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Dziedzictwo Szlachty Zaściankowej czynnikiem  

współczesnego patriotyzmu i sukcesu biznesowego 

Na wstępie przyjmujemy założenie najważniejsza jest aktywność gospodarczą człowieka 

określająca bezpośrednio poziom osiąganego dobrobytu. Następnie podejmujemy próbę 

odpowiedzi na pytanie, jakie konsekwencje dla tej aktywności ma dziedzictwo szlachty 

zaściankowej. Otóż dalej zakładamy, iż przyczyną ludzkiej aktywności jest potrzeba rozumiana 

jako uczucie braku czegoś. Mierząc się z tym problemem, ludzie podejmują działalność 

gospodarczą polegającą na przetwarzaniu zasobów przyrody. Potrzeby są nieograniczone, zasoby 

zaś wprost przeciwnie, stąd pojawia się uzasadnienie dla ekonomii jako nauki o gospodarowaniu 

na każdym poziomie agregacji. To ekonomia podpowiada nam jak postępować, aby w ramach 

posiadanych możliwości osiągnąć jak najwyższy poziom satysfakcji. Zależy to od człowieka 

uruchamiającego proces gospodarczy, to człowiek jest sprawcą wszelkiego doczesnego porządku, 

także porządku gospodarczego, sprawnie funkcjonujących systemów, jeśli nie buduje ich w 

sprzeczności do systemów naturalnych i do obowiązujących wartości. Ale ten sam człowiek 

jest/może być przyczyną nieporządku, wadliwych systemów i szkodliwych rozwiązań. 

W świetle powyższych uwag, hipotezę główną niniejszego wykładu formułuję jako 

stwierdzenie, iż atrybuty szlachty zaściankowej pozytywnie wpływają na aktywność biznesową 

oraz współczesny patriotyzm. Pod pojęciem patriotyzmu współczesnego (w czasie pokoju) 

rozumiem przede wszystkim patriotyzm ekonomiczny.  

Historia współczesnej ekonomii rozpoczyna się w 1776 roku. Przez 6000 lat poprzedzających 

ową słynną datę temat, który dominuje przez większość życia prawie każdego człowieka – 

zarabianie na życie – nie doczekał się żadnego kluczowego dzieła. Przez tysiąclecia, od czasów 

Rzymu poprzez wieki ciemne i renesans, ludzie w pocie czoła pracowali, by zapewnić sobie byt. 

Niekiedy ledwie uchodząc z życiem. Nieustannie groziła im śmierć, choroby, głód, wojna i niskie 

płace. Tylko niewielu szczęśliwców – głównie władców i arystokratów – żyło w dostatku i miało 

czas wypoczywać, ale nawet ich życie było skromne jak na nasze standardy. Życie zwykłych ludzi 

przez całe wieki prawie się nie zmieniało. Zarobki realne na głowę były takie same rok po roku, 

dekada po dekadzie. W owej epoce, gdy średnia długość życia w Anglii wynosiła 40 lat, Thomas 

Hobbes powiedział o życiu człowieka, że jest „samotne, nędzne, niemiłe, brutalne i krótkie”1. 

 
1 M. Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli, Wydawnictwo FIJORR 

PUBLISHING, Warszawa 2012, s. 33.  



I wtedy nadszedł rok 1776, gdy nadzieja i rosnące oczekiwania zapukały do serc zwykłych 

ludzi, za sprawą dwóch fundamentalnych wolności: 

▪ wolności politycznej – za sprawą amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. 4 lipca 1776 

Thomas Jefferson ogłaszając „życie, wolność i swobodę ubiegania się o szczęście” 

niezbywalnymi prawami, położył tym samym prawne podwaliny nowego narodu, 

▪ wolności przedsiębiorczości – za sprawą opublikowania w Londynie cztery miesiące 

wcześniej (9 marca 1776 r.) monumentalnego dzieła: „Badania nad naturą i przyczynami 

bogactwa narodów” – autorstwa Adama Smitha. 

Zawarł on tam uniwersalną receptę na bogactwo i finansową niezależność. Swoją wizję 

gospodarki nazwał systemem wolności naturalnej, dzisiejsi ekonomiści nazywają tę wizję 

modelem klasycznym, potocznie zaś bardzo często mówi się o gospodarce rynkowej. 

 Trzy fundamenty modelu klasycznego, to: 

▪ Wolność: prawo do wytwarzania i wymiany towarów, pracy i kapitału zgodnie z interesem 

własnym, 

▪ Konkurencja: jednostki mają prawo do konkurowania w produkcji i wymianie dóbr, 

▪ Sprawiedliwość: działania jednostek muszą być uczciwe i sprawiedliwe, zgodne z 

normami społecznymi. 

Adam Smith zauważył, że w działaniach rynkowych poszczególne jednostki, bazując na 

swojej racjonalności, dobierają optymalne środki w celu maksymalizowania własnych korzyści. 

Dlatego też człowiek taki zdobywa odpowiednią wiedzę, aby nakłonić drugiego do dogodnego 

dla siebie kontraktu. Odwołuje się wtedy do egoizmu drugiej osoby, albowiem jemu przyświeca 

podobny cel. „Daj mi to, czego ja chcę, a otrzymasz to, czego ty chcesz: oto znaczenie każdej 

takiej propozycji, i to jest właśnie sposób, w jaki otrzymujemy nawzajem od siebie największą 

część usług, których potrzebujemy. Nie od przychylności rzeźnika czy piekarza oczekujemy 

naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do humanitarności, lecz 

do egoizmu i nie mówimy im o naszych własnych potrzebach, lecz o ich korzyściach”2. 

Takim postawom autentycznie sprzyjają atrybuty szlachty zaściankowej, co zostało pokazane 

w prezentacji. 

 

 
2 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954, s. 20. 
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Dlaczego temat jest ważny?

Dlatego, że wszystkie jego człony są ważne. Myślę, że 
obserwując to co dzieje się dzisiaj dookoła Nas, to może 
niepokoić, stąd dziedzictwo/wierność wartościom tradycyjnym 
jest/musi być bezcenne, a dla ekonomistów szczególnie ważny 
jest sukces biznesowy

Stąd pierwsza teza mojego wykładu: Gospodarka, biznes 
(współczesny) musi być oparty na wartościach (potrzebuje 
filaru), w przeciwnej sytuacji jest mała szansa aby był 
prawdziwie konkurencyjny w długim okresie.

ALE NAWET NIEEKONOMIŚCI MUSZĄ PRZYZNAĆ, IŻ

Świat ludzkich spraw to w przeważającej mierze świat 
gospodarki, pracy, celów ekonomicznych.
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Znaczenie gospodarki 

współcześnie!

Skąd jej waga?

Czy coś się zmieniło? (w porównaniu z 

przeszłością, czy używanie przymiotnika „współczesna/y” 

jest uzasadnione)

Teraz trochę podstaw ekonomii!

-przyczyną sprawczą wszystkiego są potrzeby,

-ludzie w sposób naturalny starają się je zaspokajać na 
jak najwyższym poziomie.
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Geneza ekonomii i koncepcji 

homo oeconomicus
Rok 1776 przynosi dwie fundamentalne wolności:

▪ wolność polityczną – za oceanem

▪ wolność przedsiębiorczości – w Londynie opublikowano 
„Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” –
Adama Smitha

Fundamenty koncepcji:

▪ wolność i racjonalność,

▪ maksymalizacja subiektywnie określonych celów,

▪ egoistyczna motywacja w podejmowaniu decyzji 
gospodarczych.

4



Druga teza mojego wykładu:

Jest nią stwierdzenie, iż kluczową wartością z 

punktu widzenia zaspokojenia potrzeb 

(podnoszenia poziomu dobrobytu 

ogólnonarodowego) jest WOLNOŚĆ 

przedsiębiorczości. 
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Trzy fundamenty modelu 

klasycznego:

▪ Wolność: prawo do wytwarzania i wymiany towarów, 

pracy i kapitału zgodnie z interesem własnym,

▪ Konkurencja: jednostki mają prawo do konkurowania w 

produkcji i wymianie dóbr,

▪ Sprawiedliwość: działania jednostek muszą być uczciwe i 

sprawiedliwe, zgodne z normami społecznymi.
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ATRYBUTY SZLACHECTWA 

(SZLACHTY ZAŚCIANKOWEJ):

▪ Wolność,

▪ Niezależność ekonomiczna, praca na swoim, obrabianie 

ziemi – swojej własności,

▪ Honor, Uczciwość, Religijność.
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Gospodarka rynkowa 

uwiarygodnia koncepcję
człowieka ekonomicznego

Liczne koncepcje ekonomiczne są tylko dlatego uznawane za

wybitne, ponieważ zostały stworzone dla opisu

dominującej gospodarki.

Hegemonia kulturowa cywilizacji zachodniej, czyli systemu

społeczeństwa rynkowego wydaje jednoznaczny werdykt,

które doktryny są właściwe.
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Skoro tak, to skąd biorą się
kłopoty cywilizacji 

zachodniej?

Dla nieuprzedzonych badaczy sprawa jest dość oczywista.

Przyczyną tego sukcesu jest chrześcijaństwo!

To ono sprawiło, że Europa i Stany Zjednoczone otworzyły się

na wolny rynek, zbudowały demokratyczne struktury,

zbudowały technikę i naukę i za pośrednictwem wszystkich

tych elementów zawojowały świat.
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 Ekonomista rządu chińskiego Zhao Xiao –

autor eseju „Gospodarki rynkowe z Kościołami a

gospodarki rynkowe bez Kościołów” – formułuje tezę, iż

źródłem zachodniego sukcesu gospodarczego jest lęk

przed sądem ostatecznym. „Gospodarka rynkowa jest

skuteczna, ponieważ zniechęca do próżniactwa, lecz

może także zachęcać do kłamstwa i krzywdzenia innych.

Dlatego wymaga moralnej podpory”.

A tę daje wyłącznie chrześcijaństwo, które przypominając, że

przyjdzie nam zdać sprawę z naszego życia przed

Wszechmocnym, sprawia, że gospodarka rynkowa ma

duszę, a jej uczestnicy nie zabijają się wzajemnie, ale

budują wspólny rynek. 10



Powróćmy do dziedzictwa Szlachty 

zaściankowej! W sferze makroekonomicznej

Powiedziałem już o wartościach, które czyniły Szlachtę 
„przytomną ekonomicznie”, rozumiejącą znaczenie pracy i jej 
konsekwencji dla pomyślności ekonomicznej. Wcześniej 
wskazałem trzy wartości, rozwińmy to do:

1. WOLNOŚĆ,

2. WŁASNOŚĆ,

3. UMIŁOWANIE ZIEMI,

4. RELIGIJNOŚĆ, wierność religii rzymsko-katolickiej,

5. DBAŁOŚĆ O NAUCZANIE DZIECI.

Nazywam to kanałami transferu tradycji szlacheckiej na 
dobrobyt ogółnonarodowy.
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Ale, ten dobrobyt jest wytwarzany na poziomie 

mikroekonomicznym!

Czyli w biznesie

Tutaj decydującą rolę odgrywa druga grupa atrybutów
Szlachty Zaściankowej:

1. Praca na swoim,

2. Świadomość efektów swojej pracy, jako
konsekwencji określonej postawy/aktywności,

3. Honor - dotrzymywanie słowa,

4. Gościnność, uczciwość,

5. Herb – jego posiadanie było powodem do dumy.
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Czym zatem jest patriotyzm?

Definicji jest wiele (patria – łac. Ojczyzna). 

Najogólniej więc patriotyzm – to postawa szacunku, 

umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć 

ponoszenia za nią ofiar i pełna gotowość do jej 

obrony w każdej chwili.
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W  takim  razie, co jest istotą rozwiązania?

JAK POWINNA BRZMIEĆ REKOMENDACJA?

Chodzi o to:

aby Ojczyzna (myślenie w kategoriach

narodowych) było istotnym kryterium

decyzyjnym wyborów konsumpcyjnych,

inwestycyjnych, alokacyjnych… , ogólnie

biznesowych i gospodarczych.
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Jak wygląda ten obraz A.D. 2020?

Niestety chyba bardziej ciemny niż jasny!

bardziej pesymistyczny niż optymistyczny!

Nie powinniśmy być jednak nazbyt pesymistyczni, 
bywały już okresy, kiedy bywało (wydaje się) więcej 
zagrożeń.  



Konkluzja

Okazuje się, że sytuacja nie jest nazbyt 
skomplikowana, jest jeden warunek poprawy 
poziomu dobrobytu ogólnonarodowego -

konkurencyjna gospodarka 
A zatem nasuwa się klasyczne pytanie: jak żyć, aby 

to osiągnąć?
W PRAWDZIE, W ZGODZIE Z WŁASNYM 

SUMIENIEM,  w poszanowaniu tego co 
nazywamy

DZIEDZICTWEM



Dziękuję za uwagę
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