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1. USTALENIA TERMINOLOGICZNE
PodejmujĈc tytuãowĈ tematykč naleİaãoby sič zastanowiþ nad wieloma
kwestiami, takimi jak: czym sĈ wzory kultury gospodarczej, w jaki sposób sĈ
ksztaãtowane, jakie sĈ ich bieİĈce, ale równieİ historyczne Įródãa – a przede
wszystkim jakie sĈ fundamenty ich legitymizowania oraz jakĈ postaþ powinny posiadaþ i jakiego typu racje o tym decydujĈ bĈdĮ winny decydowaþ.
PoszukujĈc definicji bĈdĮ charakterystyki pojčcia wzoru gospodarczego,
odnajdujemy w literaturze socjologicznej proponowane przez Piotra
Sztompkč wyjaĤnienie kategorii wzoru jako normatywnej regulacji wiĈİĈcej
uczestników danej interakcji czy sytuacji spoãecznej1. W tym rozumieniu
wzór wyznacza pewien poİĈdany, tj. powinnoĤciowo okreĤlony, sposób
postčpowania, który zawiera sič w wiĈzce wzajemnych uprawnieę i obowiĈzków naãoİonych na uczestników tej sytuacji spoãecznej. Owa norma________________
1

P. Sztompka, Socjologia. Analiza spoãeczeęstwa, Znak, Kraków 2002, s. 90-92.
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tywna regulacja wywodzi sič zaĤ z róİnych systemów norm spoãecznych,
takich jak zwyczaje spoãeczne, reguãy moralne czy reguãy prawne. UmieszczajĈc znaczenie pojčcia wzoru w kulturze, a wičc w systemie przekonaę
(tzw. „rzeczywistoĤci myĤlowej”), wybitny socjolog wskazuje na narzucane
jednostce wzory myĤlenia stanowiĈce ukãad „reguã dostarczajĈcych zewnčtrznej, spoãecznej ramy odniesienia dla wãasnej indywidualnej aktywnoĤci”2. Nastčpnie P. Sztompka przypomina, İe posiadajĈca wyraĮne aspekty
powinnoĤciowe kultura idealna (inaczej ĤwiadomoĤþ spoãeczna), której elementem sĈ wzory, wiĈİe sič z obiektami kultury materialnej, a przede
wszystkim z dziaãaniami jednostek, które przez owe wzory sĈ wyznaczane3.
Podobny sposób rozumienia znaczenia pojčcia wzoru, w tym wzoru kulturowego, przedstawia Sãownik socjologiczny. W myĤl proponowanej charakterystyki wzory kulturowe to spoãecznie, symbolicznie (kulturowo) uksztaãtowane i definiowane oraz uaktualniane ideaãy czy modele (wzory osobowe,
wzory dziaãaę, wzory relacji itp.). W tym ujčciu wzory kulturowe okreĤlajĈ
poİĈdane sytuacje lub stany rzeczy, uznawane przez grupč bĈdĮ zbiorowoĤþ spoãecznĈ za godne naĤladowania, najczčĤciej nieosiĈgalne w rzeczywistoĤci i stanowiĈce specyficzne kryterium oceny istniejĈcych zjawisk. Autorzy tej charakterystyki wzoru kulturowego zwracajĈ uwagč, İe pojčcie to,
wywodzĈce sič ze „szkoãy Boasa”, uİywane jest zamiennie z terminem konfiguracja kulturowa, styl czy profil kultury4. Nie wnikajĈc w dalsze sposoby
konceptualizacji tego pojčcia, moİna przyjĈþ, korzystajĈc równolegle z ujčcia
Sztompki oraz zaãoİeę i rozstrzygničþ poznawczych spoãeczno-regulacyjnej
koncepcji kultury J. Kmity, iİ wzór kultury gospodarczej to poİĈdany, tj.
powinnoĤciowo okreĤlony sposób postčpowania jednostek w tej dziedzinie
kultury (tzw. kultury materialnej), którĈ jest sfera wytwarzania (produkcji)
dóbr i usãug oraz ich dystrybuowania i konsumpcji. Poniewaİ „obszar produkcji, wymiany oraz konsumpcji nie jest autonomiczny wzglčdem pozostaãych form spoãecznej dziaãalnoĤci ludzi, jakkolwiek jest podstawĈ ludzkiej
egzystencji w jej jednostkowym i zbiorowym wymiarze”5, ksztaãtowanie sič
wzorów kultury gospodarczej, a co za tym idzie, konstytuowanie i utrwalanie sposobów codziennego dziaãania w sferze wytwarzania dóbr i usãug
oraz ich dystrybuowania i konsumpcji, bčdzie zaleİne od postaci przekonaę
obecnych w dziedzinie szeroko pojmowanej kultury symbolicznej, zwãasz________________

Ibidem, s. 257.
Ibidem, s. 258.
4 Sãownik socjologiczny, red. K. Olechnicki, P. Zaãčcki, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruę
2002, s. 253.
5 W. Kot, Wybrane relacje poznawcze w obrčbie wiedzy filozoficznej, socjologicznej i ekonomicznej,
[w:] Gospodarka a spoãeczeęstwo, red. J. Sikora, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK s.j., Poznaę 2010, s. 98.
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cza zaĤ w ukãadzie przekonaę wyznaczajĈcych wartoĤci nadrzčdne danej
kultury: „Gospodarka jest zatem podstawowym Įródãem wiedzy potocznej,
stale – poĤrednio czy bezpoĤrednio – obecnej w komunikacji spoãecznej,
gdzie dokonuje sič obieg i wykorzystanie spostrzeİeę techniczno-praktycznych, manifestacji obyczajowych, postaw ĤwiatopoglĈdowych, stosunku
do dzieã sztuki itp.”6. Sposób postčpowania w sferze gospodarowania, który
zawiera sič w wiĈzce wzajemnych uprawnieę i obowiĈzków naãoİonych na
uczestników tej sytuacji spoãecznej, jest wičc zaleİny od sfery wartoĤci nadrzčdnych, tych, które sĈ rekonstruowane i konceptualizowane przez róİnorodne doktryny ekonomiczne, socjologiczne i filozoficzne (a takİe religijne)
stanowiĈce bazč wyjaĤniajĈcĈ dla rozpoznawania i rozumienia sfery gospodarowania.
Wzory kultury gospodarczej bčdĈ zatem (co oczywiste) komponentem
kultury gospodarczej, którĈ tworzy ukãad przekonaę dyrektywalnych oraz
normatywnych (wartoĤciujĈcych) wskazujĈcych poİĈdane i niepoİĈdane
stany rzeczy/wartoĤci-cele wystčpujĈce w obszarze dziaãaę ekonomicznych
oraz sposoby osiĈgania bĈdĮ – odpowiednio – unikania owych stanów rzeczy. Zgodnie z ujčciem J. Kmity warunkiem kulturowego statusu tego ukãadu przekonaę, w tym przekonaę tworzĈcych wzory kultury gospodarczej,
jest ich – w danym czasie i w danej zbiorowoĤci – respektowanie (praktykowanie) przez podmioty dziaãaę ekonomicznych, przy czym faktyczna regulacja tej aktywnoĤci podlega tylko w czčĤci Ĥwiadomej refleksji owych podmiotów.

2. FUNDAMENTY AKSJOLOGICZNE
PrzyjmujĈc, İe fundamentem legitymizowania funkcjonujĈcych w obrčbie danego spoãeczeęstwa wzorów kultury gospodarczej jest sfera ĤwiatopoglĈdowa, naleİaãoby ustaliþ, które nurty socjoekonomii czy filozofii gospodarczej sĈ obecnie waİne, które z nich majĈ pozycjč dominujĈcĈ, a które
przyjmujĈ postaþ idei alternatywnych. PozostawiajĈc analizč aksjologicznej
zawartoĤci tych nurtów na marginesie7, moİna jedynie zasygnalizowaþ to,
________________

Ibidem, s. 96.
Przykãadowa propozycja listy doktryn socjoekonomicznych (liberalizm klasyczny, spoãeczna doktryna KoĤcioãa, idee socjaldemokratyczne), czyli zbiorów filozoficzno-socjologicznych (aksjologicznych) rozstrzygničþ dotyczĈcych charakteru spoãeczeęstwa i natury
ludzkiej oraz typu relacji wiĈİĈcych oba te elementy w procesach gospodarowania jest zawarta w pracy: B. Pogonowska, Kategoria racjonalnoĤci w teoriach przedmiotowych makroekonomii,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznaę 1996, s. 119-138, natomiast nurtów filozofii gospodarczej ((neo)liberalizm, komunitaryzm, ordoliberalizm, antyglobalizm),
6

7
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İe od typu wartoĤci ĤwiatopoglĈdowych obecnych w kulturze i regulujĈcych
wspóãczesnĈ gospodarkč, a przez owe nurty rejestrowanych i konceptualnie
uzasadnianych, niewĈtpliwie zaleİeþ bčdzie ksztaãt wzorów kultury gospodarczej. W wielkim uproszczeniu kwestič tč ujmujĈc: bčdĈ to wzory
wzmacniajĈce dobro (zyski, korzyĤci, satysfakcjč) podmiotu jednostkowego
(firmy, instytucji, menedİera, inwestora, pracownika, konsumenta), za które
odpowiedzialna jest dziĤ gãównie klasyczna idea homo oeconomicus i zdobywajĈca uznanie promowana przez ekonomič behawioralnĈ koncepcja zwierzčcych instynktów, bĈdĮ teİ wzory eksponujĈce róİnorodnie pojmowane
dobro wspólne (caãego spoãeczeęstwa, spoãecznoĤci lokalnej, ludzkoĤci
i przyrody w wymiarze globalnym), którego realizacja wymaga od wszystkich uczestników respektowania norm wspóãodpowiedzialnoĤci, solidarnoĤci, obywatelskoĤci, partycypacji, samorzĈdnoĤci i innych kompetencji
etycznych.
W zwiĈzku z wieloĤciĈ aksjologicznych fundamentów oraz wielowymiarowoĤciĈ sfery gospodarowania pojawia sič – w odniesieniu do analizy wzorów kultury gospodarczej – wiele pytaę. Czy chodzi o wzory kultury gospodarczej praktykowane przez przedsičbiorcč, pracownika, menedİera/
przywódcč i konsumenta czy teİ o wzory charakterystyczne dla podmiotów
typu MSP, wielkie firmy i korporacje? Czy z punktu widzenia skomplikowanej sytuacji wspóãczesnoĤci poİĈdana jest wieloĤþ wzorów kultury gospodarczej czy teİ ich unifikacja? Jaka jest skala praktykowania dajĈcych sič
obecnie wyróİniþ wzorów kultury gospodarczej i na jakich poziomach spoãeczeęstwa gospodarujĈcego sĈ one respektowane (polskiego, zachodniego,
Ĥwiatowego)? I na koniec, w jakiej formie przejawia sič relacja genetycznej
zaleİnoĤci wchodzĈcych tu w grč przekonaę kulturowych, tzn. czy uznamy,
İe wspóãczesne wzory kultury gospodarczej nawiĈzujĈ bĈdĮ powinny nawiĈzywaþ do wzorów przeszãoĤci (i jakiego typu, tj. z jakiego krčgu kulturowego pochodzĈcych), sĈ ich poİĈdanĈ dekonstrukcjĈ, czy teİ stanowiĈ
niekorzystnĈ dla kultury erozjč zastanej tradycji (np. bardzo czčsto podkreĤlany jest upadek protestanckiego etosu pracy i charakterystycznego dlaę
jednostkowego systemu wartoĤci).
3. WSPÓâCZESNE WZORY KULTURY GOSPODARCZEJ
Moİna sĈdziþ, İe ze wzglčdu na procesy globalizacji i jedynie nieznaczne „zarysowanie” przez doĤwiadczenie kryzysu fundamentów gospo________________

w artykule: H. Zboroę, B. Pogonowska, Wspóãczesne doktryny filozofii gospodarczej, [w:] Elementy
etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004, s. 89-117.
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darczego neoliberalizmu wspóãczesne podmioty gospodarcze ulegajĈ standaryzacji takİe i w zakresie praktykowanego wzoru / praktykowanych
wzorów gospodarczych. Mimo niewĈtpliwie panujĈcej róİnorodnoĤci wzorów, dominujĈcym, a nadto wzmacnianym i utrwalanym jako wãaĤciwy
(racjonalny w sensie zgodnoĤci z „prawami” rynku) przez system edukacji
zwãaszcza wyİszych uczelni ekonomicznych, jest wzór dziaãania przedsičbiorcy, menedİera, inwestora oraz konsumenta oparty na paradygmacie
neoliberalizmu gospodarczego. W tym rozumieniu wzorzec kreuje pewien
poİĈdany, tj. powinnoĤciowo okreĤlony sposób postčpowania, który (zgodnie z ujčciem Sztompki) zawiera sič w wiĈzce wzajemnych uprawnieę
i obowiĈzków naãoİonych na uczestników sytuacji spoãecznej, którĈ to
wiĈzkč wyznaczajĈ „obiektywne” (umieszczone poza Ĥwiatem kultury) mechanizmy rynkowe. I tak norma maksymalizowania zysku bĈdĮ osiĈgania
wzrostu wartoĤci rynkowej jako najwyİszy cel funkcjonowania firmy, ideaã
racjonalnoĤci mikroekonomicznej, wzorzec homo oeconomicus (takİe w odniesieniu do konsumenta – podstawowym kryterium podejmowanych decyzji
jest cena danego dobra), indywidualistyczna koncepcja spoãeczeęstwa i gospodarki, urynkowienie i deregulacja İycia spoãeczno-gospodarczego jako
najbardziej sãuszna i prorozwojowa zasada przemian kulturowych, teza
o „skapywaniu” bogactwa, traktowanie jednostek na rynku pracy jako zasobów (stajĈcych sič niekiedy ãatwym do obniİenia kosztem), zgoda na tzw.
nieuniknione efekty zewnčtrzne rynku, brak zobowiĈzaę na rzecz wspólnoty i Ĥrodowiska naturalnego, o ile nie jest to okreĤlone wymogami prawnymi
itd. – dostarczajĈ zewnčtrznej, spoãecznej ramy odniesienia dla wãasnej indywidualnej ekonomicznej aktywnoĤci podmiotów. Poczynione przez
Elaine Sternberg ustalenia w odniesieniu do zakresu badaę etyki biznesu
rekonstruujĈ ów neoliberalny wzór kultury gospodarczej: „Etyka biznesu
zajmuje sič tylko tymi problemami etycznymi, które powstajĈ przy wykonywaniu czynnoĤci podejmowanych przez przedsičbiorstwo, kontrowersjami
etycznymi, przed którymi przedsičbiorstwa stajĈ jako przedsičbiorstwa. Na
przykãad pytanie: czy przedsičbiorstwo winno braþ udziaã w ãapownictwie,
stanowi typowĈ kwestič etyki biznesu. Lecz pytanie: czy dana osoba winna
pracowaþ w firmie, która zajmuje sič ãapownictwem, kupowaþ od niej czy
w niĈ inwestowaþ, zazwyczaj kwestiĈ etyki biznesu nie jest”8. AnalizujĈc
casus firm sprzedajĈcych podejrzane materiaãy, np. pornografiač, broę, wyroby tytoniowe, Sternberg stwierdza: „Jak wszystkie pozostaãe przedsičbiorstwa, tak firmy sprzedajĈce produkty dziaãajĈ etycznie jako przedsičbiorstwa,
________________
8 E. Sternberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w dziaãaniu, przeã. P. âuków, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 270-271.
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jeİeli zdĈİajĈ do maksymalizowania dãugoterminowej wartoĤci dla wãaĤciciela przy poszanowaniu wymogów sprawiedliwoĤci dystrybutywnej i zwyczajnej przyzwoitoĤci; sĈ one nieetyczne, gdy warunki te naruszajĈ” oraz
„…jeİeli dziaãalnoĤþ taka nie jest z koniecznoĤci nieuczciwa czy niesprawiedliwa, nie opiera sič na przymusie lub nie sprzeciwia sič prawu, to odpowiedĮ bčdzie zaleİaãa od wielu czynników. Niektóre wzglčdy majĈ przede
wszystkim charakter rozstrzygničþ naukowych i ekonomicznych: stopieę
szkodliwoĤci danego produktu dla zdrowia lub Ĥrodowiska naturalnego,
prawdopodobieęstwo zaszkodzenia, wielkoĤþ towarzyszĈcych szkodzie
moİliwych korzyĤci ekonomicznych”9. Pozostaje tylko stwierdziþ, İe taki
wãaĤnie wzór wzajemnych uprawnieę i obowiĈzków naãoİonych na uczestników sytuacji rynkowej jest dziĤ dominujĈcy i w duİej mierze postrzegany
jako oczywisty, tj. niekwestionowalny.
Jednakİe od lat dziewičþdziesiĈtych XX wieku pojawiajĈ sič w przestrzeni spoãecznej alternatywne wzory kultury gospodarczej. Ich poczĈtkiem
sĈ ruchy alter- (oraz anty-) globalistyczne kwestionujĈce triumf neoliberalnej
ideologii oraz ideologii nieuchronnoĤci dominacji reguã Ĥwiatowego rynku
w imič haseã w rodzaju: „wyobraĮ sobie lepszy Ĥwiat” czy „Ĥwiat to nie towar”10 – a zatem wskazujĈce poİĈdane sytuacje lub stany rzeczy zawierajĈce
sič w pojčciu wspólnego dobra. KolejnĈ grupč alternatywnych wzorów kultury gospodarczej promujĈ nurty zwiĈzane ze spoãecznĈ odpowiedzialnoĤciĈ biznesu, w tym gãównie kantowska (socjalna) orientacja CSR. WiĈzka
wzajemnych uprawnieę i obowiĈzków naãoİonych na uczestników tej sytuacji
spoãecznej wyznacza taki sposób prowadzenia dziaãaę gospodarczych, aby
moİliwe byãy stany rzeczy, takie jak: urzeczywistnianie idei równolegãego
realizowania wartoĤci ekonomicznych, spoãecznych i ekologicznych, wypeãnianie przez podmioty gospodarcze zobowiĈzaę wyraİanych w koncepcie
corporate citizenship czy osiĈganie wspólnego dobra w rozumieniu zasad
zrównowaİonego rozwoju i rozmaitych projektów globalnych o charakterze
etycznym.
Sektor ekonomii spoãecznej, bčdĈcej odpowiedziĈ na wyzwania zwiĈzane z narastaniem problemów niektórych grup spoãecznych, „radzi sobie
z zaspokajaniem potrzeb, którym nie moİe sprostaþ dziaãalnoĤþ innych sektorów, a chodzi mianowicie o spójnoĤþ spoãecznĈ i dbaãoĤþ o tworzenie
miejsc pracy, zachčcanie do przedsičbiorczoĤci, budowanie spoãeczeęstwa
pluralistycznego, uczestniczĈcego, demokratycznego i opartego na solidar________________

Ibidem, s. 272.
A. Domosãawski, ģwiat nie na sprzedaİ. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Wydawnictwo
Sic!, Warszawa 2000.
9
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noĤci”11. Podmioty ekonomii spoãecznej dziaãajĈ na rynku i korzystajĈ z narzčdzi i technologii biznesu, ale przyjmujĈ prymat dziaãania na rzecz ludzi
(czãonków, podopiecznych) nad maksymalizacjĈ zysku: „Oznacza to, İe dla
jednostek ekonomii spoãecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego –
ma misja spoãeczna”12. Jest to zatem wzór kultury gospodarczej nastawiony
na osiĈganie wartoĤci kwalifikujĈcych wspomniane sytuacje lub stany rzeczy jako poİĈdane, a takİe uznawane przez pewnĈ grupč bĈdĮ zbiorowoĤþ
spoãecznĈ za godne naĤladowania i stanowiĈce specyficzne kryterium oceny
istniejĈcych zjawisk. Kryterium to rozstrzygaþ bčdzie, czy doĤwiadczane
przez ich uczestników sytuacje spoãeczne sprzyjajĈ budowie spoãeczeęstwa
obywatelskiego, wičkszej spójnoĤci spoãecznej, peãnemu zatrudnieniu, walce
przeciwko biedzie, marginalizacji i wykluczeniu spoãecznemu, w tym realizacji okreĤlonych priorytetów Unii Europejskiej.
InteresujĈcym i waİnym Ĥwiadectwem ksztaãtowania sič wzorów kultury gospodarczej skupionych wokóã idei wspólnego dobra sĈ niewĈtpliwie
praktyki inicjowane przez ruch Fair-Trade13, wyraİajĈce ideč solidarnoĤci
z podmiotami gospodarczymi, które zostaãy zdominowane przez wielkie
korporacje i sieci dystrybucji oraz – w konsekwencji – zmarginalizowane
w przestrzeni globalnego rynku. Podobnie – dziaãania okreĤlane mianem
konsumpcji etycznej, tj. praktyki nabywania dóbr i usãug wytworzonych
zgodnie ze standardami spoãecznie odpowiedzialnego biznesu i bojkotowania firm niespeãniajĈcych tych standardów, w imič wspóãodpowiedzialnoĤci
za wspólne dobro.
Na zakoęczenie tego fragmentu moİna zadaþ pytanie, na ile doĤwiadczenie ostatniego Ĥwiatowego kryzysu uĤwiadomião potrzebč dokonania
zmiany hierarchii wartoĤci, takİe w sensie postaci wzorów kultury gospodarczej. SĈdzč, İe moİna wziĈþ pod uwagč to, iİ wĤród postrzeganych
przyczyn kryzysu wskazuje sič na krytykowany wzór mikroracjonalnoĤci
ekonomicznej i niedopasowanie promowanych przez niĈ wartoĤci do
wspóãczesnych oczekiwaę kultury – a takİe na dostrzeİenie czy odrodzenie
potrzeby aksjologicznego uprawomocnienia celów makroekonomicznych
oraz zauwaİenie koniecznoĤci tego uprawomocnienia na poziomie globalnych wymiarów gospodarowania, co takİe ma zwiĈzek ze wzorami kultury
gospodarczej.
________________
11 W. KwaĤnicki, Gospodarka spoãeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci Sektor” 2005,
nr 2, za: B. Szopa, Intelektualne korzenie ekonomii spoãecznej, [w:] Wokóã ekonomii spoãecznej, red.
M. FrĈczek, J. Hausner, S. Mazur, Maãopolska Szkoãa Administracji Publicznej, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 14.
12 portal.ngo.pl [dostčp: 20.01.2014].
13 J.E. Stiglitz, A. Charlton, Fair trade. Szansa dla wszystkich, przeã. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
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4. TRADYCJA WZORÓW KULTURY GOSPODARCZEJ
Pytanie, które pojawião sič juİ wczeĤniej, wiĈİe sič z dylematem, czy
dzisiaj jest moİliwy (i poİĈdany) powrót do któregoĤ z klasycznych, tj.
obecnych w przeszãoĤci, wzorów kultury gospodarczej. SĈdzč, İe warto
w tym momencie zastanowiþ sič nad moİliwoĤciami, jakie „oferuje” czčsto
przywoãywany etos protestancki lub mieszczaęski eksponujĈcy cenne wartoĤci, np. uczciwoĤþ, pracowitoĤþ, oszczčdnoĤþ, zapobiegliwoĤþ czy skromnoĤþ.
Zachodzi podejrzenie, iİ jednak odrodzenie owego etosu nie speãniãoby –
naleİĈcych do grupy – alternatywnych (tak jak wzory) oczekiwaę spoãecznych ze wzglčdu na nieobecnoĤþ kategorii wspólnego dobra w tym etosie.
Daniel Bell, analizujĈc cywilizacjč mieszczaęskĈ, stwierdza: „Kapitalizm jest
systemem spoãeczno-ekonomicznym nastawionym na wytwarzanie towarów w drodze racjonalnego rachunku kosztów i cen oraz na akumulacjč
kapitaãu w celu jego reinwestowania. Ten szczególny, nowy sposób gospodarowania sprzĈgã sič z okreĤlonĈ kulturĈ i strukturĈ osobowoĤci. W kulturze byãa to koncepcja samorealizacji jednostki, jej wyzwolenia z tradycyjnych
ograniczeę i wičzi (rodzinnych i pochodzenia) tak, by mogãa ksztaãtowaþ
sama siebie wedle wãasnej woli. Strukturč osobowoĤci okreĤlaãa natomiast
norma samokontroli i opóĮnionej gratyfikacji, norma celowego zachowania
w dĈİeniu do dobrze okreĤlonego celu. To wãaĤnie wzajemny zwiĈzek systemu ekonomicznego, kultury i struktury osobowoĤci ksztaãtowaã cywilizacjč mieszczaęskĈ”14. SĈdzč, İe charakterystyczny dla XIX wieku nawyk porównywania nakãadów i efektów, a takİe systematycznego poszukiwania
najskuteczniejszych metod postčpowania – czyli racjonalne (w sensie Maxa
Webera) podejĤcie do gospodarki, a póĮniej i do innych dziedzin İycia, nie
jest do pogodzenia z wartoĤciami kultury nie tylko zachodniego spoãeczeęstwa. Mam na myĤli narastajĈcy sprzeciw wobec dyktatu owej racjonalnoĤci
formalnej (kalkulacyjnej) i zwrócenie sič ku – uwzglčdniajĈcej spoãeczny,
w tym przede wszystkim aksjologiczny, kontekst – racjonalnoĤci substancjalnej (materialnej).
Podobny problem pojawia sič, gdy przywoãamy zespóã wartoĤci zachodnioeuropejskiego XIX-wiecznego mieszczaęstwa w ujčciu Marii
Ossowskiej15. Czy wartoĤci w rodzaju: ĤwičtoĤþ hierarchicznie i patriarchalnie pojmowanego İycia rodzinnego, wãasnoĤþ jako wyznacznik statusu,
w İyciu publicznym – konstytucyjny porzĈdek polityczny, wolnoĤþ, rów________________
14 D. Bell, Kulturowe sprzecznoĤci kapitalizmu, przeã. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 15.
15 J. Kochanowicz, Mieszczaęstwo, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999, s. 236.
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noĤþ wobec prawa, lecz równieİ przekonanie, İe czãonkowie klas niİszych
winni „znaþ swoje miejsce”, postrzegane jako oczywiste, bowiem wywodzĈce sič z naturalnego porzĈdku, mogĈ peãniþ rolč aksjologicznego fundamentu wspóãczesnych wzorów kultury gospodarczej? Z pewnoĤciĈ nie, poniewaİ z punktu widzenia dokonanych przemian spoãecznych bčdĈ sič jawiþ
jako archaiczne. Ponadto owe wartoĤci sĈ od wspólnego dobra nie tylko
oddalone, ale wrčcz kategorič tč eliminujĈ. Natomiast takie wartoĤci, jak:
talent i praca jako warunki osobistego sukcesu, solidnoĤþ w interesach czy
szacunek dla sztuki, niewĈtpliwie mogãyby i powinny owe wzory wspóãtworzyþ. Dodajmy jeszcze poglĈd D. Bella, który poszukujĈc Įródeã kapitalizmu we wzorze promowanym przez etykč kalwięskĈ i protestanckĈ, zauwaİa, İe nacisk na ascetyzm, systematycznĈ pracč i religijnĈ legitymizacjč
dĈİenia do bogactwa ulega w pewnym momencie erozji i pojawia sič hedonizm oraz – drugie Įródão kapitalizmu – zachãannoĤþ (ów – wedãug Wernera
Sombarta – faustowski pčd ucieleĤniony w nowoİytnej gospodarce i technice, który za cel stawiaã caãkowite przeksztaãcenie natury)16. A jak stwierdza
Joseph Schumpeter, gieãda jest marnym substytutem Ĥwičtego Graala17.
SĈdzč, İe trudne wyzwania wspóãczesnoĤci doĤwiadczane w wymiarze
lokalnym i globalnym, takie jak rosnĈce nierównoĤci spoãeczne, bezrobocie,
wymogi ochrony Ĥrodowiska, fale migracji „ludzi zbčdnych”, erozja systemu zabezpieczeę spoãecznych itd., oraz narastajĈcy, choþ rozproszony
w publicznej przestrzeni, opór spoãeczny wobec obecnych zasad organizacji
obszaru gospodarowania doprowadzĈ do uksztaãtowania zupeãnie nowego,
tj. nieznanego w przeszãoĤci wzoru bĈdĮ wzorów kultury gospodarczej.
Moİna teİ mieþ nadziejč, iİ fundament ukãadu wzajemnych uprawnieę
i obowiĈzków naãoİonych na uczestników kultury gospodarczej wyznaczĈ
wartoĤci wyartykuãowane w dokumentach w rodzaju: Global Compact, Biaãa Ksičga, dokumenty Komisji Unii Europejskiej promujĈce idee spoãecznej
odpowiedzialnoĤci biznesu czy postulaty Manifestu Global Compact ONZ
„Globalna etyka gospodarcza: skutki dla Ĥwiatowego biznesu” (2009), uznajĈce aksjologič zasady czãowieczeęstwa, nakazu niestosowania przemocy
i szacunku dla İycia, sprzeciwu wobec pracy przymusowej i pracy dzieci,
niezgody na kary cielesne oraz niekorzystne dla zdrowia warunki pracy,
troski o bezpieczeęstwo produktów, o trwaãe i zrównowaİone traktowanie
Ĥrodowiska naturalnego, zasady odpowiedzialnoĤci, uczciwoĤci, transparentnoĤci, tolerancji, wzajemnego szacunku i partnerstwa.

________________
16
17

D. Bell, op. cit., s. 17 i n.
Za: ibidem, s. 24.
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W konkluzji tekstu warto przywoãaþ znaczĈce wyniki badania przeprowadzonego wĤród studentów na temat poİĈdanego wzoru firmy i przeãoİonego18. Wynika z nich, İe dla mãodych ludzi najwaİniejsze jest to, aby szef
dbaã o pracowników (97%), firma byãa odpowiedzialna spoãecznie (91%)
i dziaãaãa ekologicznie (77%). Natomiast za mniej waİne atuty uznano wysokĈ pozycjč przedsičbiorstwa na rynku (74%) czy mičdzynarodowe Ĥrodowisko pracy (66%).
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