możliwością realizowania swoich potrzeb posiadania, a siebie samego zamieniając w 

narzędzie do wytwarzania potrzebnych w tym świecie środków, notabene wymyślonych 

przez tego samego człowieka. Aby zaspokoić potrzebę uspołeczniania dzisiejszego świata 

konsumentów, organizuje się centra handlowe, jedne po drugim wyrastające w miastach, 

gdzie ludzie spędzający tam czas są stale bombardowani informacjami nastrajającymi ich do 

spędzania tam czasu. Za każdym razem diabeł tkwi w szczegółach, w tym wypadku są to 

chociażby nie nastawione na prawidłową godzinę zegarki na wystawach sklepowych, światło 

jest stałe, a to daje poczucie braku upływu czasu. Dla zrelaksowania kupujących w 

supermarketach znajdują się fontanny, mini rynki oferujące możliwość zjedzenia czegoś, czy 

też wypicia kawy wzmacniającej wytrzymałość w podróżach po sklepach. Hostyński określa 

te miejsca nie bez głębszego znaczenia świątyniami konsumpcji. Religijność towarzysząca 

ludziom od zarania dziejów, zapewniała im poczucie pewności usadowienia świata, swojego 

miejsca w nim, oraz przyszłości która będzie czekała po dokonaniu żywota ziemskiego. W 

celu kultywowania tych tradycji od zarania dziejów ludzie budowali mnie lub bardziej 

ekstrawaganckie miejsca czci, wszystko po to aby móc się zwrócić z potrzebami do siły 

wyższej w ich przekonaniu odpowiedzialnej za dolę nie tylko danego człowieka, czy ludzi, ale 

i za warunki zewnętrzne takie jak siły natury. Wiara w te bóstwa zaspokajała dwie kolejne 
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potrzeby : bezpieczeństwa i przynależności, a także ustawiała tych ludzi w hierarchii jako 

poddanego danemu bogu.  

 „Właściciele mallów w celu podkreślenia ich quasi-religijnego charakteru posuwają się nawet do tego 

iż można w nich dać na zapowiedzi(…), zawrzeć związek małżeński, jak uczyniło to kilka tysięcy par w Mall of 

America.” (7) 

 W dzisiejszym świecie przeciętna galeria handlowa jest odwzorowaniem tego 

mechanizmu, gdzie ludzie czczą swój własny wymysł znajdując coraz to różniejsze sposoby na 

wydawanie tegoż. Dzisiejszy bóg jednak nie jest tak pomocny jak dotychczasowe obiekty 

wierzeń, gdyż oficjalnie nie ma to takiego statusu, aczkolwiek działa podobnie z tym że 

zapewnia ucieczkę od własnego życia poprzez zapomnienie, wywołane beztroskim 

wydawaniem środków (niejednokrotnie tych których właścicielami wcale nie jesteśmy – 

karty kredytowe etc.). 

 Kolejnym czynnikiem gdzie posiadanie oraz wartości respektowane przez ludzi 

wynikające z tego tytułu wkradają się także do innych sfer życia codziennego. Obecnie 

nawiązywanie relacji między ludźmi odbywa się na zasadzie nieustającej oceny stanu 

materialnego napotkanego osobnika, i przez to wartościowania go względem potrzeb 

własnych. Wkrada się to także do obszaru który niegdyś zajmowała miłość, teraz relacje 

damsko męskie przypominają bardziej wymianę ekonomiczną niżeli dzielenie wspólne bytu.  

 Na tyle mocno działanie posiadania na naszą świadomość jest ukryte iż 

bezproblemowo przeniosło się do naszych nawyków słownych, które notabene określają w 

pewien sposób w jakiej jesteśmy relacji do danej rzeczy. Jak przykład wezmę zdanie „Ja mam 

dziewczynę/żonę.”, zastępuje ono sprawnie określenie „Jestem z tą a nie inną osobą.” 

Pierwsze zdanie mówi tyle samo co zdanie „Mam młotek.”(więc go użyję do celu dla którego 

ta rzecz istnieje), drugie zaś znaczy tyle co „Jestem w relacji partnerskiej z tą a nie inną 

osobą.” Co oznacza dzielenie czy też wspólne przeżywanie życia.  

 Poprzez taki zabieg uprzedmiotowiony zostaje aspekt ja -> ty, a rola drugiego 

człowieka jak i zarówno mnie ogranicza się tylko do pryzmatu pragmatycznego, gdzie jedyną 

wartością jest tak naprawdę użyteczność. Oczywiście kultura ludzka wynalazła skuteczne 

sposoby aby zatuszować ten mechanizm bardziej wyrafinowanymi zachowaniami, nie 

okazującymi często tego na zewnątrz, pozostawiając motyw postępowania ukrytym nawet 

dla samego nadawcy komunikatów.  

 Posiadanie jako element rzeczywistości dla którego ludzie poświęcają większość 

swojej energii życiowej, na tym właśnie skupiając cała swoją uwagę, pozwolili pewnym 

wartością przeniknąć do innych sfer życia, podporządkowując się w całości chęci realizacji tej 

potrzeby wytworzonej. Pozwalającej nie uświadamiać sobie swojego życia, roli w nim. 

Wszystko jest z góry określone, środki masowego przekazu bombardują nas wzorami 

postaw, w które należy popychać swoje życie aby być akceptowalnym, samych nas 

pozostawiając bez opcji prawdziwego świadomego wyboru. Rolę ułatwienia naszego życia a 
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jednocześnie zminimalizowanie naszego wkładu w to życie, pełni cywilizacja, której 

najlepszym wymyślonym narzędziem do nastrajania i ustanawiania praw, obowiązków, a 

także modeli zachowań zostają pieniądze. Wartość sama w sobie współczesnego świata. 
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