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More than one hundred years ago, Max Weber agued that the Protestant religion, particularly the
religious ideas of Calvinism and the Puritan ethic, played a positive role in creating the capitalistic
spirit. The article hereby attempts to show that this thesis (the Protestant Ethic Thesis) gradually
evolved into different stereotypes. It also appeared to be especially prone to some ideological abuse.
The description of these stereotypes and different forms of abuse has been preceded with attempts to
answer some questions such as: Is the cultural context of economic life really differentiated with
regard to religious ideas? Is Max Weber’s thesis timeless? In fact, the results of various kinds of
research allow to falsify the thesis given above. It is the real religious faith as such and not its content
that is economically significant. However, there are some cultural differences between Catholics and
Protestants that are determined by their religious faith. These differences concern rather e.g. their
different focus on the value hierarchy or significance attached to satisfying needs.
Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynaãa Stefana Wyszyęskiego, Katedra Etyki Gospodarczej i Polityki
Gospodarczej, Instytut Politologii, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, 01-938 Warszawa, Poland.

WSTČP
Przed ponad stu laty Max Weber sformuãowaã tezy, które okazaãy sič
niezwykle pãodne w naukach spoãecznych. W nawiĈzaniu do sãynnego dzieãa
Etyka protestancka a duch kapitalizmu1 kolejne pokolenia socjologów, ekonomistów i etyków próbujĈ weryfikowaþ lub falsyfikowaþ jego tezy: o fundamentalnym znaczeniu chrzeĤcijaęskiego zaplecza kulturowego dla budowy libe________________
1 Por. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przeã. J. Mizięski, Wydawnictwo
Test, Lublin 1994 (pierwsze wydanie oryginaãu – 1905).
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ralnych instytucji gospodarczych oraz o pozytywnym wpãywie protestantyzmu, a zwãaszcza teologii kalwięskiej i etyki purytaęskiej, na ksztaãtowanie
ducha kapitalizmu. Mimo postčpujĈcej sekularyzacji naznaczonego chrzeĤcijaęstwem zachodniego krčgu kulturowego sprawa wyznaniowego zróİnicowania kultury gospodarczej ciĈgle budzi kontrowersje. Jej przedmiotem
jest przede wszystkim pytanie, czy protestantyzm i katolicyzm rzeczywiĤcie
sĈ gãównymi czynnikami przesĈdzajĈcymi o zasadniczej odmiennoĤci wzorów kulturowych oraz stylów i efektów gospodarowania. Znaczenie prawosãawia pozostaje przy tym nieco na uboczu teoretycznych kontrowersji, choþ
samo w sobie mogãoby stanowiþ interesujĈce pole badawcze.
Sprawa jest godna namysãu, gdyİ odpowiedĮ na pytanie o wystčpowanie w przeszãoĤci i przetrwanie do obecnych czasów owego zróİnicowania
wcale nie jest jednoznaczna. Nawet jeĤli okaİe sič, İe trudno zaprzeczyþ
wystčpowaniu uwarunkowanych wyznaniowo róİnic kulturowych, to
w ramach refleksji wokóã wzorów kultury gospodarczej interesujĈce wydaje sič
ustalenie ich charakteru i tego, czy rzeczywiĤcie sĈ one relewantne w perspektywie rozwoju ekonomicznego. Tym bardziej İe podejmujĈc ogólnĈ
refleksjč „nad polskimi sposobami myĤlenia o gospodarce, pracy i zarzĈdzaniu”, mamy przecieİ ĤwiadomoĤþ, iİ „katolicka Polska” jest niemal jednolita wyznaniowo. Wspomniane wyİej tezy Maxa Webera – choþ naukowo
bardzo pãodne – stopniowo obrastaãy róİnymi stereotypami, a co gorsza –
okazaãy sič niezwykle podatne na ideologiczne naduİycia. BiorĈc to pod
uwagč, proponujč, aby w niniejszym tekĤcie skoncentrowaþ sič wãaĤnie na
tych stereotypach i naduİyciach.
1. ZRÓįNICOWANIE KONFESYJNE GOSPODARCZEGO
KONTEKSTU KULTUROWEGO
PrzywoãujĈc tezč Maxa Webera o wpãywie protestantyzmu na rozwój
kapitalizmu, warto na poczĈtku zaznaczyþ, İe wypowiadaã sič on o wystčpowaniu owej zaleİnoĤci u samych poczĈtków ksztaãtowania sič tego systemu ekonomicznego2. Zapewne dla pierwotnej akumulacji kapitaãu kalwięska doktryna predestynacji mobilizujĈca do maksymalnego wysiãku dla
osiĈgničcia ziemskiego sukcesu oraz purytaęskie cnoty i asceza rzeczywiĤcie
nie byãy bez znaczenia3. Dla niektórych badaczy „pozostaje faktem, İe po________________
2 Pisaãam o tym wczeĤniej, por. A. Dylus, Etyka katolicka a duch kapitalizmu, [w:] Religia –
toİsamoĤþ – Europa, red. P. Mazurkiewicz, S. Sowięski, Zakãad Narodowy im. Ossolięskich,
Wrocãaw-Warszawa-Kraków 2005, s. 148-160.
3 Chociaİ nawet wokóã historycznej weryfikowalnoĤci Weberowskiej tezy od dawna toczy
sič spór. KwitnĈce gospodarczo (w XV w.) wãoskie miasta, choþ pozbawione protestanckiego
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czĈtki kapitalizmu szãy w parze z przesuničciem sič centrum rozwoju z krajów katolickich do ewangelickich”4. Tymczasem dla wielu uczniów niemieckiego socjologa, a przede wszystkim w obiegowym rozumieniu, omawiana
tu teza ma znaczenie ponadczasowe, a w kaİdym razie doskonale tãumaczy
równieİ wspóãczesne dysproporcje rozwoju gospodarczego i poziomu İycia5. Czy rzeczywiĤcie?
Okazuje sič, İe jednoznaczna odpowiedĮ na to pytanie wcale nie jest
prosta. Janusz Hryniewicz, powoãujĈc sič na badania przeprowadzone
w latach 1981-1986 w trzydziestu krajach, a dotyczĈce róİnic kulturowych
mičdzy katolikami i protestantami6, przyznaje, İe ich rezultatem byão „niepotwierdzenie sič hipotezy zaczerpničtej od Maxa Webera, a dotyczĈcej róİnic w zakresie etyki pracy i aspiracji zwiĈzanych z ksztaãceniem. […]
Potwierdziãy sič natomiast oczekiwania dotyczĈce róİnych sposobów postrzegania instytucji spoãecznych”. JednoczeĤnie w innym miejscu swego
tekstu, poniekĈd zaprzeczajĈc samemu sobie, pisze: „Juİ Max Weber zauwaİyã róİnice osiĈgničþ gospodarczych obu tych krčgów kulturowych7. SĈ
one nadal doĤþ wyraĮne”. Wbrew przywoãywanym wczeĤniej badaniom,
wspomina teİ o „relatywnym katolickim antyintelektualizmie”8.
Twierdzenie o „nadal doĤþ wyraĮnym” konfesyjnym zróİnicowaniu
osiĈgničþ gospodarczych obu krčgów kulturowych moİna próbowaþ weryfikowaþ statystycznie. Od dawna podejmuje sič takie próby9. W jednej
z nich odwoãano sič do opublikowanej w 2009 roku listy krajów uporzĈdkowanych wedãug osiĈgničtego (w 2007 r.) poziomu indeksu rozwoju ludz________________

zaplecza kulturowego, uznaje sič przecieİ za kolebkč kapitalizmu. Podobnie w Szwajcarii
i Holandii zalĈİki kapitalizmu byãy obecne na dãugo przed rozprzestrzenieniem sič kalwinizmu. Zainteresowanych tym sporem moİna odesãaþ do bogatej literatury na ten temat, np.:
G. Marshall, In Search of Capitalism, Columbia University Press, New York 1982; K. Samuelsson, Protestantyzm a kapitalizm. Krytyka teorii Maxa Webera, przeã. J. Grossfeld, „Znak” 1984,
nr 356, s. 897-917; M. Ossowska, MoralnoĤþ mieszczaęska, Zakãad Narodowy im. Ossolięskich,
Wrocãaw-Warszawa-Kraków 1985; A. Macfarlane, The Culture of Capitalism, Basil Blackwell,
Oxford 1987; Kultura przedsičbiorczoĤci, red. B. Berger, przeã. K. Frieske, Oficyna Literatów
„Rój” Warszawa 1994.
4 L. Jasięski, Ekonomia i etyka, WAM, Kraków 2012, s. 265.
5 SĈdzč, İe przypisanie tezie Maxa Webera znaczenia ponadczasowego jest jednym ze stereotypów narosãych wokóã niej. Bčdzie o tym mowa w dalszej czčĤci tego tekstu.
6 Hryniewicz powoãuje sič na: A. Greeley, Protestant and Catholic: Is the Analogical Imagination Extinct?, „American Sociological Review” 1989, no. 54(4).
7 Chodzi tu o kulturč mieszczaęskĈ i protestanckĈ oraz szlacheckĈ i katolickĈ.
8 J.T. Hryniewicz, Historyczne przesãanki ksztaãtowania sič polskiej kultury organizacyjnej oraz
jej wspóãczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych (w niniejszym tomie, s. 13-15).
9 OmawiajĈc dalej dwie z nich (w których porównuje sič siãč ekonomicznĈ nie tylko krajów katolickich i protestanckich, ale teİ prawosãawnych, islamskich oraz tych, w których dominujĈ religie dalekowschodnie), odwoãujč sič do: L. Jasięski, op. cit., s. 255-257.
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kiego HDI10. Przy uwzglčdnieniu 75 paęstw z górnej czčĤci listy okazaão sič,
İe Ĥredni poziom indeksu dla krajów katolickich wynosiã 0,901, zaĤ dla krajów protestanckich – 0,921. Trudno uznaþ, İe ta nieznaczna róİnica poziomu
indeksu jest mocnym argumentem na rzecz przewagi gospodarczej krajów
o tradycji protestanckiej. Tym bardziej İe moİna sič spieraþ i o przydatnoĤþ
badawczĈ HDI, i o zasadnoĤþ porównywania tylko 75 paęstw z listy, i o przyznanie niektórym paęstwom (np. Holandii czy Niemcom) katolickiej bĈdĮ
protestanckiej toİsamoĤci.
WyraĮniejsze róİnice siãy ekonomicznej odsãoniã indeks mičdzynarodowej konkurencyjnoĤci danego kraju, ilustrujĈcy zdolnoĤþ budowy pozycji na
rynku Ĥwiatowym. Z rankingu opublikowanego w 2010 roku przez International Institute for Management Development w Szwajcarii wynika, İe przecičtne wskaĮniki wynoszĈ: dla krajów o tradycji katolickiej 59,32, zaĤ dla
ewangelickiej – 81,99. PomijajĈc zastrzeİenia co do konstrukcji tego rankingu, trzeba teİ – za Leszkiem Jasięskim – zauwaİyþ, iİ „pozycjč grupy krajów katolickich obniİyã sãaby wynik Wenezueli”. PrzesĈdza o nim nie tyle
katolickoĤþ tego kraju, ile sytuacja polityczna. Gdyby skróciþ listč tylko o to
jedno paęstwo, Ĥredni wskaĮnik dla krajów katolickich wzrósãby o okoão
2 punkty11.
Trudno nie zgodziþ sič z wnioskiem wysnutym przez cytowanego tu autora: „Chociaİ analiza statystyczna wskazuje na pewnĈ przewagč rozwojowĈ
krajów ewangelickich, nie powinno zostaþ to odczytane jako jednoznaczne
rozstrzygničcie postawionego problemu”12. Podobny poglĈd reprezentuje
Marcus Noland13. Pogãčbiona analiza omawianej tu kwestii wskazuje – jego
zdaniem – „na pewien zwiĈzek mičdzy przynaleİnoĤciĈ do organizacji wyznaniowych a wynikami ekonomicznymi”. Jednak, jak twierdzi przywoãujĈcy jego poglĈdy Jasięski, Noland „nie uznaje takiej zaleİnoĤci za silnĈ”14.
Wrčcz przeciwnie, uwaİa on „pochodzĈce od Maxa Webera opinie na temat
silnej zaleİnoĤci sytuacji gospodarki od religii i dominacji na tym polu protestantyzmu za statystycznie przezwycičİone”15.
PrzesãankĈ wysnuwania podobnych wniosków sĈ jeszcze inne badania
porównawcze. Otóİ, w 2003 roku zaprezentowano w Harvardzie studium
Roberta J. Barra i Racheli M. McCleary zawierajĈce wyniki projektu ba________________
10 Indeks ten jest wypadkowĈ dãugoĤci trwania İycia, jakoĤci edukacji i wielkoĤci PKB na
jednego mieszkaęca.
11 L. Jasięski, op. cit., s. 257.
12 Ibidem, s. 258.
13 Por. M. Noland, Religion, Culture and Economic Performance, Peterson Institute for International Economics, Washington 2003, cyt. za: ibidem.
14 L. Jasięski, op. cit.
15 Ibidem, s. 259.
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dawczego dotyczĈce wpãywu religii na İycie gospodarcze. Badania w 59
krajach prowadzono w latach 1981-1989. Wynika z nich, İe ksztaãtowane
pod wpãywem religii cnoty, takie jak uczciwoĤþ, sumiennoĤþ, pracowitoĤþ,
oszczčdnoĤþ i otwartoĤþ wobec obcych, pozytywnie wpãywajĈ na osiĈgničcia
gospodarcze. Inaczej niİ u Maxa Webera, badania pokazujĈ, İe znaczĈca
gospodarczo jest İywa wiara religijna jako taka, nie zaĤ jej treĤþ. Do wzrostu
gospodarczego w równej mierze przyczynia sič chrzeĤcijaęstwo (i katolicyzm, i protestantyzm), co judaizm, islam, hinduizm czy buddyzm – jeĤli
tylko religie te sĈ naprawdč praktykowane. Wyniki te, jak zauwaİa Barro,
mogĈ byþ przestrogĈ, aby nie wygrywaþ „dobrych” religii przeciwko
„zãym”16. Dotyczy to oczywiĤcie równieİ poszczególnych wyznaę chrzeĤcijaęskich. Dla porzĈdku trzeba jednak odnotowaþ, İe teza przeciwna –
o istotnym znaczeniu protestanckiego kontekstu kulturowego dla osiĈgničcia gospodarczego sukcesu, wičkszego niİ w ramach katolicyzmu, równieİ
ma swoich prominentnych zwolenników wĤród przedstawicieli nauk spoãecznych17. Trudno wywaİyþ proporcje mičdzy nimi. SĈdzč jednak, İe ci
ostatni – przekonani o ponadczasowoĤci Weberowskiej tezy – pozostajĈ dziĤ
w mniejszoĤci.
Nawet jeĤli odpowiedĮ na pytanie, „czy” kontekst kulturowy İycia gospodarczego jest do tego stopnia zróİnicowany konfesyjnie, iİ wpãywa to
znaczĈco na osiĈgničcia gospodarcze, brzmi: „raczej nie”, to i tak warto ustaliþ charakter tych róİnic. WãaĤnie odpowiedzi na pytanie o protestanckĈ
i katolickĈ toİsamoĤþ kultury gospodarczej bčdzie poĤwičcony kolejny
punkt tych rozwaİaę.

2. PRÓBA IDENTYFIKACJI RÓįNIC PROTESTANCKIEJ
I KATOLICKIEJ KULTURY GOSPODARCZEJ
ZdajĈc sobie sprawč, İe nie ma jednej, protestanckiej bĈdĮ katolickiej,
kultury gospodarczej, İe sĈ one historycznie i geograficznie bardzo zróİnicowane, postawmy mimo wszystko pytanie o ich generalnĈ toİsamoĤþ. Pozornie wydaje sič, İe signum specificum protestanckiego stosunku do dziaãalnoĤci gospodarczej jest niezwykãe poszanowanie pracy. Uwaİa sič jĈ za
powoãanie Boİe. W tym kontekĤcie charakterystyczne jest podobieęstwo
________________
16 Studium R.J. Barro i R.M. McCleary omawia Karl-Peter Schwarz w tekĤcie Die Engel der
Nationen, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 7.04.2004.
17 Naleİy do nich chociaİby D.S. Landes. Por. tegoİ, Bogactwo i nčdza narodów: dlaczego jedni sĈ tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeã. H. Jankowska, MUZA SA, Warszawa 2000, cyt. za:
L. Jasięski, op. cit., s. 259.
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w jčzyku niemieckim sãów Beruf – zawód i Berufung – powoãanie18. Ale przecieİ i w katolicyzmie praca pojmowana jako udziaã w dziele stwórczym
i zbawczym Boga ma bardzo wysokĈ wartoĤþ.
Juİ bardziej wyraĮny wyróİnik protestantyzmu, nieobojčtny gospodarczo, wiĈİe sič z luteraęskĈ zasadĈ sola scripura i obowiĈzkiem lektury Biblii.
Dzički temu zdecydowanie poszerzyãa sič umiejčtnoĤþ czytania, np. w XVII-wiecznej Szwecji. Dãugofalowo niewĈtpliwie byã to znaczĈcy czynnik rozwoju gospodarczego19. Choþ przywoãywane wczeĤniej badania empiryczne
nie potwierdziãy rzekomych róİnic mičdzy katolikami a protestantami
w zakresie aspiracji co do ksztaãcenia, to wspóãczesny protestantyzm ciĈgle
z dumĈ definiuje siebie jako „religič edukacji” (die Bildungsreligion)20.
Jak juİ wspomniano, teza Maxa Webera dotyczyãa gãównie kalwięskiej
wersji protestantyzmu i specyficznej dla niej doktryny predestynacji. Gãosi
ona, İe Bóg z góry przeznacza jednych do zbawienia (a zatem inni skazani
sĈ na potčpienie), zaĤ zewnčtrznym, widzialnym znakiem owego wiecznego
przeznaczenia jest ziemski sukces. Trudno przeceniþ siãč motywacyjnĈ tej
wiary i jej znaczenie dla pierwotnej akumulacji kapitaãu. StarajĈc sič pozbyþ
wĈtpliwoĤci co do swego wybraęstwa, ludzie podejmowali maksymalny
wysiãek gospodarczy, aby ów sukces osiĈgnĈþ. Wsparciem takiego nastawienia byãa rozwijana stopniowo w duszpasterstwie i edukacji etyka purytaęska cechujĈca sič duİym rygoryzmem moralnym. AbstrahujĈc od ewolucji tej etyki, od jej róİnych odmian i specyfiki geograficznej21, generalnie
szczególnie cenionymi cnotami, zwanymi póĮniej „mieszczaęskimi”, byãy:
gospodarnoĤþ, uczciwoĤþ, rzetelnoĤþ, pracowitoĤþ, pilnoĤþ, oszczčdnoĤþ
i posãuszeęstwo. PoİĈdana byãa teİ asceza i panowanie nad sobĈ. Natomiast
do wad i grzechów szczególnie tčpionych przez purytaęskich kaznodziei
i moralistów naleİaãy: ostentacyjna, luksusowa konsumpcja, rozrzutnoĤþ,
İycie „na kredyt”, lenistwo i próİniactwo.
________________

JednoczeĤnie zwraca sič niekiedy uwagč na wynaturzenie tej idei. W artykule pod wymownym tytuãem Reformacja jako deformacja pracy ludzkiej Michaã Michalski dowodzi, İe za
konsekwencjč przemian wywoãanych reformacjĈ naleİy uznaþ wspóãczesne ubóstwienie pracy
przez czãowieka Zachodu – „Praca staje sič formĈ kultu – swoistĈ ĤwieckĈ religiĈ”. Autor ten
uwaİa, İe wãaĤnie „w etosie protestanckim moİna upatrywaþ İyzne podãoİe, na którym moİe
sič rozwijaþ naãogowa osobowoĤþ pracoholika”, M. Michalski, Reformacja jako deformacja pracy
ludzkiej, „Humanizacja Pracy” 2011, nr 1, s. 9-21.
19 Zwraca na to uwagč Leszek Jasięski, op. cit., s. 264.
20 Tak okreĤliã toİsamoĤþ protestantyzmu Robert Leicht, kierujĈcy AkademiĈ EwangelickĈ
w Berlinie. Por. tegoİ, „Wissen, werten, handeln”. Evangelische Bildungsoffensive, „Frankfurter
Allgemeine Zeitung” 4.05.2004.
21 ģwietnĈ charakterystykč wszystkich tych zagadnieę prezentuje Maria Ossowska w klasycznej juİ pozycji MoralnoĤþ mieszczaęska (op. cit.).
18
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Juİ z tej pobieİnej charakterystyki cnót i wad wynika, İe nie wszystkie
purytaęskie cnoty byãyby poİĈdane i nie wszystkie wady potčpiane w warunkach kapitalizmu postindustrialnego. Protestancki etos tzw. „konsumpcji
odroczonej” mógãby okazaþ sič zabójczy dla wzrostu gospodarczego. WãaĤnie purytaęskie wady: wyszukana konsumpcja, rozrzutnoĤþ, İycie „na kredyt”, napčdzajĈ dziĤ koniunkturč. W gospodarce opartej na wiedzy pewne
przetasowania musiaãyby teİ nastĈpiþ w katalogu poİĈdanych cnót mieszczaęskich. Owszem, ciĈgle dobrze widziana jest rzetelnoĤþ, uczciwoĤþ czy
gospodarnoĤþ, ale juİ zamiast pilnoĤci, oszczčdnoĤci i posãuszeęstwa od
menedİerów i pracowników wymaga sič dziĤ raczej innowacyjnoĤci, mobilnoĤci i dyspozycyjnoĤci.
Ze wspóãczesnych badaę, jak wskazuje J. Hryniewicz, wynika nieco inne
rozãoİenie przez katolików i protestantów akcentów w zakresie wartoĤci
znaczĈcych gospodarczo. Podczas gdy katolicy wičksze znaczenie przypisujĈ sprawiedliwoĤci i równoĤci, protestanci nacisk kãadĈ na wolnoĤþ i indywidualizm. Ci pierwsi bardziej ceniĈ „ciepãe” relacje, sĈ mocniej zwiĈzani
z rodzinĈ i róİnymi spoãecznoĤciami, a w zwiĈzku z tym ostrzej oceniajĈ
zachowania podwaİajĈce wičĮ spoãecznĈ (samobójstwa, aborcjč, eutanazjč,
zdrady maãİeęskie). Ci drudzy z kolei sĈ bardziej posãuszni prawu, silniej
akcentujĈ indywidualnĈ odpowiedzialnoĤþ i ostrzej oceniajĈ ãapówki i kãamstwa. Jest czymĤ znamiennym, İe w sporzĈdzanych przez Transparency
International rankingach „czystoĤci” korupcyjnej od lat czoãowe miejsca
zajmujĈ kraje protestanckiego krčgu kulturowego. Odnotowano teİ pewne
róİnice dotyczĈce wagi przywiĈzywanej do zaspokajania okreĤlonych potrzeb. „W protestanckim krčgu kulturowym na plan pierwszy wysuwajĈ sič
potrzeby materialne, autonomii i osiĈgničþ indywidualnych. Z kolei w Ĥrodowisku katolickim silniej akcentowane sĈ potrzeby bezpieczeęstwa i afiliacyjne. […] W efekcie protestanckie instytucje lepiej sãuİĈ osiĈganiu dobrobytu
materialnego, zaĤ katolickie komfortu psychicznego”22. ZakãadajĈc wiarygodnoĤþ badaę, na które powoãuje sič cytowany autor, trudno uznaþ przypisywany katolicyzmowi kolektywizm, zaĤ protestantyzmowi indywidualizm za
stereotypowe etykietki.
Trzeba wreszcie wspomnieþ o ciekawych róİnicach kulturowych generowanych przez omawiane tu wyznania. NiewĈtpliwie majĈ one pewne
implikacje gospodarcze. Otóİ niezaleİnie od postčpujĈcej sekularyzacji, regiony, na przykãad w Niemczech, w których hucznie Ĥwičtuje sič karnawaã,
prawie dokãadnie pokrywajĈ sič z obszarami zamieszkiwanymi w wičkszoĤci przez katolików (Nadrenia, Bawaria). Uciechy tego Ĥwiata i pewna roz________________
22

J. Hryniewicz, op. cit., s. 15.
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rzutnoĤþ nie caãkiem bowiem przystajĈ do purytaęskiej oszczčdnoĤci i surowoĤci stylu İycia. Trudno teİ pogodziþ kolektywne szaleęstwa karnawaãowe z protestanckim indywidualizmem.
Mimo wskazanych tu róİnic warto zakoęczyþ tč czčĤþ naszych rozwaİaę
niezwykle cennĈ konstatacjĈ Marii Jarosz. Otóİ, jej zdaniem, nie da sič wiarygodnie wyjaĤniþ pewnych zjawisk, np. bardzo wysokiego zagroİenia samobójstwami wĤród protestantów czy wolnoĤci od korupcji w paęstwach
skandynawskich, religiĈ traktowanĈ jako czynnik odizolowany23. Takİe
róİnice kultury gospodarczej i ewentualne dysproporcje rozwojowe zawsze
sĈ wypadkowĈ caãego splotu rozmaitych czynników. DoskonaãĈ ilustracjĈ tej
tezy moİe byþ fakt, İe do dziĤ ani w Szwecji, ani w Belgii nie ma zwyczaju
ostentacyjnego uzewnčtrzniania bogactwa. Podczas gdy szwedzkĈ powĤciĈgliwoĤþ skãonni jesteĤmy tãumaczyþ wpãywem kultury protestanckiej,
w Belgii, pozostajĈcej w krčgu kultury katolickiej, wyjaĤnienia tej powĤciĈgliwoĤci trzeba szukaþ w uwarunkowaniach historycznych, mianowicie dãugie okresy obcego panowania nauczyãy Flamandów i Walonów nierzucania
sič w oczy24.

3. STEREOTYPIZACJA I IDEOLOGIZACJA TEZY MAXA WEBERA
Literatura poĤwičcona stereotypom i procesowi stereotypizacji jest juİ
dziĤ trudna do ogarničcia. Nie wchodzĈc w szczegóãy, przyjmijmy tu encyklopedycznĈ konstatacjč, İe stereotypami nazywa sič najczčĤciej „utrwalone
i uproszczone przekonania dotyczĈce odmiennych grup spoãecznych”25.
Obok takich „heterostereotypów” wystčpujĈ teİ „autostereotypy”, czyli
uproszczone przekonania jakiejĤ grupy o sobie. Ze stereotypami zwykle
wiĈİĈ sič wyraĮne konotacje emocjonalne i oceniajĈce. Owe uproszczone
przekonania zdobywa sič przy tym raczej z wtórnych przekazów niİ z bezpoĤredniego doĤwiadczenia. SĈ one odporne na zmiany, gdyİ peãniĈ waİne
funkcje adaptacyjne i toİsamoĤciowe26. Trzeba tu dodaþ, İe procesowi stereotypizacji podlegajĈ równieİ wytwory nauki. Stereotyp moİe poniekĈd
pasoİytowaþ na pojčciu naukowym, czerpiĈc powagč z wiedzy naukowej.
Co wičcej, „kaİda koncepcja naukowa […], kiedy juİ wejdzie w krwiobieg
________________
23 Por. M. Jarosz, Gãos w dyskusji nt. korupcji jako kwestii kulturowej i systemowej, [w:]
Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziaãanie, red. A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski,
Zakãad Narodowy im. Ossolięskich, Wrocãaw-Warszawa-Kraków 2006, s. 194.
24 Por. L. Jasięski, op. cit., s. 264.
25 K. Mudyę, Stereotyp, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, red. K. Frieske, H. Kubiak i in., Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 121.
26 Por. ibidem, s. 119.
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kultury […], zaczyna İyþ podwójnym İyciem. Dla nielicznych pozostaje […]
konstrukcjĈ pojčciowĈ – dla pozostaãych staje sič zaczĈtkiem stereotypu lub
ideologii”27.
Tak jak stereotyp, tak teİ ideologia staãa sič przedmiotem licznych studiów w socjologii, filozofii czy w naukach o polityce. ZdajĈc sobie sprawč
z nieostroĤci i wieloznacznoĤci tego pojčcia, nawiĈİemy tu do jego pejoratywnego sensu (niewĈtpliwie jako uporzĈdkowanemu zbiorowi idei przypisuje sič teİ ideologii znaczenie bardziej neutralne). Wydaje sič sãuszne, aby
w naszych rozwaİaniach odwoãaþ sič do podwójnego znaczenia ideologii
wskazanego przez Karla Mannheima. Jak zaznacza Zygmunt Bauman, wyróİniã on pojčcie ideologii w znaczeniu szerszym – po prostu jako wiedzy
obciĈİonej „odchyleniem grupowym”. Jak widaþ, w tym znaczeniu pojčcie
ideologii zbliİone jest do stereotypu. Przy analizie ideologizacji tezy Maxa
Webera przydatne moİe sič teİ okazaþ pojčcie ideologii „w sensie wĈskim”,
która „ma strukturč kãamstwa”. Wynika ona „z intencji wprowadzenia adresata w bãĈd w imič interesu grupowego”28. Moİe nim byþ chociaİby wywoãanie dumy z wãasnych osiĈgničþ, a tym samym wzmocnienie poczucia
grupowej toİsamoĤci. W kaİdym razie jakaĤ teza naukowa, aspirujĈca do
bezstronnego zdania sprawy z obserwowanych faktów spoãecznych czy
zaleİnoĤci mičdzy nimi, zostaje w procesie ideologizacji uproszczona i wypaczona – i to niezaleİnie od intencji inicjatora tego procesu.
WãaĤnie tak ma sič rzecz z tezĈ Maxa Webera o wyznaniowym zróİnicowaniu kultury gospodarczej. Stopniowo ulegaãa ona procesom stereotypizacji i ideologizacji. Poniewaİ o róİnicy mičdzy ideologiĈ w znaczeniu wĈskim a stereotypem decyduje trudna do weryfikacji „intencja wprowadzenia
adresata w bãĈd” lub brak takiej intencji, omówimy te procesy ãĈcznie. PrzeĤwiadczenie, İe „protestantyzm, a zwãaszcza kalwinizm, sãuİy rozwojowi
gospodarczemu, a nawet cywilizacyjnemu, bez porównania lepiej niİ katolicyzm”, L. Jasięski umieszcza w „krčgu stereotypów”. Ten stereotyp „przyjmuje dzisiaj postaþ nastčpujĈcĈ: kraje protestanckie osiĈgaãy w przeszãoĤci
i notujĈ obecnie lepsze wyniki ekonomiczne niİ kraje katolickie i nie jest to
dzieãem przypadku”. PrzesĈdza o tym wysoka ranga sukcesu wĤród wartoĤci protestanckich, zaĤ koncentracja na przezwycičİaniu grzechu i afirmacja
İycia monastycznego przez katolicyzm. „W efekcie w gospodarce Ĥwiatowej
nadal górujĈ kraje ewangelickie”29. RzeczywiĤcie, mnóstwa przykãadów
________________

Ibidem, s. 121-122.
Z. Bauman, Ideologia, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, red. A. Kojder, K. Koseãa i in., Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 298. Por. takİe S. Janeczek, Ideologia, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993, szp. 1406-1407;
M.K., Ideologia, [w:] Sãownik politologii, red. B. Walicka, PWN, Warszawa 2008, s. 186.
29 L. Jasięski, op. cit., s. 254.
27

28
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podobnego stereotypu (zwykle jest to „autostereotyp”) moİna sič doszukaþ
w nawiĈzujĈcych do tezy Maxa Webera tekstach niektórych autorów zwiĈzanych z protestantyzmem. Dotyczy to zarówno praktyków, jak i teoretyków İycia gospodarczego. I tak na przykãad Karl-Ludwig Kley, prezes zarzĈdu pewnej wielkiej firmy w Niemczech, deklarujĈcy sič jako „przekonany
chrzeĤcijanin ewangelik”, w jednym z opiniotwórczych dzienników z dumĈ
przypomina waİne osiĈgničcia reformacji, a mianowicie propagowanie autonomii i odpowiedzialnoĤci osobistej jednostki. Z troskĈ konstatujĈc wrogi
gospodarce, samonapčdzajĈcy sič resentyment, wyznaczajĈcy dziĤ kierunek
rozwoju KoĤcioãa protestanckiego w Niemczech, ubolewa, İe podkopuje on
dziedzictwo reformacji: wolnoĤþ, odpowiedzialnoĤþ, krytycyzm, otwartoĤþ
na zmiany. Zamiast tego KoĤcióã ten prowadzi moralizujĈcĈ krytykč kapitalizmu, wzywa do redystrybucji i przyczynia sič do upowszechnienia
„mentalnoĤci totalnego zabezpieczenia” (Vollkaskomentalität). AbstrahujĈc
od trafnoĤci tej krytyki, waİne w perspektywie „tropienia stereotypów”
jest przeĤwiadczenie Kleya, İe wskutek takiego nastawienia rozluĮnia sič
stwierdzone przez Webera pokrewieęstwo mičdzy etykĈ protestanckĈ
a duchem przedsičbiorczoĤci. To zaĤ okazuje sič zabójcze dla wzrostu gospodarczego30. Przytoczone tu poglĈdy o uniwersalnoĤci tezy Maxa Webera
wyraĮnie wykazujĈ cechy stereotypu. SĈ one doĤþ typowe dla tej czčĤci elit
gospodarczych i politycznych, która odczuwa wičĮ z protestantyzmem.
Przyjmuje sič je za niekwestionowany pewnik. Takiemu stereotypowi ulegajĈ takİe niektórzy przedstawiciele Ĥrodowisk naukowych.
Dla przykãadu przywoãam tu poglĈdy niemieckiego ekonomisty Helmuta Jenkisa, wyartykuãowane juİ po upadku muru berlięskiego31. ZastanawiajĈc sič nad przyczynami tzw. cudu gospodarczego w powojennych
Niemczech Zachodnich, dochodzi on do wniosku, İe rozstrzygajĈce w tym
wzglčdzie nie byãy wcale czynniki powszechnie kojarzone z tym sukcesem,
tj. reforma walutowa, reforma gospodarcza i pomoc w ramach planu Marshalla. Najbardziej istotnĈ rolč odegraãa tu natomiast etyka protestancka.
Bez protestanckiego „usposobienia gospodarczego”, mobilizujĈcego do
wiernoĤci paęstwu oraz do rzetelnego wypeãniania obowiĈzków, zwãaszcza
zawodowych, cud gospodarczy nie byãby moİliwy. Zdaniem Jenkisa nawet
bez wymienionych wyİej „przedsičwzičþ technicznych” odbudowa gospodarcza zakoęczyãaby sič peãnym sukcesem. Tyle tylko, İe byþ moİe nastĈpiãoby to nieco póĮniej.
________________

Por. K.-L. Kley, Siehe, das sind die Gottlosen, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 10.07.2013.
Prezentowaãam je juİ wczeĤniej. Por. A. Dylus, Gospodarka. MoralnoĤþ. ChrzeĤcijaęstwo,
Kontrast, Warszawa 1994 (zwã. rozdz. ChrzeĤcijaęska inspiracja w gospodarce, s. 81-94).
30
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Wnioski wysnute przez tego autora na podstawie analizy sytuacji gospodarczej byãej NRD sĈ tak kuriozalne, İe pozwalajĈ na zakwalifikowanie
ich do ideologii w sensie wĈskim. Jenkis przyznaje mianowicie, iİ na skutek
konsekwentnej ateizacji spoãeczeęstwa wschodniej czčĤci Niemiec naruszone tam zostaão protestanckie usposobienie gospodarcze. Poniewaİ zaĤ nie
zdoãano go na szerszĈ skalč zastĈpiþ „etykĈ socjalistycznĈ”, masy robotnicze
nie miaãy wystarczajĈcej motywacji do pracy. „W przeciwnym bowiem wypadku ich wydajnoĤþ pracy w porównaniu z wydajnoĤciĈ w Niemczech
Zachodnich nie byãaby aİ tak niska”. Na szczčĤcie, nie ma podstaw do pesymizmu. Nie jest wykluczone, İe w wolnym spoãeczeęstwie pozostaãe jeszcze resztki etyki protestanckiej zostanĈ reaktywowane. Dotyczy to równieİ
tych, którzy formalnie nie naleİĈ do KoĤcioãa. Odwoãanie sič do tej pozostaãoĤci protestanckiego etosu ponownie moİe sprawiþ cud32. Albo zaĤlepieniem, albo wãaĤnie ideologicznĈ „strukturĈ kãamstwa” moİna wytãumaczyþ niezauwaİenie przez Jenkisa absurdów gospodarki centralnie sterowanej jako przyczyn bankructwa socjalistycznego systemu ekonomicznego
w NRD.
W paęstwach demokracji ludowej o tradycji katolickiej, np. w Polsce, zideologizowana teza Maxa Webera tym bardziej okazywaãa sič Ĥwietnym
alibi tãumaczĈcym kolejne kryzysy gospodarcze. Jeszcze w latach osiemdziesiĈtych XX wieku niektórzy politycy, np. PRL-owski minister ds. wyznaę
Kazimierz KĈkol, na inauguracjach nowego roku akademickiego w ChrzeĤcijaęskiej Akademii Teologicznej w Warszawie publicznie ubolewali, İe
swego czasu w Polsce zwycičİyãa kontrreformacja. OdpowiedzialnoĤciĈ za
gospodarczĈ mizerič obarczano wãaĤnie polski katolicyzm. Nawet po 1989
roku artykuãowano niekiedy podobne skargi, obraİajĈc sič na spoãeczeęstwo
za jego przywiĈzanie do katolicyzmu. Dotyczy to zwãaszcza Ĥrodowiska
„gdaęskich liberaãów”. Niektórzy z nich wyraĮnie wyraİali niekiedy brak
zãudzeę co do kondycji etycznej katolicyzmu. Nie tylko nie spodziewali sič
po nim etycznego wsparcia dla „wolnej” gospodarki kapitalistycznej, ale
byli przekonani, iİ zasoby kulturowe katolicyzmu: tradycjonalizm, podporzĈdkowanie autorytetom czy wspólnotowoĤþ, sĈ gospodarczo kontrproduktywne. Konsekwentnym rzecznikiem poglĈdu o antykapitalistycznym
katolicyzmie, i to nie tylko polskim, jest Jan Winiecki. PorównujĈc po klčsce
wyborczej obozu reform w 1993 roku rozchwianĈ sytuacjč politycznĈ Polski
i Litwy, z jednej strony, oraz ustabilizowany ukãad polityczny Czech i Wčgier, z drugiej, co mniej wičcej odzwierciedlaão zachodnie proporcje, docho________________
32 Por. H.W. Jenkis, Der protestantische Einfluß auf den deutschen Wiederaufbau, „Die Neue
Ordnung” 1993, H. 3, s. 178-192.
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dzi do zaskakujĈcego wniosku, İe genezĈ tej sytuacji jest zróİnicowanie konfesyjne wymienionych krajów. W Polsce Įródãem antykapitalistycznej demoralizacji, oprócz ruchu „SolidarnoĤci” (!), jest wãaĤnie… katolicyzm.
„Okazaã sič [on] raz jeszcze w historii czynnikiem utrudniajĈcym prokapitalistyczne przemiany. Jego komunalizm, nacisk na podporzĈdkowanie interesów jednostki interesom wspólnoty, jego niechčþ do tworzenia i wykorzystywania bogactwa przez jednostkč […], byã waİnym spoiwem niechčci do
«nowego»”. W poglĈdach Winieckiego pojawia sič teİ ideologiczny wĈtek
nostalgicznej apoteozy protestantyzmu i swego rodzaju pretensja do rodaków, İe chodzĈ do koĤcioãa, a nie do zboru. Dowodzi on: „Inaczej rzecz sič
ma w krajach, gdzie protestantyzm zapuĤciã korzenie. Indywidualny sukces
wyraİony zamoİnoĤciĈ nie tylko jest uwaİany za rzecz normalnĈ, ale nawet
za nagrodč za podejmowane starania”33. Mniej pryncypialne, choþ stanowcze przeĤwiadczenie o antykapitalistycznej zawartoĤci etycznej katolicyzmu,
szczególnie katolicyzmu polskiego, artykuãowaã teİ Janusz Lewandowski.
Uwaİaã, İe nie jest on wãaĤciwym zapleczem kapitalizmu, gdyİ deprecjonuje indywidualizm i nie jest w stanie wygenerowaþ zaradnoĤci gospodarczej.
Obawiaã sič, iİ „spotkanie katolicyzmu z próbĈ budowy kapitalizmu stworzy dylematy nieprzezwycičİalne”34. Byã sceptyczny „co do roli KoĤcioãa
i tradycyjnej polskiej religijnoĤci w zadomowieniu rynkowych instytucji
i wzorów zachowaę”35. Jego zdaniem kulturowa gleba gospodarki rynkowej
zostaãa wyjaãowiona nie tylko przez socjalizm, ale teİ przez katolickĈ nieufnoĤþ wobec zysku i przedsičbiorczoĤci. O pewnej ambiwalencji poglĈdów
Lewandowskiego dotyczĈcych etycznej roli katolicyzmu w ksztaãtowaniu
kapitalizmu Ĥwiadczy jego przekonanie, İe sĈ takie wartoĤci chrzeĤcijaęskie,
które „harmonizujĈ z wizjĈ demokratycznego kapitalizmu”. Zaraz jednak
dodaje, iİ tworzĈ one „inny zestaw niİ ten zakodowany w polskiej tradycji
i umacniany przez ksičdza proboszcza”36.
Jak wiadomo, ze stereotypami trudno dyskutowaþ. SĈ one „«nieprzemakalne», odporne na argumenty i fakty”37. W odniesieniu do przywoãanego tu
„bohatera negatywnego”: ksičdza proboszcza, rzekomo tčpiĈcego wszelkĈ
samodzielnoĤþ, nietolerujĈcego jednostkowej wolnoĤci i stawiajĈcego w ten
sposób tamč kapitalistycznej transformacji w Polsce, warto jednak przywoãaþ wyniki badaę Leny Kolarskiej-Bobięskiej dotyczĈce stosunku ducho________________
33 J. Winiecki, ĭródãa klčski wyborczej tkwiĈ w czynnikach pozaekonomicznych, [w:] Pičþ lat po
czerwcu, pr. zb., Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1994, s. 115-116.
34 J. Lewandowski, Liberalizm stosowany, Rozmowa „PrzeglĈdu Politycznego” 1991, nr 1,
s. 10.
35 Idem, KoĤcióã a wolny rynek, „Nowa Res Publica” 1993, nr 10.
36 Idem, Czy i jaka centroprawica?, „PrzeglĈd Polityczny” 1992, nr 3, s. 9.
37 K. Mudyę, op. cit., s. 123.
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wieęstwa do integracji europejskiej. WyraĮnie sfalsyfikowaãy one ten koszmarny wizerunek38. W kaİdym razie budzenie poznawczej wraİliwoĤci
i czujnoĤci na manipulacjč twierdzeniami naukowymi mimo wszystko ma
sens. Bčdzie choþby znakiem ostrzegawczym, aby samemu nie ulegaþ temu
niebezpieczeęstwu. WartoĤciĈ dodanĈ tych rozwaİaę moİe byþ wãaĤnie
zwrócenie uwagi na moİliwoĤþ wynaturzenia twierdzeę nauk spoãecznych.
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