
 

 

 

 

 

 

WPROWADZENIE 

 

 

Przynajmniej od czasu ukazania si  w 1905 roku eseju Maxa Webera Ety-

ka protestancka a duch kapitalizmu trwa na gruncie nauk spo ecznych istotny 

spór o wp yw kultury, czy te  – mówi c szerzej – czynników pozaekono-

micznych, na rozwój gospodarczy. Przechodzi  on ró ne etapy, w których 

badacze odwo ywali si  do coraz to nowych przyk adów i argumentów 

wiadcz cych o s uszno ci lansowanych przez siebie tez. Z jednej strony, 

zwolennicy podej cia Webera i spadkobiercy jego my li przekonywali, e 

kultura ma znaczenie, czy nawet e kultura przes dza prawie o wszystkim, pyta-

j c przy tym retorycznie, dlaczego kultury nie mo na przeceni . Punktem wyj-

cia ich bada  nie by a kwestia, „czy” takie dziedziny kultury, jak cho by 

religia, warto ci, normy post powania, moralno , obyczaje i tradycje, 

wp ywaj  na sukces poszczególnych narodów, krajów b d  regionów. 

Przyjmuj c to za o enie, explicite lub implicite, starali si  wykaza , „jak” 

wp yw ten si  dokonuje i w czym konkretnie si  objawia. Z drugiej strony, 

ich adwersarze podawali w w tpliwo  poszczególne przyk ady owego 

wp ywu, czy te  generalnie kwestionowali próby czenia tych dwóch ró -

nych rzeczywisto ci, jakimi – ich zdaniem – pozostaj  kultura i gospodarka.  

Naszkicowany powy ej spór nasili  si  w ostatniej dekadzie XX wieku  

i nieprzerwanie trwa do dzi . Wzmo one zainteresowanie kultur  i „wyja-

nianiem kulturowym” spowodowa o, e jeden z dominuj cych nurtów 

wspó czesnych nauk spo ecznych okre lany jest mianem cultural turn. Ten 

swoisty zwrot ku kulturze znajduje odzwierciedlenie równie  w pracach 

polskich autorów. Jednym z nich jest Janusz Hryniewicz, który od kilkuna-

stu lat prowadzi w polskich organizacjach szczegó owe badania socjologicz-

ne. Ich wyniki wskazuj , jego zdaniem, do  jednoznacznie na folwarczny 

charakter stosunków i postaw w nich panuj cych. W swoich pracach autor 

ten pokazuje, e zarówno polscy pracownicy, jak i mened erowie odtwarza-

j  ukszta towane w XVI wieku na polskim folwarku archetypy zachowa  

pa szczy nianych ch opów i ich zarz dców. Brak odpowiedzialno ci i we-

wn trznej motywacji, oczekiwanie na szczegó owe instrukcje w pracy, czy 

te  – po stronie kadry mened erskiej – dominacja emocjonalnych postaw 
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wodzowskich i autorytarnych, to tylko niektóre z elementów folwarcznej 

mentalno ci spotykanych we wspó czesnej polskiej rzeczywisto ci. 

Koncepcja Hryniewicza stanowi bardzo dobry przyczynek do naukowej 

dyskusji nad wp ywem czynników pozaekonomicznych na rozwój gospo-

darczy. Jednym z jej niew tpliwych walorów jest bowiem to, e ukazuje ona 

gospodark  nie jako samoistny byt, ale jako cz  wi kszej ca o ci, która 

charakteryzuje si  wzajemnymi powi zaniami i zale no ciami. Bliska jest 

autorowi perspektywa historyczna, uwzgl dniaj ca ustalenia filozofów, 

psychologów i politologów. Niniejszy tom – licz cy czterna cie dobranych 

tematycznie artyku ów – prezentuje tak  w a nie interdyscyplinarn  dysku-

sj . Znajdujemy w nim zatem teksty socjologów, kulturoznawców, filozo-

fów, ekonomistów, historyków, specjalistów z zakresu zarz dzania i etyki 

biznesu. Punktem wyj cia i g ównym tematem dyskusji jest wspomniana 

koncepcja folwarcznych korzeni polskiej kultury gospodarczej. Uczestnicy 

dyskusji nie ograniczaj  si  jednak do refleksji nad koncepcj  Hryniewicza, 

ale prezentuj  tak e w asne rozumienie zwi zków zachodz cych mi dzy 

kultur  (zw aszcza sfer  aksjologiczn ) i gospodark .  

Otwieraj cy dyskusj  tekst Janusza Hryniewicza zawiera streszczenie 

najistotniejszych elementów omawianej koncepcji, do których zaliczy  nale-

y wykazanie donios o ci dualizmu gospodarczego oraz skutków znalezie-

nia si  Rzeczypospolitej w dominuj cym kr gu wyznania katolickiego. Od-

nosz cy si  wprost do koncepcji Hryniewicza Przemys aw Rotengruber  

argumentuje, e przewa aj ca w XVI wieku tzw. mentalno  folwarczna nie 

wykazuje strukturalnych podobie stw do pó niejszych przejawów patolo-

gii, znanych z polskiej historii gospodarczej. Artyku  Wies awa Banacha 

stanowi propozycj  refleksji nad omawian  koncepcj  z kulturoznawczego  

i antropologicznego punktu widzenia. Z kolei tekst Anieli Dylus koncentruje 

si  na wykazaniu s abo ci wykorzystywania statystycznej interpretacji ba-

da  empirycznych, która – w zakresie poruszanej przez Hryniewicza pro-

blematyki – mo e prowadzi  do tworzenia mitów, uprzedze  i stereotypów. 

Inny charakter ma opracowanie Tadeusza Janickiego, który na podstawie 

dost pnych róde  historycznych rekonstruuje faktyczny obraz stosunków 

pracy panuj cych w okresie mi dzywojennym na terenie wielkopolskich 

maj tków ziemskich. Natomiast Barbara Pogonowska poszukuje odpowie-

dzi na pytanie o istot  i kontekst wyst powania wzorów kultury gospodar-

czej oraz sposób ich pojmowania. W podobnym tonie utrzymany jest artyku  

Jacka Sójki, ukazuj cy historyczne przemiany podej cia, które odnotowa  

mo na na gruncie teorii i praktyki zarz dzania – w a nie do problematyki 

kultury. Na istotny z metodologicznego punktu widzenia aspekt badania 

kultury gospodarczej wskazuje Wies aw Banach, który przekonuje, e od-
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wo anie si  do kategorii zacofania daje badaczowi cz sto wi ksze mo liwo-

ci eksplanacyjne ni  odwo ywanie si  do kategorii rozwoju. Tekst Bo eny 

Klimczak unaocznia, jak z o on  kwesti  pozostaje zagadnienie kultury 

organizacyjnej i jak ró ne jej elementy wykorzystywane s  na gruncie nauk 

ekonomicznych. 

Kolejne dwa artyku y podejmuj  klasyczne – z punktu widzenia etyki 

gospodarczej – problemy. W pierwszym z nich Anna Lewicka-Strza ecka 

omawia ró norodne tre ci poj cia lojalno ci, koncentruj c si  nie tylko na 

kwestiach teoretycznych oraz wymiarze aksjologicznym, ale tak e na prak-

tycznej roli, jak  lojalno  odgrywa w yciu gospodarczym. W drugim Jacek 

Sójka analizuje interesuj cy i jak e aktualny problem chciwo ci, jako do-

mniemanej przyczyny kryzysu gospodarczego. Na pograniczu tzw. kulturo-

znawstwa gospodarczego oraz problematyki polityki kulturalnej i edukacyjnej 

pa stwa sytuuj  si  dokonane przez Cezarego Ko cielniaka analizy kultu-

rowych aspektów zmian polityki w odniesieniu do szkolnictwa wy szego. 

Jeszcze inn  optyk  badawcz  przyjmuje Leszek Karczewski, który – w kon-

tek cie ponoszonych przez dzia aj c  jednostk  kosztów psychicznych – 

analizuje ró ne koncepcje znaczenia tzw. energii yciowej cz owieka. 

Wreszcie, zamykaj cy niniejszy tom, artyku  Micha a Michalskiego stanowi 

prób  spojrzenia na problematyk  kultury gospodarczej z perspektywy 

rozwoju globalnego oraz odnalezienia specyfiki kultury Zachodu w odnie-

sieniu do gospodarki.  

 

Wies aw Banach 

 

 

 
  


