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1. METODY ANALIZY
WspóãczeĤni badacze utoİsamiajĈ kulturč z przedmiotami ideowymi
znaczĈcymi dla ksztaãtowania sič zachowaę spoãecznych. I tak na przykãad
w badaniach nad róİnicami pomičdzy narodowymi kulturami organizacyjnymi kulturč zdefiniowano jako „zbiorowe zaprogramowanie umysãu, które
odróİnia czãonków jednej grupy lub kategorii osób od czãonków innej”1.
Ujednolicanie zachowaę w ramach jednej kultury dokonuje sič na podstawie
________________
1

G. Hofstede, Kultury i organizacje, przeã. M. Durska, PWE, Warszawa 2000, s. 375.
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wzorów zachowaę i wartoĤci2 albo norm mówiĈcych, jak naleİy postčpowaþ3. Wzory zachowaę to modele informujĈce, jakich zachowaę oczekuje sič
od osobnika zajmujĈcego danĈ pozycjč spoãecznĈ w okreĤlonej sytuacji.
WartoĤci natomiast to przedmioty materialne lub ideowe uznawane za godne poİĈdania, których brak na gruncie danej kultury odczuwany jest jako
frustracja; wymieniþ tu moİna np. pieniĈdze, uczciwoĤþ, godnoĤþ, wolnoĤþ,
przedsičbiorczoĤþ, gospodarnoĤþ itp. Zastanówmy sič teraz, gdzie wĤród
tych wszystkich wzorów i wartoĤci naleİy szukaþ kultury organizacyjnej.
Bčdzie ona utoİsamiana z wartoĤciami, wzorami, instytucjami, które regulujĈ wspóãdziaãanie ludzi w trakcie pracy. Na potrzeby dalszych rozwaİaę
przyjmč, İe instytucje to kulturowo utrwalone metody regulacji ram dla
zachowaę zbiorowych w sferze gospodarczej, politycznej i w İyciu codziennym. Ramy instytucjonalne mogĈ pozwalaþ na wičkszĈ lub mniejszĈ swobodč w doborze zachowaę. Instytucje dzielimy na formalne (np. prawo wãasnoĤci, umowa cywilna) i nieformalne (np. narzeczeęstwo, goĤcinnoĤþ itp.).
Szczególnym przypadkiem instytucji sĈ organizacje. Kultura organizacyjna
jest elementem szerszego kompleksu zjawisk, który moİemy okreĤliþ mianem kultury gospodarczej. DoĤþ czčsto oba te terminy sĈ uİywane zamiennie. Podobnie bčdzie w niniejszym opracowaniu. U Įródeã tego uproszczenia leİy wygoda stylistyczna.
Analiza europejskich zróİnicowaę kulturowych bčdzie obejmowaãa dwa
wymiary: instytucjonalny i ideowy. Wymiar instytucjonalny dotyczy relacji
mičdzy podstawowymi instytucjami gospodarczymi i politycznymi. Zakãada sič, İe instytucje gospodarcze i polityczne sĈ podstawĈ dãugofalowego
ksztaãtowania sič wzorów i wartoĤci kulturowych. Sposób wnioskowania
jest tu nastčpujĈcy: 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. Drugi wymiar analizy róİnic kulturowych odwoãuje sič do
idei i koncentruje na wykryciu odmiennych zaleİnoĤci. Bywa tak, İe pojawienie sič zmian w obrčbie kultury skutkuje upowszechnieniem sič nowych
instytucji gospodarczych. Jednym z elementów kultury jest religia. Zmiana
religijna polegajĈca na pojawieniu sič protestantyzmu zaowocowaãa upo________________
2 T. Parsons, The Social System, Free Press, New York 1951, s. 15 i 46; A. Kãoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983, s. 214, 229; R. Benedict, Wzory kultury, przeã. J. Prokopiuk,
PWN, Warszawa 1966, s. 67-116.
3 F. Znaniecki, Nauki o kulturze, PWN, Warszawa 1971, s. 468-538.
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wszechnieniem instytucji kapitalistycznych. Najpierw kultura, potem gospodarka. W trakcie dalszych analiz pokaİemy, w jaki sposób podziaã na
katolicki i protestancki krĈg kulturowy wiĈİe sič z róİnicami w zachowaniach. Analiza zwiĈzku doznaę psychicznych z kulturĈ organizacyjnĈ bčdzie sič odnosiãa do dwóch zaãoİeę: (1) İe dokonania cywilizacyjne i wysoka
sprawnoĤþ instytucji sprawiajĈ, iİ potrzeby ludzi sĈ lepiej zaspokajane,
a wtedy ich dobrostan psychiczny jest relatywnie wičkszy, oraz (2) İe kultury narodowe róİniĈ sič poziomem dopasowania do wymogów nowoczesnej
gospodarki rynkowej, zaĤ uczestnicy kultur sãabiej dopasowanych sĈ zmuszeni podjĈþ namysã i dyskusjč nad zmianami na rzecz dopasowania, co
wymaga nakãadów energii psychicznej i relatywnie zmniejsza dobrostan
psychiczny.

2. PROTESTANCI I KATOLICY – RÓįNICE POSTAW
SPOâECZNO-POLITYCZNYCH
Wraz z ugruntowaniem sič podziaãu Europy na czčĤþ katolickĈ i protestanckĈ oraz po politycznym usankcjonowaniu (w 1648 roku) tych róİnic
utrwalaã sič równieİ kulturowy podziaã Europy. Moİna przyjĈþ, İe szczególnie duİĈ rolč w dyferencjacji kultury europejskiej odegraãy procesy zwiĈzane z umocnieniem sič kapitalizmu, które grosso modo doprowadziãy do
przeciwstawienia kultury mieszczaęskiej i protestanckiej kulturze katolickiej
i szlacheckiej. Jest to podziaã niezaleİny od podziaãu kulturowego i gospodarczego na Europč WschodniĈ i ZachodniĈ. Juİ Max Weber zauwaİyã róİnice osiĈgničþ gospodarczych obu tych krčgów kulturowych. SĈ one nadal
doĤþ wyraĮne. Nieco póĮniej Émile Durkheim zwróciã uwagč na spoãeczno-kulturowe róİnice mičdzy Ĥrodowiskami katolickimi i protestanckimi, którym towarzyszyãy róİnice w komforcie psychicznym. W wydanej w 1982
roku pracy D. Tracy’ego4 znajdujemy opis róİnic osobowoĤciowych dotyczĈcych sposobu postrzegania rzeczywistoĤci spoãecznej przez protestantów
i katolików. Kamieniem wčgielnym tych róİnic jest fakt, İe dominujĈcy
w kaİdym z tych wyznaę poglĈd o relacji mičdzy Bogiem a Ĥwiatem ludzkim jest odmienny i inaczej profiluje skãonnoĤci poznawcze i wartoĤciujĈce.
Przekonania te fundujĈ coĤ w rodzaju ĤwiadomoĤci pierwotnej (preconscious), która nadaje znaczenie Ĥwiatu zewnčtrznemu i tym samym narzuca
sposoby postčpowania. Opisana wyİej koncepcja zostaãa przyjčta przez innych autorów i rozwiničta tak, by mogãa byþ stosowana w toku masowych
________________
4

D. Tracy, Analogical Imagination, The Crossroad Publishing Company, New York 1982.
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badaę empirycznych – posãuİyãa do zaprojektowania badaę przeprowadzonych w latach 1981-1986 w trzydziestu krajach. Zaprezentowane dalej informacje oparte sĈ na wynikach badaę realizowanych w pičciu krajach anglojčzycznych (Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie
i Australii), zaĤ niektóre wnioski oparte sĈ równieİ na wynikach badaę
z innych krajów, np. RFN czy Holandii5.
InteresujĈcym rezultatem tych badaę byão niepotwierdzenie sič hipotezy
zaczerpničtej od Maxa Webera, a dotyczĈcej róİnic w zakresie etyki pracy
i aspiracji zwiĈzanych z ksztaãceniem mičdzy katolikami a protestantami.
Potwierdziãy sič natomiast oczekiwania dotyczĈce róİnych sposobów postrzegania instytucji spoãecznych przez katolików i protestantów. Mianowicie,
w miejscu pracy katolicy akcentujĈ priorytetowe znaczenie takich wartoĤci,
jak sprawiedliwoĤþ i równoĤþ, natomiast protestanci – wolnoĤci i indywidualizmu. Katolicy sãabiej respektujĈ porzĈdek, którego nie rozumiejĈ, i bardziej od protestantów sĈ skãonni domagaþ sič równej pãacy za tč samĈ pracč.
Co interesujĈce, katolicy w relatywnie mniejszym stopniu aprobujĈ prawa
wãaĤciciela do zarzĈdzania firmĈ, zwãaszcza wtedy gdy stojĈ one w sprzecznoĤci z innymi wartoĤciami, takimi jak np. sprawiedliwoĤþ. W Ĥrodowiskach
katolickich równoĤþ jest wyraĮnie wyİej ceniona niİ wolnoĤþ. Generalnie
rzecz biorĈc, katolicy charakteryzujĈ sič wičkszĈ tolerancjĈ politycznĈ dla
lewicowego i prawicowego ekstremizmu, natomiast ostrzej od protestantów
oceniajĈ zachowania podwaİajĈce wičĮ spoãecznĈ w mikrogrupie i spoãeczeęstwie, takie jak: samobójstwo, aborcja, eutanazja czy zdrada maãİeęska.
Protestanci z kolei silniej akcentujĈ indywidualnĈ odpowiedzialnoĤþ i ostrzej
od katolików oceniajĈ ãapówki i kãamstwa. Wobec prawa protestanci sĈ
bardziej posãuszni i bardziej skãonni do stosowania aresztu. Ponadto sĈ
przekonani, İe paęstwo nad nimi dominuje i İe brak im mocy do obrony
przed tĈ dominacjĈ. Natomiast katolicy sĈ mniej posãuszni prawu, w wičkszym stopniu sĈ skãonni aprobowaþ protesty z uİyciem siãy, a takİe
w wičkszym stopniu sĈ przekonani o koniecznoĤci podwyİszenia statusu
kobiet. Do paęstwa katolicy majĈ stosunek bardziej pozytywny i w relatywnie
wičkszym stopniu aprobujĈ interwencjonizm paęstwowy i politykč egalitaryzacji dochodów. W İyciu codziennym sĈ bardziej towarzyscy i silniej zwiĈzani z rodzinĈ i spoãecznoĤciĈ lokalnĈ. Widaþ wičc wyraĮnie, İe potwierdziãa sič
hipoteza mówiĈca o tym, iİ katolicy postrzegajĈ spoãeczeęstwo jako raczej
popierajĈce jednostkč, natomiast protestanci raczej w kategoriach opresji
i wrogoĤci. Oznacza to, İe przynaleİnoĤþ religijna znaczĈco wiĈİe sič z wartoĤciami i postawami i İe róİnice w tym zakresie sĈ wzglčdnie trwaãe oraz
________________
5 A. Greeley, Protestant and Catholic: Is the Analogical Imagination Extinct?, „American Sociological Review” 1989, no. 54(4).
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niezaleİne od wieku i pozycji spoãecznej. Chociaİ w sprawach bardziej
szczegóãowych, np. popierania konkretnej partii politycznej, zauwaİalne sĈ
fluktuacje wskazujĈce na zlaicyzowanie tych decyzji, to jednak róİnice nadal
sič utrzymujĈ. ģwiadczĈ o tym rezultaty badaę holenderskich dotyczĈcych
dãugofalowych (w latach 1964-1992) trendów w zakresie zwiĈzku mičdzy
przynaleİnoĤciĈ religijnĈ: katolickĈ i kalwięskĈ, oraz bezwyznaniowoĤciĈ
a popieraniem partii politycznych. Okazaão sič, İe wpãyw afiliacji religijnej
malaã doĤþ wyraĮnie, a najwičkszy spadek wystĈpiã w latach szeĤþdziesiĈtych i siedemdziesiĈtych. W poãowie lat siedemdziesiĈtych tempo spadku
zmniejszyão sič, a w latach osiemdziesiĈtych wygasão. Róİnice, chociaİ
mniejsze, nadal sĈ wzglčdnie wyraĮne6.
W obu tych krčgach kulturowych instytucje i systemy wartoĤci w taki
sposób regulujĈ zachowania jednostek, İe dĈİĈ one do zaspokojenia nieco
odmiennych potrzeb. W protestanckim krčgu kulturowym na plan pierwszy
wysuwajĈ sič potrzeby materialne, autonomii i osiĈgničþ indywidualnych.
Z kolei w Ĥrodowisku katolickim relatywnie silniej akcentowane sĈ potrzeby
bezpieczeęstwa i afiliacyjne (przynaleİnoĤci, szacunku, miãoĤci). OczywiĤcie, wszyscy ludzie per saldo majĈ takie same potrzeby, a owe róİnice wskazujĈ tylko na inne rozãoİenie priorytetów w omawianym zakresie. Odmienne orientacje w odniesieniu do priorytetów İycia codziennego doprowadziãy
do tego, İe w efekcie codziennych zachowaę masowych instytucje, systemy
wartoĤci i wzory zachowaę utrwalaãy sič w taki sposób, aby uãatwiaþ zaspokajanie priorytetowych potrzeb i utrwalaþ te zachowania w przyszãych pokoleniach. W efekcie protestanckie instytucje lepiej sãuİĈ osiĈganiu dobrobytu materialnego, zaĤ katolickie komfortu psychicznego.
Zastanówmy sič teraz nad syntetycznĈ ocenĈ opisanych wyİej róİnic.
I tak na plan pierwszy wysuwa sič kolektywizm katolicki przeciwstawiony
protestanckiemu indywidualizmowi. WiĈİe sič to z relatywnĈ zamkničtoĤciĈ krčgów rodzinnych i brakiem skãonnoĤci do ponadrodzinnego wspóãdziaãania w tej pierwszej grupie. Z kolei relatywny katolicki antyintelektualizm wiĈİe sič z substancjalnym raczej niİ uniwersalnym sposobem
postrzegania Ĥwiata, co wyraİa sič w przekonaniu, İe uniwersalia, takie jak
sprawiedliwoĤþ, uczciwoĤþ, wolnoĤþ, tylko wtedy sĈ priorytetami, gdy
przynoszĈ dobro konkretnej wspólnocie. Na zakoęczenie odnotujmy mniejszy rygoryzm moralny i polityczny Ĥrodowisk katolickich w porównaniu
z protestanckimi.
________________
6 R. Eisenga, A. Felling, J. Lammers, Religious Affiliation, Income Stratification and Political
Party Preference in Netherlands 1964 to 1992, „The Netherlands Journal of Social Sciences” 1994,
vol. 30, no. 2.
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3. SPECYFIKA WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO
KOMPLEKSU GOSPODARCZEGO
Róİnice rozwoju gospodarczego mičdzy wschodem i zachodem Europy
byãy widoczne juİ w Ĥredniowieczu, a póĮniej jeszcze bardziej sič pogãčbiãy.
Zobaczmy, w jaki sposób to przebiegaão. W XVI wieku na zachodzie Europy
zaczĈã rosnĈþ popyt na zboİe, co spowodowane byão wzrostem liczebnoĤci
ludnoĤci miejskiej w tej czčĤci kontynentu. W krajach poãoİonych na wschód
od âaby moİliwoĤþ zwičkszenia dochodu drogĈ eksportu zboİa staãa sič
silnym bodĮcem skãaniajĈcym do restrukturyzacji gospodarstw szlacheckich
nakierowanej na specjalizacjč w produkcji roĤlinnej i wzrost iloĤciowy produkcji. DĈİenie do zwičkszenia produkcji realizowano poprzez odwrót od
pieničİnego spãacania powinnoĤci feudalnych na rzecz przymusowego
Ĥwiadczenia pracy przez chãopów, rozbudowanie szlacheckich praw do
ziemi kosztem praw chãopskich oraz wtórne poddaęstwo polegajĈce na zespoleniu poddaęstwa osobistego, gruntowego i sĈdowego. Z zespoleniem
poddaęstwa szãa w parze koncentracja uprawnieę do dysponowania chãopem i jego ziemiĈ oraz przyznanie wãaĤcicielowi folwarku uprawnieę sĈdowych wobec chãopów. Na zachodzie Europy, np. w zachodnich Niemczech,
uprawnienia te byãy rozdzielone i mogãy znajdowaþ sič w róİnych rčkach;
zdarzaão sič nawet, İe uprawnienia sĈdowe wobec chãopów miaã innych
chãop. O ile stosunki poddaęstwa na wschód od âaby regulowaão gãównie
prawo zwyczajowe, o tyle w zachodniej czčĤci Niemiec stosowano prawo
rzymskie, prawo prywatne i prawo sĈdowe7. Restytucji poddaęstwa towarzyszyão stopniowe ograniczanie dostčpu chãopów do rynku i wzrost znaczenia Ĥwiadczeę rzeczowych, a takİe odseparowanie chãopów od paęstwa
polegajĈce na zaniku obciĈİeę podatkami paęstwowymi i wzroĤcie Ĥwiadczeę na rzecz wãaĤciciela wsi8. Ten typ rozwoju cechowaã m.in. Niemcy
Wschodnie (od linii âaby), Polskč, Chorwacjč, Czechy i Rosjč9.
Do czasu pojawienia sič dualizmu gospodarczego w Europie podziaã na
czčĤþ wschodniĈ i zachodniĈ byã widoczny, ale nie miaã charakteru tak daleko
idĈcych odmiennoĤci instytucjonalnych i spoãecznych. Jak wynika z badaę
J. Kãoczowskiego, Ĥredniowieczna Ĥrodkowo-wschodnia Europa rozwijaãa
sič poprzez import kulturowy z zachodu i nieco wolniej wdraİaãa innowacje
gospodarcze i administracyjne. W Europie wschodniej moİna byão zaobser________________
7 J. Rutkowski, WieĤ europejska póĮnego feudalizmu (XVI-XVIII w.), wybór i wstčp J. Topolski, PIW, Warszawa 1986, s. 41; B. Geremek, K. Piesowicz, Ludzie, towary, pieniĈdze, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1968, s. 179.
8 J. Rutkowski, op. cit., s. 19.
9 B. Geremek, K. Piesowicz, op. cit., s. 189.
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wowaþ odpowiedniki tych samych instytucji gospodarczych i politycznych,
które byãy na zachodzie, w mniej wičcej podobnym ksztaãcie10. Podobne
oceny znajdujemy u niektórych autorów niemieckich11. Powstanie wschodnioeuropejskiego kompleksu gospodarczego miaão charakter gãčbokiej restrukturyzacji gospodarczej, której towarzyszyãy równie gãčbokie zmiany
polityczne i kulturowe. Utrwalenie sič wschodnioeuropejskiego kompleksu
gospodarczego spowodowaão trwaãy podziaã Europy na dwa jakoĤciowo
odmienne systemy gospodarcze oraz zwiĈzane z tym odmiennoĤci spoãeczne
i polityczne. NajwaİniejszĈ, niewĈtpliwie, instytucjĈ gospodarczĈ istniejĈcĈ
w ramach wschodnioeuropejskiego kompleksu gospodarczego byã folwark,
który uksztaãtowaã sič w XVI wieku. Folwarczna kultura organizacyjna doprowadziãa do utrwalenia dwóch odmiennych typów zachowaę: pracowników i kierownictwa folwarku. Po stronie wãaĤcicieli-kierowników miaãa
miejsce peãnia nieskrčpowanej wãadzy i ĤwiadomoĤþ caãkowitej dowolnoĤci
decyzyjnej, natomiast po stronie chãopów wyksztaãciã sič etos wymuszonego
lub zinternalizowanego posãuszeęstwa poãĈczony z brakiem poczucia odpowiedzialnoĤci oraz zapotrzebowaniem na szczegóãowe instrukcje w pracy
i opiekč ze strony kierownika poza pracĈ. Wyrazem trwaãoĤci tego etosu
w Ĥrodowisku chãopskim byãy doĤþ czčste negatywne reakcje chãopów na
propozycje zniesienia paęszczyzny i poszerzania gospodarstw chãopskich;
w XVIII wieku chãopi woleli byþ wyrobnikami niİ samodzielnymi gospodarzami12. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem podobnym do opisanej
w XX wieku przez Ericha Fromma „ucieczki od wolnoĤci”. W tym przypadku jest to ucieczka od ryzykownej i frustrujĈcej wolnoĤci oraz wysiãku intelektualnego w komfort psychiczny poddaęstwa.
Historyczny transfer kultury folwarcznej do wspóãczesnoĤci byã w Polsce
uãatwiony dzički antykapitalistycznemu nastawieniu kultury literackiej.
Kultura folwarczna uksztaãtowaãa nie tylko styl kierowania, ale takİe sposób
reagowania na polecenia. Uksztaãtowaãa zatem w równym stopniu kierowników, jak i pracowników. Jakie jest poznawcze znaczenie informacji o folwarcznych korzeniach polskiej kultury organizacyjnej? Wzglčdna trwaãoĤþ
folwarcznych wzorów zachowaę tãumaczy zapóĮnienie gospodarcze Polski
wobec innych krajów europejskich, które doĤwiadczyãy odmiennej historii
gospodarczej i majĈ innĈ tradycjč kulturowĈ. W Europie gospodarka folwarczna i wãaĤciwa jej kultura organizacyjna powstaãy na wschód od âaby.
Kiedy we wschodniej czčĤci Europy tworzyãa sič gospodarka folwarczna,
________________

Zob. J. Kãoczowski, Mãodsza Europa, PIW, Warszawa 1998.
Zob. H. Boockmann, Zakon Krzyİacki, przeã. R. Traba, Wydawnictwo MARABUT, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Gdaęsk-Warszawa 2002, s. 87.
12 J. Rutkowski, op. cit., s. 86.
10

11

18

Janusz T. Hryniewicz

w zachodniej czčĤci kontynentu, zwãaszcza w krajach protestanckich, formowaãy sič instytucje kapitalistyczne i towarzyszĈca im rynkowa kultura
organizacyjna. WspóãczeĤnie nadal mamy do czynienia z przenikaniem sič
w polskiej kulturze organizacyjnej wzorów folwarcznych i wzorów wãaĤciwych dla kultury rynkowej.
Folwark jako kluczowa instytucja gospodarcza spowodowaã upodobnienie sič stosunków gospodarczych w krajach leİĈcych na wschód od âaby,
poczynajĈc od Prus, koęczĈc na Rosji, a w stronč poãudnia Europy, poprzez
Czechy i Wčgry, sičgajĈc Chorwacji. Niezbywalne cechy tego sposobu produkcji to duİy dystans mičdzy kierownikiem-wãaĤcicielem a pracownikami
wykonawczymi, bardzo silna solidarnoĤþ pracowników skierowana przeciwko kierownictwu, kolektywizm i relatywizm etyczny (kradzieİ w grupie
wãasnej jest dolegliwie karana, ukraĤþ coĤ wãaĤcicielowi – nie grzech)13.
Analizč wspólnych cech wschodnioeuropejskiej kultury organizacyjnej
w kategoriach dziedzictwa wzorów po gospodarce folwarcznej komplikuje
fakt przynaleİnoĤci niektórych spoãeczeęstw do bizantyęskiego krčgu kulturowego. Dla pewnej grupy badaczy14 granica zasičgu religii katolickiej
i prawosãawnej jest równoznaczna z granicĈ cywilizacyjnĈ. Odmienne stanowisko w tej sprawie zajmujĈ wčgierscy autorzy: Konrad i Szelenyi. Ich
zdaniem w Europie Wschodniej moİna wyróİniþ dwa kompleksy: ortodoksyjny – Rosja, Rumunia, Serbia, Buãgaria, oraz „uzachodniony” – pozostaãe
kraje leİĈce na wschód od âaby. Kompleks ortodoksyjny cechuje bardzo
wyraĮna dominacja urzčdu nad wãasnoĤciĈ oraz doĤþ silne, zwãaszcza
w Rosji, dziedzictwo azjatyckiego sposobu produkcji. W czčĤci „uzachodnionej” mamy do czynienia z relatywnie wičkszĈ rolĈ rynku i miast oraz
silniejszymi zachodnimi wpãywami kulturowymi, takimi jak katolicyzm czy
protestantyzm15. Niezaleİnie od tych róİnic w caãej Europie Wschodniej,
ãĈcznie z Prusami i AustriĈ, zaistniaãy sprzyjajĈce warunki do wyodrčbnienia sič dwóch grup dominujĈcych, tj. biurokratów kontrolujĈcych urzčdy
i gospodarkč oraz wyraĮnie sãabszej burİuazji. Stopniowo, do XX wieku,
pozycje biurokratyczne zmonopolizowaãa inteligencja, z wãaĤciwym sobie
etosem klasowym i zawodowym. Jego osobliwoĤciĈ byão przekonanie, İe
cele zawodowe i İyciowe osiĈga sič via urzĈd, a nie via rynek, tak jak to miaão miejsce w przypadku zachodnioeuropejskich professionals. Towarzyszy
temu doĤþ silnie ugruntowane przekonanie, iİ lepiej jest alokowaþ zasoby
________________

Zob. S. Bystroę, Kultura ludowa, Nasza Ksičgarnia, Warszawa 1936.
Zob. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy ksztaãt ãadu Ĥwiatowego, przeã. H. Jankowska,
MUZA SA, Warszawa 1997.
15 G. Konrad, I. Szelenyi, The Intellectuals on the Road to Class Power, New York-London
1979, s. 25, 41, 115.
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poprzez planowanie realizowane przez urzčdy, niİ polegaþ na nieprzewidywalnym i anarchicznym rynku. Taki sposób zarzĈdzania paęstwem autorzy wčgierscy okreĤlajĈ mianem racjonalnego redystrybucjonizmu16. Jak
widaþ, Konrad i Szelenyi mówiĈ o duİym podobieęstwie instytucji politycznych, gospodarczych i postaw w krajach wschodnioeuropejskich. Natomiast cytowany wczeĤniej Huntington jest zwolennikiem tezy, İe mičdzy
ortodoksyjnym a „uzachodnionym” kompleksem wičcej jest róİnic niİ podobieęstw. Trzeba przyznaþ, iİ stanowisko Huntingtona jest bardziej zgodne ze wspóãczesnĈ granicĈ afiliacji politycznych paęstw wschodniej Europy.
Natomiast gdy rozwaİamy dãugofalowe ksztaãtowanie sič tendencji w zakresie kultury gospodarczej i politycznej, racjč naleİy przyznaþ autorom
wčgierskim.
Jak sič ma wschodnioeuropejskoĤþ do opisanego wczeĤniej zróİnicowania na katolicki i protestancki krĈg kulturowy? WschodnioeuropejskoĤþ
i katolickoĤþ sĈ Įródãem bodĮców o podobnym ukierunkowaniu. W przypadku niektórych krajów Europy Wschodniej katolickoĤþ i wschodnioeuropejskoĤþ nakãadajĈ sič na siebie, tworzĈc wzglčdnie spójny system wzorów
kulturowych i orientacji osobowoĤciowych. Spróbujmy je krótko zaprezentowaþ. KatolickĈ spuĤciznĈ jest prymat potrzeb afiliacyjnych nad samorealizacjĈ i potrzebĈ osiĈgničþ. Prowadzi to do zdecydowanego kolektywizmu
manifestujĈcego sič gãównie w postaci silnej solidarnoĤci rodzinno-koleİeęskiej, czemu towarzyszy duİy nacisk na wičzi emocjonalne (takie jak w rodzinie) w miejscu pracy i dziaãalnoĤci publicznej. Prymat wičzi spoãecznych
nad normami uniwersalnymi, takimi jak np. uczciwoĤþ, sprawia, İe inne
grupy rodzinne i instytucje publiczne jawiĈ sič jako obce i wrogie. StĈd teİ
zewnčtrzni obserwatorzy piszĈ o indywidualizmie Polaków, podczas gdy
w rzeczywistoĤci jest to nastčpstwo chaosu İycia codziennego wynikajĈcego
z konformizmu wobec wãasnej grupy i nieufnoĤci wobec wszystkiego, co niĈ
nie jest. Sarmackim dziedzictwem jest silny nacisk na egalitaryzm w grupie
wãasnej z jednoczesnym mocnym poczuciem wyİszoĤci wobec ludzi i grup
o mniejszej wãadzy. I tak na przykãad z badaę w trzynastu miastach wynika, İe kierownicy wyİszego szczebla wobec podlegãych sobie innych kierowników stosujĈ demokratyczny styl kierowania, natomiast wobec wykonawców stosowany jest styl autokratyczny17. Wzmacnia to folwarcznĈ
spuĤciznč polegajĈcĈ na biernoĤci i unikaniu intelektualnego angaİowania
sič w pracč.
________________

Ibidem.
Zob. J.T. Hryniewicz, Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2007.
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4. POLSKA KULTURA ORGANIZACYJNA
W MIČDZYNARODOWYM KONTEKģCIE
Spróbujmy teraz ustaliþ osobliwoĤci polskiej kultury organizacyjnej na
tle Stanów Zjednoczonych i Europy. Dotychczasowe badania nad tzw. europejskim stylem zarzĈdzania ograniczaãy sič do paęstw Europy Zachodniej.
Wynika z nich, İe mimo narodowych róİnic da sič znaleĮþ takie cechy, które
róİniĈ zarzĈdzanie europejskie od amerykaęskiego. Kierowanie w Stanach
Zjednoczonych cechuje skrupulatne stosowanie technik zarzĈdzania nauczanych na uczelniach, podczas gdy w Europie traktuje sič je jako punkt
wyjĤcia. Kierowników amerykaęskich charakteryzuje zdyscyplinowane
i ustrukturowane myĤlenie. Bardzo dobrym przykãadem takiego podejĤcia
jest znany w Polsce podrčcznik zarzĈdzania napisany przez Stonera i Wankela18. Lektura podrčcznika pozwala odnieĤþ wraİenie, İe jego zawartoĤþ to
nic innego jak zastosowanie zasad logiki formalnej do analizy zachowaę
kierowniczych i sposobu myĤlenia o organizacji. Amerykaęscy kierownicy
dĈİĈ do przeãoİenia prognoz na wielowariantowe instrukcje, procedury itp.
Kaİde waİniejsze przyszãe zdarzenie powinno byþ przeanalizowane w taki
sposób, aby w przypadku jego zajĤcia moİna byão do niego dopasowaþ jednĈ z opracowanych wczeĤniej recept. Towarzyszy temu przekonanie, iİ da
sič wykryþ uniwersalne zasady zarzĈdzania majĈce zastosowanie do kierowania wszelkĈ dziaãalnoĤciĈ gospodarczĈ, niezaleİnie od branİy czy sektora. W Europie panuje poglĈd, İe powinno sič znaþ specyfikč danej branİy,
aby dobrze niĈ zarzĈdzaþ. Europejski styl zarzĈdzania cechuje intuicjonizm,
wičksza wraİliwoĤþ spoãeczna w znaczeniu nastawienia na zaspokojenie
potrzeb afiliacyjnych i uczestnictwa w decyzjach. Intuicjonizm z natury rzeczy jest raczej partykularny niİ uniwersalny. W firmach europejskich zarzĈdzanie jest sãabiej ustrukturowane i mniej sformalizowane. „Europejczyk
rozpoczynajĈcy pracč w USA bčdzie zaskoczony, odkrywszy, İe istnieje
zestaw gotowych, uprzednio przemyĤlanych odpowiedzi na prawie kaİde
pytanie, Amerykanin oceni zarzĈdzanie europejskie jako mniej ustrukturowane, mniej zdyscyplinowane i bardziej chaotyczne”19. W sferze realizacyjnej
Europejczycy sĈ znacznie mniej rygorystyczni od Amerykanów, poniewaİ
„nigdy nie oczekujĈ, İe kryteria przez nich postawione bčdĈ w stu procentach speãnione”20. Mamy tu zatem do czynienia z opozycjĈ: uniwersalizm
i intelektualizm po stronie Stanów Zjednoczonych oraz intuicjonizm i partykularyzm (doraĮne reakcje) po stronie Europy.
________________

Zob. A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, przeã. A. Ehrlich, PWE, Warszawa 1994.
H. Bloom, R. Calori, Ph. de Woot, ZarzĈdzanie europejskie, przeã. M. Jarosięski, POLTEXT,
Warszawa 1996, s. 43.
20 Ibidem, s. 93.
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DoĤþ interesujĈce rezultaty przynosi zastosowanie metafory pãciowej do
porównawczej analizy kultur organizacyjnych. Jak przekonujĈ Bloom, Calori
i de Woot, na tle kultury amerykaęskiej kultura europejska jest kulturĈ kobiecĈ. Uczestnicy tego krčgu kulturowego wysoko ceniĈ poczucie bezpieczeęstwa i staãoĤþ zatrudnienia, dobre stosunki ze wspóãpracownikami,
a zwãaszcza kierownikiem, skromnoĤþ, nieokazywanie ambicji. Relatywnie
niİej cenione sĈ osiĈgničcia, natomiast sympatič wzbudzajĈ „nieudacznicy
i antybohaterowie”21. Konflikty organizacyjne sĈ raczej tãumione, praca nie
jest najwaİniejszĈ wartoĤciĈ İyciowĈ i ustčpuje miejsca rodzinie, panuje
duİy nacisk na egalitaryzm pãacowy. Dla pracowników duİe znaczenie ma
przynaleİnoĤþ grupowa, bliskie kontakty, od innych ludzi oczekuje sič
wsparcia i pomocy. Jednakİe kobiece i mčskie cechy kulturowe nie odnoszĈ
sič tylko do porównania Europa – Stany Zjednoczone, lecz majĈ wymiar
ogólnoĤwiatowy; takİe Europa jest pod tym wzglčdem doĤþ wyraĮnie zróİnicowana. Nie ulega wĈtpliwoĤci, İe polska kultura organizacyjna ma wyraĮne cechy kobiece, a ich natčİenie jest wičksze niİ przecičtnie w Europie
Zachodniej.
Zastanówmy sič teraz, czy stwierdzony wczeĤniej podziaã Europy na
dwa krčgi kulturowe: protestancki i katolicki, zachowuje swojĈ waİnoĤþ.
I tak na przykãad autorzy ksiĈİki o zarzĈdzaniu europejskim zwracajĈ uwagč na wyraĮne róİnice mičdzy krajami póãnocnymi i ãacięskimi. Podziaã ten
jest paralelny do religijnego podziaãu Europy na kraje katolickie i protestanckie22. Z kolei w pracy Mole’a poĤwičconej zróİnicowaniu kultur organizacyjnych znajdziemy bardzo wiele argumentów na rzecz podobieęstwa
krajów katolickich Unii Europejskiej i ich odrčbnoĤci od krajów protestanckich23. DoĤþ ciekawe rezultaty uzyskano w efekcie badaę nad menedİerami
z trzydziestu krajów zajmujĈcymi stanowiska wyİsze niİ Ĥrednie kierownicze, którzy w latach 1986-1993 uczestniczyli w ponad pičciuset seminariach
organizowanych przez Centrum Studiów nad Mičdzynarodowym Biznesem
w Holandii. Takİe i tutaj róİnice w postawach moİna przypisaþ pochodzeniu z krajów o róİnych doĤwiadczeniach religijnych24. W polskich badaniach
ankietowych25 zastosowano identyczne pytania, zaĤ odpowiedzi porównano
z tymi, które uzyskali C. Hampden-Turner i A. Trompenaars. W polskich
badaniach pod uwagč wzičto odpowiedzi respondentów zajmujĈcych na
________________

G. Hofstede, op. cit., s. 149.
H. Bloom, R. Calori, Ph. de Woot, op. cit., s. 84.
23 Zob. J. Mole, W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsičbiorstwach, przeã. M. i T. Ronikier, Prószyęski i S-ka, Warszawa 2000.
24 Zob. C. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, przeã. D. Gostyęska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
25 Dobór próby i zaãoİenia badawcze opisano w: J.T. Hryniewicz, op. cit., s. 15-18.
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tyle wysokie stanowiska kierownicze, İe ich podwãadni majĈ wãasnych kierowników. Warunek taki speãniaão 160 osób. A oto rezultaty badaę.
Tabele 1a-c. Polscy i zagraniczni kierownicy – zapotrzebowanie na afiliacyjnoĤþ i kolektywizm
Tabela 1a
(a) Nowy pracownik musi przede wszystkim pasowaþ do grupy, zespoãu, w którym
bčdzie pracowaþ.
(b) Nowy pracownik musi przede wszystkim posiadaþ umiejčtnoĤci, wiedzč i dowody
sukcesów odniesione z poprzedniej pracy.
Liczba odpowiedzi typu b
(w %)
Stany Zjednoczone

Kanada

Wielka
Brytania

Niemcy

Wãochy

Francja

Polska

92

91

71

87

62

57

64

Tabela 1b
Który z niİej wymienionych rodzajów pracy bardziej Panu/Pani odpowiada?
(a) Praca, w której ocenia sič efekty wspólnych dziaãaę niezaleİnie od osobistego
wkãadu.
(b) Praca, w której ocenia sič przede wszystkim indywidualnĈ aktywnoĤþ i osobiste
zasãugi.
Liczba odpowiedzi typu b
(w %)
Stany Zjednoczone

Kanada

Wielka
Brytania

Niemcy

Wãochy

Francja

Polska

97

96

90

84

69

69

63

Tabela 1c
Kiedy lepiej wykonuje Pan/Pani swojĈ pracč?
(a) Gdy wspóãpracownicy znajĈ mnie osobiĤcie i akceptujĈ.
(b) Wystarcza, İeby wspóãpracownicy szanowali mojĈ pracč, niewaİna jest ich akceptacja i przyjaĮę.
Liczba odpowiedzi typu a
(w %)
Stany Zjednoczone

Kanada

Wielka
Brytania

Niemcy

Wãochy

Francja

Polska

18,0

12,5

24,1

27,1

33,6

24,6

64,4

ĭródão: rezultaty zagraniczne C. Hampden-Turner, A. Trompenaars, op. cit., s. 58, 219; dane polskie J.T. Hryniewicz, op. cit., s. 41-42.
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Postawy menedİerów amerykaęskich (Stany Zjednoczone + Kanada)
wyraĮnie róİniĈ sič od postaw menedİerów europejskich – ci drudzy sĈ
bardziej kolektywistyczni i w wičkszym stopniu oczekujĈcy prestiİu oraz
emocjonalnego poparcia. Postawy menedİerów europejskich z krajów katolickich i protestanckich sĈ wyraĮnie zróİnicowane, chociaİ róİnice te nie sĈ
tak duİe jak mičdzy EuropĈ a AmerykĈ. Menedİerowie z europejskich krajów protestanckich sĈ mniej kolektywistyczni i mniej afiliacyjni. Postawy
polskich kierowników sĈ podobne do postaw kierowników z krajów katolickich, z tym jednak, İe polscy kierownicy sĈ bardziej kolektywistyczni niİ
menedİerowie z dwóch innych krajów katolickich. Natomiast tym, co rzuca
sič w oczy (zob. tabela 1c), jest drastycznie duİe zapotrzebowanie polskich
menedİerów na emocjonalne poparcie ze strony wspóãpracowników. Widaþ wyraĮnie, İe sĈ oni bardzo silnie emocjonalnie uzaleİnieni od otoczenia. Warto zauwaİyþ, İe podobnie odpowiadajĈ na pytanie z tabeli 1c inni
kierownicy, wãaĤciciele przedsičbiorstw i pozostali pracownicy z naszego
kraju. Oznacza to, İe emocjonalne uzaleİnienie od otoczenia dotyczy nie
tylko kierowników, ale jest immanentnĈ cechĈ polskiej kultury organizacyjnej.
JednĈ z waİniejszych cech wschodnioeuropejskiej kultury organizacyjnej
jest autokratyczny styl kierowania. Wynika to z mičdzynarodowych badaę
przeprowadzonych w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. Mianowicie,
autokratyczny styl kierowania jest typowy dla polskich oraz czeskich kierowników i wyróİnia ich na tle kierowników ze Stanów Zjednoczonych,
Francji, Austrii, Niemiec i Szwajcarii, którzy sĈ w wičkszym stopniu nastawieni na partycypacjč pracowniczĈ26. Jerzy MĈczyęski, podsumowujĈc
wspomniane wyİej mičdzynarodowe doĤwiadczenia badawcze, stwierdza,
İe: „U nas powszechny jest model «idziemy na İywioã i jakoĤ to bčdzie» […]
menedİerowie z Polski, Czech, Wãoch […] dajĈ odczuþ swoim pracownikom
«kto tu rzĈdzi» […] polscy menedİerowie nie lubiĈ dzieliþ sič wãadzĈ […]
koncentrujĈ sič na sobie, czemu dajĈ wyraz, urzĈdzajĈc peãne przepychu
gabinety i kupujĈc bardzo drogie samochody. […] Pozostaã nam duİy dystans, wrčcz przepaĤþ, która dzieli wãadców od ludu. […] Nie lubimy tych,
którzy nas sič nie radzĈ, ale takich, którzy tak postčpujĈ, nie szanujemy. […]
U nas na linii przeãoİony – pracownik pojawia sič lčk, a tam, gdzie jest
strach, nie bčdzie kreatywnoĤci. […] Zagraniczni menedİerowie w polskich
firmach zachowujĈ sič tak, jak tego oczekujĈ pracownicy, czyli sĈ autokra________________
26 Zob. J. MĈczyęski, Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
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tami. […] Polki sĈ bardziej partycypacyjne niİ mčİczyĮni, majĈ wyİszy
wzglĈd na podwãadnych”27.
Analizč wspólnych cech wschodnioeuropejskiej kultury organizacyjnej
w kategoriach dziedzictwa wzorów po gospodarce folwarcznej komplikuje
fakt przynaleİnoĤci niektórych spoãeczeęstw do bizantyęskiego krčgu kulturowego. W trakcie badaę nad wičziĈ spoãecznĈ, instytucjami i ich zwiĈzkiem z samobójstwami Masaryk, a wczeĤniej Durkheim stwierdzili, İe siãa
wičzi spoãecznej roĤnie wraz z przesuwaniem sič od protestantyzmu, poprzez katolicyzm, do prawosãawia. SpecyfikĈ tego ostatniego jest podporzĈdkowanie straİnika norm moralnych (KoĤcioãa) paęstwu. Zastanówmy
sič, na ile kolektywizm prawosãawny jest silniejszy na przykãad od polskiego. PodstawĈ strukturalizacji spoãecznej sĈ w Polsce grupy rodzinno-koleİeęskie, które ksztaãtujĈ orientacje wobec innych grup i instytucji. W efekcie
osobnik dĈİy do tego, aby jego uczestnictwo w organizacji politycznej i ekonomicznej miaão taki sam charakter jak w rodzinie: emocjonalne wspóãbrzmienie, kontakty osobiste, prymat lojalnoĤci osobistej nad formalnĈ, odrzucenie bezosobowoĤci, matriarchat albo patriarchat wobec podwãadnych
itp. W latach dziewičþdziesiĈtych John Mole badaã kulturč organizacyjnĈ
w Rosji. Oto synteza wniosków z jego badaę: „PodstawowĈ jednostkĈ spoãecznĈ jest rozszerzona rodzina, powičkszona o grono bliskich przyjacióã
[…] panujĈ tu oligarchie rodzinne […] dzieci wybierajĈ zawód uprawiany
przez pokolenia ich przodków. Nadal trudno tu zostaþ dziennikarzem, jeİeli
nie jest to zawód któregoĤ z rodziców, lub dyplomatĈ, o ile nie jest sič dzieckiem dyplomaty”28. Komunistyczny system gospodarczy w Rosji mógã
funkcjonowaþ tylko „w oparciu o nieformalne siatki menedİerów i biurokratów, którzy wymieniali mičdzy sobĈ usãugi i towary. […] Teraz, po zaãamaniu sič bardziej oficjalnych struktur owe rodziny staãy sič jeszcze waİniejsze”29. Z badaę nad przedsičbiorstwami prywatnymi, które prowadziãem
we Wãocãawku, wynikaão, iİ wiele z nich zwičkszyão obroty po 1990 roku,
aby niedãugo po tym zbankrutowaþ. Staão sič tak mičdzy innymi dlatego, İe
ich wãaĤciciele nie byli w stanie dokonaþ delegacji i zatrudniþ ekspertów
w tych sprawach, na których sič nie znali. Podobnie jest w Rosji, gdzie „rosyjscy szefowie nie umiejĈ jeszcze przekazywaþ czčĤci wãadzy swoim podwãadnym”30.
________________
27 A. Borowiec, Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym MĈczyęskim o sposobie sprawowania funkcji
przywódczych w róİnych krajach, dodatek do „Gazety Wyborczej” „Gazeta – Praca” 24.03.2003.
28 J. Mole, op. cit., s. 246.
29 Ibidem, s. 251.
30 Ibidem, s. 257.
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Podobieęstwo strukturalizacji spoãecznej Polski i Rosji jest zatem doĤþ
wyraĮne. Z drugiej jednak strony w Polsce stowarzyszenia ponadrodzinne
majĈ wičksze znaczenie niİ w Rosji i co za tym idzie, wičksze sĈ tu teİ doĤwiadczenia w zakresie bezosobowego uczestnictwa, co oznacza, İe formalne wymogi i bezosobowe procedury sĈ bardziej tolerowane i akceptowane.
Na podstawie dotychczasowych analiz moİemy przyjĈþ, iİ wschodnioeuropejskĈ kulturč organizacyjnĈ wyróİnia relatywnie silniejszy niİ na zachodzie Europy kolektywistyczny partykularyzm i personalizm, co oznacza, İe
bezosobowe reguãy i indywidualne zobowiĈzania wobec abstrakcyjnych
symboli, takich jak np. uczciwoĤþ czy prawda, doĤþ czčsto ustčpujĈ pierwszeęstwa zobowiĈzaniom osobistym wobec czãonków wãasnych grup rodzinno-koleİeęskich. PotwierdzajĈ to wyniki badaę realizowanych przez
D. BartkowskĈ-Nowak, która zastosowaãa technikč trzech pytaę projekcyjnych do poznania sposobu rozstrzygničcia dylematu: czy daþ Ĥwiadectwo
prawdzie i naraziþ na straty przyjaciela, czy postĈpiþ odwrotnie, a nastčpnie
porównaãa wyniki wãasnych badaę z wynikami badaę mičdzynarodowych
Trompenaarsa i Hampden-Turnera. Okazaão sič, İe polscy respondenci
mniej wičcej dwukrotnie rzadziej wybierali opcjč wiernoĤci prawdzie niİ na
przykãad respondenci w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Finlandii, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Z kolei wyniki podobne do polskich uzyskano
w Rosji, Serbii, Czechach i Buãgarii31.

5. STAN PSYCHICZNY JAKO EFEKT
HISTORII GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ
ORAZ JEGO ZWIćZEK Z ROZWOJEM GOSPODARCZYM
ZwiĈzek stanu psychicznego z rozwojem gospodarczym jest niezwykle
zãoİony. Pewne jest tylko to, İe istnieje. Natomiast nie jest oczywiste, na ile
jest skutkiem, a na ile jednĈ z przyczyn tej bardzo poİĈdanej kategorii ekonomicznej. Gwoli ĤcisãoĤci dodaþ naleİy, İe spodziewamy sič tu raczej zaleİnoĤci interakcyjnej niİ przyczynowej, co naleİy rozumieþ tak, iİ zaspokojenie potrzeb pracowników zwičksza ich komfort psychiczny, a to owocuje
bardziej wydajnĈ pracĈ. Z kolei wičksza wydajnoĤþ pracy skutkuje wičkszymi moİliwoĤciami inwestowania w humanizowanie pracy, co wpãywa na
lepszy psychiczny komfort pracy itd. W trakcie swoich dziaãaę kaİdy pracownik wydatkuje energič psychicznĈ, czyli ponosi okreĤlony koszt pracy.
Pracownik ponoszĈcy duİy psychiczny koszt pracy bčdzie sič ograniczaã do
________________
31 D. Bartkowska-Nowak, Czy urzčdy samorzĈdowe potrzebujĈ procedur kadrowych?, „SamorzĈd Terytorialny” 2001, nr 7-8, s. 92-93.
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tego, co konieczne, czyli do zachowaę formalnych, i unikaã przejawiania
inicjatywy. W codziennych sytuacjach organizacyjnych pracownicy ponoszĈcy duİy psychiczny koszt pracy postrzegajĈ rzeczywistoĤþ w taki sposób,
aby móc uzasadniþ swojĈ biernoĤþ. Z badaę nad aktywnĈ zawodowo ludnoĤciĈ trzynastu miast polskich oraz z badaę przeprowadzonych w czternastu
polskich przedsičbiorstwach wynika, İe pracownicy róİniĈcy sič poziomem
ponoszonego psychicznego kosztu pracy odmiennie postrzegajĈ te same
sytuacje organizacyjne. Ci z nich, którzy ponoszĈ maãy koszt psychiczny, sĈ
bardziej optymistyczni, bardziej nastawieni na samorealizacjč intelektualnĈ
i bardziej innowacyjni.
Koszt psychiczny wpãywa na organizacje gospodarcze podobnie jak
koszt finansowy, tyle İe w innej sferze. Wysoki poziom psychicznych kosztów pracy w danym przedsičbiorstwie moİe prowadziþ do tak silnej blokady i oporu przeciwko zmianom, İe ich wprowadzenie jest niemoİliwe bez
znacznej wymiany pracowników i kierowników32. ZwiĈzek kosztu psychicznego z rozwojem gospodarczym polega na tym, İe im wičkszy jest
koszt psychiczny, tym mniej energii psychicznej moİe byþ przeznaczone
na pracč i tym mniejsza jest jakoĤþ i iloĤþ pracy. Frustracje i stresy doĤwiadczane przez ludzi sĈ zasadniczym czynnikiem zwičkszajĈcym dyskomfort psychiczny. Dyskomfort psychiczny jest zatem równoznaczny
z ponoszeniem kosztu psychicznego. Im wičkszy dyskomfort, tym wičkszy
koszt psychiczny. Praca jest jednĈ z wielu dziedzin aktywnoĤci İyciowej
i z tego wzglčdu „konkuruje” z innymi rodzajami aktywnoĤci o zasoby
energii psychicznej. Wynika stĈd prosty wniosek, İe im wičkszy jest dyskomfort psychiczny doĤwiadczany w róİnych sferach İycia, tym mniej
energii psychicznej moİe byþ przeznaczone na pracč, tym niİsza jest jej iloĤþ,
jakoĤþ i innowacyjnoĤþ.
Jak sič to ma do porównaę Wschodniej i Zachodniej Europy? W Europie
Wschodniej mamy do czynienia z relatywnie silniejszym natčİeniem czynników sprzyjajĈcych dyskomfortowi psychicznemu i niİszym natčİeniem
czynników sprzyjajĈcych dobrostanowi psychicznemu. Z doĤþ drobiazgowych analiz wielu równaę regresji, dokonanych przez P. Bohnke, wynika, İe
najsilniejszĈ determinantĈ róİnic narodowych wskaĮników dobrostanu psychicznego jest bogactwo danego kraju mierzone produktem krajowym brutto na jednego mieszkaęca i zwiĈzany z tym poziom stopy İyciowej. Drugim
co do waİnoĤci czynnikiem jest spoãeczna integracja, czyli czčstoĤþ kontaktów z innymi ludĮmi, spoistoĤþ rodzin i dostčpnoĤþ pomocy ze strony innych ludzi w przypadku trudnoĤci İyciowych. Natomiast trzecim czynni________________
32

Zob. J.T. Hryniewicz, op. cit., s. 64-104.
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kiem sprawczym dobrego stanu psychicznego jest stan spoãeczeęstwa, czyli
ocena usãug publicznych i szans zrealizowania aspiracji i potrzeb przez
mieszkaęców danego kraju33. SpoĤród tych czynników tylko jeden – integracja spoãeczna na poziomie rodzinnym – ma w krajach wschodnioeuropejskich relatywnie korzystny przebieg.
Dla oceny stanu psychicznego pracowników i kierowników wschodnioeuropejskich waİne znaczenie majĈ równieİ opisane wczeĤniej zjawiska
kulturowe. Realizowanie wzorów wãaĤciwych gospodarce rynkowej nie ma
we wschodnioeuropejskich spoãeczeęstwach spontanicznego charakteru.
Wzory te sĈ czymĤ odmiennym od utrwalonego rdzenia kulturowego. SĈ
one wyuczone i ich stosowanie musi byþ poprzedzone aktem refleksji. Natomiast taki akt intelektualny doĤþ czčsto jest poprzedzony analizĈ krytycznĈ
wãasnego dziedzictwa kulturowego i zachowaę wspóãrodaków pielčgnujĈcych swojĈ toİsamoĤþ kulturowĈ i narodowĈ. W tym tkwi trudnoĤþ przystosowania sič takich krajów jak Polska do wyzwaę gospodarki globalnej
i opartej na wiedzy. Mieszkaęcy krajów „przodujĈcych w dziele globalizacji” sĈ w znacznie lepszej sytuacji. Globalizacja opiera sič na wzorach kulturowych wytworzonych w tych krajach. Dla ludzi uksztaãtowanych w owych
kulturach dostosowanie sič do globalizacji czy gospodarki opartej na wiedzy
ma charakter kontynuacji dotychczasowego dziedzictwa kulturowego. Dostosowanie takie ma charakter o wiele bardziej spontaniczny, nie wymaga
pogãčbionej analizy otoczenia. âĈczy sič z wydatkowaniem relatywnie
mniejszej iloĤci energii psychicznej i wičkszym komfortem psychicznym.
Natomiast w krajach importujĈcych nowe wzory kulturowe zuİywa sič relatywnie wičcej energii psychicznej na ich przyswojenie i nie wystarcza jej na
wypracowanie innowacji oraz wãasnych powaİnych propozycji rozwojowych. Zaãóİmy, İe wskaĮnikiem dobrostanu psychicznego jest zadowolenie
z róİnych aspektów İycia. Mieszkaęcy Europy Zachodniej sĈ wyraĮnie bardziej zadowoleni niİ mieszkaęcy Europy Wschodniej. Mianowicie, zadowolenie z mieszkania mierzone w skali od 1 do 10 wynosião: w UE25 – 7,5,
w Nowej Unii – 6,7, w Polsce – 6,5, na Litwie – 5,9, na Sãowacji – 6,8, w Rumunii – 7,2, w Danii 8,4. Zadowolenie z wyksztaãcenia: w UE25 – 6,9,
w Nowej Unii – 6,4. Polska byãa tu na przedostatniej pozycji z punktacjĈ 6,2,
przed TurcjĈ – 4,7. Niezadowolenie ze stanu zdrowia mierzone w procentach: UE25 – 7,0, Cypr – 1, Wãochy – 2, Dania, Francja, Grecja po 4, âotwa,
Litwa, Polska – po 19. Optymizm co do przyszãoĤci, mierzony podobnie jak
________________
33 P. Bohnke, First European Quality of Life Survey: Life Satisfaction, Happiness and Sense of Belonging, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin
2005, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/91/en/1/ef0591en.pdf, s. 89 i n. [dostčp: 15.06.2013].
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w opisywanych tu badaniach, w krajach UE25 deklarowaão 64% badanych.
W krajach Nowej Unii 63%, natomiast w Danii 93%. Polska, z 68% optymistów, zajmowaãa tu „doĤþ dobre”, ósme miejsce od koęca, wyprzedzajĈc
m.in. Francjč – 45%, Buãgarič – 49% i Sãowacjč 41%. Jak widaþ, poziom zadowolenia İyciowego Polaków jest nieznacznie niİszy od przecičtnego
w krajach wschodniej czčĤci Europy, natomiast optymizm wobec przyszãoĤci
jest nieco wičkszy34.
W jednym z sondaİy Europejczykom zadano pytanie o to, czy stan
zdrowia fizycznego w ciĈgu ostatnich czterech tygodni byã powodem tego,
İe osiĈgnčli w pracy lub innej regularnej aktywnoĤci mniej, niİby chcieli.
Przecičtnie w Europie 54% ludzi nie doĤwiadczyão nigdy czegoĤ takiego,
a 46% tak. W Polsce doĤwiadczyão tego z róİnĈ intensywnoĤciĈ 58% respondentów, a 42% nigdy. Najzdrowsi wydajĈ sič mieszkaęcy Luksemburga
i Wielkiej Brytanii, z których aİ 65% nigdy nie doĤwiadczyão takiego stanu
rzeczy. SpoĤród krajów UE najmniej odporni sĈ Sãowacy – tylko 30% nigdy
w ciĈgu ostatnich czterech tygodni zdrowie nie przeszkadzaão w pracy. ZaskakujĈce jest, İe Wãochom sãabe zdrowie przeszkadza w pracy – tylko 42%
deklaruje, iİ tak nie jest, identycznie jak w przypadku Wčgrów i Polaków.
Jednak per saldo mieszkaęcy krajów Europy Wschodniej nowo przyjčtych do
UE cechujĈ sič wyraĮnie wičkszymi problemami zdrowotnymi niİ mieszkaęcy krajów „starej Unii”35. Nie ulega wĈtpliwoĤci, İe ĤwiadomoĤþ tego, iİ
zdrowie przeszkadza w osiĈganiu zamierzeę, nie moİe sič nie odbiþ na psychice czãowieka. W tych krajach, w których stan zdrowia daje sič we znaki
ich mieszkaęcom, moİemy oczekiwaþ znacznie wičkszego dyskomfortu
psychicznego niİ tam, gdzie tak nie jest. W cytowanym wczeĤniej sondaİu
znalazão sič takİe pytanie o to, czy jakieĤ problemy emocjonalne w ciĈgu
ostatnich czterech tygodni byãy powodem tego, İe osiĈgničcia w pracy lub
innej regularnej aktywnoĤci byãy mniejsze od oczekiwanych. Odpowiedzi
„nigdy” udzielião 61% mieszkaęców UE i np. 77% mieszkaęców Luksemburga. Na tym tle mieszkaęcom krajów Europy Wschodniej emocje wyraĮnie przeszkadzajĈ w pracy. Relatywnie najgorzej jest pod tym wzglčdem na
Sãowacji, gdzie tylko 39% udzielião odpowiedzi „nigdy”, w Buãgarii – 42%
i w Polsce – 43%. WĤród krajów „starej Unii” tylko Wãochy i Austria uzyskaãy wskaĮniki podobne do krajów Europy Wschodniej mieszczĈce sič
w przedziale 46-49% (Litwa, Estonia, Wčgry, âotwa, Rosja)36. Problemy
________________
34 W. Keck, J. Delhey, WZB, Subjective Well-Being, [w:] Quality of Life in Europe, European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2004, s. 63-70, http://www.
eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/105/en/1/ef04105en.pdf [dostčp: 20.06.2013].
35 Eurobarometer, Mental Well-being, Special Eurobarometer, May 2006, s. 14.
36 Ibidem, s. 20.
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emocjonalne takie jak depresja czy niepokój mogĈ powodowaþ mičdzy innymi skrócenie czasu poĤwičcanego na pracč lub inne czynnoĤci İyciowe.
W skali UE25 przytrafia sič to 12% respondentów, ale w Polsce 19% i na
âotwie 20%, natomiast w Irlandii, Austrii, Danii, Wielkiej Brytanii i Czechach 9-10%. Czy niepokój i depresja powodujĈ, İe pracč wykonuje sič mniej
starannie? Odpowiedzi twierdzĈcych Ĥrednio w UE jest 14%, w Polsce, Grecji, na âotwie i Litwie – 22-23%. Podobnie mieszkaęcy Europy Wschodniej
relatywnie czčĤciej deklarowali, İe problemy emocjonalne i zdrowotne majĈ
wpãyw na ich aktywnoĤþ spoãecznĈ, tj. spotkania ze znajomymi, krewnymi
itp. Tak odpowiadali respondenci ze Sãowacji, Litwy, âotwy i Polski oraz
z dwóch krajów „starej Unii”: Wãoch i Austrii (od 47 do 56%)37. Pytano takİe
o bardziej szczegóãowe problemy. I tak na przykãad okazaão sič, İe Wãosi,
Litwini, Polacy i Wčgrzy sĈ aİ tak schorowani, İe majĈ trudnoĤci
z przesuwaniem stoãu, operowaniem odkurzaczem i noszeniem zakupów –
32-34% odpowiedzi twierdzĈcych38. I jak tu nie wierzyþ w stereotypy, np.
o dolce far niente. Jak widaþ, wyniki badaę porównawczych sĈ doĤþ podobne
do wyników badaę nad kosztem psychicznym w polskich fabrykach. Im
wičksze sĈ napičcia psychiczne, tym mniejsza iloĤþ i jakoĤþ pracy.
Za takim ujčciem przemawiajĈ wyniki badaę nad zadowoleniem z pracy. Jak jednak wiadomo, nie kaİde zadowolenie z pracy owocuje wysokim
poziomem motywacji pracowniczych. Zgodnie z teoriĈ Herzberga czynnikiem sprawczym motywacji do pracy jest taki rodzaj zadowolenia z pracy,
który jest nastčpstwem zaspokojenia potrzeb samorealizacyjnych. W jednym
z sondaİy europejskich zadano mičdzy innymi pytania o to, czy praca daje
dobre perspektywy rozwoju i awansu, czy kwalifikacje znajdujĈ zastosowanie, czy pracownik ma wpãyw na decyzje i czy praca jest dobrze pãatna39.
Uzyskane rezultaty przeksztaãcono w syntetycznĈ zmiennĈ zadowolenia
z pracy. Zmienna ta daje moİnoĤþ przewidywania poziomu motywacji do
pracy w róİnych krajach, a to dlatego, İe uİyte wskaĮniki wykazujĈ silny
zwiĈzek z czynnikami motywacyjnymi wskazanymi przez Herzberga. Intelektualny zwiĈzek czãowieka z pracĈ sprawia, iİ traktuje on jĈ jak osobiste
wyzwanie i jest skãonny zaangaİowaþ sič w jej dobre wykonanie. Skutkuje
to mniejszĈ koniecznoĤciĈ programowania i nadzorowania pracy, a takİe
wičkszĈ innowacyjnoĤciĈ pracowników. Róİnice w poziomie zadowolenia
z pracy w poszczególnych krajach nie sĈ zbyt duİe, niemniej poznawczo
doĤþ wartoĤciowe. W tym przypadku róİnice mičdzy „starĈ” i „nowĈ” UniĈ
sĈ mniej widoczne i „przeãamane” podziaãem na póãnoc i poãudnie Europy.
________________

Ibidem, s. 25, 27.
Ibidem, s. 5.
39 Ibidem, s. 21-22.
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Najniİszy poziom zadowolenia z pracy notujemy bowiem w krajach Europy
Wschodniej oraz we Wãoszech, w Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Jak widaþ, sĈ
to kraje relatywnie mniej zaawansowane gospodarczo. Ponadto sytuujĈ sič
one poniİej przecičtnego poziomu wskaĮnika innowacyjnoĤci obliczonego
dla dwudziestu pičciu krajów UE40. OczywiĤcie, nie naleİy z tego wyprowadzaþ wniosku, İe niski poziom zadowolenia z pracy jest wyãĈcznym powodem niskiej wydajnoĤci pracy i maãej innowacyjnoĤci. Zgodnie z wczeĤniejszym ustaleniem jest o wiele bardziej prawdopodobne, iİ mamy tu do
czynienia ze zwiĈzkiem interakcyjnym. Trzeba teİ zaznaczyþ, İe dla rozwoju gospodarczego nieco waİniejsze sĈ czynniki instytucjonalne i polityka
gospodarcza.
Przestrzeę europejskĈ róİnicujĈ dwa rodzaje podziaãów: na krčgi kulturowe definiowane religijnie oraz na odmienne kompleksy gospodarcze.
OmówiliĤmy te róİnice w przekrojach: katolickoĤþ versus protestanckoĤþ
oraz zachodnioeuropejskoĤþ versus wschodnioeuropejskoĤþ. Wspóãczesne
badania porównawcze dowodzĈ trwaãoĤci podziaãów religijno-kulturowych.
Natomiast wpãyw komunizmu na ksztaãtowanie sič kultury organizacyjnej
byã dostrzegalny, ale raczej wtórny wobec tradycji wschodnioeuropejskiego
kompleksu gospodarczego. Relatywne zapóĮnienie cywilizacyjne oraz niedopasowanie kultury organizacyjnej do wzorów gospodarki rynkowej wiĈİe
sič z relatywnie wyİszym kosztem psychicznym ponoszonym przez mieszkaęców Europy Wschodniej. Europejskie badania nad komfortem psychicznym zrealizowane w krajach UE dowodzĈ, İe stan psychiczny mieszkaęców
„Nowej Unii” jest wyraĮnie gorszy. Wyniki badaę nad dyskomfortem psychicznym zostaãy odniesione do problemów zwiĈzanych z pracĈ. Okazaão
sič, İe relatywnie duİy dyskomfort psychiczny powoduje duİe straty energii psychicznej i sprawia, İe iloĤþ i jakoĤþ pracy poszczególnych pracowników w Europie Wschodniej sĈ niİsze.
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