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The main aim of the article is to examine Janusz Hryniewicz’s concept of Polish economic culture.
According to the discussed author, a lot of elements present in contemporary Polish companies and
organizations (economic practices) are the result of participation in an East-Central Europe economic
and social system based on agriculture. Processes of long duration led to a division of the European
space in the 16th century: in Western Europe we can see the development of capitalism and its institutions; in East-Central Europe, the rise of a social and economic system based on the manorial-serf
economy (called new serfdom). Hryniewicz tries to show the link between rules of misconduct in the
16th century manor farm and the contemporary attitude to the job of workers and managers alike.
The paper is an attempt to show the discussed concept from an anthropological and cultural studies
perspective.
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WSTČP
Celem artykuãu jest próba refleksji nad rozwijanĈ przez Janusza Hryniewicza koncepcjĈ folwarcznych korzeni polskiej kultury gospodarczej.
TytuãowĈ koncepcjč autor wyãoİyã gãównie w dwóch swoich ksiĈİkach: Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego1 oraz Stosunki pracy w polskich organizacjach2. OmawiajĈc wybrane wĈtki owej koncepcji, odniosč sič
________________
1 J. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
2 J. Hryniewicz, Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2007.
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równieİ do otwierajĈcego niniejszy tom – oraz dyskusjč w nim zawartĈ –
artykuãu Janusza Hryniewicza Historyczne przesãanki ksztaãtowania sič polskiej
kultury organizacyjnej oraz jej wspóãczesne manifestacje. Na wstčpie naleİy podkreĤliþ, İe koncepcja Hryniewicza ma zãoİony i wielowĈtkowy charakter.
Czerpie ona bowiem z wielu dziedzin i dyscyplin szeroko pojčtych nauk
spoãecznych (socjologii, ekonomii, historii, filozofii, politologii, zarzĈdzania,
psychologii, kulturoznawstwa itp.), odwoãujĈc sič przy tym do wielu pojčþ,
modeli czy definicji, które powstaãy i sĈ rozwijane na ich gruncie. W zwiĈzku z powyİszym (a takİe ze wzglčdu na ograniczone ramy niniejszego artykuãu) zachodzi koniecznoĤþ zawčİenia przedmiotu refleksji nad omawianĈ
koncepcjĈ. Skoncentrujč sič zatem na dwóch jej aspektach, które wydajĈ sič
najbardziej interesujĈce, a jednoczeĤnie najbardziej inspirujĈce dla dalszych
badaę nad materiĈ kultury gospodarczej. Pierwszy aspekt, który bčdč nazywaã kulturoznawczym, dotyczy zagadnieę wyksztaãcenia sič, upowszechnienia oraz reprodukcji kultury. Rzecz jasna, chodzi tu gãównie o polskĈ
kulturč gospodarczĈ, a w szczególnoĤci o jej folwarczne korzenie. Natomiast
drugi aspekt – roboczo nazywany tu antropologicznym – bčdzie sič skupiaã
na funkcjonujĈcym w ramach tej kultury czãowieku. Zagadnienia jawiĈce sič
w tym aspekcie jako zasadnicze dotyczĈ charakterystyki dziaãajĈcej w folwarcznych warunkach jednostki, motywacji niĈ kierujĈcych oraz jej kondycji
moralnej.
1. GENEZA EUROPEJSKIEGO DUALIZMU GOSPODARCZEGO –
NARODZINY SYSTEMU FOLWARCZNEGO NA WSCHÓD OD âABY
Zanim zostanĈ omówione kulturoznawcze i antropologiczne aspekty
rozwijanej przez J. Hryniewicza koncepcji folwarcznych korzeni polskiej
kultury gospodarczej, warto wskazaþ na historyczny moment, który doprowadziã do uksztaãtowania sič dominujĈcego w naszej czčĤci Europy kompleksu spoãeczno-gospodarczego. Stanowi to punkt wyjĤcia do dalszych
rozwaİaę Hryniewicza oraz podkreĤlenie doniosãoĤci procesów historycznych uwzglčdnianych przez autora w jego koncepcji. Otóİ, do XVI wieku
rozwój Polski oraz pozostaãych krajów Europy poãoİonych na wschód od
rzeki âaby przebiegaã w sposób analogiczny to tego, jaki nastčpowaã
w przypadku Europy Zachodniej. Dzički sukcesywnemu imitowaniu zachodnich rozwiĈzaę instytucjonalnych, prawnych oraz kulturowych
wschodnia czčĤþ naszego kontynentu staãa sič – jak pisze za Jerzym Kãoczowskim Hryniewicz – „MãodszĈ EuropĈ”3. UjmujĈc rzecz w pewnym
________________
3 Por. J. Kãoczowski, Mãodsza Europa. Europa ģrodkowo-Wschodnia w krčgu cywilizacji chrzeĤcijaęskiej Ĥredniowiecza, PIW, Warszawa 2003.
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uproszczeniu, stwierdziþ moİna za autorem omawianej koncepcji, İe w Europie Wschodniej nie byão niczego istotnego, czego wczeĤniej nie byãoby
w Europie Zachodniej (m.in. chrzeĤcijaęstwo wraz z ãacięskĈ kulturĈ czy
choþby tzw. prawo niemieckie regulujĈce zasady organizacji samorzĈdów
miejskich i lokacji). Sytuacja ta zmieniãa sič wãaĤnie w wieku XVI, kiedy to
w Europie Wschodniej porzucono zachodni model rozwoju. Doszão wówczas do – majĈcego wpãyw praktycznie do dziĤ – dychotomicznego podziaãu
Europy i uksztaãtowania sič dwóch – opartych na caãkowicie odmiennych
podstawach – kompleksów spoãeczno-gospodarczych. Przyjrzyjmy sič im
pokrótce.
W krajach poãoİonych na zachód od âaby kontynuowano wdraİanie
i systematyczne upowszechnianie rozwiĈzaę spoãecznych, prawnych i instytucjonalnych, których istnienie staão sič fundamentem rodzĈcej sič gospodarki
kapitalistycznej. Do najwaİniejszych z nich naleİy zaliczyþ: przewidywalne,
formalne i abstrakcyjne prawo wraz z rodzĈcym sič wówczas paęstwem narodowym jako jego gwarantem, prywatnĈ wãasnoĤþ, osobistĈ wolnoĤþ, wolny
handel oraz nieskrčpowanĈ wytwórczoĤþ, emancypacjč i autonomič przedsičbiorstwa, system bankowy itp. Ponadto u progu nowoİytnoĤci jednym z kluczowych elementów utrwalanego w Ĥwiecie zachodnim porzĈdku byão –
zdaniem J. Hryniewicza – odejĤcie od Ĥredniowiecznego kolektywizmu. Dla
omawianego tu autora decydujĈce znaczenie miaãa zmiana zasad, na których opieraão sič zbiorowe wspóãdziaãanie. W warunkach Ĥredniowiecznego
totalizmu „podstawĈ organizacji spoãecznej byãy […] rody, co sprawiaão, İe
gãównym spoiwem spoãecznym byãa wičĮ biologiczna. Wãadza polityczna
byãa spleciona z wãadzĈ religijnĈ (moralnĈ) i zarówno porzĈdek spoãeczny,
jak i strategie polityczne legitymizowane byãy przez odwoãanie do religii”4.
To wãaĤnie indywidualizm etyczny oraz idĈce z nim w parze: racjonalnoĤþ
analityczna, logika substancjalna, uniwersalizm, bezosobowoĤþ i zaufanie,
staãy sič przesĈdzajĈcymi o sukcesie Zachodu wzorami kulturowymi5. Natomiast kraje poãoİone na wschód od wspomnianej rzeki (a zwãaszcza Polska) obraãy w XVI wieku odmiennĈ od zachodniej drogč rozwoju. Znalazãy
sič one we wschodnioeuropejskim kompleksie spoãeczno-gospodarczym,
w którym dominujĈcĈ strukturĈ staã sič folwark. Hryniewicz, piszĈc o jego
genezie, podkreĤla, İe wraz ze wzrostem ludnoĤci zamieszkujĈcej zachodnioeuropejskie miasta znaczĈco wzrósã tam popyt na róİnego rodzaju pãody
rolne, a zwãaszcza zboİe. Wschodnioeuropejska szlachta – wykorzystujĈc tč
gospodarczĈ koniunkturč oraz swojĈ dominujĈcĈ pozycjč spoãecznĈ i politycznĈ – staãa sič gãównym jego eksporterem. Dla pragnĈcej zachowaþ pre________________
4
5

J. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst…, s. 76-77.
Por. ibidem, s. 103.
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stiİ oraz dotychczasowy poziom İycia szlachty okolicznoĤþ ta stanowiãa
niezwykle silny bodziec do zwičkszenia produkcji zboİa. We wschodnioeuropejskich warunkach spoãeczno-gospodarczych zwičkszenie to w sposób
optymalny dokonaþ sič mogão poprzez stworzenie i rozwijanie systemu
folwarcznego. W XVI wieku w takim kraju jak Polska posiadanie nastawionego na eksport folwarku stanowião wrčcz gwarancjč szybkiego i znaczĈcego zysku. Naleİy jednak zaznaczyþ, İe funkcjonowanie caãego systemu folwarcznego oparte byão na doĤþ osobliwych zasadach, niewiele majĈcych
wspólnego z porzĈdkiem rodzĈcego sič na Zachodzie rynku. „Wschodnioeuropejski kompleks gospodarczy cechowaã sič – zdaniem Hryniewicza –
specyficznym powiĈzaniem relacji klasowych i politycznych. Maãa rola rynku sprawiaãa, İe ceny byãy odzwierciedleniem nie kosztów oraz podaİy
i popytu, lecz raczej mocy politycznej poãĈczonej z monopolem przymusu.
WãasnoĤþ Ĥrodków produkcji miaãa znaczenie dla tworzenia bogactwa
o tyle, o ile towarzyszyãa mu równowaİna moc polityczna. StĈd wynika
w Europie Wschodniej duİa rola urzčdów, które w warunkach atrofii rynku
ustalajĈ parametry gospodarcze, co prowadzi do tego, İe uzyskujĈ czčsto
znaczĈcy wpãyw na dysponowanie Ĥrodkami produkcji, nie bčdĈc ich formalnymi wãaĤcicielami”6. Folwark jako kluczowa instytucja opisywanego
systemu byã co prawda nastawiony na zysk, ale w praktyce pozostawaã caãkowicie niezaleİny od rynku pracy. Wzrost siãy roboczej nastčpowaã poprzez zwičkszanie obciĈİeę nakãadanych na chãopa, gãównie czasu pracy
przymusowej (paęszczyzny). Oznaczaão to faktyczne poddaęstwo chãopów,
którzy wraz z czãonkami swoich rodzin stali sič taniĈ siãĈ roboczĈ systemu
folwarcznego. Ogólnie rzecz ujmujĈc, opisana powyİej droga rozwoju
obrana w XVI wieku przez kraje poãoİone na wschód od âaby skutkowaãa
ich rezygnacjĈ z zachodnich rozwiĈzaę instytucjonalnych i stopniowym
oddalaniem sič od poziomu najbardziej rozwiničtych krajów Europy Zachodniej.
ChcĈc odnieĤþ sič pokrótce do przywoãywanej przez Hryniewicza
i przedstawionej powyİej tej czčĤci omawianej koncepcji, która akcentuje
XVI-wieczne rozejĤcie sič dróg rozwoju Europy, naleİy stwierdziþ, İe generalnie jest ona zbieİna z ustaleniami historyków. Istnieje wĤród nich doĤþ
zgodny poglĈd na temat doniosãoĤci opisywanych przez autora procesów
politycznych, spoãecznych, a przede wszystkim gospodarczych, oraz ich
konsekwencji dla przyszãych losów Starego Kontynentu. Ten dwutorowy
rozwój skutkujĈcy wyksztaãceniem sič zachodnio- i wschodnioeuropejskiego
kompleksu spoãeczno-gospodarczego w literaturze przedmiotu nazywany
________________
6

Ibidem, s. 143.
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jest dualizmem gospodarczym7. Ponadto naleİy zauwaİyþ, iİ twierdzenie Hryniewicza o progu nowoİytnoĤci (a mówiĈc konkretniej, o wieku XVI) jako
kresie zainteresowania przez naszĈ czčĤþ Europy zachodnim modelem rozwoju moİe byþ przyjčte z pewnymi zastrzeİeniami. Dotyczy to zwãaszcza
sfery tzw. kultury duchowej. W szlacheckich realiach I Rzeczypospolitej
stanowiãa ona zapewne doĤþ oryginalny konglomerat wartoĤci, obyczajów,
tradycji czy idei. Pamičtajmy jednak, İe jeszcze w XVIII wieku polska
szlachta zapatrzona byãa gãównie we wzorce zachodnie. Orient funkcjonowaã wówczas jako coĤ egzotycznego, zaĤ materialne bĈdĮ ideowe elementy
kultury wschodniej „importowane” byãy za poĤrednictwem krajów zachodnich. W zwiĈzku z tym na przykãad Janusz Tazbir w ksiĈİce Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty przekonuje, iİ w epoce oĤwiecenia
„Chiny leİaãy dla Polaków na Zachodzie”8.
Druga uwaga dotyczĈca zagadnienia genezy folwarku i upowszechnienia
sič wschodnioeuropejskiego kompleksu spoãeczno-gospodarczego w omawianej koncepcji Hryniewicza ma charakter metodologiczny. Otóİ, autor
podkreĤla, İe pojawienie sič i upowszechnienie na wschód od âaby gospodarki folwarcznej wyjaĤniþ moİna w drodze nastčpujĈcego wnioskowania:
„najpierw pojawiajĈ sič interesy, czyli korzystne stany rzeczy (np. dla
szlachty wschodnioeuropejskiej w XVI wieku korzystny byã eksport zboİa),
potem pojawiajĈ sič instytucje relatywnie najlepiej sãuİĈce tym interesom
(np. folwark) i instytucje polityczne podtrzymujĈce okreĤlonĈ (np. folwarcznĈ) metodč gospodarowania. Na bazie utrwalonych instytucji tworzĈ
sič specyficzne wzory zachowaę i wartoĤci. Najpierw gospodarka, potem
kultura”9. Ten wymiar analizy europejskich zróİnicowaę kulturowych sam
nazywa wymiarem instytucjonalnym. MówiĈc w pewnym uproszczeniu,
kultura (w omawianym przypadku jest to kultura folwarczna) jest wtórna
________________
7 Wspomniany konsensus historyków w sprawie genezy i skutków europejskiego dualizmu gospodarczego nie oznacza oczywiĤcie ich peãnej zgody odnoĤnie do wielu szczegóãowych ustaleę czy twierdzeę. Brak jest tu miejsca na referowanie dyskusji na ten temat, toczonej zarówno przez polskich, jak i zagranicznych badaczy. Czytelnikowi zainteresowanemu jej
meandrami poleciþ moİna choþby zwičĮle napisanĈ pracč wybitnego polskiego historyka
gospodarki, profesora Jerzego Topolskiego, Przeãom gospodarczy w Polsce XVI wieku i jego nastčpstwa, Wydawnictwo Poznaęskie, Poznaę 2000, lub teİ ksiĈİkč tego samego autora Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku, Wydawnictwo Poznaęskie, Poznaę 2003. SpoĤród
publikacji zagranicznych badaczy warto wspomnieþ o znanej i cennej pozycji Davida Landesa
Bogactwo i nčdza narodów. Dlaczego jedni sĈ tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeã. H. Jankowska,
MUZA SA, Warszawa 2000, oraz o ksiĈİce Philipa Longwortha The Making of Eastern Europe.
From Prehistory to Postcommunism, Palgrave Macmillan 1997.
8 J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978, s. 176.
9 J. Hryniewicz, Historyczne przesãanki ksztaãtowania sič polskiej kultury organizacyjnej oraz jej
wspóãczesne manifestacje (w niniejszym tomie, s. 12).
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wobec funkcjonujĈcych wczeĤniej instytucji (w tym przypadku jest to folwark) i stanowi ich wytwór. Ten typ wnioskowania miaã i nadal ma w szeroko pojčtych naukach spoãecznych wielu zwolenników. Naleİy podkreĤliþ,
İe nie sĈ to jedynie badacze mniej bĈdĮ bardziej zwiĈzani z marksizmem,
w którym – jak wiemy – byt okreĤla ĤwiadomoĤþ. Podobna ĤwiadomoĤþ
metodologiczna oraz niemal identyczne podejĤcie do kwestii relacji kultury i gospodarki cechuje koncepcje rozwijane choþby przez Jacka Kochanowicza. Ten czoãowy polski badacz kultury gospodarczej pisze na
omawiany tu temat: „W wielkim uproszczeniu ciĈg przyczynowy zdaje
sič wičc tak przedstawiaþ, İe najpierw pojawiãy sič okolicznoĤci sprzyjajĈce wymianie i handlowi, a nastčpnie ci, którzy sič w takiej dziaãalnoĤci
wyspecjalizowali, codziennĈ praktykĈ stopniowo tworzyli sprzyjajĈcĈ
temu kulturč ekonomicznĈ. Wzmocniona odpowiednio wyartykuãowanĈ
ideologicznĈ legitymizacjĈ, nabieraãa swoistej autonomii i mocy sprawczej, a cechujĈce sič niĈ grupy przenosiþ mogãy prokapitalistyczne postawy na nowe tereny”10.

2. FOLWARCZNE KORZENIE POLSKIEJ KULTURY GOSPODARCZEJ
Bez wĈtpienia, najbardziej doniosãym i jednoczeĤnie atrakcyjnym elementem koncepcji Hryniewicza jest argumentacja autora na rzecz tezy, İe
nasza wspóãczesna rzeczywistoĤþ (a zwãaszcza jej patologie) w znacznym
stopniu uksztaãtowana zostaãa u progu nowoİytnoĤci, tj. w wieku XVI na
polskim folwarku. W sensie inicjowania dyskusji moİe ona byþ zapewne
inspirujĈca zarówno dla profesjonalnych badaczy reprezentujĈcych róİne
dziedziny nauk spoãecznych, jak i dla osób zajmujĈcych sič lub zainteresowanych İyciem spoãecznym (studenci, dziennikarze, politycy, liderzy opinii
itp.)11. Z oczywistych wzglčdów zagadnienie folwarcznych antecedencji
________________
10 Kultura i gospodarka, red. J. Kochanowicz, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2010, s. 28.
11 W recenzji do jednej z dwóch najwaİniejszych (przynajmniej z punktu widzenia omawianej koncepcji) ksiĈİek Hryniewicza Beata Glinka pisze: „W gronie czytelników ksiĈİki
Hryniewicza mogĈ znaleĮþ sič zarówno naukowcy, jak i studenci czy praktycy biznesu. KsiĈİka
ta niewĈtpliwie bčdzie interesujĈcĈ lekturĈ dla wszystkich, których interesuje szerszy kontekst
zjawisk gospodarczych. Autor podchodzi do opisywanych zagadnieę w sposób interdyscyplinarny, sičgajĈc po koncepcje z zakresu nauk politycznych, socjologii, nauk o zarzĈdzaniu,
historii i ekonomii […]”, Recenzja ksiĈİki Janusza T. Hryniewicza „Polityczny i kulturowy kontekst
rozwoju gospodarczego”, „Problemy ZarzĈdzania” 2006, nr 1, Wydziaã ZarzĈdzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 208-211.
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polskiej kultury gospodarczej moİe tu byþ omówione jedynie w pewnym
uproszczeniu. Dlatego – jak wspomniaãem na wstčpie – ukazane ono zostanie w dwóch aspektach: kulturoznawczym i antropologicznym, co umoİliwi
skoncentrowanie sič z jednej strony na kulturze, z drugiej zaĤ – na dziaãajĈcej w jej ramach jednostce. Zwaİywszy na zãoİonoĤþ koncepcji Hryniewicza,
zabieg ten pozwoli – moim zdaniem – dotrzeþ do jej meritum i wyãuszczyþ
najbardziej istotne elementy.
PrzechodzĈc do kulturoznawczego aspektu koncepcji Hryniewicza, naleİy podkreĤliþ, İe autor podejmuje sič szeroko zakrojonych i czčsto bardzo
pogãčbionych badaę wielu istotnych zagadnieę zwiĈzanych z problematykĈ
kultury gospodarczej12. Jako socjolog, przywoãuje wyniki – prowadzonych
przez siebie bĈdĮ zapoİyczonych od innych – badaę, takich jak: ankiety,
wywiady czy sondaİe. Stara sič na ich podstawie uchwyciþ charakter dominujĈcych we wspóãczesnych polskich organizacjach (przedsičbiorstwach,
urzčdach, uczelniach, szkoãach itp.) stosunków pracy i innych zaleİnoĤci.
Dzički tym narzčdziom udaje mu sič przedstawiþ interesujĈcy i wymowny
obraz polskiej rzeczywistoĤci poczĈtku XXI wieku. Przeprowadzona w ten
sposób diagnoza polskiej kultury organizacyjnej stanowi oryginalny wkãad
autora w dyskusjč nad kulturowymi uwarunkowaniami gospodarczego
rozwoju naszego kraju.
Jednak tym, co – przynajmniej z kulturoznawczego punktu widzenia –
przesĈdza o naukowej atrakcyjnoĤci koncepcji Hryniewicza i moİe stanowiþ
punkt wyjĤcia do dalszych szczegóãowych badaę, jest – moim zdaniem –
wykorzystanie do ustaleę historii. Musimy bowiem zdawaþ sobie sprawč, İe
aby dotrzeþ do folwarcznych korzeni wspóãczesnej rzeczywistoĤci, konieczne
jest, jak sič wydaje, skoncentrowanie uwagi na historycznym ujčciu badanego
problemu. MówiĈc wprost, naleİy pokazaþ zalĈİki dzisiejszych patologii czy
barier w organizacji pracy i stosunkach panujĈcych na XVI-wiecznym folwarku. Sam autor omawianej koncepcji ma tego peãnĈ ĤwiadomoĤþ i juİ
w pierwszym zdaniu „Wstčpu” kluczowej dla tej problematyki pracy pisze:
„Przedmiotem analiz jest próba pokazania, w jaki sposób historia okreĤla
wspóãczesny ksztaãt polskiej kultury organizacyjnej”13. Jako szczególnie
istotna jawi sič tu potrzeba zrekonstruowania mechanizmu przekazywania
z pokolenia na pokolenie norm stanowiĈcych reguãy postčpowania, wartoĤci
w rozumieniu bodĮców do podejmowania okreĤlonych dziaãaę, czy teİ
________________
12 W swoich tekstach Hryniewicz czčĤciej uİywa okreĤlenia „kultura organizacyjna” niİ
„kultura gospodarcza”. Zaznacza jednak, İe – gãównie ze wzglčdów stylistycznych – terminy
te stosuje wymiennie. Taka jest, nawiasem mówiĈc, praktyka wielu autorów badajĈcych
zwiĈzki wystčpujĈce pomičdzy kulturĈ a gospodarkĈ. Zdarza sič, İe wyodrčbniony przedmiot
swoich badaę okreĤlajĈ oni równieİ mianem „kultury ekonomicznej”.
13 J. Hryniewicz, Stosunki pracy…, s. 18.
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w koęcu schematów poznawczych umoİliwiajĈcych czãonkom spoãeczeęstwa bĈdĮ uczestnikom kultury wãaĤciwĈ percepcjč. W tym sensie mechanizm reprodukcji polega na odtwarzaniu kodów kulturowych zawierajĈcych
swego rodzaju „pulč informacji”, które sĈ niezbčdne jednostce do wãaĤciwego funkcjonowania w spoãeczeęstwie lub kulturze. Dla wielu badaczy (równieİ dla piszĈcego te sãowa) wãaĤnie zagadnienie reprodukcji kultury rozumianej jako swoisty „pas transmisyjny” stanowi istotč badaę nad kulturĈ
gospodarczĈ. Ich zdaniem kulturč gospodarczĈ powinno sič badaþ w sposób
diachroniczny, ze szczególnym uwzglčdnieniem kontekstu historycznego.
Co wičcej, rozumiana w ten sposób kultura (równieİ kultura gospodarcza)
jest wrčcz wytworem czy produktem historii14. Przyjrzyjmy sič zatem, jak na
tym tle wyglĈda kwestia uwzglčdnienia i rozwiĈzania problemu reprodukcji
wzorów kulturowych w omawianej koncepcji folwarcznych korzeni polskiej
kultury gospodarczej Hryniewicza. Powtórzmy: z kulturoznawczego punktu widzenia ten element omawianej koncepcji jawi sič jako jej clou.
Janusz Hryniewicz docenia rolč historii, tradycji czy mechanizmów kulturowego utrwalania form zachowaę zbiorowych. PrzystčpujĈc do kulturowej analizy historycznych Įródeã polskiej kultury organizacyjnej, wyróİnia
on trzy podstawowe sposoby uzyskiwania zgodnoĤci zachowaę jednostek
respektujĈcych dany wzór kulturowy. Przekonuje, İe „Kulturowe utrwalanie i upodabnianie sič zachowaę nastčpuje za poĤrednictwem mechanizmu
konformizacji. Konformizm jest to ujednolicenie zachowaę wokóã wzorów
kulturowych. SĈ trzy metody uzyskiwania takiej zgodnoĤci: przymus, identyfikacja i internalizacja. Przymus wymusza zachowania na zasadzie unikania kar. Identyfikacja polega na naĤladowaniu zachowaę osób lub grup,
które sĈ dla nas atrakcyjne pod jakimĤ wzglčdem. Internalizacja – najwyİsze
stadium konformizacji – polega na uwewnčtrznieniu wzorów i wartoĤci
w taki sposób, İe stajĈ sič one skãadnikami osobowoĤci i dĈİenie do ich realizacji odczuwane jest jako mus”15. Ujednolicone za poĤrednictwem mechanizmu konformizacji wzory kulturowe (w tym wzory kultury gospodarczej)
potrafiĈ przetrwaþ próbč czasu i czčsto jako nienaruszone ujawniajĈ sič
w zachowaniach kolejnych pokoleę. CiĈgãoĤþ ta w ramach kultury narodo________________
14 Por. Kultura i gospodarka, op. cit. We wprowadzeniu do tej cennej dla refleksji nad kulturĈ gospodarczĈ ksiĈİki Jacek Kochanowicz przekonuje: „Poniewaİ w kaİdym momencie
wszystko to pozostaje rezultatem wczeĤniejszych stanów rzeczy, to kultura ekonomiczna, we
wprowadzonym tu rozumieniu, jest produktem historii, a w procesie jej reprodukcji i przemian
moİna sič spodziewaþ silnej path of dependency. Sformuãowanie to ma charakter kluczowy dla
caãoĤci przedstawionych w tym tomie rozwaİaę, wymaga wobec tego rozwiničcia i komentarza. Trzeba sič mianowicie zastanowiþ nad spoãecznymi mechanizmami reprodukcji kultury
w wyİej wprowadzonym sensie”, ibidem, s. 18.
15 J. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst…, s. 191.
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wej zapewniana jest dzički tradycji. To wãaĤnie odwoãanie sič do tradycji
pozwala – zdaniem Hryniewicza – zrozumieþ, dlaczego „Wychowanie kolejnych pokoleę na obraz i podobieęstwo rodziców sprawia, İe czytajĈc opis
postaw Polaków sprzed kilkuset lat, stwierdzamy, İe sĈ one zaskakujĈco
zbieİne z wynikami wspóãczesnych badaę socjologicznych”16.
Tym, co przesĈdza o kulturowej toİsamoĤci i trwaãoĤci narodów, krajów
czy regionów, jest tradycja. To dzički niej mamy do czynienia z ograniczonĈ
zmiennoĤciĈ obyczajów, reguã moralnoĤci, wartoĤci czy wzorów kulturowych. W sytuacji ciĈgãoĤci tradycji wspóãczesnoĤþ jawi sič jako oczywista
konsekwencja przeszãoĤci. Sprawy komplikujĈ sič, gdy nastčpuje zerwanie
z owĈ ciĈgãoĤciĈ, gdy w wyniku historycznej zawieruchy dochodzi do zaniku tradycji. Wówczas – jak przekonuje Hryniewicz – „zbiorowoĤþ wraca do
postaw i zachowaę, wydawaãoby sič przebrzmiaãych i dawno zarzuconych,
albo sičga do jakichĤ precedensów we wãasnej historii”17. Przykãadem kraju,
którego burzliwe dzieje spowodowaãy takĈ sytuacjč, jest Polska. Upadek
paęstwa, zabory, dwie Ĥwiatowe wojny i zaledwie dwudziestoletni czas
niepodlegãoĤci sprawiãy, İe w okresie PRL-u nastĈpiã swego rodzaju renesans kultury folwarcznej i powrót do odtwarzania wielu, mniej lub bardziej
uĤwiadomionych, wzorców postčpowania uksztaãtowanych w XVI wieku.
ReasumujĈc wĈtek folwarcznych korzeni polskiej kultury gospodarczej,
moİna stwierdziþ za omawianym autorem, iİ wspóãczesny charakter naszej
rzeczywistoĤci jest pokãosiem dominujĈcego w czasach realnego socjalizmu
modelu spoãeczno-gospodarczego, który z kolei w znacznej czčĤci stanowiã
imitacjč systemu folwarcznego18. Co gorsze, kultura gospodarcza wspóãczesnej Polski nie w peãni uwolniona zostaãa od – zdawaãoby sič naleİĈcych juİ
do historii – etatystycznych rozwiĈzaę systemowych i socjalistycznych mo________________

Ibidem, s. 195.
Ibidem.
18 Nie ma tu miejsca na przywoãywanie wymienianych przez Hryniewicza analogii mičdzy folwarkiem a socjalistycznym zakãadem pracy. Warto jednak wskazaþ te, które dla autora
jawiĈ sič jako najistotniejsze. Jego zdaniem w obu rzĈdzião nie formalne, abstrakcyjne i przewidywalne prawo, ale raczej obyczaj, przyzwyczajenie i rutyna. Ponadto zarówno w folwarku,
jak i w zakãadzie socjalistycznym sukces uzaleİniony byã nie od konkurencyjnoĤci, lecz od
przywilejów. Dzički szerokim uprawnieniom administracyjnym w sprawach socjalno-bytowych i znacznym kompetencjom politycznym zakãady socjalistyczne, podobnie jak folwarki,
odseparowaãy pracownika od paęstwa. W socjalizmie partycypacja jednostki w İyciu spoãecznym, gospodarczym i politycznym realizowana byãa za poĤrednictwem zakãadu pracy.
W wyniku dominacji tych realiów pojčcie obywatela zostaão sprowadzone do pojčcia pracownika. „W Polsce Ludowej nie byão poddaęstwa, ale istniaã przymus pracy, wymiana zaĤ mičdzy socjalistycznymi zakãadami pracy miaãa w znacznym stopniu niepieničİny charakter.
Polityka motywacyjna socjalistycznych zakãadów pracy byãa wspomagana przez ich pozaprodukcyjnĈ dziaãalnoĤþ, polegajĈcĈ na budowaniu szkóã zakãadowych, domów kultury, oĤrodków zdrowia, przedszkoli, oĤrodków wczasowych, bibliotek itp.”, ibidem, s. 231.
16

17
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deli instytucjonalnych. Zwãaszcza w sferze mentalnoĤci Polaków pozostaão
wiele reliktów wywodzĈcych sič z poprzednich epok, które przetrwaãy
w formie archetypów nieefektywnego dziaãania czy „wyuczonej” biernoĤci.
Do gãównych przyczyn tego stanu rzeczy we wspóãczesnych polskich
przedsičbiorstwach zaliczyþ trzeba brak przejrzystych reguã, jasnych przepisów czy przewidywalnych procedur. Szeroko pojčty sukces bardzo czčsto
zaleİy tu nie od kompetencji czy zdrowej rywalizacji, ale od przychylnoĤci
urzčdników bĈdĮ polityków, arbitralnie przydzielajĈcych koncesje, zezwolenia itp. Chčtnie praktykowanym i cenionym przez pracowników (zwãaszcza paęstwowych przedsičbiorstw) rozwiĈzaniem jest peãnienie przez zakãad pracy roli opiekuna spoãecznego. Nie do rzadkoĤci naleİĈ w zwiĈzku z
tym wczasy pracownicze, talony na Ĥwičta, zniİki, deputaty i inne pracownicze przywileje socjalne.
Warto zaznaczyþ, İe wskazujĈc na analogie mičdzy relacjami panujĈcymi
w XVI-wiecznym folwarku a kulturĈ organizacyjnĈ wspóãczesnych polskich
firm, Hryniewicz wpisuje sič do pewnego stopnia w ustalenia rodzimych historyków gospodarki19. RelacjonujĈca naukowĈ dyskusjč o przyczynach zacofania naszej czčĤci Europy Anna Sosnowska dokonaãa swego rodzaju syntezy ich wystĈpieę. Wedãug niej widoczne do dziĤ w polskiej gospodarce takie
elementy jak niska umiejčtnoĤþ racjonalnej kalkulacji ekonomicznej czy tzw.
„gospodarnoĤþ paęszczyĮniana”, cechujĈca sič zatajeniami, oszustwami,
wyãudzeniami Ĥwiadczeę, unikaniem pãacenia podatków czy podwójnoĤciĈ
dochodów w sferze budİetowej, sĈ mičdzy innymi echem ukrywania przez
folwarcznych chãopów danych na temat zbiorów, nielegalnego ich zawãaszczania i sprzedaİy „na lewo”20.
W tym momencie, w doĤþ pãynny sposób, przejĤþ moİna do przybliİenia
antropologicznego wymiaru omawianej koncepcji Hryniewicza. Oba wymiary ãĈczĈ sič z sobĈ, czy raczej stanowiĈ dwie strony tego samego medalu.
Rzecz w tym, aby – charakteryzujĈc funkcjonujĈcĈ w folwarcznym Ĥwiecie
jednostkč oraz jej moralnĈ kondycjč – skoncentrowaþ sič tym razem nie na
systemie (kulturze), ale na czãowieku. Otóİ, zdaniem tego autora w ramach
________________

W odniesieniu do tego zagadnienia nasza literatura historyczna jest bardzo obszerna.
Poza wspomnianymi juİ ksiĈİkami Jerzego Topolskiego warto poleciþ ksiĈİkč Anny Sosnowskiej Zrozumieþ zacofanie. Spory historyków o Europč WschodniĈ 1947-1994 (Wydawnictwo
TRIO, Warszawa 2004). Autorka prezentuje w niej dyskusjč o przyczynach wschodnioeuropejskiego zacofania toczonĈ w drugiej poãowie XX wieku przez czoãowych polskich historyków gospodarki. Pomimo İe reprezentujĈ oni róİne podejĤcia do omawianej problematyki,
to zagadnienie folwarcznych korzeni polskiej gospodarki zajmuje w ich modelach znaczĈce
miejsce.
20 Por. A. Sosnowska, Kulturowe Ĥlady folwarku, [w:] Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, red. J. Szomburg, Instytut Badaę nad GospodarkĈ RynkowĈ, Gdaęsk 2008, s. 37-40.
19
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wschodnioeuropejskiego kompleksu spoãeczno-gospodarczego wyksztaãciãy
sič dwa typy zachowaę: z jednej strony wãaĤcicieli, czy teİ kierowników
folwarku, z drugiej zaĤ – jego pracowników. Ci pierwsi cieszyli sič nieskrčpowanĈ wãadzĈ oraz nieograniczonĈ İadnymi przepisami peãniĈ swobód
decyzyjnych, które dzički temu cechowaãy sič zmiennoĤciĈ, nieprzewidywalnoĤciĈ i irracjonalnoĤciĈ. W wyniku róİnorodnych przywilejów szlacheckich i innych uregulowaę prawnych wãaĤciciele folwarków doprowadzili
do tego, İe chãopi paęszczyĮniani w poãowie XVI wieku zostali caãkowicie
wyjčci spod jurysdykcji paęstwa. WãaĤciciele bĈdĮ kierownicy folwarku stali
sič suwerenami wystčpujĈcymi jednoczeĤnie w rolach menedİera, urzčdnika, sčdziego oraz opiekuna. Dzički temu rozciĈgali swoje zwierzchnictwo
nad chãopem równieİ na jego İycie poza pracĈ. Z kolei postawč chãopów
cechowaão wymuszone lub zinternalizowane posãuszeęstwo, pojawiajĈce sič
zazwyczaj wraz z brakiem poczucia odpowiedzialnoĤci za wspólne przedsičwzičcie. Wszystko to w poãĈczeniu z ich niskĈ motywacjĈ oraz brakiem
jakiejkolwiek inicjatywy i zaangaİowania w sprawy folwarku rodzião potrzebč wydawania przez kierownictwo szczegóãowych instrukcji dotyczĈcych pracy. Dopeãnieniem obrazu opisanej tu postawy pracowników folwarku byãa tzw. podwójna etyka, która charakteryzowaãa sič uczciwoĤciĈ
jednostki wobec wãasnej grupy przy jednoczesnym przyzwoleniu na kradzieİ rzeczy paęskich21.
Zdaniem Hryniewicza wyksztaãcone w XVI-wiecznym folwarku postawy przetrwaãy okres I Rzeczypospolitej, zaborów oraz dwóch Ĥwiatowych
wojen przedzielonych dwudziestoleciem niepodlegãoĤci. W okresie PRL-u
robotnicy, podobnie jak paęszczyĮniani chãopi w folwarku, wykazywali
daleko posuničtĈ niechčþ do jakichkolwiek zmian i prób reform. Ich postawč
charakteryzowaãa wyuczona biernoĤþ, brak inicjatywy i samodzielnoĤci.
W pracy oczekiwali od kierownictwa konkretnych poleceę, zaĤ poza niĈ –
zabezpieczenia i socjalnej opieki. Folwarczne zachowania w Polsce Ludowej
odnosiãy sič równieİ do kadry zarzĈdzajĈcej. Jak podkreĤla omawiany autor,
„Dyrektorzy socjalistycznych zakãadów pracy doĤþ czčsto zachowywali sič
tak, jakby odtwarzali archetyp wãaĤciciela folwarku, a pracownicy tak, jakby
odtwarzali archetyp parobków i dziewek sãuİebnych”22. Co jednak tutaj
istotniejsze, badania przeprowadzone przez Hryniewicza na poczĈtku XXI
wieku, a przedstawione i omówione w ksiĈİce Stosunki pracy w polskich organizacjach, jednoznacznie pokazujĈ nie tylko obecnoĤþ, ale wrčcz dominacjč
folwarcznej mentalnoĤci we wspóãczesnych polskich przedsičbiorstwach.
________________
21
22

Por. J. Hryniewicz, Stosunki pracy…, s. 29-35.
J. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst…, s. 234.
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Niemal 80% pracowników z wyksztaãceniem zasadniczym bĈdĮ podstawowym oraz 50% z wyksztaãceniem wyİszym najbardziej ceni sobie w pracy
spokój oraz kierownika, który nie skãania do ujawniania wãasnych opinii.
Innowacje, indywidualne osiĈgničcia czy przejawy samodzielnej aktywnoĤci
cenione sĈ doĤþ nisko. BywajĈ one akceptowane, czy raczej tolerowane, wyãĈcznie wtedy, gdy nie naruszajĈ istniejĈcego status quo w postaci nieformalnych hierarchii, prestiİu czy utartych opinii. Autor podkreĤla, İe poĤród
„badanych pracowników najbardziej upowszechniony jest model afiliacyjno-obronny, zwany tak od dominujĈcych w nim czynników: pewnoĤci pracy,
dobrej organizacji, dobrych stosunków ze wspóãpracownikami i kierownikami, szacunku, BHP”23. Analogicznie jest w przypadku kadry zarzĈdzajĈcej.
Typowego polskiego kierownika cechuje barokowy brak powĤciĈgliwoĤci,
maãa przewidywalnoĤþ zachowaę kierowniczych, dyskrecjonalnoĤþ, spontaniczna autokracja. Realizuje on autokratyczny model zarzĈdzania, odtwarzajĈc w pracy ciepãe, rodzinne stosunki, w których sam wystčpuje w roli
surowego, jedynowãadczego, ale kochanego przez podwãadnych ojca. EmocjonalnoĤþ, rozchwianie zachowaę i neurotyczne wahania nastroju powodujĈ, iİ jego stosunek do pracowników i ocena ich pracy zaleİĈ zazwyczaj od
czynników pozamerytorycznych24.
ChcĈc sič odnieĤþ do antropologicznego aspektu koncepcji Hryniewicza,
naleİy podkreĤliþ, İe ustalenia autora korespondujĈ z wieloma socjologicznymi i politologicznymi pracami, w których prezentowana jest pogãčbiona
charakterystyka dziaãajĈcej w realiach wspóãczesnej Polski jednostki. InteresujĈce sĈ zwãaszcza koncepcje nakazujĈce doszukiwaþ sič Įródeã licznych
obecnie patologii İycia spoãecznego i gospodarczego w epoce komunizmu.
O ile bowiem omawiany autor akcentuje negatywnĈ rolč folwarku dla
uksztaãtowania sič polskiej kultury gospodarczej, o tyle gãówny akcent
w wielu innych opracowaniach poãoİony jest wãaĤnie na okres funkcjonowania róİnych form gospodarki socjalistycznej i wynikajĈce z jej dominacji
________________

J. Hryniewicz, Stosunki pracy…, s. 57.
Warto przywoãaþ w tym miejscu fragment wywiadu przeprowadzonego przez J. Hryniewicza z pracownikiem jednego z urzčdów: „Nasz poprzedni szef byã bardzo inteligentny,
ale niezrównowaİony. DziaãalnoĤþ biura, podziaã pracy, zlecenie zadaę, ocena tego, co sič
zrobião – zaleİaãy wyãĈcznie od nastroju szefa. To, co dzisiaj byão bardzo dobre, jutro mogão
byþ bardzo zãe. Ci, którzy wczeĤniej przyszli do pracy, odbierali telefony z pytaniami od
pozostaãych pracowników, w jakim nastroju jest szef. Stosunek szefa do pracowników zaleİaã od okazywania mu sympatii i aprobaty. Zachowania neutralne [emocjonalnie – przyp.
J.H.] naraİaãy na szykany. A jakĈ rolč odgrywaãy przepisy i regulaminy? [pytanie – J.H.].
Absolutnie drugorzčdnĈ, wãaĤciwie w ogóle nie miaãy znaczenia. Kierownik byã z politycznego nadania i byã kolegĈ wyİszych kolegów. Jeİeli nawet nie dopuszczaã sič drastycznych,
szkodzĈcych wyİszym kolegom czynów, to i tak miaã bardzo duİĈ swobodč dziaãania”,
ibidem, s. 111.
23

24
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patologie w sferze ludzkich zachowaę. GodnĈ polecenia i szczególnie tu
pomocnĈ pozycjĈ jest napisany przed czterdziestu laty przez Krystynč
Daszkiewicz Traktat o zãej robocie. W celu opisania patologicznej dziaãalnoĤci
czãowieka w realiach komunizmu, której przejawy widoczne byãy w rzeczywistoĤci PRL-u niemal na kaİdym kroku, autorka wprowadza pojčcie
kuglarza. Otóİ, kuglarz to przede wszystkim ktoĤ, kto uprawia dziaãalnoĤþ
pozornĈ. „DziaãalnoĤþ pozorna – przekonuje Daszkiewicz – jest niezwykle
charakterystycznym elementem taktyki kuglarza. Bywa przez niego uprawiana obok autentycznej, rzeczywistej pracy albo zamiast niej”25. Autorka
z oczywistych wzglčdów zwiĈzanych z ówczesnĈ cenzurĈ wydawniczĈ nie
mogãa pisaþ explicite o pozornoĤci socjalistycznych frazesów, haseã czy sloganów. Jednak w myĤl zasady, İe system jest dobry, tylko ludzie Įli, skupia
swojĈ uwagč na postawach jednostki, której osobowym symbolem jest wãaĤnie kuglarz. PozornoĤþ jego postaw, niczym pozornoĤþ i biernoĤþ paęszczyĮnianego chãopa na XVI-wiecznym folwarku, objawia sič mičdzy
innymi w pozornej pracy, pozornej dokumentacji czy pozornej sprawozdawczoĤci. Wedãug Daszkiewicz o spoãecznej i ekonomicznej pozycji czãowieka w peerelowskiej rzeczywistoĤci niejednokrotnie decyduje nie dobra
robota, lecz gadanie o dobrej robocie. Czčsto dzieje sič tak dlatego, İe kuglarza
charakteryzuje konformizm, karierowiczostwo, obãuda, faãszywy autorytet,
oszustwo, manipulacja, kumoterstwo, protekcjonizm, asekuranctwo, kunktatorstwo, unikanie odpowiedzialnoĤci, oportunizm, interesownoĤþ, a przede
wszystkim brak nie tylko troski o tzw. dobro wspólne, ale w ogóle jakiegokolwiek nim zainteresowania. Jego pozorowanej dziaãalnoĤci towarzyszĈ
zazwyczaj typowe rekwizyty, z których najwaİniejsze to: alkohol, ãapówki,
plagiaty, slogany, frazesy, faãszywe hasãa, mistyfikacje, premie i nagrody
oraz wyjazdy sãuİbowe. Ustalenia autorki odnoĤnie do patologicznych postaw funkcjonujĈcej w realiach komunizmu jednostki nie byãy w PRL-u odosobnione. Ich ĤwiadomoĤþ byãa powszechna i znajdowaãa odzwierciedlenie
nie tylko w wynikach badaę naukowych, ale takİe w literaturze, filmie czy
nawet İyciu codziennym – w postaci dowcipów i İartów26.
________________

K. Daszkiewicz, Traktat o zãej robocie, KsiĈİka i Wiedza, Warszawa 1974, s. 29-30.
JeĤli chodzi o ówczesne opracowania naukowe traktujĈce o patologiach İycia spoãecznego i gospodarczego, to warto przywoãaþ choþby artykuã Witolda Jarzčbowskiego Fikcje
organizacyjne i dziaãania pozorne, [w:] Bariery sprawnoĤci organizacji, red. W. Kieİun, PWE, Warszawa 1978. SpoĤród przykãadów literatury pozanaukowej, w której znaleĮþ moİemy wymowne opisy peerelowskiej rzeczywistoĤci, przywoãaþ moİemy fragment jednej z ksiĈİek
Leopolda Tyrmanda: „w komunistycznych biurach zawsze siedzi ogromny tãum ludzi, których jedynym zadaniem jest zaklejanie koperty zaadresowanej uprzednio przez kogoĤ innego,
kto jĈ otrzymaã przez specjalnego posãaęca od tego, kto napisaã list. OczywiĤcie, kaİdy z tych
pracowników dostaje pensjč niedajĈcĈ İadnych moİliwoĤci wyİycia, […] przeto osiĈga szczy25

26
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DominujĈcy w minionej epoce typ osobowy, którego symbolem byã opisany wyİej kuglarz, nie zniknĈã wraz z upadkiem komunizmu. Okazaão sič
bowiem, İe postkomunistyczne realia – przy caãej ich geopolitycznej i ustrojowej odmiennoĤci – nie róİniĈ sič znaczĈco od tego, co determinowaão
ludzkie postawy w komunizmie. Widoczne jest to szczególnie w sferze mentalnoĤci, w okresach transformacji – jak powszechnie wiadomo – podlegajĈcej najwolniejszym zmianom. Wielce przydatne dla uchwycenia tej ciĈgãoĤci
jest pojčcie homo sovieticus. Wprowadziã je pod koniec lat osiemdziesiĈtych
XX wieku rosyjski logik, filozof, pisarz, a przede wszystkim dysydent –
Aleksander Zinowiew27. W Polsce termin ten upowszechniã sič na poczĈtku
lat dziewičþdziesiĈtych za sprawĈ ks. Józefa Tischnera oraz Jerzego Turowicza. Gãównie na ãamach „Tygodnika Powszechnego” ubolewali oni nad –
rozczarowanymi zmianami ustrojowymi – Polakami, którzy dali temu wyraz choþby w wyborach prezydenckich w 1990 roku, odrzucajĈc Tadeusza
Mazowieckiego na rzecz Stana Tymięskiego. Wspomniani krakowscy intelektualiĤci argumentowali wówczas, İe homo sovieticus to czãowiek bčdĈcy
wytworem systemu totalitarnego. W swoim zagubieniu nie potrafi odnaleĮþ
sič i przystosowaþ do İycia w innym systemie. Pozostaje przy tym jednostkĈ
ubezwãasnowolnionĈ, mentalnie zniewolonĈ, pozbawionĈ ducha inicjatywy
i umiejčtnoĤci krytycznego myĤlenia. Z powodu swojej roszczeniowej postawy i oczekiwaę wobec paęstwa, które ma zadbaþ o jego los, stanowi on
istotnĈ przeszkodč w procesie transformacji i rozwoju kraju28. Naleİy jednak
podkreĤliþ, İe scharakteryzowane powyİej i upowszechnione w polskiej
publicystyce oraz literaturze naukowej rozumienie pojčcia homo sovieticus
jest nieco inne od tego, które miaã na myĤli jego twórca. Zdaniem Zinowiewa
bowiem homo sovieticus, czy jak mawiaã skrótowo – homosos, „nie oznacza
degradacji. Przeciwnie, jest on najwyİszym produktem cywilizacji. Jest nadczãowiekiem. Uniwersalnym. Jeİeli to konieczne, zdolny jest do wszelkiego
Ĥwięstwa. A jeİeli to moİliwe, zdolny jest do kaİdej cnoty […]. Nie ma tajemnic, których by nie wyjaĤniã. Nie ma problemów, których by nie rozwiĈzaã. Jest naiwny i prosty. Jest pusty. Jest wszechwiedny i wszechobecny. Jest
przepeãniony mĈdroĤciĈ. Jest czĈsteczkĈ wszechĤwiata noszĈcego w sobie
________________

ty artyzmu w obojčtnoĤci wobec swej pracy i wykonuje jĈ z podziwu godnĈ niedbaãoĤciĈ, toteİ
gdy rzeczony list, w drodze z jednego biurka na drugie, spada na podãogč, nikt nigdy nie
schyli sič, İeby go podnieĤþ. To powoduje koniecznoĤþ zatrudnienia nowych siã roboczych,
których zadaniem bčdzie podnoszenie spadãych na podãogč listów i ewentualne […] przekazywanie ich dalej […]”, L. Tyrmand, Cywilizacja komunizmu, Wydawnictwo MG, Warszawa
2013, s. 35.
27 A. Zinowiew, Homo sovieticus, przeã. S. Deja, Horyzont, Warszawa 1987.
28 Najbardziej reprezentatywny dla tego sposobu postrzegania homo sovieticus wydaje sič
artykuã Jerzego Turowicza Pamičþ i rodowód („Tygodnik Powszechny” 1993, nr 45).
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caãy wszechĤwiat. Jest gotów na wszystko i do wszystkiego. Jest nawet gotów na lepsze. Oczekuje na lepsze, choþ w nie nie wierzy. Ma nadziejč na
gorsze. Jest Niczym, czyli Wszystkim. Jest Bogiem udajĈcym Diabãa. Jest
Diabãem udajĈcym Boga. Tkwi w kaİdym czãowieku”29. W rozumieniu
przywoãanego autora homo sovieticus jawi sič jako czãowiek pozbawiony odniesieę do jakichkolwiek wyİszych wartoĤci. To cynik, dbajĈcy wyãĈcznie
o swój wãasny – egoistycznie pojčty – interes, który do perfekcji opanowaã
moralnĈ retorykč stosowanĈ do usprawiedliwiania swoich niemoralnych
postčpków. Jak zauwaİa Zinowiew, homo sovieticus to czãowiek psychologicznie, intelektualnie i moralnie elastyczny, gičtki i adaptacyjny. Dobro
wspólne w ogóle dla niego nie istnieje. Sprawami publicznymi zajmuje sič
wyãĈcznie wtedy, gdy moİe z tego wynikaþ jakaĤ konkretna korzyĤþ dla
niego. To antropologiczny typ pozbawiony cech republikaęskich (res publica
w znaczeniu rzeczy publicznej, czyli dobra wspólnego), który jest caãkowicie
nieprzydatny dla budowy spoãeczeęstwa obywatelskiego. W tym rozumieniu homo sovieticus – jako kwintesencja czãowieka sowieckiego, ale takİe
swoista mutacja prymitywnej moralnoĤci drobnomieszczaęskiej – wydaje sič
wpisywaþ w obraz paęszczyĮnianego chãopa naszkicowany przez Hryniewicza. Konsekwencje wynikajĈce z jego patologicznych postaw okazujĈ sič
zadziwiajĈco podobne do tych, które przed wiekami wystčpowaãy w folwarku. DoskwierajĈcy wspóãczeĤnie polskiemu İyciu publicznemu brak
dbaãoĤci, czy nawet zainteresowania dobrem wspólnym, zatracone instynkty
wspólnotowe, wszechobecna interesownoĤþ, relatywizm etyczny czy konsumpcjonizm to tylko nieliczne tego przykãady.
DokonujĈc próby podsumowania czy ogólniejszego odniesienia sič do
rozwijanej przez Janusza Hryniewicza koncepcji folwarcznych korzeni polskiej kultury gospodarczej, naleİy podkreĤliþ jej wielowĈtkowoĤþ i wielowymiarowoĤþ. Dzički temu staþ sič ona moİe inspiracjĈ dla dalszych badaę
nad wzorami kultury gospodarczej prowadzonych przez specjalistów z wielu dziedzin szeroko pojčtych nauk spoãecznych. Koncepcja Hryniewicza
stanowi czčĤþ wičkszej caãoĤci: modnych, szczególnie w dwóch ostatnich
dziesičcioleciach, badaę nad kulturĈ gospodarczĈ czy wedãug okreĤlenia
Petera Bergera – kulturoznawstwa gospodarczego. Badania te, jak wiemy, obar________________
29 A. Zinowiew, Homo sovieticus, s. 168-169. Czytelnikowi zainteresowanemu róİnymi sposobami rozumienia pojčcia homo sovieticus warto poleciþ artykuã Elizy Kani Homo sovieticus –
„jednowymiarowy klient komunizmu”, czy „fenomen o wielu twarzach”? („PrzeglĈd Politologiczny”
2012, nr 3, s. 157-170. Co ciekawe, sam Hryniewicz pojčcie homo sovieticus rozumie raczej
w takim duchu jak autorzy „Tygodnika Powszechnego”. Wedãug niego jest to koncepcja mówiĈcĈ „o tym, İe ludzie dobrze przystosowani do instytucji komunistycznych po zmianie
ustroju nie mogĈ sič pozbyþ starych postaw i przystosowaþ sič do nowych warunków”,
J. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst…, s. 199.
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czone sĈ swego rodzaju „wadami wrodzonymi”, spoĤród których najwaİniejsze to: brak spójnej metodologii, trudnoĤci definicyjne, nieokreĤlonoĤþ
i wieloznacznoĤþ. Nie moİe to dziwiþ, jeĤli uĤwiadomimy sobie, İe stanowiĈce przedmiot badaę czynniki kulturowe (takie jak: mentalnoĤþ, zaufanie,
optymizm, entuzjazm, apatia, frustracje, resentymenty, lojalnoĤþ, solidarnoĤþ, morale itp.) naleİĈ do tzw. „mičkkich czynników”, cechujĈcych sič
niskĈ empirycznĈ uchwytnoĤciĈ oraz problemami z operacjonalizacjĈ. StanowiĈ one – jak utrzymuje Piotr Sztompka – imponderabilia kulturowe.
W zwiĈzku z powyİszym, jeİeli nawet podajemy w wĈtpliwoĤþ niektóre
spostrzeİenia czy twierdzenia Hryniewicza, lub teİ nieco inaczej rozkãadamy akcenty w niektórych kwestiach, to generalnie rzecz ujmujĈc, zgodziþ sič
musimy z wymowĈ omawianej koncepcji. Z kulturoznawczego i antropologicznego punktu widzenia szczególnie interesujĈca wydaje sič ta jej czčĤþ,
która odsãania mechanizmy wytwarzania, upowszechniania i – co szczególne waİne – przekazywania z pokolenia na pokolenie norm, wartoĤci czy
schematów poznawczych. PrzekonujĈ wnioski Hryniewicza, zgodnie z którymi uksztaãtowane przed wiekami postawy czy schematy myĤlowe oraz
wynikajĈce z nich patologie i problemy pozostajĈ „odporne” na próby wszelkich zmian czy reform. Zerwanie z wyksztaãconymi w ramach XVI-wiecznego
folwarku rozwiĈzaniami instytucjonalnymi oraz zãymi praktykami nie jest
sprawĈ tak ãatwĈ, jak moİna by sĈdziþ. Szczególne trudnoĤci w tym wzglčdzie dotyczĈ sfery mentalnej. To w niej bowiem mieszczĈ sič uĤwiadomione
bĈdĮ nieuĤwiadomione przekonania, normy, wartoĤci, przyjčte powszechnie
zasady postčpowania, wyksztaãcone przez wieki wzorce i modele wspóãdziaãania. Rozpowszechniony w naszej wspóãczesnej rzeczywistoĤci typ
osobowy, który Tatiana Zasãawska – rosyjska badaczka postsowieckiej mentalnoĤci – zwykãa okreĤlaþ mianem cwany niewolnik (șȡȘȎȐȩȗ ȞȎȏ), jest tego
namacalnym dowodem. Czãowiek taki prowadzi z wãadzĈ – obojčtnie, czy
jest to wãadza folwarku, PGR-u, socjalistycznego zakãadu pracy czy teİ wãadza paęstwowa – swego rodzaju grč: zyskaþ jak najwičcej korzyĤci dla
siebie, ponoszĈc przy tym jak najmniejsze koszty. Dla jednostek wychowanych w warunkach braku suwerennoĤci czčsto jedynym skutecznym sposobem skutecznego funkcjonowania pozostaje wãaĤnie przyjčcie postawy cwaniackiej.
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