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Etos mieszczañski i jego odmiany (ujêcie Marii Ossowskiej)
Bourgeois ethos and its varieties (in Maria Ossowskas interpretation)

Celem niniejszych rozwa¿añ jest rekonstrukcja i uporz¹dkowanie pogl¹dów
Marii Ossowskiej, odnosz¹cych siê do zagadnieñ moralnoci mieszczañskiej. Powiêcona tej problematyce ksi¹¿ka Moralnoæ mieszczañska, wydana w 1956 roku,
by³a inspirowana chêci¹ wyjanienia narastaj¹cych nieporozumieñ zwi¹zanych
z zagadnieniami moralnoci mieszczañskiej. Wspó³czenie daje siê zaobserwowaæ w spo³eczeñstwie polskim wzmo¿one zainteresowanie pewnymi elementami
mieszczañskiego stylu ¿ycia. Wyra¿a siê to m.in. w zainteresowaniu problematyk¹ biznesu. Wzory osobowe propagowane w mediach wydaj¹ siê czêsto nawi¹zywaæ do katalogu tradycyjnych cnót moralnoci mieszczañskiej.
Dokonana przez Ossowsk¹ rekonstrukcja pogl¹dów moralnych mieszczañstwa by³a wyrazem zwrotu w jej twórczoci. Ujmuj¹c moralnoæ jako pewien typ,
rozpatrywa³a j¹ w po³¹czeniu z elementami uznawanymi za moralnie obojêtne.
Maria Ossowska wiadomie nawi¹za³a do pojêcia etosu.
To pojêcie etosu i nam bêdzie przychodzi³o z pomoc¹, niepodobna bowiem odrywaæ moralnoci od tego szerszego t³a1.

Etos traktuje jako pojêcie metodologiczne, wzorcowe. Dziêki swoistym cechom: elastycznoci i p³ynnoci pozwala na porz¹dkowanie rzeczywistoci tam,
gdzie nauka jeszcze nie mo¿e dokonaæ pomiaru, szeregowanie za ujawnia ró¿ne
1

M. Ossowska, Moralnoæ mieszczañska, Warszawa 1985, s. 27.
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formy przejciowe badanego zjawiska2. Operuj¹c pojêciem etosu jako typem idealnym w rozumieniu Weberowskim, ró¿ni siê sposobem jego konstruowania. Nie
jest to, jak chcia³ Weber, zespó³ cech w postaci czystej, nigdy nie zrealizowanej,
tylko zbiór cech najbardziej pospolitych, a przez to najszerzej wystêpuj¹cych w badanej rzeczywistoci spo³ecznej3.
Maria Ossowska zalicza³a normy moralne mieszczañstwa do eudajmonistycznego nurtu w etyce. Idee szczêcia osobistego s¹ tu oparte na pieni¹dzach. Jest to
dynamiczny typ moralnoci, daj¹cy siê okreliæ jako zespó³ przekonañ, który odznacza siê zmienn¹ koncepcj¹ powodzenia i katalogiem cnót potrzebnych do jego
osi¹gniêcia. Rozwój wzoru osobowego klasy redniej zapocz¹tkowa³ Hezjod. Jego
charakterystycznym rysem jest pokojowa, rolnicza orientacja. Zalecane by³o dorabianie siê maj¹tku bez u¿ycia przemocy.
Dorabianie siê w³asn¹ prac¹ to co, co Hezjod gor¹co popiera, wierz¹c, ¿e »wstyd towarzyszyæ zwyk³ biedzie, z bogactwem ³¹czy siê odwaga« 4.

Postawa ¿yciowa jest pe³na ostro¿noci, nieufnoci i ci¹g³ej asekuracji. W relacjach z innymi rz¹dzi zasada do ut des. Daj tym, co daj¹, a w³asn¹ chciwoci¹
odpowiedz na chciwoæ5 . K³adziony jest nacisk na samowystarczalnoæ gospodarcz¹. Ma ona byæ zapewniona prac¹, ³adem i oszczêdnoci¹. Mê¿czynie w d¹¿eniu do tego celu ma pomagaæ gospodarna i pracowita ¿ona.
Podobny obraz cz³owieka znajduje Ossowska w twórczoci Ezopa. Szczodroæ nie ma miejsca w jego etosie. Praca jest jego skarbem6. Stosunek do ludzi
jest ujmowany w kategoriach strat i zysków. K³amstwo, gniew czy z³e towarzystwo mog¹ przysporzyæ wielu szkód, dlatego nale¿y ich unikaæ. W przyjani liczy
siê przede wszystkim pomoc. Nale¿y przyjaniæ siê tylko z tymi, którzy nam w jaki sposób mog¹ pomóc. W analizowanych wzorach nie ceni siê pochodzenia ani
s³awy, urody lub wygl¹du zewnêtrznego. Bardzo mocno podkrelane s¹ funkcje
sêdziowskie bogów. Sprawiedliwoæ i prawo s¹ respektowane znacznie silniej tu
ni¿ w etosie rycerskim7.
Maria Ossowska uznaje dyrektywy Hezjoda i Ezopa za bli¿sze idea³om mieszczañskim ni¿ szlacheckim. Analogie z moralnoci¹ mieszczañsk¹ wp³ywaj¹ na
szczególne powodzenie Ezopa w wieku XVIII w Anglii. [...]. Odrêbnoæ tego etoTam¿e, s. 377378.
B. Mejbaum, Analiza etosu i wzoru osobowego jako pojêæ metodologicznych w pracach Marii
Ossowskiej i Maxa Schelera, Studia Filozoficzne 1989, nr 6, s. 85; M. Ossowska, Moralnoæ
mieszczañska... , s. 376380.
4
M. Ossowska, Etos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1985, s. 43.
5
Tam¿e, s. 44.
6
Tam¿e, s. 47.
7
Tam¿e, s. 4647.
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su w stosunku do etosu Homerowego nie wymaga chyba bardziej szczegó³owych
komentarzy8 .
Moralnoæ mieszczañska stanowi zespó³ dyrektyw i tylko tych czynów, które
s¹ przez nie sankcjonowane, uwa¿anych za typowe dla ró¿nych rodowisk europejskich od po³owy XIX w. do czasów wspó³czesnych9. Trudno ustaliæ, czy powsta³y one w rodowisku mieszczañskim, czy poza nim. Jako reprezentatywny
zespó³ pogl¹dów wykazuje pewn¹ analogiê do moralnoci chrzecijañskiej. Moralnoæ chrzecijañska jako jednolity twór historyczny nie istnieje i nie mo¿na
takiego jednolitego wzoru znaleæ nawet w Ewangeliach10. Pewien jej typ, w jakim dominuj¹ cnoty miêkkie, jest wspólny ludziom, którym chrzecijañstwo
jest najzupe³niej obce. Autorka uwa¿a, ¿e tak rozumiana moralnoæ chrzecijañska nie musi byæ moralnoci¹ chrzecijan.
Ossowska prawdopodobnie wzorowa³a siê, analizuj¹c moralnoæ mieszczañsk¹, na koncepcji moralnoci purytañskiej. Ta powsta³a jako rezultat zebrania
pewnych powtarzalnych cech, wspólnie charakteryzuj¹cych etykê ró¿nych sekt11.
Taki charakter posiadaj¹ rozwa¿ania powiêcone moralnoci mieszczañskiej. Przez
Ossowsk¹ s¹ one traktowane jako próba wejrzenia w zagadnienia socjologii moralnoci. Ich celem by³o wykazanie, ¿e moralnoæ ograniczona do jednego odcinka czasu i przestrzeni w spo³eczeñstwie klasowo zró¿nicowanym dzieli siê na
ró¿ne moralnoci12.
Autorka wnikliwie analizowa³a pojêcie mieszczañstwa i drobnomieszczañstwa. S¹ to grupy spo³eczne wyodrêbniane na podstawie zró¿nicowanych kryteriów. Ossowska przytacza przyk³ady, gdzie mieszczañstwo traktuje siê jako grupê
spo³eczn¹, wyposa¿on¹ w odrêbne prawa. Przeciwstawia siê j¹ szlachcie, duchowieñstwu lub miejskiemu pospólstwu. Zgodnie z innego rodzaju ujêciem, mieszczanin to homo oeconomicus zamieszkuj¹cy w miecie. Jest to grupa wyznaczona
na podstawie czynnika ekologicznego i poprzez udzia³ w produkcji. E. Goblot
i J. Cha³asiñski widz¹ mieszczañstwo jako grupê nie nale¿¹c¹ do arystokracji, stanowi¹c¹ w miastach tzw. towarzystwo. S. Ranulf na podstawie stanu posiadania
zalicza do mieszczañstwa: sklepikarzy, rzemielników i drobnych urzêdników13.
Dla Marksa i Engelsa mieszczañstwo stanowi bur¿uazjê, czyli ogó³ uprzywilejowanych, przeciwstawiany proletariatowi. Do bur¿uazji, niezgodnie z etymologicznym znaczeniem bourg (miasto), zaliczyli oni tak¿e szlachtê. Drobnomieszczañstwo stanowili pracuj¹cy samodzielnie sklepikarze i rzemielnicy, a tak¿e
Tam¿e, s. 48.
Tam¿e, s. 13, 27.
10
Tam¿e, s. 12.
11
Tam¿e, s. 12.
12
Tam¿e, s. 9.
13
Tam¿e, s. 1416.
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ch³opi14. Ossowska zauwa¿a, ¿e ten podzia³ eliminuje klasê redni¹, sytuuj¹c drobnomieszczañstwo pomiêdzy bur¿uazj¹ a proletariatem15.
Innego rodzaju podzia³y wyró¿nia³y drobne, rednie i wy¿sze mieszczañstwo.
Drobne mieszczañstwo stanowili ludzie posiadaj¹cy wykszta³cenie podstawowe,
¿yj¹cy z pracy i posiadaj¹cy co najwy¿ej jedn¹ s³u¿¹c¹. rednie mieszczañstwo to
pracuj¹cy zawodowo, posiadaj¹cy rednie lub wy¿sze wykszta³cenie, bez w³asnych rodków lokomocji. Do tej grupy nale¿¹ równie¿ wszyscy krewni i ludzie
utrzymuj¹cy stosunki towarzyskie. Do wy¿szego mieszczañstwa nale¿¹ ludzie
bogaci, z wy¿szym lub rednim wykszta³ceniem, posiadaj¹cy liczn¹ s³u¿bê i w³asne rodki lokomocji16. Podstawy podzia³u s¹ zró¿nicowane. Stanowi¹ je zarówno
kryteria ekonomiczne, jak i moralne. Tym, co je ³¹czy, jest przekonanie, ¿e do
klasy spo³ecznej wchodzi siê nie indywidualnie, lecz z w³asn¹ rodzin¹.
Najbardziej zró¿nicowan¹ kategoriê stanowi drobnomieszczañstwo. Wed³ug
dokonanego przegl¹du stanowisk, jest to zbiorowoæ sk³adaj¹ca siê z grup drobnych urzêdników, sklepikarzy, rzemielników, wojskowych ni¿szych stopni, duchownych na ni¿szych stanowiskach oraz nauczycieli i ch³opów17.
KLASYCY MORALNOCI MIESZCZAÑSKIEJ
BENIAMIN FRANKLIN

Maria Ossowska, przystêpuj¹c do opracowania moralnoci mieszczañskiej,
opar³a siê na pogl¹dach Beniamina Franklina. Okaza³o siê, ¿e nie potrafi³a podaæ
innego motywu wyboru ni¿ pewien gotowy ju¿ obraz moralnoci mieszczañskiej18. W jej przekonaniu, do analizy najbardziej nadawa³y siê pogl¹dy B. Franklina. Trzeba by³o jednak tê ca³oæ mieæ ju¿ w g³owie zarysowan¹, ¿eby oceniæ,
¿e w³anie Franklin nadawa³ siê dla niej jako model19.
Franklin wywodzi³ siê z drobnomieszczañstwa i g³ównie do niego zwraca³
siê w swoich wskazówkach ¿yciowych. Podstawê wszelkiej wartoci stanowi³a
praca. Cz³owiek, rozumiany jako zwierzê wyrabiaj¹ce narzêdzia, powinien odznaczaæ siê postaw¹, któr¹ cechuje trzewoæ, samodzielnoæ i doczesnoæ aspiracji20. Cnota powinna byæ mierzona u¿ytecznoci¹. Jest to postawa bliska tej, jak¹
zajmowa³ Hume, g³osz¹c bezu¿ytecznoæ ascezy, jako nie przynosz¹cej cz³owiekowi ¿adnych korzyci. Wyrzeczenie, mi³osierdzie lub wstrzemiêliwoæ zachowuj¹ swój charakter niezale¿nie od tego, czy s¹ wynikiem w³o¿onego wysi³ku.
Tam¿e, s. 1820.
Tam¿e, s. 27.
16
Tam¿e, s. 1920.
17
Tam¿e, s. 2123.
18
Tam¿e, s. 24.
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Tam¿e, s. 25.
20
Tam¿e, s. 79.
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Ten sam utylitaryzm cechowa³ postawê Franklina wobec religii. Praktyki religijne
pozostawia³ i zaleca³ kobietom21. Idea³em osobowoci by³, wed³ug niego, cz³owiek godny kredytu. Zapewniaj¹ to cnoty: pracowitoci, oszczêdnoci oraz rzetelnoci w wype³nianiu zobowi¹zañ p³atniczych. Oszczêdnoæ jest po³¹czona z kultem zrównowa¿onego bud¿etu. Wi¹¿e siê to z kolei z planowoci¹ i metodycznoci¹. Do listy cnót s³u¿¹cych codziennemu metodycznemu doskonaleniu siê Franklin zalicza³ m.in. wstrzemiêliwoæ, oszczêdnoæ, porz¹dek, wytrwa³oæ w postanowieniach, pracowitoæ, szczeroæ, sprawiedliwoæ, umiarkowanie, schludnoæ, czystoæ p³ciow¹ i pokorê22. Ossowska uznaje metodycznoæ za cechê charakterystyczn¹ dla etosu mieszczañskiego. Jest wiadoma tego, ¿e ka¿da klasa
spo³eczna ma ludzi posiadaj¹cych ambicje perfekcjonistyczne. Przyk³ady takich
osób mo¿na znaleæ równie¿ wród szlachty.
Ró¿nica polega na tym, ¿e owa metodycznoæ w sferach dziedzicz¹cych tradycje rycerskie
nie wchodzi³a w sk³ad g³oszonych przez nie hase³ i nie nadawa³a stylu grupie23.

Za istotn¹ cechê etosu mieszczañskiego Ossowska uznaje równie¿ stosunek
do pieniêdzy. Przeliczanie czasu na pieni¹dze w po³¹czeniu z trosk¹, aby taka
postawa mia³a charakter powszechny, w jej przekonaniu uchodzi za cechê najbardziej odró¿niaj¹c¹ kulturê euroatlantyck¹ od kultury azjatyckiej.
M³ody kapitalizm ofiarowuje ludziom nieporównanie bardziej demokratyczn¹ niezale¿noæ, niezale¿noæ zdobyt¹ przez pieni¹dz24.

W has³ach g³oszonych przez Franklina nie ma rygoryzmu ani patosu religijnego. Jest natomiast faktem, ¿e od robienia pieniêdzy uzale¿niona jest u niego
cnota25. Zawdziêczamy im nie tylko cnotê, lecz równie¿ pozycjê spo³eczn¹.
W etosie rycerskim w sposób poredni cnota by³a uzale¿niona od stanu posiadania. Pozycjê spo³eczn¹ dawa³o bowiem urodzenie. Pieniêdzy i spraw gospodarczych nale¿a³o jakby nie zauwa¿aæ. U Franklina nikt nie wstydzi siê mówiæ
o pieni¹dzach, tu wolno przyznawaæ siê otwarcie, ¿e siê cz³owiek dorabia26.
Znamienne jest stanowisko Franklina wobec erotyki. Zalecenia jego id¹ w kierunku ograniczenia tej sfery do niezbêdnego minimum i zachowania dobrego zdrowia. Wybór ma³¿onki powinien poprzedzaæ g³êboki namys³ i rozwaga. Kobietom
zalecana jest praca w domu, wychowanie dzieci i chodzenie do kocio³a. Ponadto
winny one znaæ arytmetykê i buchalteriê. Ossowska podsumowuje to krótko: jako
program ograniczony27 . Pogl¹dy na sztukê zawar³ Franklin w stosunku do poeTam¿e, s. 7980.
Tam¿e, s. 8385.
23
Tam¿e, s. 86.
24
Tam¿e, s. 88.
25
Tam¿e, s. 89.
26
Tam¿e, s. 91.
27
Tam¿e, s. 92.
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zji. Uprawianie jej uznawa³ o tyle, o ile s³u¿y³a doskonaleniu stylu. Z biegiem lat
swoje stanowisko usztywni³, unaj¹c za omieszaj¹ce uprawianie poezji na równi
z ubóstwem i przybieraniem tytu³ów28.
LEON BATTISTA ALBERTI

W opracowaniach dotycz¹cych franklinizmu zaznaczy³y siê dwa przeciwstawne stanowiska. Jedni widzieli w nim zjawisko nowe, zwi¹zane z purytanizmem (Weber), inni za dostrzegali jego pocz¹tki we w³oskim kapitalizmie (Sombart). Maria Ossowska, zainteresowana rozstrzygniêciem sporu, powiêci³a czêæ
rozwa¿añ pogl¹dom Albertiego  reprezentanta myli wczesnego kapitalizmu.
Przedmiotem analiz sta³y siê: rola pieni¹dza, praca, bogactwo, a tak¿e cnoty moralne wzoru osobowego. Wnioski pos³u¿y³y autorce do porównania pogl¹dów Albertiego i Franklina29.
Wskazówki Franklina mia³y charakter masowy. Natomiast Alberti kierowa³
swe pogl¹dy do w¹skiej grupy spo³ecznej, któr¹ staæ by³o na zakup posiad³oci
ziemskiej i przedsiêbiorstwa przemys³owego. Ossowska nie znajduje u Albertiego tej roli, jak¹ pieni¹dze odgrywaj¹ dla Franklina. Nie ma tu sprzêgania aktywnoci gospodarczej z religi¹, traktowania bogacenia siê jako religijno-moralnego
powo³ania ani uzale¿niania cnoty od zamo¿noci30. Ze wzglêdu na postawê
¿yciow¹ i moralnoæ Alberti jest traktowany przez Ossowsk¹ jako przedstawiciel
wielkiego mieszczañstwa. By³a to grupa, w której dokona³o siê po³¹czenie elementów mieszczañskich i rycersko-szlacheckich.
Alberti mia³ celowaæ w kunszcie konnej jazdy, a w swoim traktacie o rodzinie poleca³
mê¿czynie broniæ ¿ony, domu i ojczyzny potem i krwi¹ [...]31.

Postawie mieszczañskiej zarzucano brak zrozumienia dla piêkna. Tymczasem Alberti zajmuje ci¹gle estetyczny punkt widzenia32. Ludzkie s³aboci maj¹
dla niego cechy brzydoty. Jest zwolennikiem ukazywania piêkna ludzkiego cia³a.
Moralnoæ ma dla Albertiego wymiar pe³en wdziêku i radoci. Pomijaj¹c humor,
z jakim Franklin formu³owa³ swoje zalecenia, Maria Ossowska zauwa¿a, ¿e purytanizm traktowa³ moralnoæ jako co powa¿nego i surowego33.
Generalny wniosek Ossowskiej stanowi stwierdzenie, ¿e jest nieuprawnione
traktowanie Albertiego jako prekursora Franklina.
Tam¿e, s. 93.
Tam¿e, s. 252274.
30
Tam¿e, s. 275.
31
Tam¿e.
32
Tam¿e, s. 276.
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Tam¿e.
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Jego klimat, to klimat staro¿ytnych, a nie klimat Starego Testamentu, jego umiar to ich
umiar, a nie miernoæ drobnomieszczanina34.

Autorka zastrzega, ¿e nie rozstrzyga o tym, czy w pogl¹dach Albertiego da
siê odnaleæ ducha kapitalizmu. Jej porównania mia³y charakter zestawienia obydwu etosów. Odnosi siê wra¿enie, ¿e na poparcie swej tezy Maria Ossowska cytuje pogl¹d Engelsa, wykluczaj¹cy w odniesieniu do prekursorów kapitalizmu ograniczonoæ bur¿uazyjn¹  w³aciw¹ drobnomieszczañstwu, g³ównemu odbiorcy
dzie³ Franklina35.
VOLNEY (W£. CONSTANTIN FRANÇOIS CHASSEBEUF)

Franklin wyrasta³ w atmosferze purytanizmu sprzyjaj¹cego postawie kapitalistycznej. Dla Marii Ossowskiej interesuj¹ca sta³a siê sytuacja mieszczañstwa
w kraju katolickim, w okresie poprzedzaj¹cym zwyciêstwo bur¿uazji. Takim krajem, w którym mieszczañstwo posiada³o wizjê nowego cz³owieka, by³a Francja
w XVIII wieku. Wizja ta zosta³a ukszta³towana przez naukê moraln¹, nie zwi¹zan¹ z religi¹, zawart¹ w katechizmach obywatelskich. Jednym z nich by³ katechizm opracowany przez C. F. Volneya. Obrazowa³ on wiernie has³a moralne ówczesnego mieszczañstwa francuskiego36. Jego celem mia³o byæ uwiadomienie
ludziom praw natury i zbudowanie moralnoci uwolnionej od religii, zdolnej przekszta³ciæ wiat. Moralnoæ rozumiano jako naukê cis³¹, z³o¿on¹ z prostych i niezmiennych elementów. Tworz¹ one skomplikowan¹ ca³oæ, podobn¹ do organizacji ludzkiego cia³a. Maria Ossowska upatruje w Volneyu prekursora socjologii
obyczajów. Jej twórca  E. Durkheim pragn¹³ oprzeæ na niej normy etyczne. Volney czyni³ podstaw¹ norm konstytucjê biologiczn¹ cz³owieka.
We wzorze obywatela, który stworzy³ Volney, znajduje siê, zdaniem Ossowskiej, wiele pogl¹dów zbie¿nych ze stanowiskiem Franklina. Jest to cz³owiek aktywny, a to cnota w wietle prawa natury. Jej g³ówn¹ cech¹ jest u¿ytecznoæ dla
jednostki i spo³eczeñstwa, a nie asceza. Praca jest najlepsz¹ form¹ kszta³towania
ró¿nych cnót. Zapewnia cz³owiekowi utrzymanie i zamo¿noæ przy zachowaniu
wstrzemiêliwoci i przezornoci. Solidnoæ finansowa jest najwa¿niejszym kryterium oceny cz³owieka. Podobnie jak Franklin, Volney uwa¿a, ¿e cnota jest wystarczaj¹cym warunkiem zamo¿noci37. Miernikiem cnoty cz³owieka jest jego
bud¿et. Na podstawie stosunku do pieniêdzy mo¿na okreliæ jego uczciwoæ, odpowiedzialnoæ lub patriotyzm.
Stosunek cz³owieka do pieni¹dza staje siê symptomatyczny dla jego poziomu moralnego38 .
Tam¿e, s. 382.
Tam¿e, s. 278.
36
Tam¿e, s. 279280.
37
Tam¿e, s. 292293.
38
Tam¿e, s. 294.
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W stosunkach spo³ecznych obowi¹zuje zasada sprawiedliwoci i wzajemnoci. Sprawiedliwoæ wyra¿a siê w zaleceniu takich czynów, jakich sami chcielibymy dowiadczyæ. Wzajemnoæ wyra¿a siê w realizowaniu obopólnych interesów.
Nie kradnij czy nie zabijaj to po prostu sprawa dobrej kalkulacji, tak jak sprawa mi³osierdzia, [...]. Z zasady wzajemnoci wynika, ¿e powetowaæ krzywdê mo¿na tylko na drodze restytucji39.

Maria Ossowska uwa¿a Volneya za twórcê usi³uj¹cego zbudowaæ ³ad spo³eczny na podstawie naturalnej, jego zdaniem, sk³onnoci do realizacji w³asnych
interesów.
Pogl¹dy Volneya by³y kierowane do redniego mieszczañstwa. Przemawia³
on jako kodyfikator nowej klasy, przeciwstawiaj¹cej siê wzorom feudalnym i etyce religijnej. Franklin pisa³ ¿yczliwe Rady, Volney formu³owa³ apodyktyczny
Katechizm40. Ossowska zauwa¿a, ¿e moralnoæ typu franklinowskiego nie by³a
koniecznie zroniêta z protestantyzmem. Jest ona bowiem widoczna równie¿ w kraju katolickim. Walka z religi¹, polegaj¹ca na g³oszeniu pogl¹dów hedonizmu, by³a,
jej zdaniem, dyktowana wyst¹pieniem przeciwko etyce religijnej zwi¹zanej ze
starym porz¹dkiem. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy by³o to, ¿e w ocenie efektów dzia³ania brano pod uwagê rezultat, jakim by³o szczêcie b¹d cierpienie.
Dawa³o to mo¿liwoæ stwierdzania lub uzasadniania czego. Dziêki temu etyka
zosta³a uwolniona od Objawienia i poddana autorytetowi rozumu. Istotne dla Marii
Ossowskiej jest równie¿ to, ¿e asceza i rygoryzm: cechy zarówno purytanów, jak
i wczesnego kapitalizmu w³oskiego, nie s¹ sta³ym komponentem moralnoci ofensywnych klas spo³ecznych. Otwarte pozostaje zagadnienie, dlaczego mieszczañstwo francuskie wybra³o walkê z religi¹, podczas gdy w Anglii zaanga¿owano
religiê do w³asnych celów41.
DANIEL DEFOE

Analiza angielskiego wzoru kupca, jaki Defoe stworzy³ w XVIII w., stanowi
dope³nienie rozwa¿añ g³ównych w¹tków moralnoci mieszczañskiej przed Franklinem. W Ameryce nie istnia³a klasa wy¿sza, dlatego Franklina nie interesowa³y
jej wzory osobowe. Natomiast w Anglii pozycja zamo¿nego kupca pozwala³a mu
na przechodzenie ze stanu mieszczañskiego do szlacheckiego. Przejcie do klasy
wy¿szej zapewnia³ zespó³ cnót mieszczañskich, gwarantuj¹cy zamo¿noæ. Defoe
uwa¿a³, ¿e posiadanie pieniêdzy jest nieodzownym warunkiem cnoty. Maria Ossowska odnajduje liczne analogie katalogu cnót szczegó³owych, gwarantuj¹cych zamo¿noæ, z pogl¹dami Franklina. Kupiec musi byæ wiêc pracowity, uwa¿ny,
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oszczêdny, cierpliwy i opanowany. Zalecana jest równie¿ ostro¿noæ, uczciwoæ
i systematycznoæ w prowadzeniu ksi¹g rachunkowych42. Niedopuszczalne jest
³amanie zasady solidarnoci kupieckiej poprzez obni¿anie cen. Wspólnym rysem
obydwu autorów jest szerzenie tolerancji religijnej oraz wiara w naukê i racjonalnoæ po³¹czona z antypati¹ wobec kleru.
Defoe jest bardziej wroniêty w kulturê purytañsk¹ ni¿ Franklin, chocia¿ z czasem mason bierze wyranie górê nad purytaninem43. Wed³ug Ossowskiej, zasadnicz¹ ró¿nnic¹ jest zauwa¿any w pogl¹dach Franklina brak wszelkiej myli o awansie spo³ecznym. W rozwa¿aniach Defoe wzór kupca obowi¹zywa³ do czasu wzbogacenia siê i przejcia do klasy gentlemanów. Awans spo³eczny w rozumieniu Franklina polega³ na zdobyciu bogactwa i ludzkiego szacunku w ramach swojej klasy.
Faktem pozostaje, ¿e zarówno u Franklina, jak i we franklinizmie ka¿dy ma siê
bogaciæ [...]. Maria Ossowska zauwa¿a, ¿e has³a Franklina s¹ podane jowialnie i z
humorem, natomiast u Defoe wyczuwa siê zawsze jak¹ fa³szyw¹ nutê44.
REPREZENTATYWNE CECHY ETOSU MIESZCZAÑSKIEGO
RELIGIA

Upowszechnianiu moralnoci mieszczañskiej towarzyszy³ rozwój sekt purytañskich. By³o to zjawisko wystêpuj¹ce ze szczególnym nasileniem w krajach,
w których dynamicznie rozwija³ siê kapitalizm. Max Weber najbardziej sugestywnie
zobrazowa³ zagadnienie wp³ywu sekt na kszta³towanie moralnoci mieszczañskiej.
Jego pogl¹dy zawarte w pracy Etyka protestancka a duch kapitalizmu45 sta³y siê
przedmiotem wielu analiz. Analiza i krytyka prowadzone przez Ossowsk¹ koncentrowa³y siê na uwydatnieniu zwi¹zków logicznych w pogl¹dach Webera. Krytyka jednoczenie by³a przegl¹dem czynników mog¹cych, w przekonaniu Webera, wp³yn¹æ na rozwój ducha kapitalizmu, wykazuj¹cego silny zwi¹zek z purytanizmem46.
Ossowska w odniesieniu do zasadniczych twierdzeñ Webera formu³uje szereg tez. W pierwszej stwierdza, ¿e rozwój etyki purytañskiej koincyduje z rozwojem ducha kapitalizmu. W drugiej wersji za podkrela, i¿ etyka purytañska przyczyni³a siê do rozwoju ducha kapitalizmu. Zdaniem Ossowskiej, najwa¿niejsza
jest teza ³¹cz¹ca zespó³ przekonañ moralnych z rozwojem kapitalizmu. Taki sam
charakter posiada twierdzenie, ¿e czynienie misji etyczno-religijnej z bogacenia
siê w purytanizmie jest czym nowym jako zjawisko masowe47.
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W odniesieniu do pierwszej tezy, Ossowska zwraca uwagê na trudnoci z ustaleniem, czego dotycz¹ zwi¹zki miêdzy etyk¹ purytañsk¹ a duchem kapitalizmu.
Podstawow¹ przyczyn¹ jest tu brak okrelenia ducha kapitalizmu. W pojêciu Webera jest to zbiór pouczeñ Franklina. Autorka, powo³uj¹c siê na stanowisko Lujo
Brentana, zauwa¿a, ¿e duch kapitalizmu okazuje siê zwi¹zany z etyk¹ purytañsk¹,
skoro definiujemy go przy pomocy wchodz¹cych w sk³ad tej etyki sk³adników48.
Na wiêksz¹ uwagê zas³uguje to, ¿e rady dawane przez Franklina maj¹ charakter
uniwersalny. W tym wypadku Maria Ossowska zgadza siê ze stwierdzeniem
L. Brentana, wykluczaj¹cym mo¿liwoæ zrodzenia przez purytanizm ducha kapitalizmu jako zjawiska masowego. Dodaje, ¿e purytanizm sprzyja³ kapitalizmowi, niwecz¹c pewne ludzkie opory hamuj¹ce jego rozwój49.
Porady Franklina mog¹ byæ uznawane za etykê zawodow¹ drobnomieszczañstwa. Dla Ossowskiej w¹tpliwe jest twierdzenie Webera postuluj¹ce zbie¿noæ
ducha kapitalizmu z etyk¹ kalwiñsk¹, stanowi¹c¹ par excellence etykê purytañsk¹.
Porady Franklina s¹ pozbawione pierwiastków religijnych i ciê¿aru nauki o predestynacji, nauki, której Weber przypisywa³ tak¹ rolê w wyzwalaniu ducha kapitalizmu50.
Inny zarzut odnosi siê do braku dostatecznego wyjanienia zwi¹zku wiary
w predestynacjê z duchem kapitalizmu. Dla Ossowskiej w¹tpliwa jest teza Webera o roli wiary w predestynacjê, wyzwalaj¹cej pêd do bogacenia. Zjawisko to wystêpowa³o równie¿ w sektach, które nie przyjmowa³y dogmatu o predestynacji.
Zatem to cnoty zalecane przez etykê purytañsk¹ s³u¿y³y do faktycznego bogacenia siê wyznawców51.
Wa¿niejsz¹ i w³aciwsz¹ tez¹ Webera jest ta, która mówi, ¿e etyka purytañska przyczyni³a siê do rozwoju kapitalizmu. Przemawia za ni¹ to, ¿e purytanizm
rozpowszechni³ siê g³ównie wród mieszczañstwa. Wystêpowa³ w krajach protestanckich, które cechowa³ rozwój przemys³u skupionego g³ównie w rêkach
purytanów. To pozwoli³o Weberowi na postawienie tezy bardziej ogólnej, g³osz¹cej przekonanie o tym, ¿e gdzie pojawi³ siê purytanizm, tam nastêpowa³y
podobne efekty. Maria Ossowska godzi siê z historyczn¹ tez¹ Webera o zwi¹zkach bogacenia siê z etyk¹ purytañsk¹. Wskazuj¹ na to przyk³ady Anglii, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Korekty natomiast wymaga teza o charakterze
prawa ogólnego. Ossowska, powo³uj¹c siê na Ranulfa, wskazuje, ¿e kalwinizm
nie zawsze wyzwala ducha przedsiêbiorczoci. A zatem: cnoty purytañskie przyczyniaj¹ siê do bogacenia siê z tym zastrze¿eniem, ¿e spe³nione zostan¹ pewne
okrelone warunki spo³eczne52 . Inne zastrze¿enia czyni Ossowska w zwi¹zku
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z zauwa¿an¹ u Webera tendencj¹ do przeceniania roli purytanizmu. Powo³uj¹c
siê na Brentana i Tawneya, zwraca uwagê na niedocenianie roli katolików w rozwoju kapitalizmu w Holandii.
Nie mniejszy udzia³ w rozwoju ducha przedsiêbiorczoci mieli pisarze polityczni Odrodzenia (g³ównie Machiavelli). Wa¿nym, pomijanym przez Webera
czynnikiem, by³o odkrycie nowych l¹dów, zwi¹zane z tym przemiany ekonomiczne oraz znaczny przyrost ludnoci w Europie Zachodniej. Za istotny, a równie¿
pominiêty czynnik nale¿y uznaæ wy³¹czenie sekt purytañskich z udzia³u w ¿yciu
publicznym. Aktywnoæ sekt purytañskich nale¿a³oby, zgodnie z Weberem, uznaæ
za kapitalizm pariasów, ró¿ni¹cy siê uporz¹dkowanym i metodycznym stylem
dzia³ania od awanturniczego kapitalizmu ¿ydowskiego. Nie rozwój kapitalizmu
jednak, a tylko jego charakter mo¿na by wtedy wi¹zaæ z religi¹53. Weber w niedostatecznym stopniu dostrzega³ niejednolitoæ doktryny purytañskiej. W pocz¹tkowym okresie purytanizm w kalwiñskiej formie przeciwstawia³ siê swobodnej ekspansji kapitalistycznej. W koñcu uleg³, zwalniaj¹c cz³owieka interesu od skrupu³ów. Maria Ossowska stwierdza, ¿e purytanizm nie od razu wyposa¿y³ cz³owieka
interesu w czyste sumienie. Zasada interes to interes, stwierdzaj¹ca specyfikê
praw rz¹dz¹cych ekonomi¹, z trudem torowa³a sobie drogê. Aby siê umocniæ,
musia³y zaistnieæ ku temu odpowiednie warunki ekonomiczne. Funkcjê etyczn¹
pe³ni³o równie¿ prawo poda¿y i popytu, usprawiedliwiaj¹ce podwy¿ki cen54.
Wród krytyków cytowanych przez Ossowsk¹ najwiêcej zastrze¿eñ budzi
pogl¹d Webera, ¿e g³oszona w etyce purytañskiej misja bogacenia siê jako zjawisko masowe by³a czym nowym. Autorka, powo³uj¹c siê na stanowisko Brentana,
wskazuje na rozwijaj¹cy siê od staro¿ytnoci handel w pó³nocnych W³oszech.
Znane by³o w redniowieczu zalecenie s³u¿enia Bogu przez pracê. W etyce scholastycznej, wed³ug Sombarta, nie wystêpuje idea³ ubóstwa. wiêty Tomasz nie
sprzeciwia³ siê mo¿liwoci awansu spo³ecznego poprzez bogacenie siê. Zaleca³
jedynie cnotê z³otego rodka pomiêdzy sk¹pstwem a rozrzutnoci¹. Zakaz brania
procentów od po¿yczek pieniê¿nych wi¹za³ siê z zaleceniem inwestowania. Zysk
musia³ tu byæ po³¹czony z ryzykiem. To zjawisko istotnie oddzia³a³o na rozwój
kapitalizmu. Podstawowe cechy moralnoci mieszczañskiej wykszta³ci³y siê w
cechach rzemielniczych. Zastrze¿enia Webera budzi³o upatrywanie prekursora
kapitalizmu w Albertim. Ossowska przyznaje racjê Weberowi55.
W rekapitulacji uwag o pogl¹dach Webera autorka nie przywi¹zuje wiêkszej
wagi do tezy o zwi¹zkach etyki purytañskiej z rozwojem ducha kapitalizmu. Z powodu naros³ych niejasnoci trudno tu o wyrane stanowisko. Nie budzi w¹tpliwoTam¿e, s. 216.
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ci Ossowskiej historyczna teza o korzystnym wp³ywie etyki purytañskiej na zjawisko bogacenia siê. Wymaga jedynie warunku odniesienia do konkretnego miejsca i czasu56.
Zdaniem Ossowskiej, s³uszne jest przekonanie Webera o tym, ¿e w zwi¹zku
z purytanizmem wytworzy³ siê nowy, o szerokim zasiêgu styl etyczny. Równie
trafne wydaj¹ siê uwagi Webera o roli sekt purytañskich w rozprzêganiu siê solidarnoci cechowej i torowaniu drogi indywidualizmowi gospodarczemu. Weber
stwierdzi³ niejednolitoæ stosunków pomiêdzy etyk¹ purytañsk¹ a rozwojem kapitalizmu. Ossowska zauwa¿a, ¿e nie wyjani³, dlaczego kapitalizm angielski zaakceptowa³ pogl¹dy, które kilka stuleci wczeniej by³y nie do przyjêcia dla kapitalistów w pó³nocnych W³oszech. Katolicyzm wypracowa³ ideologiê, dziêki której
mo¿na by³o po wzbogaceniu siê odci¹¿yæ sumienie przez ja³mu¿nê57.
Weber traktowa³ naukê o predestynacji jako wyzwalaj¹c¹ pêd do bogacenia
siê. Stanowi³ on jednoczenie zespó³ cnót mieszczañskich przyczyniaj¹cych siê
do wzrostu bogactwa. Maria Ossowska zauwa¿a, ¿e wiara w predestynacjê nie
musi zachêcaæ do redukowania nadziei na zbawienie do kryteriów sukcesu ekonomicznego. Pêd do bogacenia siê jest bowiem zjawiskiem, które nale¿y wyjaniæ
przez odwo³anie siê do warunków ekonomicznych epoki. Wykazywana przez
Webera tendencja do przeceniania roli czynnika religijnego by³a efektem niedostrzeganej recepcji purytanizmu w odmiennych warunkach ni¿ panuj¹ce w Anglii,
Holandii lub Stanach Zjednoczonych. Kalwinizm, przyjmowany w odmiennych
klasach i warunkach, mia³ inne efekty58. To, zdaniem Ossowskiej, podwa¿a szczególn¹ rolê czynnika religijnego. Przyk³ad Franklina, którego pogl¹dy s¹ pozbawione elementów religijnych, wiadczy o tym, ¿e wiara w predestynacjê nie wystarcza, aby w pe³ni wyjaniæ dzia³ania zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia sukcesu ekonomicznego.
Je¿eliby ta wiara mia³a byæ dla kalwinizmu istotna, nasuwa siê w¹tpliwoæ, czy Franklin
by³ w ogóle dobrze wybrany dla wykazania wp³ywów kalwinizmu59.

Maria Ossowska zauwa¿a historyczn¹ niejednolitoæ rozwoju purytanizmu.
Jego pocz¹tkowy opór zakoñczy³ siê ca³kowit¹ akceptacj¹ kapitalizmu. Ustêpstwa te, w przekonaniu autorki, by³y dokonywane pod wp³ywem rozwoju gospodarczego. Nie mo¿na rozstrzygn¹æ problemu, które z omawianych zjawisk
wyst¹pi³o wczeniej. Ossowska stosuje porównanie Ranulfa o wspó³wystêpowaniu
obydwu zjawisk.
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OSZCZÊDNOÆ

Jedn¹ sporód kardynalnych cnót moralnoci mieszczañskiej jest oszczêdnoæ. Maria Ossowska chcia³a wyjaniæ nieporozumienia zwi¹zane z niedostrzeganiem jej wielopostaciowoci. Wyró¿nia dwa rodzaje oszczêdzania: w stosunku
do pieniêdzy oraz w odniesieniu do dóbr u¿ytkowych.
Pieni¹dze bywaj¹ oszczêdzane w czterech podstawowych formach. Pierwsza
z nich to ciu³anie  odk³adanie pieniêdzy, które naj³atwiej mo¿e przybraæ irracjonaln¹ formê, staj¹c siê na³ogiem. Temu Ossowska przeciwstawia racjonalne odmiany, zrodzone z potrzeby asekuracji60. Innego rodzaju oszczêdzaniem jest trudnoæ rozstawania siê z pieniêdzmi. Czêsto bywa po³¹czona z ciu³aniem. Ossowska zwraca uwagê na próby oddzielenia tendencji gromadzenia od trudnoci wydatkowania czynione w tekstach Ewangelii i ojców Kocio³a. Ubodzy duchem s¹
tam rozumiani jako ludzie umiej¹cy zachowaæ niezale¿noæ wobec tego, co posiadali61 . Oszczêdnoæ bywa rozumiana jako ojkonomia: pierwotne znaczenie pojêcia ekonomia. Wi¹za³o siê to z zachowaniem równowagi bud¿etu, zapewniaj¹cym
³ad w domu. Planowe gospodarowanie zasobami nie wymaga wyrzeczenia, a jedynie racjonalnego planowania wydatków62. Ostatni¹ z form stanowi oszczêdnoæ
jako przeciwstawienie marnotrawstwa. Nie znajduje tu wiêkszego zastosowania
postulat wyrzeczenia. Istotne jest to, jak siê pieni¹dze u¿ytkuje.
Pojêcie marnotrawstwa jest zrelatywizowane w odniesieniu do hierarchii
wartoci oceniaj¹cego i bud¿etu osoby ocenianej. Zdaniem Ossowskiej, w ka¿dej
grupie spo³ecznej istniej¹ wzglêdnie sta³e, rozpowszechnione hierarchie wa¿noci, co pozwala na pewn¹ stabilizacjê pojêcia marnotrawstwa. W najbardziej skrajnej
wersji marnotrawstwo wi¹¿e siê z wydawaniem pieniêdzy na rzeczy niewa¿ne
w oczach oceniaj¹cego. Ocena bêdzie tym bardziej negatywna, im silniej wi¹¿e
siê to z niemo¿noci¹ pokrycia potrzeb, które oceniaj¹cy uwa¿a za istotne63.
Oszczêdnoæ dóbr u¿ytkowych posiada trzy wersje. Z pierwsz¹ wi¹¿e siê
postulat zu¿ytkowywania. Oszczêdnoæ wyra¿a siê w maksymalnym wykorzystywaniu posiadanego mienia. Odnosi siê to zarówno do cz³owieka, jak i do procesu
produkcji. Pocz¹tkuj¹cy kapitalista jest oszczêdny w osobistych wydatkach. Gdy
siê [...] dorobi [...] oszczêdnoæ podejmuje za nich przedsiêbiorstwo64. Nie polega to na unikaniu wydatków, tylko na harmonijnym ³¹czeniu poszczególnych elementów65.
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Oszczêdnoæ wyra¿a siê równie¿ w postulacie zapobiegania zniszczeniu.
Celem jest ograniczenie wydatków i zaspokojenie potrzeby trwa³oci. Obok racjonalnych form zachowania autorka wyró¿nia postawy nieracjonalne. Wystêpuj¹
one w sytuacjach oszczêdzania wbrew g³osowi rozs¹dku, który nakazuje, by co
skazanego wczeniej czy póniej na zniszczenie umieæ zniszczyæ w porê. Ostatnia forma oszczêdnoci wi¹¿e siê z hedonistyczn¹ praktyk¹ opóniania zu¿ycia
tego co najlepsze. Wystêpuj¹cy tu nowy wariant pojêcia oszczêdnoci implikuje
jakie hierarchizowanie przedmiotów przez oszczêdzaj¹cego66. Zdaniem Ossowskiej, tego rodzaju oszczêdnoæ wi¹¿e siê z planowoci¹ zu¿ywania, maj¹c¹ na
celu mno¿enie przyjemnoci. Jest to dzia³anie racjonalne jedynie w warunkach
stabilnych. W sytuacji charakteryzuj¹cej siê zmiennymi okolicznociami Ossowska uznaje tê formê oszczêdnoci za irracjonaln¹.
Spo³eczne warunki oszczêdzania zawieraj¹ pewne elementy zabawowe. Autorka ³¹czy opónianie zu¿ycia najlepszych rzeczy z zaspokajaniem potrzeby kultywowania czego odwiêtnego. Planowe wydatkowanie w ramach bud¿etu nie
wi¹¿e siê z ciu³aniem i trudnociami wydatkowania. Nie wykazuje tak¿e zwi¹zku
z innymi formami oszczêdnoci w stosunku do dóbr u¿ytkowych. Zalecana przez
Franklina oszczêdnoæ nie posiada³a wymiaru asekuracyjnego, lecz wi¹za³a siê
z nieustannym obracaniem pieni¹dzem. Has³a oszczêdnoci nie stanowi³y istotnego sk³adnika moralnoci szlacheckiej. Manifestowanie wolnoci od troski gospodarczej stanowi³o dystynkcjê klasow¹, decyduj¹c o spo³ecznym presti¿u szlachty.
Tylko w niewielkim wymiarze oszczêdnoæ budzi³a niechêæ. Nara¿enie siê na zarzut sk¹pstwa lub sknerstwa dotyczy³o ludzi oszczêdnych, ale nie zmuszanych do
tego przez okolicznoci. Na zarzut ma³ostkowoci nara¿ony by³ cz³owiek wykazuj¹cy zaabsorbowanie sprawami gospodarczymi w sytuacji, w której oczekuje
siê od niego realizacji zupe³nie innego systemu wartoci67.
ZAWIÆ JAKO RYS DROBNOMIESZCZAÑSKI

Z purytanizmem wi¹zano zawiæ jako charakterystyczn¹ cechê praktyki moralnej. W opracowaniach dotycz¹cych mieszczañstwa zawiæ wi¹zano z tendencj¹
do z³oliwej kontroli cudzego ¿ycia. Wyrazem tego zjawiska jest gorszenie siê
z powodu cudzego postêpowania, niezale¿nie od tego, czyje interesy zosta³y naruszone. Praktyka moralna mieszczañstwa nie pozostawa³a bez wp³ywu na dyrektywy, znajduj¹c swój wyraz w prawie karnym. Maria Ossowska dokona³a analizy
pogl¹dów S. Ranulfa, zajmuj¹cego siê problemem oburzenia moralnego jako dyspozycji w³aciwej drobnomieszczañstwu68. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e zainteresowanie Ossowskiej t¹ problematyk¹ wywo³a³y liczne opracowania na temat zawiTam¿e, s. 128.
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ci jako charakterystycznego rysu moralnoci mieszczañskiej. Dodatkowym czynnikiem by³o tak¿e i to, ¿e w przekonaniu Ossowskiej Franklin by³ klasycznym
kodyfikatorem moralnoci mieszczañskiej. Oburzenie moralne, bêd¹ce wyrazem
zawici, jest rozpatrywane jako zjawisko wystêpuj¹ce w rodowisku drobnomieszczañskim. Jest to zbiorowoæ pozbawiona mo¿liwoci wyrazu swojej opinii w literaturze, publicystyce lub prawodawstwie. Dlatego przejawia surowoæ podobn¹
do purytañskiej. Purytanizm jest tu traktowany jako pewien typ moralnoci, w której
przejawia siê sadyzm, stanowi¹cy nieod³¹czny sk³adnik moralnoci mieszczañskiej69. Empiryczna weryfikacja tezy o zawici polega³a na wydzieleniu zjawisk
potwierdzaj¹cych stanowisko autora70.
S³usznoæ tezy Ranulfa wydaj¹ siê potwierdzaæ te przyk³ady, w których szczególn¹ rolê odgrywa drobnomieszczañstwo i widoczna tendencja do karania. Rozpoczynaj¹c od staro¿ytnych Aten, w których powodem do karania by³a duma,
wina czy zazdroæ, podobne zjawiska rejestruje w siedemnastowiecznym purytanizmie angielskim i jansenizmie francuskim. Maria Ossowska zauwa¿a, ¿e w odniesieniu do purytanizmu i jansenizmu mo¿emy mieæ do czynienia z okresem walki
ze stanami uprzywilejowanymi. A gdyby j¹ narzuca³y interesy walki, przesta³aby byæ nieinteresowna71. Zauwa¿a równie¿, ¿e rygoryzm cechowa³ moralnoæ
mieszczañsk¹ tylko do czasu wzbogacenia siê. Surowoæ ocen, kierowanych g³ównie do mniej zamo¿nych, Ossowska traktuje jako wyraz zabezpieczenia w³asnych
interesów. wiadczy o tym przyk³ad Stanów Zjednoczonych, gdzie rygoryzm s³abnie w miarê dorabiania siê. Na miejsce surowej cnoty zjawia siê szanownoæ
(respectability), któr¹ zapewnia pozycja spo³eczna oparta na pieni¹dzu72.
Skutkiem przymusowej dyscypliny narzucanej przez rygorystów moralnych
by³a pretensja drobnomieszczañstwa. Maria Ossowska wskazuje tu na trudnoci
z definiowaniem pojêcia drobnomieszczañstwa. Zastrze¿enia budzi w niej tak¿e
koncepcja nieinteresownej tendencji do wymierzania kar. W wyró¿nianiu drobnomieszczañstwa Ranulf stosowa³ kryterium ekonomiczne. W przekonaniu Ossowskiej, s¹ to kryteria p³ynne, nie zawsze daj¹ce pewnoæ rozstrzygniêæ. Ranulf widzia³ w tej klasie sklepikarzy i rzemielników. Tymczasem nale¿y do niej w³¹czyæ
cyganeriê artystyczn¹ i niektórych intelektualistów73.
Terminem etycznie neutralnym jest dla Ossowskiej nieinteresownoæ tendencji
do wymierzania kar. Wysi³ki Ranulfa stale zmierza³y do wykazania, ¿e ¿aden interes nie kry³ siê za poczynaniami drobnomieszczan. W przekonaniu Ossowskiej,
nie mo¿na wyzbyæ siê w¹tpliwoci co do stopnia, w jakim stwierdzona w danej
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grupie surowoæ potêpieñ zosta³a zakwalifikowana jako interesowna lub nieinteresowna. Inne zarzuty dotycz¹ stylu rozwa¿añ prowadzonych przez Ranulfa. Brakuje tu bowiem analizy uwzglêdniaj¹cej stratyfikacjê spo³eczn¹. Czynnik ekonomiczny, warunkuj¹cy jakoæ ¿ycia, jest rozpatrywany w pe³nej izolacji. Przez to
nie jest mo¿liwe stwierdzenie jakichkolwiek zale¿noci z innymi zmiennymi74.
Centralna teza Ranulfa g³osi, ¿e tendencjê do nieinteresownego karania mo¿e
przejawiaæ ka¿da grupa, w której warunki ¿ycia s¹ podobne do warunków bytowych drobnomieszczañstwa. W³anie w zwi¹zku z t¹ tez¹ Ossowska formu³uje
najpowa¿niejszy zarzut. Wyra¿a go w postaci pytania, dlaczego restrykcje finansowe proletariatu nie maj¹ takich samych konsekwencji, nie jest mi bowiem wiadome, by ktokolwiek z teoretyków tak¹ tendencjê u proletariatu notowa³75. Przekonuj¹ca wydaje siê jej teza o tym, ¿e wzajemna ¿yczliwoæ jest funkcj¹ stopy
¿yciowej. To jednak powinno przyczyniæ siê do rozpowszechnienia siê wród proletariatu sk³onnoci do potêpieñ nieinteresownych, jednak takie zjawisko nie wystêpuje. Je¿eli jej w proletariacie nie ma, jaki ukryty czynnik dodatkowy wyzwala j¹ w drobnomieszczañstwie76. Pomimo tylu zastrze¿eñ i braku przekonania co do u¿ytych przez Ranulfa argumentów, Ossowska widzi w jego pracy przyk³ad rzetelnoci. Pozytywne wra¿enie wywar³ na Ossowskiej sposób organizacji
warsztatu naukowego Ranulfa.
Rezultaty jego badañ wyda³y siê nam w¹tpliwe, ale problematyka ciekawa, a metoda ilustruj¹ca znakomicie wszystkie trudnoci, na jakie natrafia indukcja w naukach spo³ecznych77.

RECEPCJA FRANKLINIZMU
STANY ZJEDNOCZONE

Maria Ossowska dokona³a analizy wp³ywu, jaki pogl¹dy Franklina wywary
na rozwój moralnoci w Stanach Zjednoczonych. Za podstawê rozwa¿añ pos³u¿y³y studia braci Lyndów, prowadzone w latach 19291935. Przedmiotem opracowania by³o redniej wielkoci klasyczne miasto amerykañskie po³o¿one w g³êbi
kraju. W przekonaniu Ossowskiej, by³o to miasto, któremu ton nadawa³o drobnomieszczañstwo. Rezultaty badañ pozwoli³y na rekonstrukcjê postawy moralnej
przeciêtnego mieszkañca. Do jego obowi¹zków wobec rodziny i spo³eczeñstwa
nale¿a³o samodzielne d¹¿enie do bogactwa. By³ on przekonany o tym, ¿e droga
na szczyt jest otwarta dla ludzi oszczêdnych i pracowitych. Potêpiani s¹ ci, którzy
tego nie robi¹, liczy siê g³ównie pragmatyczne podejcie do ¿ycia. Wykszta³cenie,
nastawienie prospo³eczne i odmiennoæ s¹ traktowane z nieufnoci¹ i podejrzliTam¿e, s. 235236.
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woci¹. Zalecany jest nieustanny optymizm. W stosunkach osobistych obowi¹zuje ¿yczliwoæ78 .
Wyj¹tkowym presti¿em cieszy siê rodzina. Jest to obszar dzia³alnoci przeznaczony przede wszystkim dla kobiet. Kobieta nie mo¿e byæ nazbyt inteligentna, nazbyt agresywna i niezale¿na, nazbyt krytyczna i nazbyt odrêbna79. Stanowi¹c oparcie dla mê¿czyzn, powinna pozostawaæ na drugim planie, nie uczestnicz¹c w ¿yciu publicznym. Dopuszczalne s¹ zainteresowania zwi¹zane z kultur¹,
¿yciem towarzyskim i moralnoci¹. Konflikt pomiêdzy postaw¹ chrzecijañsk¹
a bezwzglêdnoci¹ w interesach wykszta³ci³ w ka¿dym z tych ludzi dwa systemy
moralne. Bezwzglêdnoæ w interesach zamienia on na uczynnoæ i ofiarnoæ w stosunkach s¹siedzkich. Religijnoæ redukuje siê do elementów wygodnych i przyjemnych. Utrzymuje siê przekonanie o niemiertelnoci duszy, natomiast zanika
myl o potêpieniu80.
Okres wielkiego kryzysu lat dwudziestych spowodowa³ zmiany w systemie
przekonañ moralnych przeciêtnego mieszkañca Stanów Zjednoczonych. Wzrós³
poziom nietolerancji, nacjonalizmu i niechêci do obcych. Spad³ poziom optymizmu i poczucia bezpieczeñstwa. W zwi¹zku z ekspansj¹ wielkiego przemys³u utworzy³a siê wy¿sza klasa rednia. W klasie redniej dosz³o do roz³amu. Drobnym
przedsiêbiorcom i kupcom jest przeciwstawiana grupa urzêdników w bia³ych ko³nierzykach, ludzi o sta³ych poborach, nie wykonuj¹cych ¿adnej pracy fizycznej.
Jest to grupa charakteryzuj¹ca siê brakiem odpowiedzialnoci osobistej, dynamiki
i inicjatywy. Ich praca ma charakter anonimowy. Zdaniem Ossowskiej, jest to idea³
daleko odbiegaj¹cy od franklinowskiego self-made mana81.
Na podstawie dokonanych analiz Maria Ossowska stwierdza aktualnoæ treci hase³ g³oszonych przez Franklina. Etyka purytañska, odznaczaj¹ca siê wielk¹
dynamik¹, przyczyni³a siê do opanowania i zagospodarowania du¿ego kraju, wzbudzaj¹c uznanie poród przeciwników tego stylu i stosowanych w nim metod82.
Widoczne zmiany zasz³y w zakresie funkcji, jak¹ dyrektywy moralne dotychczas
pe³ni³y: utraci³y swój pierwotnie awangardowy charakter. S³u¿¹ raczej jako has³a
wspieraj¹ce tendencje zachowawcze i utraci³y dominuj¹cy wp³yw na wychowanie. Powa¿nemu ograniczeniu uleg³a rola oszczêdnoci, co wi¹za³o siê z rozwojem taniej produkcji masowej i wzrostem konsumpcji. Zmienia siê g³ówny cel
d¹¿eñ klasy redniej. Potrzeba bezpieczeñstwa i troska o asekuracjê zastêpuj¹ tradycyjn¹ d¹¿noæ do sukcesu finansowego83. Pojawia siê pragnienie bycia razem,
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pracy w zespole. To powoduje koniecznoæ ograniczenia zdolnoci zawodowych
jednostek. Pojawia siê nowy idea³ cz³owieka bez kantów, maj¹cego ³atwoæ
nawi¹zywania kontaktów z innymi. Jest to cz³owiek, z którym siê dobrze pracuje, cz³owiek w niczym nie krañcowy, w niczym nie przesadny, przyjemnie og³adzony84. Wraz z nim tworzy siê nowy typ etyki pozwalaj¹cej ³atwo godziæ siê
z przykr¹ koniecznoci¹ i nadaj¹cej jej sens moralny. G³ównym za³o¿eniem etycznym jest przekonanie o wy¿szoci i wa¿noci ¿ycia zbiorowego. Interesy jednostek s¹ zbie¿ne z interesami grupy. Dzia³aj¹c w grupie, jestemy w stanie stworzyæ
dzie³a przekraczaj¹ce mo¿liwoci jednostki. W ten sposób zostaje moralnie usprawiedliwiony nacisk, jaki zaczyna w coraz wiêkszym stopniu wywieraæ na indywiduum spo³eczeñstwo85. Wymaga to innego katalogu cnót ni¿ ten, który zawiera³a
etyka purytañska. Po¿¹dany jest cz³owiek umiej¹cy radziæ sobie z ludmi, mi³y
i wra¿liwy na opiniê otoczenia. Zalecana przez Franklina niezale¿noæ ustêpuje
nakazowi podporz¹dkowania siê cudzym dyrektywom86.
Maria Ossowska, analizuj¹c przemiany zachodz¹ce w moralnoci obywateli
Stanów Zjednoczonych, opiera siê na pogl¹dach D. Riesmana. W okresie industrializacji, koñcz¹cym etap wysokiego przyrostu ludnoci, dominuje typ cz³owieka dynamicznego. Do rodziców nale¿a³o tylko wyposa¿enie dziecka na niewiadom¹ dolê w pion wewnêtrzny  pracowitoæ, wytrwa³oæ i samodyscyplinê.
Etyka purytañska doskonale spe³nia³a tê funkcjê, wyposa¿aj¹c cz³owieka w ów
wewnêtrzny pion87. Zmiany nast¹pi³y wraz z pojawieniem siê grupy urzêdników oraz wykszta³ceniem siê wy¿szej klasy redniej. Nowy idea³ cz³owieka jest
nastawiony na orientacjê zewnêtrzn¹  radarow¹. A wiêc np. nie wolno okazywaæ z³ego humoru, nie wolno wynosiæ siê ponad innych, co zaczyna byæ wa¿niejsze od uczciwoci88. Zaczynaj¹ byæ doceniane walory kultury humanistycznej.
Pojawienie siê postawy konsumpcyjnej na szerok¹ skalê sprzyja zacieraniu granic
miêdzy prac¹ i zabaw¹. Istotne staje siê nastawienie nie na posiadanie, a na u¿ycie
i jakoæ prze¿ycia.
Ró¿nica w odniesieniu do purytanizmu polega na zasiêgu oddzia³ywania tego
zjawiska. Postawa hedonistyczna uleg³a demokratyzacji i rozszerzeniu, obejmuj¹c grupy ludzi w podesz³ym wieku, nie chc¹cych z niczego rezygnowaæ. Odwróceniu uleg³a relacja pomiêdzy dorabianiem siê a posiadaniem. M³ode ma³¿eñstwo zaczyna od u¿ycia, licz¹c, ¿e ze sp³acaniem rat jako to bêdzie89. Orientacja
radarowa przyczynia siê do wzrostu tolerancji dla odmiennego stylu ¿ycia. Purytanizm stawia³ ostre granice pomiêdzy dobrem a z³em. Ludzi o orientacji zeM. Ossowska, Socjologia moralnoci, s. 354.
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wnêtrznej charakteryzuje niepewnoæ, która sprzyja unikaniu rozró¿nieñ i powoduje, ¿e oburzenie moralne jest niemodne90. Dominuje orientacja oparta na s¹dach
otoczenia i efektach dzia³ania. Niepewnoæ s¹dów wi¹¿e siê z potrzeb¹ wspólnie
uznawanego systemu wartoci.
Do widocznych zmian dosz³o w sferze erotyki. Purytanizm, nawo³uj¹c do
wstrzemiêliwoci, traktowa³ seks jako dziedzinê s³u¿¹c¹ prokreacji. Dostrzega
siê tendencjê do jawnoci zwi¹zków erotycznych nie licz¹cych siê z dezaprobat¹.
Zdaniem Ossowskiej, wiadczy to o laicyzacji myli etycznej. Powiêkszaj¹ca siê
liczba cz³onków organizacji wyznaniowych wi¹¿e siê, w jej przekonaniu, z potrzeb¹ wspólnoty wartoci. Powo³uj¹c siê na opiniê C. Kluckhohna, charakteryzuje kulturê amerykañsk¹ jako g³êboko niereligijn¹. Wiara w s¹d i karê poza grobem stanowi motyw postêpowania dla niewielkiej liczby osób91.
Rozpowszechnienie siê w Ameryce nowego stylu ¿ycia nie wiadczy o ca³kowitym zaniku purytanizmu. W przekonaniu Ossowskiej, nowy typ cz³owieka
zewn¹trzsterownego by³ Weberowskim typem idealnym. W rzeczywistoci spotyka siê liczne kombinacje typów wyró¿nionych przez Riesmana. Wed³ug Marii
Ossowskiej, na kszta³t ówczesnego, moralnego oblicza Stanów Zjednoczonych
sk³ada siê wiele czynników. Do najwa¿niejszych zalicza m.in. ograniczenie gwa³townego przyrostu naturalnego, pojawienie siê monopoli i przerost biurokracji.
Za istotn¹ uznaje zmianê profilu produkcji przemys³owej, nastawionej g³ównie na
konsumenta. Sprzyjaj¹ temu dzia³ania prowadzone w reklamie, lansuj¹cej postawê snobizmu i marnotrawstwa. Polityka podatkowa przyczyni³a siê do zahamowania d¹¿enia do bogactwa. Dodatkowym czynnikiem okazuje siê zmêczenie na
skutek stresu wywo³anego szybkim tempem ¿ycia.
Maria Ossowska zwraca uwagê na rolê psychoanalizy jako czynnika wywieraj¹cego znaczny wp³yw na przemiany moralnoci w Ameryce. Etyka purytañska
ukszta³towa³a typ twardego, zdecydowanego i racjonalnego cz³owieka. W psychoanalizie jest kszta³towany obraz jednostki pozostaj¹cej w konflikcie z wymogami ¿ycia w spo³eczeñstwie. Celem wychowawczym staj¹ siê zdrowie psychiczne i harmonia z otoczeniem. G³ównymi has³ami s¹ mi³oæ i bezpieczeñstwo.
W ten sposób wyrasta cz³owiek niezdolny do wysi³ku i ryzyka, cz³owiek szukaj¹cy oparcia o jakie formy zrzeszeniowe, uciekaj¹cy od osobistej odpowiedzialnoci92.

Maria Ossowska podkrela niejednorodnoæ wp³ywu czynników warunkuj¹cych przemiany moralnoci w Stanach Zjednoczonych. Jedne oddzia³ywa³y bezporednio, inne natomiast przyczynia³y siê do zmiany postaw s³u¿¹cych realizacji
nowych celów. Rola pewnych czynników wyra¿a³a siê w redukcji zwolenników
etosu purytañskiego. Ideologia sankcjonuj¹ca zmiany dostarcza³a wyjanieñ doTam¿e, s. 359.
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tycz¹cych koniecznoci przemian, maj¹cych lepiej zaspokajaæ potrzeby nowej klasy
bia³ych ko³nierzyków. W zwi¹zku z t¹ obserwacj¹, Ossowska zauwa¿a purytañsk¹ tendencjê do odniesienia sukcesu. Przedsiêbiorca nie wyposa¿ony w cnoty purytañskie siê nie bogaci³, kanciasty biurokrata nie awansowa³93. Jest to za³o¿enie wynikaj¹ce z przewiadczenia, ¿e spo³eczeñstwo urabia zawsze lud tak, aby
pragnêli tego, co i tak robiæ musz¹94. Problem wi¹¿¹cy siê z ustaleniem zwi¹zku
przemian moralnoci z innymi procesami nasuwa liczne hipotezy, które, zdaniem
Ossowskiej, wymagaj¹ pog³êbionej refleksji. Autorce nie idzie o odtworzenie pe³nego obrazu cz³owieka w Ameryce; jej podstawowym celem by³a rejestracja zmian,
jakie w okrelonym czasie zasz³y w katalogu cnót mieszczañskich.
POLSKA

Pogl¹dy Franklina mia³y swoich zwolenników równie¿ w Polsce. Pierwsze
t³umaczenia ukaza³y siê pod koniec XVIII stulecia. W pierwszej po³owie XIX
wieku wraz z pe³nym zbiorem pouczeñ opublikowano autobiografiê Franklina.
Ossowska zauwa¿a, ¿e recepcja franklinizmu w Polsce dokonywa³a siê drog¹ przez
Francjê. Uzupe³nienie stanowi¹ wydane na pocz¹tku XX w. Gawêdy Jana Oracza
i Obrazki Jana Oracza, nawi¹zuj¹ce do kazañ angielskiego baptysty C. H. Spurgeona95. By³y to pouczenia adresowane g³ównie do rolników i rzemielników. Ich
celem by³a popularyzacja wzoru, którego naladowanie mia³o zapewniæ szczêcie
i powodzenie w ¿yciu. Zawieraj¹ klasyczne pouczenia Franklina, zalecaj¹ce metodyczn¹ pracowitoæ, oszczêdnoæ, nieufnoæ na zewn¹trz i umi³owanie w³asnego domu96. Zarówno forma tych pouczeñ, jak i ich treæ oraz dobroduszny, jowialny klimat przypominaj¹ wskazania Franklina97. Ró¿nica wyra¿a siê w nacisku
na rozwijanie wiedzy cile zwi¹zanej z charakterem uprawianego zawodu. Nastêpnym czynnikiem odró¿niaj¹cym jest odejcie od zalecanej przez Franklina
postawy obywatelskiej na rzecz propagowanego przez purytanizm sobkostwa. Zdaniem Ossowskiej, jest to wyraz lepoty spo³ecznej, której konsekwencj¹ jest zalecanie robotnikowi wiejskiemu cierpliwoci i spokoju w sytuacji uzyskiwania niewystarczaj¹cych na utrzymanie zarobków. U Franklina podobnie prostodusznego opium dla mas by siê nie znalaz³o98.
Maria Ossowska rejestruje równie¿ oddzia³ywanie franklinizmu rodzimego.
Propagowany by³ bowiem wzór cz³owieka godnego kredytu, pracowitego i oszczêdTam¿e, s. 269.
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nego. Najczêciej jest to rzemielnik dysponuj¹cy fachow¹ wiedz¹, ceni¹cy sobie
¿ycie rodzinne. Erotyka jest tu obudowana szeregiem powci¹gów, co umo¿liwia
panowanie nad uczuciami. Kobieta zgodnie z w³aciw¹ sobie natur¹, powinna spe³niaæ rolê ¿ony, matki i gospodyni99.
Czêæ rozwa¿añ Maria Ossowska powiêci³a analizie recepcji pogl¹dów Franklina przez zdeklasowan¹ szlachtê. Tu w znacznej mierze opar³a siê na pogl¹dach
J. Kotta. Dokonuj¹c porównania polskiej inteligencji z podobnymi kategoriami
spo³ecznymi na Zachodzie Europy, korzysta³a z opracowañ E. Goblota i J. Cha³asiñskiego. W Polsce istotnym elementem, wyró¿niaj¹cym sposób propagowania franklinizmu, by³ towarzysz¹cy mu patos. Musia³ przybieraæ formê patetyczn¹,
aby nadaæ mu charakter wielkoci, przeciwstawiaj¹c swe wzory szlachcie. W tym
rozumieniu by³ to franklinizm walcz¹cy. Podstaw¹ wszelkich dzia³añ w moralnoci jest kalkulacja. Wiod¹ca do dobrobytu oszczêdnoæ jest skojarzona z zespo³em
cnót dope³niaj¹cych. Spotykamy katalog cnót typowy dla purytanizmu, które stanowi¹: porz¹dek, metodycznoæ, prostota, surowoæ obyczajów i wstrzemiêliwoæ. Propagowana ideologia posiada³a charakter misji religijnej, stawiaj¹cej za
cel doprowadzenie do podniesienia dobrobytu kraju. Ten typ moralnoci kszta³towa³ siê równolegle do ideologii M³odej Polski. W przekonaniu Marii Ossowskiej,
wiadczy to o cieraniu siê dwóch nurtów wród inteligencji. Poparcie franklinizmu wyra¿a³o siê w ataku na szlachtê i w usi³owaniach zmierzaj¹cych do odci¹¿enia negatywnego zabarwienia tego, co mieszczañskie. Do walki z mieszczañstwem
przy³¹czali siê przeciwnicy100.
W drugiej po³owie XIX stulecia tworzy³a siê w Polsce nowa grupa spo³eczna; która jest okrelana jako inteligencja. W odró¿nieniu od Francji, sk³ada siê
g³ównie ze zdegradowanej szlachty. P³aszczyznê porównawcz¹ dla polskiej inteligencji stanowi³a sytuacja podobnej grupy le borgeois we Francji. W pracy Goblota, dotycz¹cej cech elity mieszczañskiej we Francji, daj¹ siê w przekonaniu Ossowskiej odnaleæ wyró¿nione przez J. Cha³asiñskiego najwa¿niejsze cechy polskiej
inteligencji101. Daj¹ siê one zreszt¹ odnaleæ nie tylko we Francji, ale i w grupach
towarzyskich innych krajów [...]102. G³ówny rys tej grupy stanowi obawa przed
deklasacj¹. W odró¿nieniu od arystokracji stale zachowuj¹cej swoj¹ pozycjê, w elicie mieszczañskiej degradacja wi¹¿e siê z utrat¹ statusu spo³ecznego. To wymaga
sta³ej troski o zachowanie swej wy¿szoci i odrêbnoci. Wychowanie intelektualne, estetyczne i moralne stanowi barierê s³u¿¹c¹ odgrodzeniu siê od do³ów spo³ecznych. Szczególnie wa¿n¹ rolê pe³ni³a tu uprzejmoæ. Tworz¹c zwi¹zek z moTam¿e, s. 110.
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ralnoci¹, odznacza³a siê specyficznym zespo³em cech, okrelanych jako us³u¿noæ, ofiarnoæ i delikatnoæ. Maria Ossowska podkrela charakterystyczn¹ niechêæ, z jak¹ odnosi³a siê inteligencja do mas ludowych. W jej przekonaniu, by³o to
zjawisko wystêpuj¹ce w grupach towarzyskich innych krajów europejskich103.
Inn¹ wa¿n¹ cech¹ jest dba³oæ o reputacjê i powa¿anie spo³eczne. Jest ono
dyktowane przez niczym nie uzasadnione poczucie wy¿szoci. To narzuca koniecznoæ ci¹g³ej aktualizacji przywileju bycia godnym szacunku. Brak podstaw
uzasadniaj¹cych pozycjê tej grupy musia³ doprowadziæ do jej kresu. Maria Ossowska podziela opiniê obydwu autorów o tym, ¿e to, co oka¿e siê rzeteln¹ wartoci¹,
ulegnie demokratyzacji, natomiast wartoci pozorne musz¹ zostaæ zdemaskowane104. Istotn¹ cech¹ tej grupy by³a równie¿ niechêæ wzglêdem odmiennoci. Mieszczañska elita towarzyska odrzuca³a te cnoty, które w jej przekonaniu mia³y posmak rycerskoci. Moralnoæ mieszczañska charakteryzuje siê cnotami redniego
wymiaru. Wyranie zarysowuje siê tendencja, aby niczym siê nie wyró¿niaæ, respektuj¹c zasadê konformizmu i poprawnoci105.
Kolejn¹ cech¹ inteligencji jest rezydencjalnoæ i nieprodukcyjnoæ. Wysi³ek
fizyczny by³ dopuszczalny tylko w ramach zajêæ uprawianych dla przyjemnoci,
dobrowolnie lub ze wzglêdów higienicznych. Sprawy gospodarcze by³y jakby nie
zauwa¿ane. Obowi¹zywa³ na przyk³ad zakaz rozmowy o pieni¹dzach. Wzór cz³owieka dobrze wychowanego zawiera³, jako obowi¹zkowy, zestaw przedmiotów
bezu¿ytecznych. Nie tylko u nas, ale i gdzie indziej trzeba by³o wygl¹daæ tak,
jakby siê nic nie robi³o106. Uciekanie od piêtna zawodowoci stanowi³o o amatorskim charakterze kultury inteligenckiej. Robieniu kariery s³u¿y³a zarówno reputacja w³asna, jak i osoby polecaj¹cej. Szacunek dla profesjonalizmu przyszed³ do
Europy ze Stanów Zjednoczonych107. Wykszta³cenie mia³o charakter zdobi¹cy,
a cechowa³o siê przewag¹ nauk humanistycznych literatury staro¿ytnej. Nauki matematyczno-przyrodnicze torowa³y sobie drogê z wielkim trudem, kosztem nauki
jêzyków staro¿ytnych, daj¹cych poczucie wy¿szoci108.
Maria Ossowska wykaza³a dominuj¹c¹ rolê szlacheckich wzorów osobowych.
Jest to kolejna analogia zachodz¹ca pomiêdzy wzorcem osobowym polskiego inteligenta a francuskiego cz³owieka z towarzystwa. Zjawisko to wystêpowa³o zarówno w Polsce, jak i we Francji. Wszêdzie tam, gdzie zwyciê¿y³o mieszczañstwo, by³a wci¹¿ aktualna atrakcyjnoæ wzorów szlacheckich. Wed³ug Ossowskiej, w obrazie zarysowanym przez Cha³asiñskiego niedoceniana jest rola czynTam¿e, s. 280283.
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nika politycznego. Nale¿y pamiêtaæ o odrêbnociach trzech zaborów. Ten fakt nie
zezwala na uogólnianie s¹dów o polskiej inteligencji. Wród jej cz³onków daje siê
bowiem wyodrêbniæ czêæ maj¹c¹ ambicje kulturotwórcze oraz grupê ¿yj¹c¹ pod
wp³ywem wzoru cz³owieka porz¹dnego i godnego kredytu109.
WZORY SZLACHECKIE A WZORY MIESZCZAÑSKIE

Maria Ossowska podjê³a siê sprawdzenia dwóch tez o relacji zachodz¹cej
pomiêdzy moralnoci¹ arystokratyczn¹ a mieszczañsk¹. Pierwsza g³osi³a, ¿e klasa
zwyciêska narzuca swoje wzory klasom pokonanym. W tezie drugiej stwierdza
siê odmiennoæ wzorów klas antagonistycznych, która najbardziej uwidocznia siê
zarówno w fazie poprzedzaj¹cej ostateczne rozstrzygniêcie konfliktu, jak te¿ w czasie jego trwania. Zwyciêska klasa z chwil¹ uzyskania supremacji porzuca swoje
wzory i przyjmuje nowe, bêd¹ce dotychczas wzorami klasy uprzywilejowanej.
Ossowska postawi³a sobie za zadanie sprawdzenie tych tez, i dokona³a analizy
dziejów wzorów osobowych mieszczañstwa. Za równie interesuj¹ce uzna³a zagadnienie wzajemnych relacji pomiêdzy wzorami mieszczañskimi a szlacheckimi. Zakres analizy dotycz¹cej interferencji wzorów osobowych obejmowa³ Francjê, Angliê i Niemcy. Maria Ossowska wyra¿a przekonanie w odniesieniu do staro¿ytnoci o nietrafnoci sformu³owanej przez Arystotelesa pochwa³y stanu redniego. Mówi¹c o arystokratycznym wzorze s³usznie dumnego, widzi w stanowisku Arystotelesa efekt doktryny z³otego rodka. Jej zdaniem, nie ma to nic wspólnego z pogl¹dami spo³eczno-politycznymi Stagiryty110.
W siedemnastowiecznej Francji dominowa³ szlachecki wzór cz³owieka og³adzonego. Utrzymywa³ siê znaczny dystans pomiêdzy dworem królewskim a mieszczañstwem. Wiêksza ekskluzywnoæ szlachty we Francji nie zmniejsza³a atrakcyjnoci jej wzorów, a nawet przyczynia³a siê, byæ mo¿e, do zwiêkszania ich uroku111. Wiek XVIII charakteryzowa³ siê rosn¹c¹ krytyk¹ wzorów szlacheckich.
Podkrela siê rolê handlu i jego pokojow¹ misjê w skali miêdzynarodowej. Wysoko jest ceniony wzór osobowy kupca. Dziêki encyklopedystom zosta³a doceniona
rola rzemielnika. Nie zanika jednak urok szlachty. Mieszczañscy pisarze, ceni¹c
wzory szlacheckie, proponuj¹ po³¹czenie zalet rycerza i solidnego kupca.
Dziewiêtnastowieczn¹ literaturê zdominowa³ motyw przejmowania wzorów szlacheckich przez mieszczañstwo. Romantyzm, uznany za ruch mieszczañski, rozwija
siê pod has³em kultu wzorów i tradycji rycerskich112. W przekonaniu Marii Ossowskiej, wzory szlacheckie we Francji okaza³y siê bardzo trwa³e. Ka¿dy, kto zna nieco
Francjê, wie, ¿e urok szlachetczyzny trwa³ w niej i w latach miêdzywojennych113.
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Schy³ek siedemnastego stulecia charakteryzowa³ siê w Anglii dominacj¹ szlacheckich wzorów osobowych. Ossowska, analizuj¹c pogl¹dy Lockea, zauwa¿a
nowe rysy w propagowanym przez niego obrazie cz³owieka. Uleg³oæ wobec wzorów szlacheckich jest po³¹czona z uznaniem dla mieszczañskiego klimatu bajek
Ezopa [...]114. Zalecane jest rzemios³o i nauka rachunków.
W nastêpnym stuleciu jest widoczny atak na bariery awansu wzbogaconego
mieszczañstwa. Piêtnowane s¹ typowe wady szlachty, wród których najczêciej
wystêpuj¹: nieuctwo, buta, samowola i niesolidnoæ finansowa. W tym zakresie
mieszczañstwo ma wyrane poczucie wy¿szoci. Jednoczenie jest zauwa¿ana
atrakcyjnoæ wzorów szlacheckich. wiadcz¹ o tym ¿¹dania, aby w oznaczaj¹cym
pozycjê klasow¹ wzorze gentlemana uzyska³y przewagê kwalifikacje osobiste.
Kultura osobista, która odt¹d ma decydowaæ o byciu gentlemanem, pozostaje
pod urokiem wzorów szlacheckich115.
Atrakcyjnoæ tych wzorów utrzymywa³a siê w Anglii przez ca³y wiek dziewiêtnasty. Przyczyni³ siê do tego m.in. dwór królewski, poprzez propagowanie
wzorów chêtnie naladowanych przez klasê redni¹. W epoce wiktoriañskiej dokonuje siê umocnienie górnej klasy redniej. W przekonaniu Ossowskiej, bur¿uazja manierami, moralnoci¹, mow¹, wygl¹dem, zwyczajami sta³a siê ³udz¹co
podobna do szlachty116. Mieszczañstwo nadal zachowa³o swoj¹ moralnoæ. Unikano sk³onnoci do ryzyka i bezinteresownych czynów. Obowi¹zywa³a skrupulatnoæ w dysponowaniu pieniêdzmi. Nieskazitelna garderoba s³u¿y³a zarówno szanownoci, jak i poczuciu bezpieczeñstwa, któremu zagra¿a³y erotyzm i zainteresowania estetyk¹. Pewne rysy mieszczañstwa przejê³a arystokracja. W opinii Marii Ossowskiej, wyra¿a³o siê to w dotrzymywaniu zobowi¹zañ, liczeniu siê z czasem oraz w  przypominaj¹cej kontrakty handlowe  precyzji w formach ¿ycia
towarzyskiego117.
W przekonaniu Marii Ossowskiej, mo¿na dokonaæ ogólnej charakterystyki
zjawiska przenikania wzorów osobowych w odniesieniu do Francji i Anglii. Trudno to jednak odnieæ do Niemiec. Zasadnicza trudnoæ tkwi tu w odmiennoci
dziejów poszczególnych rejonów Niemiec. Ossowska zawê¿a analizê do obszaru
miast Ligi Hanzeatyckiej. Ekskluzywnoæ szlachty by³a jednym z czynników
wp³ywaj¹cych na kszta³towanie siê moralnoci mieszczañskiej. Dlatego mieszczañstwo niemieckie nie naladowa³o szlachty, lecz siê jej przeciwstawia³o. Niedostêpnoæ szlachty wyzwoli³a w mieszczañstwie niemieckim tendencje do kompensacji w formie kultu osobowoci. Wiek dziewiêtnasty stanowi³ okres stopniowego ³¹czenia siê elementów szlacheckich i mieszczañskich. W bogatych rodach
mieszczañskich nastêpowa³o upowszechnienie siê tradycji rycerskich. Wyrana
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by³a tendencja do osobistego wyró¿niania siê. Niechêæ do szlachty utrzymywa³a
siê równie¿ w stosunku do nowobogackich mieszczan. Epoka imperialistyczna
cesarskich Niemiec przynios³a prze³amanie barier dziel¹cych szlachtê i mieszczañstwo. Bogate mieszczañstwo przejê³o wówczas styl ¿ycia szlachty. Kupowa³o na przyk³ad tytu³y szlacheckie, wznosi³o i utrzymywa³o zamki w swych wiejskich posiad³ociach118.
We wnioskach Maria Ossowska nawi¹za³a do tez postawionych na pocz¹tku
rozwa¿añ o stosunku klas zwyciêskich do klas pokonanych. Analiza interferencji
wzorów osobowych pozwoli³a na ich weryfikacjê. W relacjach miêdzy klasami
wystêpowa³o przejmowanie przez klasê zwyciêsk¹ wzorów osobowych klasy pokonanej b¹d narzucanie jej wzorów w³asnych. Autorka zauwa¿a ponadto trzeci¹
mo¿liwoæ. Jest ni¹ stopniowa fuzja wzorów klasy zwyciêskiej, przy uporczywej
w tym wypadku atrakcyjnoci wzorów klasy pokonanej119. Taka ewentualnoæ
daje siê zauwa¿yæ nawet we Francji, w której pokonana klasa straci³a wszelkie
znaczenie polityczne. W przekonaniu Ossowskiej, wytworzy³a siê tam moralnoæ umocnionego w swoim stanie posiadania wielkiego mieszczañstwa, stanowi¹ca fuzjê dwóch poprzednich120. Wed³ug autorki, nieuprawniona okaza³a siê
tak¿e teza, przypisuj¹ca moralnoæ rygorystyczn¹ klasie aspiruj¹cej do w³adzy, w
przeciwieñstwie do moralnoci klasy posiadaj¹cej ju¿ w³adzê. Styl moralny klas
siêgaj¹cych po w³adzê uleg³ zró¿nicowaniu121.
Nale¿y raz jeszcze podkreliæ, ¿e zwi¹zany z problematyk¹ osobistego szczêcia mieszczañski wzorzec, okrelany jako wzorzec roztropnoci, posiada³ walor
masowy. By³ uzale¿niony od okolicznoci, a przez to zwi¹zany ze zmienn¹ koncepcj¹ powodzenia i cnotami warunkuj¹cymi sukces. Jego istotn¹ cechê stanowi³o d¹¿enie do posiadania, a nie wyrzeczenia. Odznaczaj¹c siê walorem masowoci, zdo³a³ przenikn¹æ i na trwa³e zakorzeniæ siê w systemie wartoci spo³eczeñstw
Ameryki, Europy i Azji. Pozostaje otwarte pytanie, w jakim stopniu wysi³ki Marii
Ossowskiej, zmierzaj¹ce do odtworzenia etosu mieszczañstwa, mog¹ byæ uwa¿ane za pomocne w zrozumieniu wspó³czenie zachodz¹cych w polskim spo³eczeñstwie przemian. Charakteryzuj¹c Polskê lat piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych,
pisa³a:
[ ] biurokracja upodabnia Polskê do Ameryki wspó³czesnej, sprzyjaj¹c kszta³towaniu siê
typu cz³owieka o orientacji zewnêtrznej. Industrializacja zbli¿a nas do Ameryki dnia wczorajszego122.
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SUMMARY
The purpose of this discussion is to reconstruct and order the views of Maria Ossowska relating to the problems of bourgeois (middle-class) morality. Interpreting morality as
a certain type, Ossowska analysed it in combination elements regarded as morally neutral,
consciously referring to the notion of ethos. Ethos is treated as a methodological, model
concept. Owing to its specific features: flexibility and fluency, it allows ordering the reality
where science cannot yet make measurements, whereas classification reveals different transition forms of the studied phenomenon. Using the notion of ethos as an ideal type in the
Weberian sense, Ossowska differs in the way of constructing it. Ethos is not, as Weber
would have it, a collection of features in a pure form, never realized, but a set of the most
common traits and thereby most commonly found in the investigated social reality.
Maria Ossowska rates the bourgeois/middle-class moral norms among the eudaemonist current in ethics. The ideas of personal happiness are based here on money. This is
a dynamic type of morality that can be defined as a set of beliefs characterized by a variable
concept of success and a catalogue of virtues needed to achieve it. Middle-class morality is
a collection of directives and only of those acts that are legitimised by them, regarded as
typical of various European milieus from the mid-nineteenth century until the present day.
Ossowskas observations on the bourgeois (middle-class) morality of different European milieus from the mid-nineteenth century until the present day were the result of collecting certain recurrent features. Ossowska treats them as an attempt to look into the problems of sociology of morality. Their purpose was to prove that morality confined to one
section of space and time, in a class society, can be divided into different moralities.

