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ETOS WIELKOPOLAN. REAKTYWACJA?
Zarówno w refleksji naukowej jak i w !wiadomo!ci zbiorowej coraz
mocniej przebija si" pogl#d, który zawrze$ mo%na w stwierdzeniu, i% z kultur# trzeba si" liczy$. W ci#gu dwóch ostatnich dekad pojawi&o si" wiele
opracowa' interpretuj#cych zjawiska !wiata spo&ecznego, politycznego
i gospodarczego przez pryzmat kultury. Autorzy nale%#cy do owego kulturowego paradygmatu1, zwanego cultural turn, podkre!laj# znaczenie kultury
i szeroko poj"tych czynników kulturowych dla zrozumienia mechanizmów
funkcjonowania wspó&czesnego !wiata. Jednym z takich kulturowych czynników jest etos. Rozumiany jest on najcz"!ciej jako zhierarchizowany zespó&
okre!lonych norm, warto!ci, idei czy obyczajów, obowi#zuj#cych w ramach
danej grupy czy zbiorowo!ci. Etos nale%y do sfery mentalno!ci zbiorowej
i stanowi swego rodzaju „wyposa%enie” wspólnoty, które okre!lane jest
tak%e jako jej „drugi kapita&”. Kategoria etosu przynale%y do grupy tzw.
„mi"kkich czynników”, ku którym coraz odwa%niej zwracaj# si" wspó&czesne nauki spo&eczne, a zw&aszcza wspó&czesna socjologia. Podobnie jak inne
„mi"kkie czynniki” (takie jak: zaufanie, optymizm, entuzjazm, apatia, frustracje, resentymenty, lojalno!$, solidarno!$, morale itp.), kategori" etosu
cechuje niska empiryczna uchwytno!$ oraz problemy z operacjonalizacj#.
_______________

Jednym z najbardziej znanych i namacalnych przejawów popularno!ci wspomnianego
podej!cia i ukszta&towania si" paradygmatu kulturowego jest ksi#%ka Kultura ma znaczenie. Jak
warto ci wp!ywaj" na rozwój spo!ecze#stw. Wydana w 2000 roku, jako pok&osie sympozjum
zorganizowanego przez Harvard University’s Academy for International and Areas Studies,
zawiera artyku&y najbardziej znanych i p&odnych autorów, którzy argumentuj# na rzecz tezy
o istotnym znaczeniu kultury i czynników kulturowych. S# w!ród nich: Samuel P. Huntington, Lawrence E. Harrison, David Landes, Michael Porter, Mariano Grondona, Francis Fukuyama, Ronald Inglehart. Innymi znanymi przedstawicielami paradygmatu kulturowego s#
Peter L. Berger i Robert Putnam. Mo%na zatem powiedzie$, %e rzecznikami podej!cia kulturowego i jednocze!nie twórcami owego paradygmatu s# przedstawiciele wielu dyscyplin,
takich jak socjologia, politologia, filozofia, historia, zarz#dzanie czy prawo. Por. L.E. Harrison,
S.P. Huntington, Kultura ma znaczenie. Jak warto ci wp!ywaj" na rozwój spo!ecze#stw, prze&.
S. Dymczyk, Pozna', Zysk i S-ka 2003.
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To w&a!nie z powodu tych metodologicznych trudno!ci takie kategorie, jak
etos bywaj# cz"sto niedoceniane, czy wr"cz pomijane w badaniach czynników rozwoju gospodarczego. Piotr Sztompka, który w swoich pracach wiele uwagi po!wi"ca czynnikom kulturowym zauwa%a: „Intuicyjnie zdajemy
sobie spraw" z ogromnej wagi takich czynników w naszym %yciu codziennym, a tak%e w procesach spo&ecznych i historycznych najwi"kszej skali,
a mimo to rzadko poddawane s# one systematycznej analizie”2.
Kiedy mówi si" o etosie Wielkopolan3 pada zwykle szereg okre!le', które oddaj# wa%ne dla nich warto!ci, idee czy wzorce post"powania, realizowane w %yciu codziennym. Jednym tchem wymienia si" zatem: przedsi"biorczo!$, gospodarno!$, oszcz"dno!$, pracowito!$, praktyczno!$, realizm,
umiarkowanie, systematyczno!$, punktualno!$, praworz#dno!$, zami&owanie do porz#dku itp. To w&a!nie te cechy traktowane s# jako swoisty zestaw
wielkopolskiej mentalno!ci i stanowi# podstaw" do odró%niania Wielkopolski od reszty naszego kraju. Wielkopolski etos, podobnie jak ka%da inna
kategoria kulturowa, podlega& i do dzi! podlega historycznym zmianom.
Nie ma tu miejsca na cho$by pobie%n# rekonstrukcj" owych przemian, ale
warto wspomnie$, %e o jego powstaniu mówi$ mo%emy ju% w okresie
przedrozbiorowym. Wymienione powy%ej cechy nasili&y si" w trudnym dla
Wielkopolan wieku XIX, aby w okresie mi"dzywojennym osi#gn#$ swe
apogeum. Tragiczny okres okupacji hitlerowskiej oraz lata PRL-u to czas
s&abni"cia, czy wr"cz zaniku szeregu „wielkopolskich cech”. Po roku 1989,
w okresie mniej lub bardziej udanych prób powrotu do zasad gospodarki
opartej na w&asno!ci prywatnej i wolnej przedsi"biorczo!ci, gospodarcze
cechy Wielkopolanina ponownie zaczynaj# si" ujawnia$ i zyskiwa$ na znaczeniu. Mówi#c o etosie nale%y dokona$ istotnego rozró%nienia na zestaw
rzeczywi!cie wyznawanych warto!ci czy idei, które s# wspólne cz&onkom
okre!lonej zbiorowo!ci oraz na pewne subiektywne s#dy przypisuj#ce dane
cechy w&asnej grupie (autostereotypy) czy te% innej grupie (heterostereotypy). W&a!nie obecno!$ stereotypowych opinii, czy uproszczonych s#dów na
_______________

P. Sztompka, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian spo!ecznych: zaufanie, lojalno $, solidarno $, w: P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany, Warszawa-Kraków, PWN 1999,
s. 265.
3 Witold Molik we wst"pie opracowanej przez siebie antologii tekstów o spo&ecze'stwie
Wielkopolski z drugiej po&owy XIX i XX wieku podkre!la, %e autorzy pisz#cy o naszym regionie zacz"li u%ywa$ kategorii etosu stosunkowo niedawno: „Terminem etos, w odniesieniu
do spo&ecze'stwa Wielkopolski, w tytu&ach ró%nych publikacji zacz"to si" pos&ugiwa$ dopiero w ostatnich kilkunastu latach, co staje si" zrozumia&e, gdy we)mie si" pod uwag" fakt, %e
dopiero od lat osiemdziesi#tych XX w. nale%y on do poj"$ cz"sto stosowanych literaturze
socjologicznej i publicystyce”. W. Molik, Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o spo!ecze#stwie
Wielkopolski z drugiej po!owy XIX i XX wieku, Pozna', WPTPN, 2005, s. 10. Jak przekonuje
autor, przed upowszechnieniem si" okre!lenia „etos” stosowano zamiennie takie poj"cia jak
„kultura wielkopolska”, „typ wielkopolski”, „mentalno!$ wielkopolska”. Tam%e.
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temat okre!lonego etosu jest jedn# z przyczyn wspomnianych trudno!ci w
jego badaniu. Nie zawsze da si" bowiem jednoznacznie ustali$, czy dana
cecha rzeczywi!cie istnieje i charakteryzuje dan# wspólnot", czy te% stanowi
jedynie rodzaj przypisywanej jej w&a!ciwo!ci. Tego rodzaju w#tpliwo!ci
wyst"puj# tak%e w przypadku etosu Wielkopolan. Trudno!$ t" mo%na zawrze$ w pytaniu: czy i w jakim stopniu mo%emy dzi! mówi$ o faktycznym
istnieniu tradycyjnych elementów wielkopolskiego etosu i czy – w zwi#zku
z tym – wielkopolska mentalno!$ ró%ni si" dzi! od mentalno!ci mieszka'ców pozosta&ych regionów Polski? Przeprowadzone pod koniec lat 90-tych
ubieg&ego wieku przez Marka Zió&kowskiego badania empiryczne dostarczaj# do!$ przekonuj#cych argumentów na rzecz tezy o odr"bno!ci wielkopolskiego zestawu cech mentalnych. Wielkopolanie w wi"kszym stopniu
ni% reszta mieszka'ców Polski nie tylko doceniaj# przedsi"biorczo!$ czy
warto!$ ci"%kiej pracy, ale tak%e s# bardziej prospo&eczni, pozytywniej postrzegaj# demokracj" i pluralizm oraz wykazuj# wi"ksz# tolerancj"4.
Jednak samo podzielanie czy nawet deklarowanie pogl#dów nie wystarczy. Aby obecno!$ etosu by&a dostrzegalna i skutkowa&a pozytywnymi
konsekwencjami spo&eczno-ekonomicznymi, niezb"dnym jest praktyczne
wykorzystanie przez poszczególne jednostki czy ca&e zbiorowo!ci wspomnianego wyposa%enia mentalnego. Mówi#c krótko, chodzi o to, aby
cz&onkowie danej spo&eczno!ci, która podziela okre!lone idea&y czy wzorce
post"powania, stosowali je w codziennym %yciu; aby to, co „maj# w g&owach” nie pozostawa&o jedynie w sferze idei, ale przek&ada&o si" na ich spo&eczne dzia&ania. Tylko wówczas b"dziemy mogli mówi$ o spo&ecznym
aktywizmie i realnym zaanga%owaniu w budow" czego!, co nieco górnolotnie zwie si" dobrem wspólnym. Kiedy zatem zastanawiamy si" nad etosem Wielkopolan powinni!my skoncentrowa$ si" na owym „prze&o%eniu”.
Powinni!my bada$ nie tyle przekonania mieszka'ców Wielkopolski, czy
deklarowane przez nich pogl#dy, ile podejmowane przez nich dzia&ania,
a w&a!ciwie rezultaty tych dzia&a'. Zgodnie z biblijn# zasad#: poznacie ich po
ich owocach, istotne wydaj# si" zw&aszcza faktyczne konsekwencje dzia&a'
poszczególnych jednostek, czy ca&ych grup spo&ecznych. Wielu przyk&adów
uciele!nienia si" wielkopolskiego etosu dostarcza okres mi"dzywojenny. To
wówczas na terenie Wielkopolski pr"%nie dzia&a&y liczne organizacje spo&eczne, towarzystwa gospodarcze, zawodowe czy kobiece, w&o!cia'skie
kó&ka rolnicze oraz stowarzyszenia katolickie. Jednym s&owem, powiedzie$
mo%na, %e w okresie tym wykszta&ci&y si" zr"by spo&ecze'stwa obywatelskiego. Du%e zaanga%owanie Wielkopolan w %ycie publiczne widoczne jest
tak%e w okresie III RP. Obiektywnym – i przez to bezspornym – faktem jest
_______________
4

Por. M. Zió&kowski, „Przegl#d Zachodni”, 1999, nr 4, s. 11-30.
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cho$by frekwencja wyborcza, która zawsze znacz#co przewy%sza t" notowan# w innych regionach Polski.
Z lektury licznych prac wspomnianych wy%ej autorów wiemy, %e „kultura ma znaczenie”. Problemy o charakterze definicyjnym i metodologicznym sprawiaj# jednak, %e znacznie to trudno jest wykaza$ wprost. Pomimo
tych trudno!ci, z zadowoleniem przyj#$ nale%y opracowania, które nie
ograniczaj# si" do prezentacji pobie%nych danych zawieraj#cych jedynie
ekonomiczne wska)niki wzrostu, ale maj# ambicje dokonania pog&"bionej
analizy, której celem jest oszacowanie potencja&u tkwi#cego w kulturze. Na
potrzeb" takich bada' dotycz#cych potencja&ów tkwi#cych w polskiej kulturze wskazuje Kazimierz Krzysztofek, który pisze: „Oszacowanie polskich
zasobów jako potencjalnego kapita&u rozwojowego wymaga&oby swoistego
audytu kultury spo&ecznej Polaków. Cierpimy na niedostatek bada' w tym
zakresie. Dotychczasowe koncentruj# si" na szacowaniu kapita&u ludzkiego,
spo&ecznego, kulturowego czy systemowego, zmianach w !wiecie warto!ci
Polaków pod wp&ywem transformacji, klientelizmie i negatywnym kapitale
spo&ecznym, samowiedzy Polaków o ich warto!ciach, wadach, atutach, to%samo!ci, stosunku do innych”5. Wydaje si", %e znajduj#ce si" w niniejszym
zbiorze opracowania dotycz#ce wielkopolskiej kultury wype&niaj# wspomniany niedostatek. Mog# one stanowi$ znakomity punkt wyj!cia nie tylko
do analizy ró%norodnych zjawisk czy diagnozowania bie%#cej sytuacji, ale
tak%e do prognozowania przysz&ych tendencji i ewentualnego wdra%ania
strategii naprawczych. Poprzez odwo&anie si" do wyników konkretnych
bada' pokusi$ si" mo%na o ocen" stanu uczestnictwa Wielkopolan w kulturze, a tym samym ich zaanga%owania w %ycie publiczne czy spo&eczne. Jest
tak dlatego, %e partycypuj#c w ró%nych wydarzeniach kulturalnych nie
tylko doznajemy prze%y$ artystycznych, ale tak%e – mniej lub bardziej bezpo!rednio – manifestujemy swoj# przynale%no!$ do okre!lonej wspólnoty.
Obraz wielkopolskiej kultury stanowi swego rodzaju zwierciad&o, w którym
przejrze$ si" mog# jej uczestnicy i zarazem mieszka'cy naszego regionu.
_______________
5 Por. K. Krzysztofek, Ile w Polsce znaczy kultura?, w: E. Bendyk, K. Krzysztofek (red.),
„Kultura Wspó&czesna”, 2006, nr 1 (47), s. 16. Oprócz przywo&anego numeru „Kultury Wspó&czesnej”, który w ca&o!ci po!wi"cony jest kwestii znaczenia kultury i czynników kulturowych
we wspó&czesnej Polsce warto tu wskaza$ na dwie ksi#%ki Janusza Hryniewicza, podejmuj#ce
omawiane zagadnienia. Pierwsz# z nich jest praca Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, w której autor prezentuje historyczne )ród&a polskiej kultury organizacyjnej
i ukazuje j# na tle wschodnioeuropejskiego kompleksu gospodarczego; drug# – Stosunki pracy
w polskich organizacjach, w której autor odwo&uje si" do przeprowadzonych przez siebie bada'
empirycznych i wskazuje kulturowe bariery i przeszkody utrudniaj#ce modernizacj" Polski
i polskiego spo&ecze'stwa. Por. J. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004; Ten%e, Stosunki pracy w polskich
organizacjach, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007.
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Kondycja, w jakiej pozostaje wielkopolskie %ycie kulturalne mo%e by$ jednym z elementów potwierdzaj#cych b#d) przecz#cych tezie o szczególnym
wyposa%eniu mentalnym Wielkopolan. Mieszka'cy Wielkopolski – nie licz#c *l#zaków – s# jedynymi, którzy maj# poczucie w&asnej odr"bno!ci kulturowej, czyli w&asnego etosu. Diagnozuj#c stan wielkopolskiej kultury
mamy okazj" sprawdzi$, czy poczucie to jest jedynie autostereotypem
i przejawem megalomanii, czy te% ma pokrycie w faktach.
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