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The patterns of culture is a well known phrase which was used for first time by Ruth Benedict. The successors
of this tradition believe that culture – in its essence – is governed by rules of a different kind. Anthropologists,
sociologists and representatives of cultural studies, focus attention on patterns of very long duration (long-term
historical structures which denote a variety of organized behaviours). One of these researchers is Janusz
Hryniewicz. According to Hryniewicz, Polish economic practice is deeply involved in the cultural patterns of
a so called manor farm origin. Unfortunately, this statement is inefficiently justified. This assumption is supported by circumstancial evidence (similarities between historical events) instead of the proper structural
analysis of historical data. The main purpose of this paper is to scrutinize how patterns of culture (especially
patterns of Polish economic culture) arise and which factors determine their stability.
Przemysãaw Rotengruber, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziaã Nauk Spoãecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Zakãad Etyki Gospodarczej, ul. Szamarzewskiego 89a,
60-568 Poznaę, Poland.

WSTČP
Podejmowane od niepamičtnych czasów próby zapanowania nad gospodarczym İywioãem napotykajĈ powtarzajĈce sič przeszkody. įywioã ów
w stopniu ograniczonym poddaje sič systematyzacji. Przekonujemy sič o tym
zwãaszcza wtedy, gdy – stawiajĈc czoãa wyzwaniom powszednim – odkrywamy niespójnoĤci w systemie wiedzy o mechanizmie reprodukcji mate-
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rialnej. OdnoszĈc rzecz do Ksenofonta i Arystotelesa rozwaİaę dotyczĈcych
norm obowiĈzujĈcych w przestrzeni wãasnego domostwa (oikonomos), wĈtpliwoĤci wywoãujĈ zarówno owe normy, jak i spoãeczne otoczenie domostwa skãaniajĈce gospodarza do przyjčcia postawy odzwierciedlajĈcej preferowane przez nie reguãy postčpowania. Warunkiem poprawnoĤci wyboru
jest – w tej optyce – uwzglčdnienie konkurencyjnych aksjologii w powszednich realiach reprezentowanych przez okreĤlone wzorce kultury. ZaleİnoĤþ
ãĈczĈcĈ projekt zarzĈdczy z wiedzĈ o kulturze gospodarczej wykorzystuje
Janusz Hryniewicz. W ksiĈİce zatytuãowanej Stosunki pracy w polskich organizacjach1 czyni z niej podstawowy schemat wyjaĤniajĈcy. Prezentacjč preferowanych modeli motywacyjnych oraz stylów kierowania przedsičbiorstwem poprzedza rekonstrukcjĈ obyczajów gospodarczych, ksztaãtujĈcych
sič w Polsce od XVI wieku. Hryniewicz – podobnie jak Fons Trompenaars
czy Geert Hofstede – stoi na stanowisku, İe bez uwzglčdnienia determinant
kulturowych model ekonomiczny pozostaje bezuİytecznym narzčdziem.
SkĈdinĈd trafne, zaãoİenie wywoãuje tymczasem obawy dotyczĈce jego
wystarczalnoĤci. SpoĤród nich trzy zasãugujĈ na szczególnĈ uwagč. Po
pierwsze, zadanie utrudnia róİnorodnoĤþ norm i dyrektyw wspóãtworzĈcych obraz kultury, takİe kultury gospodarczej. Heteronomia, o której mowa, zmusza podmiot poszukujĈcy formuãy porzĈdkujĈcej do dokonywania
arbitralnych wyborów pomičdzy tym, co esencjalnie waİne, a tym, co waİne
akcydentalnie. Obraz caãoĤci osiĈga spójnĈ caãoĤþ kosztem pomyãek polegajĈcych na bãčdnym odczytaniu bĈdĮ przeakcentowaniu znaczenia wybranych reguã postčpowania. ZaleİnoĤci przykuwajĈce uwagč badacza przesãaniajĈ mu to, co ksztaãtuje zachowania spoãeczne na poziomie gãčbokim2.
DrugĈ przeszkodĈ sĈ zatory poznawcze wynikajĈce z przynaleİnoĤci uİytkownika wzorów kultury do okreĤlonej wspólnoty interpretacji. Ta sama
norma w przypadku konfliktu interesów dzielĈcego jej uİytkowników moİe
otrzymywaþ diametralnie róİne znaczenie. Gdy przedmiotem badania stajĈ
sič dyrektywy regulujĈce zachowanie uczestników sfery publicznej, o powodzeniu przedsičwzičcia decyduje nie tylko ustalenie ich pochodzenia,
lecz przede wszystkim znajomoĤþ aktorów – tu i teraz – wcielajĈcych sič
w rolč ich kulturowego transmitera3. To oni przecieİ nadajĈ znaczenie
owym treĤciom. Po trzecie, naleİy przypomnieþ, İe skonfliktowanych akto________________
1 J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2007.
2 R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura spoãeczna, przeã. E. Morawska, J. Wertenstein-įuãawski, PWN, Warszawa 1982, s. 92-150; E. Hankiss, Puãapki spoãeczne, przeã. T. Kulisiewicz,
Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 109-110.
3 R. Putnam, The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, TAP, Spring 1993,
s. 168.
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rów dzieli nie tylko interes. W równym stopniu szkodzĈ im braki kompetencyjne i zaniechania komunikacyjne. Te przeszkody moİna likwidowaþ, mówiĈc w najwičkszym skrócie, angaİujĈc sič w proces edukacji – zwãaszcza
edukacji obywatelskiej – spoãecznych interlokutorów. Stereotypy, urazy,
przesĈdy uchodzĈce za nieprzezwycičİalne mogĈ traciþ na znaczeniu wraz
ze zmianĈ okolicznoĤci. Próİno szukaþ dziĤ polityków dekadč temu manifestujĈcych swojĈ niechčþ do Unii Europejskiej. Próİno ich szukaþ, pomimo İe
od 2008 roku Unia zmaga sič z kryzysem gospodarczym. Miejsce niedawnych obaw zajčãy marzenia – uboİszych zwãaszcza – spoãecznoĤci lokalnych,
by na ich terenie pojawiali sič „powaİni inwestorzy zachodni”.
Wymienione ograniczenia majĈ trwaãy charakter. Ich pominičcie – choþby nieumyĤlne – przekãada sič na jakoĤþ sprawozdania dotyczĈcego wzorów
kultury. JeĤli dodaþ do tego, İe ma ono sãuİyþ naprawie rzeczywistoĤci spoãecznej – wzglčdnie korekcie jej wybranych fragmentów – wówczas sprawa
wykracza poza ramy akademickie. MajĈc to na wzglčdzie, zamierzam skonfrontowaþ zebrane przesãanki badawcze z koncepcjĈ J. Hryniewicza, odtworzyþ zwiĈzki ãĈczĈce poprawnie gromadzonĈ wiedzč sprawozdawczĈ z projektem stanu poİĈdanego, wreszcie sformuãowaþ konkurencyjne hipotezy
dotyczĈce warunków badania wzorców kultury gospodarczej. Cel wydaje
sič oczywisty. Rzecz w tym, by ostroİnie przyjmowaþ odpowiedzi na pytanie o to, co nam sič przydarza – zwãaszcza odpowiedzi aspirujĈce do miana
wyjaĤnieę kompleksowych.

1. KULTURA JAKO KONGLOMERAT WZORCÓW
Poãoİenie akcentu na historycznie utrwalone wzorce postčpowania wiedzie do nastčpujĈcej wĈtpliwoĤci. Postulatowi badaę nad kulturĈ – powtarzanemu w róİnych kontekstach teoretycznych – rzadko towarzyszĈ wyjaĤnienia obejmujĈce jej cechy definicyjne. Naleİy podkreĤliþ, İe nie chodzi tu
o „wariacje na temat kultury” jako zbioru reguã róİnej treĤci i róİnego pochodzenia. O uİytecznoĤci formuãy porzĈdkujĈcej decyduje wãaĤciwe
uchwycenie zwiĈzków ãĈczĈcych owo pojčcie z pryncypium spoãecznej ciĈgãoĤci oraz mechanizmem spoãecznej zmiany.
Moİna uãatwiþ sobie zadanie, rezygnujĈc z cezury oddzielajĈcej Ĥwiat
kultury od Ĥwiata spoãecznego. Ma to jednak swoje konsekwencje. Podobna
redukcja skutkuje tym, İe kultura zatraca cechy swoiste, czyniĈce z niej depozyt wartoĤci autonomicznych. Owszem, znikajĈ obawy dotyczĈce miarodajnoĤci wglĈdu w przedmiot badania. Nie znika natomiast problem. Poza
normami stanowionymi przez spoãeczeęstwo uwzglčdnienia wymagajĈ
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wzorce potwierdzajĈce istnienie czegoĤ, na co nie ma ono bezpoĤredniego
wpãywu – niekiedy wzorce, które jego czãonkowie, dziaãajĈc w refleksyjnym
nastawieniu, uznaliby za niezgodne z ich wãasnym interesem. GnuĤny rzemieĤlnik, poza czasem i pieničdzmi, traci zaufanie spoãecznego otoczenia.
Handlowiec wytwarzajĈcy zaleİnoĤþ konfrontacyjnĈ z klientami jest przez
nich bojkotowany bĈdĮ okradany. Te przykãady moİna mnoİyþ. Wynika
z nich, İe korekta zãych obyczajów wzglčdnie naprawa spoãeczeęstwa padajĈcego ofiarĈ wãasnych przekonaę wymagajĈ dostčpu do wiedzy o heterogenicznych systemach wartoĤci wspóãtworzĈcych obraz kultury.
Uznanie autonomii Ĥwiata kultury wobec Ĥwiata spoãecznego jest potrzebne. Wprowadza w ustalenia dotyczĈce spoãecznej zmiany element nieprzewidywalnoĤci bčdĈcy nastčpstwem wyrwania jednostki z objčþ spoãeczeęstwa (przynajmniej w takim stopniu, w jakim jest ona w stanie przeciwstawiþ
spoãecznej normie inne reguãy postčpowania). JednoczeĤnie to rozstrzygničcie
pociĈga za sobĈ trudnoĤci. Najpierw na badacza spada obowiĈzek uzasadnienia tezy o aksjologicznej odrčbnoĤci Ĥwiata kultury wobec Ĥwiata spoãecznego. Nastčpnie musi on znaleĮþ sposób badania uwzglčdniajĈcy ustanowionĈ
dystynkcjč. Skoro Ĥwiat kultury rzĈdzi sič wãasnymi prawami, to wglĈd
w jego treĤci wymaga albo zastosowania odrčbnego narzčdzia, albo wykazania, İe metody sãuİĈce objaĤnianiu „faktów spoãecznych” w równym
stopniu nadajĈ sič do tego, by za ich pomocĈ wdraİaþ „procedurč rozumienia” caãych formacji dziejowych.
Metodologiczny dylemat, rzec by moİna, spycha badacza do naroİnika.
Zanim zacznie on mówiþ o prawach rzĈdzĈcych rzeczywistoĤciĈ kulturowĈ,
musi uczyniþ wiele, by jego sprawozdanie staão sič czymĤ wičcej niİ tylko
wyrazem jego wãasnych (subiektywnie pojčtych) przekonaę. Nie jest jednak
bezsilny. Jego punktem zaczepienia, problemem inicjujĈcym badanie, sĈ
wydarzenia i procesy, doniosãoĤþ których potwierdzajĈ historycy. W ten
sposób badacz dociera do konglomeratu treĤci odtworzonych za pomocĈ
wiedzy o faktach, niekiedy faktach zamierzchãych. Jest o krok dalej. Otrzymuje obraz formacji kulturowej – poprzez wybory powszednie podejmowane przez jej uczestników – potwierdzajĈcej swoje przywiĈzanie do okreĤlonych wartoĤci bĈdĮ ideaãów. Rzecz w tym, İe owe wartoĤci nie komponujĈ
sič spontanicznie. Nie tworzĈ poznawczo dostčpnych caãoĤci4. Dlatego poszukiwanie ãadu aksjologicznego w projekcie zakãadajĈcym ich kompleksowo
pojčtĈ hierarchizacjč jest przedsičwzičciem trudnym, wrčcz niemoİliwym.
W tworzeniu podwalin kultury Zachodu nie mniej doniosãĈ rolč odegrali
________________
4 F. Znaniecki, Pisma filozoficzne, t. 1, przeã. J. Wocial, PWN, Warszawa 1987, s. 151, 172-183;
J. Wocial, Znanieckiego filozofia wartoĤci, [w:] F. Znaniecki, op. cit., s. LXXXII.
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Sokrates, Abelard czy Ryszard Lwie Serce niİ Jezus i ģwičci Paęscy. Tak to
dziaãa!
Badania nad kulturĈ i jej artefaktami podejmuje Janusz Hryniewicz5.
Przedmiotem jego zainteresowania sĈ staropolskie wzorce organizacyjne.
Hryniewicz wykorzystuje dane gromadzone przez historyków, by za ich
pomocĈ odtworzyþ mechanizm rywalizacji i wspóãdziaãania gospodarczych
interlokutorów. Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569 r.) zbiegão sič w czasie z rozwojem folwarku rozumianego jako dominujĈcy sposób
produkcji, a zarazem formuãa integrujĈca szlachtč ze stanem chãopskim.
Hryniewicz twierdzi, İe zmiany te miaãy wysoce dysfunkcjonalny charakter.
Folwark, w odtworzonym kontekĤcie, byã synonimem kultury kolektywistycznej, bčdĈcej „[…] na ogóã familocentrycznĈ albo klanowĈ i dĈİĈcĈ do
ograniczenia aktywnoĤci pozarodzinnej na rzecz kultywowania wičzi rodzinnej”6. Jako wzorzec dobrego İycia, utrudniaã dostčp do zdobyczy cywilizacyjnych bčdĈcych pochodnĈ „modelu racjonalnoĤci kartezjaęskiej”,
upowszechnianego w paęstwach zachodnich. Szacowanie strat – nie tylko
strat ekonomicznych – moİliwe jest zatem przez porównanie jednego z drugim. Zdaniem Hryniewicza „Ugruntowanie sič zasad racjonalnego ustalania
celów jako wzoru kulturowego jest równoznaczne z zaistnieniem powszechnego przekonania, İe ocena sãusznoĤci argumentów opiera sič na
kilku powszechnie znanych i stosowanych zasadach logicznych. Jeİeli znamy
te zasady i wiemy, İe inni sič do nich stosujĈ, to zachowania innych ludzi stajĈ
sič przewidywalne nie tylko w wĈskim zakresie interesu wspólnego, ale takİe
w odniesieniu do szerszego spektrum rzeczywistoĤci spoãecznej. […] Etyczny indywidualizm polega na przyznawaniu pierwszeęstwa zobowiĈzaniom
zawartym osobiĤcie nad zobowiĈzaniami wynikajĈcymi z przynaleİnoĤci
grupowej, które nie istniaãy w momencie zawierania umowy, a które potencjalnie mogĈ sič pojawiþ. Przeciwieęstwem jest kolektywizm, w którym zobowiĈzania osobnika wobec grupy dominujĈ nad wszystkim innymi zawartymi przez niego umowami”7.
________________

Choþ owe wzorce Hryniewicz nazywa archetypami, to w odróİnieniu od Junga nadaje
im „socjologiczne” znaczenie. „Do zachowaę organizacyjnych – wyjaĤnia autor Stosunków
pracy… – wprowadziãa je Monika Kostera, uİywajĈc ich jako jednego z kluczowych pojčþ
postmodernistycznej metodologii zastosowanej do wyjaĤnienia zachowaę menedİerów,
w której archetyp funkcjonuje jako ‘gãówna funkcjonalna metafora’ […] dziedziczona w postaci uogólnionego wzoru zachowaę jako synteza wczeĤniejszych przeİyþ”, J.T. Hryniewicz,
Stosunki pracy…, s. 21; por. J.T. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 141-150.
6 J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy…, s. 27.
7 Ibidem, s. 27-28.
5
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Za pomocĈ powyİszego rozróİnienia Hryniewicz formuãuje problem
badawczy. Z jednej strony etyczny indywidualizm przedstawia jako jednĈ
z tych „osobliwoĤci kultury europejskiej”, dzički którym stworzone zostaãy
„instytucje demokratyczne oraz gospodarka rynkowa”8. Z drugiej strony
przyczyny niesprawnoĤci mechanizmów politycznych i gospodarczych
w naszym krčgu kulturowym tãumaczy ograniczeniami wynikajĈcymi
z upowszechnienia sič kolektywistycznych form wspóãdziaãania. Owszem,
Hryniewicz nie traci wiary w moİliwoĤþ poprawy stosunków bieİĈcych.
Wyzwanie to jednak odnosi do zatorów obecnych w myĤleniu zbiorowym
pomimo zmian, jakie przyniosãa najpierw gospodarka kapitalistyczna, póĮniej czas PRL-u, a na koniec Jesieę Ludów 1989 roku. W sensie mentalnym,
przekonuje Hryniewicz, wciĈİ jesteĤmy mieszkaęcami folwarku. Skojarzenie tej tezy z doĤwiadczeniem powszednim zmusza do pokory. Wiele jest
w naszym İyciu zbiorowym zaszãoĤci stawiajĈcych pod znakiem zapytania
deklaracje polityków o budowaniu „drugiej Japonii” bĈdĮ o odpornoĤci
„zielonej wyspy” na skutki kryzysu Ĥwiatowego. W politycznym kontekĤcie
folwark jako symbol wydaje sič wãaĤciwie uİyty. Niepokój natomiast budzĈ
jego zastosowania historyczne i kulturowe.
O miarodajnoĤci wiedzy o specyfice İycia gospodarczego decydowaþ ma
sposób jej pozyskiwania. Hryniewicz skupia sič na procesach dãugiego
trwania. Ta deklaracja oznacza wybór metody, której celem jest odróİnienie
epizodów (na przykãad wydarzeę politycznych) od zmian ksztaãtujĈcych
bieg dziejów9. Wskazany wyróİnik pomaga w eliminowaniu interpretacyjnych dowolnoĤci. UchodzĈcy za jego twórcč, Fernand Braudel wymienia
cztery struktury okreĤlajĈce kierunek i dynamikč procesów historycznych.
SĈ nimi: Ĥrodowisko geograficzne, struktura spoãeczna, struktura ekonomiczna oraz mentalnoĤþ zbiorowa10. KierujĈc sič tym rozróİnieniem, naleİy
przyjĈþ, İe zamierzeniem (gãównym) Hryniewicza jest odtworzenie czwartej
struktury – wykazanie, iİ nawyki mentalne uksztaãtowane w odlegãej perspektywie czasowej determinujĈ zachowanie czãowieka wspóãczesnego.
Ocena propozycji Hryniewicza obejmuje dwa zadania. Pierwszym z nich
jest sprawdzenie, czy reprodukcja wzorców folwarcznych moİe byþ uznana
za proces dãugiego trwania. Aby sič o tym przekonaþ, trzeba odtworzyþ
(najlepiej kwantytatywnie) wzorce prototypowe, a nastčpnie odnaleĮþ ich
odpowiedniki w kolejnych stadiach dziejów. Drugim zadaniem jest weryfi________________

Ibidem, s. 23.
W. Wrzosek, Idea kultury materialnej F. Braudela, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1994, nr 2, s. 167-172.
10 F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, przeã. H. Igalson-Tygielska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 55.
8
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kacja zaãoİenia o uİytecznoĤci (prawomocnoĤci) zaproponowanego kryterium. Zachowania gospodarcze ksztaãtuje nie tylko to, co trwa dãugo, lecz
takİe czynniki bčdĈce nastčpstwem spoãecznej zmiany11. Moİliwy jest wariant, w którym jedno ãĈczy sič z drugim. EwoluujĈce wyobraİenia o tym, co
byão, sĈ wówczas reakcjĈ na – odkrywane w nowych okolicznoĤciach – dysfunkcje spoãeczne bĈdĮ gospodarcze. Wyraİona wĈtpliwoĤþ ma znaczenie.
Nie wolno zapominaþ o tym, İe nazbyt restrykcyjna selekcja komponentów
kulturowej diagnozy przekãada sič na jej jakoĤþ.
Zapowiedziane czynnoĤci poprzedza niejasnoĤþ odnoĤnie do przypisywanego folwarkowi destrukcyjnego wpãywu na gospodarkč Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W poãĈczeniu z twierdzeniem, iİ folwark byã dominujĈcym sposobem produkcji – czy przynajmniej dominujĈcym schematem
organizacyjnym – ocena ta pozostaje w konflikcie z ustaleniami dotyczĈcymi
sprawnoĤci gospodarczej i militarnej tamtego paęstwa. W najwičkszym
skrócie, nostalgia Polaków za czasami opisywanymi przez Sienkiewicza nie
bierze sič znikĈd. Podobne kontrowersje wywoãuje zestawienie indywidualizmu pochodzenia zachodniego (opartego na kartezjaęskiej idei racjonalnoĤci) z polskim kolektywizmem, ograniczajĈcym inicjatywč gospodarczĈ
do (metafizycznego) postulatu ochrony wičzi grupowych. Indywidualizm,
skojarzony przez Hryniewicza z poglĈdami Kartezjusza, ma równie niewiele
wspólnego z historiĈ Francji (do 1789 roku bčdĈcĈ monarchiĈ absolutnĈ), co
z jej sytuacjĈ obecnĈ. Francis Fukuyama, przedstawiajĈc Francuzów jako
spadkobierców kultury feudalnej, jakkolwiek w sposób niedosãowny, posãuguje sič argumentem dãugiego trwania12. W przeciwieęstwie do nich Polacy
w XV i XVI wieku tworzĈ zrčby nowego ustroju politycznego, nazywanego
demokracjĈ szlacheckĈ13.
Wyraİone obiekcje nie powinny przesãaniaþ – kluczowego w zwiĈzku
z wyborem metody – problemu podobieęstw strukturalnych pomičdzy tym,
co byão, a tym, co jest. Dla porzĈdku naleİy wyjaĤniþ, İe podobieęstwa
strukturalne obejmujĈ kontekst spoãeczny i gospodarczy, w jakim powielane
________________
11 Spór o treĤci wypeãniajĈce spoãecznĈ podĤwiadomoĤþ podzieliã niegdyĤ H. Marcusego
i E. Fromma. Marcuse zarzuciã Frommowi nadmiernĈ dowolnoĤþ w selekcji przekonaę determinujĈcych zachowanie spoãecznego aktora. AdaptujĈc Freudowski schemat ĤwiadomoĤci,
skupiã sič na tym, co w antropologicznym (kulturowym, historycznym) sensie powszechne
i trwaãe. Tymczasem, oddajĈc sprawiedliwoĤþ Frommowi, zapytaþ trzeba, cóİ poczĈþ z „autorytetami anonimowymi” – wzorcami obecnymi w myĤleniu zbiorowym od niedawna, bĈdĮ
tymi, których ksztaãt ulega zmianom wykluczajĈcym ich opis w kategoriach ciĈgãoĤci. Wydaje
sič, İe równieİ one zasãugujĈ na uwagč badacza zmierzajĈcego do odtworzenia moİliwie
peãnego obrazu kultury.
12 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitaã spoãeczny a droga do dobrobytu, przeã. A. ģliwa, L. ģliwa,
PWN, Warszawa 1997, s. 136-151.
13 S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), ģwiat KsiĈİki, Kraków 2000.

40

Przemysãaw Rotengruber

zostaãy wzorce pochodzenia historycznego. Zakãada sič tu, iİ reprodukcja
treĤci mentalnych dokonywaãa sič pomimo wieloĤci róİnic uzasadniajĈcych
wybór alternatywnych reguã postčpowania. Wiele przecieİ wydarzyão sič od
czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Warte podkreĤlenia jest to, İe
zmiany, o których mowa, dokonywaãy sič w obrčbie trzech zaborów. Oznaczaão to – trwajĈcĈ ponad wiek – przynaleİnoĤþ poszczególnych regionów
Polski do odrčbnych organizmów politycznych i wspólnot kulturowych.
Hipoteza badawcza obejmuje nastčpnie dwudziestolecie mičdzywojenne,
epokč PRL, a wreszcie okres po 1989 roku.
Hryniewicz wykazuje analogič pomičdzy wymienionymi etapami dziejów. DefiniujĈc przedmiot badania, skupia sič na tym, İe: „Folwarczna kultura organizacyjna doprowadziãa do utrwalenia dwóch odmiennych typów
zachowaę pracowników i kierownictwa folwarku. Po stronie wãaĤcicieli-kierowników mieliĤmy nieskrčpowanĈ wãadzč i ĤwiadomoĤþ decyzyjnoĤci
nieograniczonej przepisami, po stronie chãopów wyksztaãciã sič etos wymuszonego lub zinternalizowanego posãuszeęstwa w poãĈczeniu z brakiem
poczucia odpowiedzialnoĤci i zapotrzebowaniem na szczegóãowe instrukcje
w pracy i opiekč kierownika poza pracĈ. […] Wyrazem trwaãoĤci tego etosu
w Ĥrodowisku chãopskim byãy doĤþ czčste w XVIII w. negatywne reakcje
chãopów na propozycje zniesienia paęszczyzny i poszerzenia gospodarstw
chãopskich. […] Z kolei wãaĤciciel folwarku zwičkszaã swĈ wãadzč nad chãopem i zmniejszaã wysiãek psychiczny oraz intelektualny towarzyszĈcy kierowaniu. […] DoĤþ czčsto, w myĤl zaleceę ówczesnych podrčczników, mieszkaęcy dworu poczuwali sič do odpowiedzialnoĤci za stan ducha wsi”14.
Cechami charakterystycznymi folwarku, zgodnie z podanym opisem,
byãy zatem: (1) nieskrčpowana wãadza i ĤwiadomoĤþ decyzyjnoĤci wãaĤciciela,
(2) zinternalizowane posãuszeęstwo chãopa poãĈczone z zapotrzebowaniem
na szczegóãowe instrukcje i opiekč pana oraz (3) poczucie odpowiedzialnoĤci mieszkaęców dworu za stan ducha wsi. Tezč o trwaãoĤci podanego
wzorca organizacyjnego Hryniewicz objaĤnia za pomocĈ kilku argumentów.
Najpierw zestawia definicjč folwarku z obrazem PRL-owskiego przedsičbiorstwa. UİytecznoĤþ dokonanego porównania ma potwierdzaþ to, İe „Socjalistyczny zakãad pracy, podobnie jak folwark, oddzielaã pracownika od
paęstwa. Zakãady nie peãniãy co prawda funkcji sĈdowniczych, ale miaãy
uprawnienia administracji publicznej w sprawach socjalno-bytowych i peãniãy istotne funkcje polityczne. […] W efekcie – socjalistyczne zakãady pracy
byãy bardziej podobne do folwarków niİ do typowych przedsičbiorstw kapitalistycznych”15.
________________
14
15

J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy…, s. 33.
Ibidem, s. 37.
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UzupeãniajĈc historycznĈ diagnozč, Hryniewicz przedstawia wspóãczesnych przedsičbiorców polskich – dziaãajĈcych w realiach rynkowych – jako
spadkobierców wciĈİ tych samych wzorców organizacyjnych. Przytacza
przykãad wãaĤciciela firmy zwalniajĈcej pracowników na chybiã trafiã po to,
by w pozostaãej czčĤci zaãogi wzbudziþ (bĈdĮ spotčgowaþ) strach przed utratĈ pracy. W procesie decyzyjnym nie ma znaczenia ani los zwolnionych
ludzi, ani skala zwolnieę. Liczy sič tylko efekt w postaci nieskrčpowanej
wãadzy prezesa-satrapy16. Równie dwuznaczne jest stosowane przez Hryniewicza kryterium sprawiedliwoĤci. Oczekiwania wobec zatrudnionych –
takİe te wynikajĈce z umowy o pracč – majĈ sič nijak do gwarancji, jakie
daje im jako organizator nominalnie wspólnego przedsičwzičcia gospodarczego.
Opowiedziana historia mówi wiele o mentalnoĤci polskich menedİerów.
(Mówi o nich wiele, nawet jeĤli stanowi wyrywkowe ujčcie reguã sterujĈcych İyciem gospodarczym w naszym kraju). Podobnie jak charakterystyka
PRL-owskiego zakãadu pracy, nie daje jednak podstaw ku temu, by kojarzyþ
jĈ ze staropolskim folwarkiem. Owszem, pomičdzy wymienionymi perspektywami zachodzĈ podobieęstwa. Niestety, nie sĈ to podobieęstwa strukturalne. W przypadku PRL-owskiego zakãadu pracy uwzglčdnienia wymagajĈ
determinanty branİowe, polityczne czy prawne ograniczajĈce jego wãodarzy
w ich poczynaniach. Stwierdzenie, İe ówczesne przedsičbiorstwa „nie peãniãy funkcji sĈdowniczych”, zdecydowanie nie wystarcza. Chodzi nie tylko
o swobodne dysponowanie pracownikiem, lecz – przede wszystkim –
o wolnoĤþ kierownictwa od ocen zewnčtrznych i podĈİajĈcych w Ĥlad za
nimi kar. „Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie” – mówi staropolskie
przysãowie (pierwsza cecha definicyjna folwarku). Streszcza ono zwãaszcza
te przywileje, które nadaã szlachcie Zygmunt I Stary w latach 1518 i 1532.
W odróİnieniu od wãaĤciciela folwarku PRL-owski dyrektor miaã sič czego
obawiaþ. Do rangi symbolu urasta przypadek Stanisãawa Wawrzeckiego
skazanego na karč Ĥmierci (w 1965 r.) w tzw. „aferze mičsnej”. Nominalnie
Wawrzecki zostaã ukarany za przestčpstwa gospodarcze. Faktycznie wyrok
wydali jego wysoko postawieni wspólnicy, zamykajĈcy w ten sposób usta
potencjalnemu denuncjatorowi. Tamta zbrodnia sĈdowa byãa moİliwa, poniewaİ PRL-owska zagroda nie zrównywaãa „szlachcica” z „wojewodĈ”.
Podobnie chybiajĈ celu analogie wspóãczesne. ChybiajĈ celu, gdyİ nie
uwzglčdniajĈ ogóãu cech skãadajĈcych sič na folwarczny styl kierowania
organizacjĈ gospodarczĈ. Prezes-satrapa z podanego przykãadu nie jest
uczestnikiem przedsičwzičcia trwale wiĈİĈcego go z tymi, którym daje pra________________
16

Ibidem, s. 39.
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cč (druga i trzecia cecha definicyjna folwarku). Nie moİe nim byþ, poniewaİ
przeszkadza mu „ĤwiadomoĤþ decyzyjnoĤci nieograniczonej przepisami”.
Jego chãopi – parafrazujĈc Hryniewicza – na pewno nie mieliby nic przeciwko temu, by „znieĤþ paęszczyznč i poszerzyþ ich gospodarstwa”. SĈ ofiarami
przemocy niemajĈcej nic wspólnego z „[…] etosem wymuszonego lub zinternalizowanego posãuszeęstwa [wystčpujĈcego – dop. P.R.] w poãĈczeniu
z brakiem poczucia odpowiedzialnoĤci i zapotrzebowaniem na szczegóãowe
instrukcje w pracy i opiekč kierownika poza pracĈ […]”. Zamiast wičzi folwarcznych pojawia sič u nich myĤl o „obrotowych drzwiach”, przez które –
w przypadku poprawy sytuacji na rynku pracy – mogliby uciec z miejsca
postrzeganego przez nich jako niepewne i nieprzyjazne.

2. WZORY KULTURY – INTERPRETACJA, TRWAâOģý
Zestawienie wspomnieę o gospodarczym wspóãdziaãaniu z praktykami
konfrontacyjnymi powoduje, İe badania mentalnoĤci folwarcznej zmieniajĈ
kierunek. Miejsce definicji obejmujĈcej jej cechy dystynktywne zajmuje pytanie o toİsamoĤþ grupowĈ skonfliktowanych aktorów. Rozchodzenie sič ich
perspektyw poznawczych rodzi obawy dotyczĈce percepcji, transmisji,
a wreszcie znaczenia nadawanego wzorom kultury przez (podzielonych)
uczestników İycia gospodarczego17. Na czoão wybija sič niezgodnoĤþ znaczeę, wczeĤniej uchodzĈcych za jednorodne bĈdĮ bliskoznaczne – niezgodnoĤþ ĤwiadczĈca o tym, İe dawna wspólnota interpretacji przestaãa istnieþ.
Jej czãonkowie opuĤcili folwark zdefiniowany jako miejsce integracji róİnych
stanów spoãecznych, efekt moİliwy do osiĈgničcia w wyniku korelacji wãadzy z subiektywnie pojčtĈ odpowiedzialnoĤciĈ za sãabszych. UjmujĈc rzecz
lapidarnie, staropolskie wzorce İycia gospodarczego, podobnie jak ascetyczne standardy zarzĈdcze odtworzone przez Maxa Webera w Etyce protestanckiej…18, wyparte zostaãy przez zasady wolnego rynku oraz – stanowiĈcĈ
ich przeciwwagč – MarksowskĈ tezč o przewadze pracy nad kapitaãem.
Trudno przeceniþ wartoĤþ wiedzy o spoãecznej zmianie w badaniu procesów dãugiego trwania. Bez dostčpu do niej nie jest moİliwe wyjaĤnienie,
jak przez sito spraw aktualnych (i zróİnicowanej reakcji na nie) przebiãy sič
wzorce historyczne, za czyjĈ sprawĈ zachowaãy swojĈ trwaãoĤþ oraz jakie
znaczenie nadaje im ich wspóãczesny uİytkownik. Pomocne w badaniach
dotyczĈcych folwarku wydajĈ sič ustalenia dotyczĈce wãasnoĤci Ĥrodków
________________
17
18

Por. R.K. Merton, op. cit., s. 103-104; R. Putnam, op. cit., s. 168.
M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Aletheia, Warszawa 2011.
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produkcji (nie tylko wãasnoĤci ziemi) oraz zwiĈzków ãĈczĈcych gospodarza
z jego spoãecznym otoczeniem. Hryniewicz nie uchyla sič przed odpowiedziĈ na zadane pytania. PrzyczynĈ, dla której wzorce folwarczne sĈ nadal
İywe, byãa – jego zdaniem – rola, jakĈ odegraãy w podjčtej przez intelektualistów (przede wszystkim przez ludzi pióra) krytyce rzeczywistoĤci rynkowej. Hryniewicz objaĤnia tč zaleİnoĤþ w nastčpujĈcy sposób: „Historyczny
transfer stosunków folwarcznych do wspóãczesnoĤci byã uãatwiony dzički
antykapitalistycznemu nastawieniu kultury literackiej. Dzieãa klasyków polskiej literatury, nawet jeĤli zawierajĈ jednoczeĤnie opisy fabryki i folwarku,
ten drugi zawsze przedstawiajĈ w lepszym Ĥwietle, czasami jako raj utracony (np. Wã. Reymont, Ziemia obiecana) albo ostojč polskoĤci czy ideaã urzĈdzenia stosunków spoãecznych z panem, który wybacza, i paniĈ domu, która od czasu do czasu czymĤ chãopów obdarowuje. Kultura folwarczna
uksztaãtowaãa nie tylko styl kierowania, ale takİe sposób reagowania na
polecenia. Uksztaãtowaãa zatem w równym stopniu kierujĈcych co pracowników”19.
JeĤli wãaĤciwie rozumiem wyraİony poglĈd, folwark w narracjach
XIX-wiecznych staã sič aksjologicznym punktem odniesienia, kryterium
oceny tego, co jest. Tyle tylko, İe kryterium pseudohistorycznym. Odrzucenie drapieİnego kapitalizmu dokonywaão sič poprzez jego porównanie ze
wspomnieniem Ĥwiata, w którym cele gospodarcze spontanicznie komponowaãy sič z potrzebami spoãecznymi (obejmujĈcymi oczekiwania róİnych
stanów)20. Takie postčpowanie byão wyrazem nostalgii ludzi za „rajem utraconym”. Drugorzčdne znaczenie miaãa wiernoĤþ faktom, czy choþby ich znajomoĤþ. Decydowaão przekonanie, iİ „sprawy nie toczĈ sič wãaĤciwym torem”. Tč zaleİnoĤþ objaĤnia Marks spierajĈcy sič z Feuerbachem o spoãeczne
funkcje religii. Marks nie kwestionuje tego, İe religia jest przejawem ĤwiadomoĤci faãszywej. Nie zgadza sič jednak ze swoim adwersarzem redukujĈcym jĈ do treĤci podlegajĈcych rugowaniu. Owo rugowanie, wyjaĤnia
Marks, moİliwe jest tylko wtedy, gdy jest nastčpstwem ksztaãtowania sič
ĤwiadomoĤci klasowej proletariatu. Warunkiem koniecznym tego procesu
jest umiejčtnoĤþ (krytycznej) oceny wydarzeę teraĮniejszych przez ich
uczestników. Wobec braku kryterium historycznego, moİliwego do odtworzenia wyãĈcznie przez wyemancypowanĈ klasč spoãecznĈ, dobre jest kaİde
inne21.
________________

J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy…, s. 35.
Por. G. Sroczyęski, Folwark polski, http://wyborcza.pl/magazyn/1,137770,15785648,
Folwark_polski.html [dostčp: 12.04.2014].
21 K. Marks, Tezy o Feuerbachu, przeã. S. Filmus, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieãa, t. 3, KsiĈİka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 7-8.
19
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Tropem Marksa podĈİajĈ socjolodzy wiedzy, koncentrujĈcy sič na problemie partykularnych uwikãaę spoãecznego aktora (uwikãaę ksztaãtujĈcych
jego sposób widzenia spraw wspólnych)22. Na przykãad Peter Berger przypomina o naturalnej, tzn. uzasadnionej interesem grupowym, skãonnoĤci
intelektualistów do sytuowania sič po lewej stronie sceny politycznej23.
AtrakcyjnoĤþ lewicowych narracji, w tym autorytet ich wytwórców postrzeganych jako zbiorowy depozytariusz kapitaãu kulturowego, wyjaĤnia, jak
wzory postčpowania odzwierciedlajĈce w punkcie wyjĤcia mentalnoĤþ okreĤlonych grup spoãecznych awansowaãy do rangi mitu reprezentatywnego
dla caãej formacji spoãecznej.
W zaproponowanej optyce miejsce struktur dãugiego trwania zajmuje
róİnica, w przypadku depozytariusza wzorów folwarcznych przejawiajĈca
sič utratĈ jego zaufania do organizatorów İycia politycznego i gospodarczego. Z podobieęstw strukturalnych akcent przeniesiony zostaje na podobieęstwa akcydentalne zawierajĈce sič we wspomnieniu „czasu szczčsnego”. Nie
znajduje potwierdzenia domniemanie, İe jesteĤmy – wciĈİ tymi samymi –
mieszkaęcami folwarku. CoĤ jednak sprawia, iİ nie chcemy sič rozstaþ
z wyobraİeniami „dobrego gospodarowania” pochodzenia staropolskiego.
Czy owo przywiĈzanie jest wyrazem mentalnego zapóĮnienia Polaków?
Obrona tej tezy wymagaãaby uwzglčdnienia zmieniajĈcych sič okolicznoĤci.
Problemem gãównym sĈ przeszkody w postaci gospodarczych artefaktów
niemajĈcych nic wspólnego z folwarkiem. Warto nawiĈzaþ do XIX-wiecznej
historii polskiego kapitalizmu, w szczególnoĤci do dokonaę przedsičbiorców-patriotów, mičdzy innymi tych pochodzĈcych z Wielkopolski, a na tym
nie koęczy sič lista zdarzeę interpretacyjnie kãopotliwych. To zaĤ uzasadnia
wybór innego wyjaĤnienia fenomenu folwarku.
W skorygowanym ujčciu folwark przestaje funkcjonowaþ jako wewnčtrzne ograniczenie uczestnika İycia gospodarczego. Staje sič alegoriĈ
stanu poİĈdanego, (mentalnĈ) przeciwwagĈ dla dysfunkcji zawierajĈcych
sič w strukturze spoãecznej i ekonomicznej24. KorespondujĈ one z cechami
definicyjnymi folwarku podanymi przez Hryniewicza. Po pierwsze, „ĤwiadomoĤþ decyzyjnoĤci” dawnego wãaĤciciela folwarku przybiera ksztaãt ma________________
22 P. Bourdieu, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeã. A. Sawisz, Oficyna Wydawnicza,
Warszawa 2001, s. 162-163; K. Mannheim, Ideologia i utopia, przeã. J. Mizięski, Wydawnictwo
Test, Lublin 1992.
23 P.L. Berger, Rewolucja kapitalistyczna. PičþdziesiĈt tez o dobrobycie, równoĤci i wolnoĤci,
przeã. Z. Simbierowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995, s. 130, 132, 134-135, por. s. 317-339.
24 Drugorzčdne znaczenie ma wybór metody umoİliwiajĈcej ich interpretacjč. Hipoteza
o istnieniu wzorca kultury w równym stopniu poprzedza, co koęczy gromadzenie danych
czĈstkowych. Kieruje uwagč badacza na to, co warte jego uwagi (jako przedstawiciela okreĤlonej dziedziny wiedzy), a zarazem pomaga mu w wyciĈgničciu wniosków z tego, co ustaliã.
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rzenia o bezwzglčdnej ochronie wãasnoĤci, zwãaszcza domu oraz Ĥrodków
produkcji25. Polski przedsičbiorca, od niepamičtnych czasów, doĤwiadcza
niepewnoĤci dotyczĈcej tego, co ma. Nie chodzi o samo posiadanie rzeczy,
lecz o prawo dysponowania nimi. Zaborowe konfiskaty majĈtków ziemskich – w pamičci zbiorowej – zadziwiajĈco dobrze wspóãgrajĈ z reformĈ
rolnĈ (1944 r.) i innymi ustawami antywãasnoĤciowymi przyjčtymi we wczesnym PRL-u. Niestety, w tym wzglčdzie III RP zrobiãa mniej, niİ moİna sič
byão spodziewaþ. Do rangi symbolu urasta decyzja o przejčciu przez paęstwo
skãadek gromadzonych przez obywateli w otwartych funduszach emerytalnych (2013 r.). Mniejsza o dokonanĈ naprčdce wykãadnič ustawy emerytalnej
z 1999 roku. Z wyjaĤnieę zãoİonych przez Donalda Tuska wynika, İe elity
wãadzy (z Jerzym Buzkiem na czele) przez czternaĤcie lat mamiãy spoãeczeęstwo obietnicĈ bezpieczeęstwa Ĥrodków rzekomo wyprowadzonych poza
paęstwowy obieg26. Tak – mičdzy innymi – reprodukowany jest wzór kultury nakazujĈcy ostroİnoĤþ w kontaktach „wywãaszczonych mieszkaęców
folwarku” z ich politycznym opiekunem.
Po drugie, kulturowym ekwiwalentem „[…] zinternalizowanego posãuszeęstwa chãopa poãĈczonego z zapotrzebowaniem na […] opiekč pana” jest
postulat bezpieczeęstwa socjalnego i zawodowego niİszych warstw spoãecznych. Nie warto spieraþ sič o jego pochodzenie. Brak zaufania do gospodarczych partnerów wpãywa na sposób rozumienia procesów dziejowych.
I vice versa, owe procesy w oczywisty sposób wyzwalajĈ (wzglčdnie pogãčbiajĈ) nieufnoĤþ. W XIX wieku implementacja reguã wolnego rynku napotkaãa przeszkodč w postaci doĤwiadczenia nčdzy opisanego – mičdzy innymi –
przez literatów. XX-wieczna próba naprawy stosunków spoãecznych przez
paęstwo socjalistyczne, nie tylko w polskich realiach, zakoęczyãa sič buntem
robotników. Hryniewicz gãosi, İe ich aksjologicznym punktem odniesienia
byã folwark rozumiany jako miejsce, którego ich chãopscy antenaci nie chcieli
opuszczaþ nawet wtedy, gdy byli kuszeni propozycjĈ uwãaszczenia. Wynika
z tego, İe quasi-historyczne kryterium pomagaão uwaİnym obserwatorom
İycia spoãecznego rozpoznaþ (przynajmniej te) puãapki systemowe, w które
wpadli.
Po trzecie, „poczucie odpowiedzialnoĤci mieszkaęców dworu za stan
ducha wsi” upodabnia sič do zasady integracji realizowanej pod przewod________________
25 Por. H. de Soto, Tajemnica kapitaãu. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie, a zawodzi
gdzie indziej, przeã. S. Czarnik, Fijorr Publishing, Warszawa 2003.
26 Nie mniej dziwaczna jest sytuacja samych funduszy, na mocy nowych regulacji prawnych padajĈcych ofiarĈ niechčtnych im polityków. Czymİe innym sĈ ograniczenia dotyczĈce
inwestowania przez OFE w obligacje skarbu paęstwa albo emitowania reklam, jeĤli nie szykanami pozostajĈcymi w wĈtpliwym zwiĈzku z zasadĈ wolnoĤci gospodarczej?
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nictwem gospodarczych i politycznych liderów. Idea spoãecznego zbliİenia,
podobnie jak postulat bezpieczeęstwa socjalnego, pojawia sič w dominujĈcych narracjach politycznych naszych czasów. Niestety, to nie przesĈdza
o niczym. PogarszajĈca sič sytuacja gospodarcza czãonków Unii Europejskiej
zmusiãa ich do szukania rezerw w kieszeniach wãasnych obywateli. Miejsce
obietnic paęstwa socjalnego zajčãy uchylenia podobne do tych dokonywanych w Polsce w zwiĈzku z zamiarem podniesienia wieku emerytalnego czy
likwidacji (ewentualnie: ograniczenia wpãywów) OFE27. „Stan ducha wsi”
bčdĈcy nastčpstwem podobnych poczynaę jest ãatwy do przewidzenia.
Przywództwo pozbawione moralnej sankcji staje sič przedmiotem krytyki
zwãaszcza tych, którzy nie porzucili nadziei na obecnoĤþ w ich otoczeniu
„odpowiedzialnych mieszkaęców dworu”28.
W zaproponowanej formule wyjaĤniajĈcej miejsce „archetypu folwarcznego” zajmujĈ wzorce postčpowania: (1) nakazujĈce gospodarzowi ostroİnoĤþ w kontaktach z paęstwem; (2) antagonizujĈce stosunki pomičdzy pracodawcĈ i pracobiorcĈ; (3) wzmagajĈce obawy obywatela w odniesieniu do –
politycznej i moralnej – wiarygodnoĤci innych uczestników sfery publicznej.
Gwoli ĤcisãoĤci naleİy dodaþ, İe tezč o trwaãoĤci odtworzonych struktur
powinny uzupeãniaþ badania. Wobec ich braku ograniczč sič do wskazania
tego, co stanowi ich zdroworozsĈdkowĈ przesãankč. Mam na myĤli dysfunkcje tyleİ osãabiajĈce aktywnoĤþ uczestników İycia gospodarczego, co
skãaniajĈce ich do oporu uzasadnionego wspomnieniem lepszej (stabilniejszej) przeszãoĤci.

WNIOSKI
Badania dotyczĈce wzorców kultury gospodarczej, inspirowane propozycjĈ J. Hryniewicza, wiodĈ do nastčpujĈcych wniosków. MentalnoĤþ fol________________
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28 Podobne stanowisko zajmuje Fukuyama zwracajĈcy uwagč na to, İe „NiemoİnoĤþ poszerzenia krčgu zaufania poza rodzinč i przyjacióã moİe mieþ korzenie religijne, ale moİe teİ
byþ efektem zãych rzĈdów. Klarowne rzĈdy prawa tworzĈ podstawy dla wzajemnego zaufania
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bezpieczeęstwa publicznego, inne okazaãy sič arbitralne i drapieİne w sposobach ĤciĈgania
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F. Fukuyama, Wielki WstrzĈs, przeã. H. Komorowska, K. Dobrosz, Politeja, Warszawa 2000,
s. 222.
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warczna, wbrew ustaleniom tego autora, nie moİe byþ uznana za strukturč
dãugiego trwania. Podobieęstwa, za pomocĈ których Hryniewicz uzasadnia
swój poglĈd, nie sĈ podobieęstwami strukturalnymi. Obrazy uznane za reprezentatywne dla polskiej historii gospodarczej róİniĈ sič zawartoĤciĈ
obejmujĈcĈ cechy definicyjne folwarku. Dyrektor socjalistycznego zakãadu
pracy z caãĈ pewnoĤciĈ nie byã sobiepanem. Podobnie pracobiorcy, ofiary
wspóãczesnego przedsičbiorcy-wãaĤciciela, nie widzĈ w nim kogoĤ, komu
chciaãyby powierzyþ swój los. Nie ma mowy o reprodukcji tych samych
struktur mentalnych. Miarodajne stajĈ sič raczej róİnice poznawcze potčgujĈce napičcia pomičdzy zwaĤnionymi grupami. Owszem, mentalnoĤþ folwarczna dzieliãa chãopów i mieszkaęców dworu. Podziaãy te jednak niwelowane byãy – przez obie strony – w imič ãĈczĈcych je interesów (zbieİne
byãy ich cele İyciowe).
Tymczasem problem niepodobieęstw strukturalnych – w perspektywie
badaę nad kulturĈ – nie uniewaİnia pytaę: (1) o bogactwo wzorców kultury,
równieİ tych pozbawionych (historycznie potwierdzonej) cechy dãugiego
trwania, (2) o aktualnoĤþ mitu folwarku oraz (3) o jego zwiĈzki z innymi
determinantami kulturowymi. Bez wzglčdu na to, jakim wyobraİeniem folwarku posãugiwaãy sič kolejne pokolenia Polaków, zasadne jest domniemanie,
İe pozostaje on ich aksjologicznym punktem odniesienia, miarĈ, za pomocĈ
której oceniajĈ to, czego doĤwiadczajĈ. Sformuãowana hipoteza koresponduje z cechami definicyjnymi folwarku, takimi jak: wolnoĤþ pracodawcy, bezpieczeęstwo pracobiorcy czy wzór organizacyjny minimalizujĈcy ryzyko
konfliktów. Wymienione cechy przeãoİone na jčzyk socjologii wiedzy przybierajĈ ksztaãt przekonaę o obecnoĤci przeszkód ograniczajĈcych pole manewru gospodarczym interlokutorom. Niebagatelne znaczenie ma czas,
w jakim posãugujĈ sič oni (quasi-)folwarcznĈ miarĈ. PrzywiĈzanie do niej
moİe sugerowaþ, iİ mamy do czynienia z dysfunkcjami İycia publicznego
zasadnie aspirujĈcymi do miana struktur dãugiego trwania. Oznacza to powrót do punktu wyjĤcia. Aby bowiem przekonaþ sič, czym sĈ owe dysfunkcje, trzeba powtórzyþ badanie wzorców kultury gospodarczej.
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