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Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)?

Za tak sformułowanym pytaniem kryje się założenie, że fi nansista jest 
człowiekiem, a istota pytania dotyczy tylko tego, czy jest istotą moralną czy 
nie. Zadajmy jednak jeszcze bardziej obrazoburcze pytanie (pomijając przy-
miotnik w nawiasie): czy fi nansista jest człowiekiem? 

Zanim przejdę do próby odpowiedzi na oba te pytania, pragnę z całą 
mocą zaznaczyć, że przeprowadzona poniżej analiza ma charakter teoretycz-
ny i jest próbą odpowiedzi na pytanie o istotę homo pecuniosus, czyli jest 
zabiegiem podobnym do zbudowania modelowego homo oeconomicus.

Celem tego wystąpienia jest pokazanie, ile człowieczeństwa, przypisy-
wanego przez fi lozofów istocie ludzkiej, oraz związanej z nim postawy mo-
ralnej jest możliwe do zrealizowania albo – jak kto woli – nie jest możliwe 
do zrealizowania przez modelowego homo pecuniosus. Oto kilka założeń 
kryjących się za proponowaną tu analizą.

Po pierwsze, oba pytania należy potraktować jako pytania natury fi lozo-
fi cznej, a nie jako zwykłe pytania o przynależność tego czy innego fi nansisty 
do biologicznie rozumianego gatunku homo sapiens. W perspektywie antro-
pologii biologicznej nie ma oczywiście sensu pytać, czy Bernard Madoff2 

1 fi lekj@uek.krakow.pl
2 Bernard Lawrence Madoff – amerykański fi nansista i fi lantrop, który 11 grudnia 2008 

został aresztowany przez FBI, a 29 czerwca 2009 r. skazany na 150 lat więzienia za miliardo-
we nadużycia, jakich dopuścił się w swojej działalności.
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lub Kenneth Lay3 są reprezentantami gatunku homo sapiens, bowiem speł-
niają w sensie biologicznym, jak każdy z nas kryteria, pozwalające zaliczyć 
ich do tego gatunku. 

Po drugie, model homo pecuniosus w głównej mierze odnosi się do funk-
cjonowania fi nansistów – ale jako przedstawicieli świata fi nansjery, czyli: 
bankierów, posiadaczy znacznych kapitałów pieniężnych, zarządzających 
funduszami, innymi słowy posiadaczy lub dysponentów środków pienięż-
nych czy funduszy, będących wyrazem określonych stosunków produk-
cyjnych, a tym samym także społecznych oraz analityków fi nansowych, 
wpływających na te stosunki – zaś w znacznie mniejszym stopniu do fi nan-
sowców, czyli szeregowych pracowników aparatu fi nansowego państwa lub 
zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Zatem proponowane tu modelowe uję-
cie w zdecydowanie większym stopniu opisuje funkcjonowanie fi nansistów 
z najwyższych poziomów zhierarchizowanego świata fi nansów, a w znacznie 
mniejszym stopniu pozostających na najniższych jego szczeblach. Innymi 
słowy zbieżność pomiędzy modelowym homo pecuniosus i podmiotem po-
dejmującym działania w świecie fi nansowym będzie wprost proporcjonalna 
do wysokości pozycji zajmowanej w hierarchii tego świata.

Po trzecie, choć budowanie modelu ma charakter czysto teoretyczny, to 
aby model korespondował w jakimś sensie z rzeczywistością nie sposób przy 
jego budowie co jakiś czas nie odwoływać się do konkretnych informacji 
czy danych pochodzących z obszaru funkcjonowania świata fi nansowego. 

Powracając do pytań rozpoczynających to wystąpienie i uwzględnia-
jąc jednocześnie powyższe wyjaśnienia, należy zauważyć, że przy wybo-
rze niektórych fi lozofi cznych koncepcji człowieka pojawiłyby się trudności 
z uznaniem cech charakteryzujących homo pecuniosus jako homo sapiens. 
Podobnie przy niektórych koncepcjach etyki będą pojawiać się wątpliwości, 
co do uznania homo pecuniosus za człowieka moralnego. Do głównych po-
wodów owych trudności należą istotowe cechy homo pecuniosus takie jak: 
skłonność do liczenia, nieograniczona żądza posiadania, silne pragnienie 
władzy, postawa radykalnego technokratycznego racjonalizmu, skrajny 
indywidualizm, niezdolność do emocji4, brak poczucia i potrzeby wspól-

3 Kenneth Lay – twórca potęgi koncernu Enron (największego dystrybutora energii w USA), 
który doprowadził poprzez nieuczciwe praktyki księgowe do upadku swojej fi rmy w 2001 (zob. 
Etyka biznesu <po Enronie>, red. J. Sójka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005, 
szczególnie tekst A. Lewickiej-Strzałeckiej, Dlaczego zawiódł program etyczny Enronu?). 

4 Oprócz oczywiście emocji związanych ze zdobywaniem i posiadaniem pieniędzy. 
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notowości, indyferentyzm moralny, przesadna skłonność do ryzyka. 
Przyjrzyjmy się zatem tym cechom, aby przybliżyć wizerunek modelowego 
homo pecuniosus.

1. Uświęcenie czynności liczenia, będącej w opozycji do myślenia 
istotowego

Jednym z powodów wątpliwości co do ludzkiej natury homo pecuniosus, 
a tym samym powodów trudności co do uznania za moralną istotę przy-
należącą do tego modelu, jest jego koncentracja na liczeniu. Istotą zawo-
du fi nansisty jest przecież obok opieki nad zasobami fi nansowymi przede 
wszystkim ich pomnażanie, czyli głównie pomnażanie pieniędzy, a do tego 
obok umiejętności przewidywania prowadzi przede wszystkim umiejętność 
liczenia. Z niej wywodzi on swoją rolę i funkcję społeczną oraz swoją wła-
dzę. Liczenie, z jakim mamy do czynienia w przestrzeni gospodarczej5, jest 
jednak – jak dość powszechnie zauważają fi lozofowie – przeciwstawne my-
śleniu określającemu istotę człowieka. „Furkot liczydeł oznacza nasilenie 
się niemyślenia” – zauważa współczesny fi lozof6. Choć akt liczenia ma cha-
rakter myślenia w potocznym rozumieniu, jest on jednak myśleniem, które 
okazuje się zdradą myślenia istotnego. Ci, którzy cały czas liczą – a tym, 
co określa fi nansistów w sposób najbardziej wyróżniający jest właśnie nie-
ustanne liczenie (zysków lub strat, wskaźników wzrostu lub spadku, liczenie 
wartości dóbr czy usług, szacowanie posiadanego majątku) – nie mają czasu 
na nic innego. Świat pieniądza przesłania im inne światy. Jeśli zatem myśle-
nie istotne, tj. koncentrujące się na dotarciu do celu i sensu ludzkiego istnie-
nia, jest kategorią wyróżniającą człowieka jako przedstawiciela odmiennego 

5 Należy jednak zauważyć, że liczenie, o którym tu mowa, nie ma nic wspólnego z pięk-
nem liczb świata pitagorejskiego. Wedle pitagorejczyków świat liczb odtwarza porządek na-
tury i wskazuje na jego harmonię (zob. G. Reale, Pitagoreizm, w: tenże, Historia fi lozofi i 
starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, Redakcja wydawnictw KUL, Lublin 1993). Nie ma też ono 
wiele wspólnego ze światem matematyki, odkrywającej prawa formalne. Różnica pomiędzy 
liczeniem o którym tu mowa, a tym, z jakim mamy do czynienia w fi lozofi i lub matematyce, 
polega na tym, że w przypadku pierwszego chodzi o posiadanie i korzyść własną, podczas 
kiedy w tym drugim rodzaju chodzi o poznanie. 

6 Jacek Filek, Tajna wielkość twego życia i inne małości, Wydawnictwo internetowe: 
www.tezeusz.pl. s.89.
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gatunku, to zanik istotowego myślenia stawia pytanie o ludzką naturę homo 
pecuniosus. 

Ontologiczna zasada kartezjańska „myślę, więc jestem” w przypadku 
przedstawicieli świata fi nansów zastąpiona zostaje zasadą „liczę, więc je-
stem”. Zasadę „liczę, więc jestem” można zinterpretować na dwa sposoby. 
Pierwszy to interpretacja – nazwijmy ją klasyczną – zgodna z myślą Kartezju-
sza, ma ona charakter dowodu ontologicznego, podczas kiedy drugi sposób 
to interpretacja socjologiczna. W ramach pierwszej, akt liczenia potwierdza 
istnienie podmiotu liczącego, czyli fi nansisty, nie może bowiem odbywać 
się akt liczenia bez podmiotu go wykonującego. Akt liczenia jest prostym 
dowodem istnienia fi nansisty. Przy tej ontologicznej interpretacji nie trudno 
zauważyć niezwykłą bliskość takiego rodzaju istnienia z istnieniem przed-
miotowym. Liczą bowiem (czasami nawet sprawniej) także komputery, któ-
rym wprowadzono odpowiedni program. Przy tym ujęciu fi nansista lokuje 
się w porządku i rodzaju bytów w pobliżu maszyny do liczenia. 

Przy drugiej interpretacji brzmiącej: „liczę się, więc jestem”, akcent zo-
staje położony nie na potwierdzenie faktu istnienia, ale sposób czy charakter 
tego istnienia w kontekście społecznym. O ile ktoś dobrze liczy, to znaczy, 
że się liczy w grze, zwanej grą rynkową. Liczy się, bo jest osobą potrzebną, 
potrzebną zaś jest dlatego, że dobrze licząc, generuje zyski. O ile ktoś dobrze 
licząc generuje zyski, czyli czuwa odpowiednio nad pomnażaniem kapita-
łu, o tyle jego dalsze istnienie na rynku fi nansowym szeroko rozumianym 
jest nadal zagwarantowane, jest on na tym rynku kimś ważnym. Trawestując 
powszechnie znaną sentencję można powiedzieć, powiedz mi jak liczysz, 
a powiem ci, kim jesteś. Należy jednak zauważyć, że jeśli w wyniku liczenia 
jakiejś osoby nic nie będzie wynikało, jeśli nie umie ona generować poprzez 
liczenie przychodów, to w świecie fi nansjery staje się nikim, nawet jeśli bę-
dzie dobrze liczyć w sensie czysto matematycznym. Zatem, żeby pozostać 
na tym rynku, jeśli liczby są „nieprzychylne”, należy rozwinąć zdolność do 
bardziej kreatywnego liczenia – stąd zrodził się prawdopodobnie „znako-
mity” wynalazek przedstawicieli świata fi nansów zwany przewrotnie „krea-
tywną księgowością”7. 

7 Najbardziej spektakularnym przykładem takiej „kreatywnej księgowości” jest księgo-
wość fi rmy Enron. Zob. Etyka biznesu „po Enronie”, wyd. cyt. Przykłady innych nad wy-
raz „kreatywnych działań” znaleźć można w pracy C. W. Jackson, Bajki w świecie biznesu. 
Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań fi nansowych, tłum. P. Młodkowski, Wydawni-
ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
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Próbując opisać naturę homo pecuniosus, należy także zwrócić uwagę 
na specyfi czne cechy świata, w którym porusza się modelowy fi nansista, 
a które znacząco wpływają na kształtowanie się jego natury. Jedną z istoto-
wych charakterystyk świata fi nansowego jest przyznanie priorytetowej rangi 
danym liczbowym. Postrzeganie świata i jego rozumienie dokonuje się wy-
łącznie poprzez percepcję danych liczbowych. Zestawienia liczbowe stają 
się ideałem ludzkiej wiedzy8. W świecie fi nansów znać liczbę, to tak jak-
by posiąść prawdę9, dlatego właśnie podstawową formą poznawania świata 
jest liczenie10. Przestają się zatem liczyć inne z ludzkich umiejętności, ta-
kie jak np. współodczuwanie (o którym mówił jeszcze A. Smith), poczucie 
solidarności z innymi czy np. umiejętność rozwiązywania problemów, czy 
konfl iktów społecznych. W świecie opartym na liczbie znaczenie ma tylko 
liczenie. W świecie tym nawet policzenie własnych lub cudzych strat można 
przekuć na zysk, co, jak sądzą niektórzy specjaliści, stało się jedną z głów-
nych przyczyn trwającego obecnie kryzysu. Warto także zauważyć, że skoro 
oprócz liczby nic się nie liczy, to w znacznie większym zakresie rynek świata 
fi nansowego otwarty jest na zło aniżeli na dobro. Nie chodzi tu wyłącznie 
o „kreatywną księgowość”, ale także o fakt, że skoro bardziej niż człowiek 
liczy się liczba, to na rynku dobro jako wartość może okazać się „nie bardzo 
chodliwym towarem”11. 

Drugą cechą charakterystyczną świata fi nansowego jest koncentracja pod-
czas liczenia na badaniu ilości zamiast jakości. Przykładowo, bardzo często 

8 Negatywne konsekwencje takiego podejścia w przestrzeni gospodarczo-społecznej opi-
suje Jerzy Hausner: „ekonomiści mają na ogół skłonność do zajmowania się tym, co w go-
spodarce koniunkturalne, co widoczne, co wyraźne, co ma swój numeryczny wymiar. Widzą 
wszystko poprzez pryzmat liczb, danych statystycznych, a nie procesów społecznych. Mimo 
że ekonomia jest nauką społeczną, a nie techniczną, my ją w jakimś stopniu technicyzujemy, 
szczególnie ci, którzy zajmują się fi nansami i rynkami fi nansowymi. Następuje swego rodzaju 
skrzywienie: wypieramy ze swej świadomości ekonomicznej zjawiska i procesy, które nie 
działają tak szybko, nie mają charakteru koniunkturalnego, lecz strukturalny” (tenże, Z <Kuź-
nicy>, z rządu, i spoza, Universitas, Kraków 2009, s. 106). 

9 Zob. J. Filek, Tajna wielkość twego życia i inne małości, wyd. cyt., s.88. Nie jest to jednak 
prawda fi lozofów ani autentycznych badaczy świata, ale interesowna manipulacja prawdą. 

10 Ale nie jest to liczenie, z jakim mamy do czynienia w przypadku matematyków, ale 
zwykła żonglerka liczbowa pieniądzem wirtualnym, zakrywająca świat rzeczywisty. 

11 Zło – jak zauważa J. Filek – dobrze czuje się na rynku, jest tu jakby w swoim żywio-
le. Natomiast dla dobra rynek zgoła nie wydaje się miejscem właściwym, ponieważ „dobro 
upubliczniane traci <na dobru>”, podczas kiedy „zło upubliczniane nie traci <na złu>” (tenże, 
Tajna wielkość twego życia i inne małości, wyd. cyt., s. 62).
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dla fi nansistów nieważne jest, skąd pochodzą pieniądze lub w jaki sposób pie-
niądze zostały zdobyte, ale ile ich jest i jak je można pomnożyć. Po II wojnie 
światowej bankierzy szwajcarscy nie zauważyli problemów spadkobierców 
ofi ar holokaustu, ale skoncentrowali się jedynie na tym, by w sytuacji, jaka 
się nadarzyła, jak najdłużej przetrzymać pieniądze złożone na kontach banko-
wych przez ofi ary II wojny światowej. Ostatecznie uznali, że najlepsze dla ich 
sytuacji fi nansowej będzie utrudnianie – jak tylko długo się da – dostępu do 
tych kont rozsianym po świecie ewentualnym spadkobiercom. 

Rozwinięcie umiejętności liczenia zwieńczonej umiejętnością „kreatyw-
nej księgowości” stało się możliwe, dlatego że, po pierwsze, świat fi nansjery 
pomimo swego powierzchownego, głównie zewnętrznie demokratycznego 
charakteru (otwiera się bowiem współcześnie przed każdym, o ile ten posia-
da odpowiednie zasoby fi nansowe lub wie jak w krótkim czasie je zdobyć), 
tak naprawdę jest światem typowej feudalnej hierarchii oraz typowych feu-
dalnych zależności, z całą mocą i bardzo zdecydowanie chroniącym przywi-
lejów posiadających odpowiedni kapitał lub odpowiednie informacje, które 
pozwolą w krótkim czasie przemienić je w kapitał. Po drugie, dlatego że 
liczenie pozostaje w bardzo silnej zależności z żądzą posiadania. Zdolność 
do umiejętnego liczenia wpływa na stan posiadania. Pewien poziom stanu 
posiadania rodzi potrzebę zwiększenia tego stanu, ta z kolei doskonali umie-
jętność liczenia i w ten sposób rodzi się jeszcze większa potrzeba posiadania. 
Po trzecie, dlatego że liczenie pozostaje w równie silnej zależności co z żądzą 
posiadania także z dążeniem do władzy. Umiejętność liczenia potwierdzona 
stanem posiadania zwiększa potrzebę uzyskania władzy, bowiem tylko ta 
chroni przez utratą tego, co posiadane i daje szansę na jego zwiększenie, co 
ponownie przekuwane zostaje na dążenie do władzy. 

Przedkładana nad wszystkie inne atrybuty człowieczeństwa skłonność 
do liczenia oraz główne cechy charakteryzujące istotę świata fi nansowego 
powodują oddalanie się przedstawicieli świata fi nansów od tego, co według 
wielu koncepcji fi lozofi cznych decyduje o konstytucji człowieczeństwa, 
a mianowicie od umiejętności podjęcia refl eksji nazywanej niekiedy egzy-
stencjalną12 a także od charakterystycznej dla zoon politikon umiejętności 
bycia członkiem wspólnoty.

12 Dzieje się tak głównie, dlatego że „Liczenie dotyczyć może jedynie tego, co policzalne. 
Ale to, co policzalne, jest nieistotne” (zob. J. Filek, Tajna wielkość twego życia i inne małości, 
wyd. cyt., s. 89). 
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2. Nierozerwalny związek liczenia z nieposkromioną żądzą posiadania

Najbardziej wymownym i spektakularnym przykładem zależności po-
między stanem posiadania, liczeniem a żądzą posiadania jest historia króla 
Midasa. Żądny bogactw król Midas w ramach nagrody od Dionizosa wyraził 
życzenie, aby każda rzecz, której dotknie, zamieniała się w złoto13. Szybko 
jednak zorientował się, że spełnienie jego życzenia grozi mu śmiercią głodo-
wą14, ponieważ wszystko, czego się dotknął, zamieniało się w złoty kruszec, 
także chleb i wino. Przerażony tym obrotem sprawy wybłagał od Dionizosa 
utratę daru. 

Symboliczna historia króla Midasa, jak i rozważania większości fi lozo-
fów greckich oraz zdecydowana niechęć przedstawicieli religii chrześcijań-
skiej (ale także buddyzmu i islamu) wobec dominacji chęci posiadania nad 
„chęcią bycia”15, wyraźnie wskazują na uzyskanie przez homo sapiens (czyli 
istoty głęboko/istotowo myślącej) świadomości co do zagrożenia dla jego 
kondycji, płynącej ze strony niepohamowanej żądzy posiadania, wyrażają-
cej się prymatem dóbr materialnych nad duchowymi oraz niekończącą się 
potrzebą pomnażania pieniądza lub „kultem złotego cielca”. Jednakże, choć 
w świadomości człowieka, ukształtowanej przez tysiące lat, zagrożenie nie-
pohamowaną żądzą posiadania zostało zapisane, to modelowy homo pecu-
niosus zdaje się nie zauważać tego zagrożenia, nie wyprowadza wniosków 
z głupoty Midasa. W jego zachowaniu łatwo można odnaleźć prymat dóbr 
materialnych nad duchowymi, niekończącą się potrzebę pomnażania pienią-
dza, kult złotego cielca. W odpowiedzi na ten zarzut można by powiedzieć, 
że przecież fi nansista z racji swego zawodu przedkłada dobra materialne po-
nad duchowe oraz liczenie nad inne formy aktywności, podobnie jak malarz 
przedkłada czynność malowania nad inne formy aktywności, a samo malo-
wanie nierzadko nad same obrazy. W odpowiedzi na tę uwagę należy jednak 
zauważyć, że choć naturalnym staje się dla każdej profesji charakterystyczne 
przedkładanie specyfi cznej dla niej aktywności nad inne formy aktywności 
ludzkiej oraz wartości swego dzieła nad wytwory pracy rąk przedstawicie-

13 W niektórych wersjach tego mitu przypisywano mu wyjątkową głupotę.
14 Równie bolesna jak niemożność spożywania pokarmów okazała się kara dla tych ple-

mion żydowskich, które odlały złotego cielca (zob. J. Attali, Żydzi, świat, pieniądze, tłum. 
K. i K. Pruscy, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2003).

15 W rozumieniu opozycji „mieć czy być” (zob. E. Fromm, Mieć czy być? lub G. Marcel, 
Być i mieć).
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li innych zawodów, to nietrudno zauważyć, że w wielu innych profesjach 
nie wiąże się to w sposób nieunikniony z niepohamowaną żądzą posiadania. 
A jak pokazała historia Midasa nadmierne pożądanie pozbawia możliwości 
doznawania tego, co ludzkie, ponieważ osiągnąwszy wymarzoną zdolność 
do zamienienia wszystkiego w złoto stracił on prostą zdolność do spożywa-
nia pokarmów. Złoto zamknęło mu dostęp do świata ludzkiego, gdzie chleb 
jest chlebem a wino winem. Wielu myślicieli już dawno temu zauważyło, że 
dobra materialne, w tym głównie pieniądze czy inne środki płatnicze, a właś-
ciwie nieograniczona żądza ich posiadania nie tylko uniemożliwia kontakt 
z rzeczywistym światem16, ale w konsekwencji utraty tego kontaktu niszczy 
jednostkę owładniętą owym pożądaniem, odzierając ją z tego, co ludzkie. 
Właśnie ze świadomości tego zagrożenia zrodziła się (zaskakująca do dziś 
niektórych) platońska propozycja pozbawienia fi lozofów, pełniących funk-
cje rządzących społecznością, majątku czy idea eliminacji własności prywat-
nej, tak mocno zaakcentowana w wielu utopijnych wizjach społeczeństwa, 
np u T. Morusa w jego słynnej Utopii czy u Campanelli w Państwie słońca. 

Tam, gdzie pieniądz staje się celem, a nie jedynie narzędziem realizacji 
innych celów, tam rodzi się pożądanie. W pożądaniu tym chodzi o to, aby 
mieć ich więcej, bo więcej oznacza zabezpieczenie dalszego posiadania oraz 
otwarte drzwi do władzy. Jednakże jak zauważają fi lozofowie nierzadko pa-
radoksalnie to właśnie „pożądanie owocuje niedoborem”17, choć powszech-
nie uważa się, że to niedobór rodzi pożądanie. Pomimo tego, że nadmierne, 
chorobliwe pożądanie prowadzi do niedoboru lub destrukcji, człowiek co 
jakiś czas oddaje się władzy tej emocji. Mimo że w historii ludzkości pełno 
takich opowieści – jak ta o ukaranym za chciwość Midasie czy ta o ukara-
nych za przedkładanie dóbr materialnych nad duchowe plemion żydowskich, 
które odlały złotego cielca, czy ta o Judaszu, który sprzedał się za 30 srebr-
ników – niejeden człowiek nadal daje się zawładnąć pożądaniu posiadania. 
Modelowy fi nansista jest najbardziej ze wszystkich zawodów narażony na 

16 Jak pisał Wiliam Szekspir „Światowe rzeczy zbyt wysoko cenisz: traci je, kto je kupuje 
tak drogo” (W. Szekspir, Kupiec wenecki, w: tenże, Dzieła dramatyczne, tłum. L. Ulrich, PIW, 
tom 2, Warszawa 1073, s.87).

17 Istotę tej myśli znakomicie oddaje wypowiedź jednej z szekspirowskich bohaterek: 
„A jednak, wnoszę z tego, co widzę, przekonywam się, że przesyt równie jak głód szkodzi 
zdrowiu. Niemałe to więc szczęście stać po środku: dostatek siwieje wcześniej, lecz mierność 
(tu w znaczeniu umiaru – podkreślenie J.F.) żyje dłużej” W. Szekspir, Kupiec wenecki, wyd. 
cyt., s. 91.
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pułapkę pożądania, która o ile się w nią wpadnie, prowadzi człowieka do 
wygnania ze świata tego, co ludzkie. Nawet jeśli całkowicie nie opuszcza on 
świata tego, co ludzkie, to w znacznym stopniu staje się obojętny na to, co 
w tym, co ludzkie, najistotniejsze, czyli na sferę duchową, zaś w obszarze 
tej sfery na to, co w świecie duchowym wydaje się najcenniejsze, na etyczny 
i wspólnotowy wymiar egzystencji. 

Sytuacja współczesnego fi nansisty okazuje się zatem pułapką midasową. 
Midas pragnął, by wszystko, czego dotknie, zamieniało się w złoto, fi nansi-
sta pragnie, by wszystko czego się dotknie, przynosiło korzyści materialne 
jemu lub tym, dla których pracuje. Z tą jednak istotną różnicą, że Midas zro-
zumiał zagrożenie, jakie przyniosło mu jego własne pragnienie nieograni-
czonego posiadania, czego jednakże nie możemy powiedzieć o dzisiejszych 
przedstawicielach fi nansjery. Być może widzą i rozumieją to zagrożenie, ale 
nie czynią niczego, aby je wyeliminować, albo w ogóle go nie widzą, ponie-
waż mają na oczach „liczydła”, a zagrożenie, które powodują nie dotyka ich 
bezpośrednio. 

Używając pojęć Ericha Fromma, ich istnienie wypełnia w całości posta-
wa na „mieć” (modus posiadania), zamiast postawy na „być” (modus by-
cia). Jak pisze Fromm, w owym sposobie życia zorientowanym na modus 
posiadania „liczy się tylko nabywanie własności i nieograniczone prawo do 
zatrzymania tego, co zdobyłem”18. Orientacja na „mieć” wyklucza inne spo-
soby egzystowania oraz innych i nie wymaga od człowieka żadnych innych 
wysiłków, jak tylko tego, żeby stan posiadania zachować lub uczynić z niego 
produktywny użytek. 

3. Nierozerwalny związek żądzy posiadania z przemożną wolą 
rządzenia 

Żądza posiadania osiąga tak wielką siłę, nie tylko dlatego, że fakt po-
siadania zabezpiecza materialną egzystencję człowieka (przybierając postać 
frommowskiego modusu: mieć egzystencjalnego), ale głównie dlatego, że 
otwiera drzwi do panowania. Ten kto dysponuje dużymi zasobami fi nan-
sowymi, zaczyna doświadczać możliwości panowania nad innymi, a „raz 

18 E. Fromm, Mieć czy być?, tłum. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1995, 
s.133.
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rozbudzony apetyt na rządzenie – pod każdą postacią […] wydaje się już nie 
do zaspokojenia”19. Szał panowania nie zna miary, jak nie zna jej szał licze-
nia, „bo jednym są szałem”20. Liczenie sprzyja posiadaniu. Kapitał zaś daje 
dostęp do władzy, z kolei bycie u władzy zwiększa, wprost proporcjonalnie 
do tej władzy, szanse na kolejne zwiększenie zasobów fi nansowych czy to 
poprzez bezpośrednie wykorzystywanie stanowiska dla własnej korzyści, 
czy to przez pośrednie (legalne lub nielegalne) działania powodujące zmia-
nę przepisów, pozwalających więcej w przyszłości zarobić, czy to poprzez 
wykorzystanie (zdobytej legalnie lub nielegalnie) istotnej dla sytuacji go-
spodarczej informacji, czy to przez odpowiednią reakcję na zgłaszaną z ze-
wnątrz propozycję korupcyjną itp. Koło się zamyka. Oczywiście posiadanie 
prowadzi do władzy, o ile tylko można ten fakt przekuć na kolejny sukces, tj. 
sukces fi nansowy. Ważne jest nie tylko posiadanie odpowiedniego kapitału, 
ale także to, jakich znajomych się posiada, jakie kontakty, jakie elementy 
prestiżu, jaki wizerunek. To z kolei wpływa na stosunek modelowego homo 
pecuniosus do innych ludzi. W cenie są bogaci i mający wpływy, ci bez ka-
pitału lub znajomości kompletnie w tej grze o posiadanie i władzę, się nie 
liczą. 

4. Postawa technokratycznego racjonalizmu

Aby w tej grze o posiadanie i władzę liczyć się, konieczne jest, jak już 
zwróciłam uwagę, rozwijanie tych umiejętności, które pozwolą zwiększyć 
stan posiadania, stąd strategiczna rola „dobrej”, czyli efektywnej, umiejętno-
ści liczenia. Można to osiągnąć poprzez przyjęcie postawy technokratyczne-
go czy – jak określają to inni – instrumentalnego racjonalizmu. 

Niektórzy w tym momencie mogą dostrzec pewną niekonsekwencję 
w proponowanym tu toku myślenia, bowiem dość powszechnie przyjęło się, 
że pojęcie homo sapiens oznacza istotę myślącą, a za tym myśleniem kryje 
się to, co odróżnia człowieka od zwierzęcia, czyli pewna racjonalność tego 
myślenia. Dlaczego zatem technokratyczny racjonalizm miałby przemawiać 
za nieludzką lub niemoralną postawą homo pecuniosus. Otóż dlatego, że fi -
lozofowie rozróżniają dwa modele racjonalności. Pierwszy, zwany „sapien-

19 J. Filek, Tajna wielkość twego życia i inne małości, wyd. cyt. s. 93.
20 Tamże, s. 88.
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cjalnym”, odnosi się do racjonalnego wyboru celów życiowych człowieka 
(w duchu arystotelesowskim), podczas kiedy drugi, właśnie ten technokra-
tyczny, odnosi się wyłącznie do wyboru właściwych środków, pozwalających 
zrealizować założony cel. Ten drugi jest całkowicie pozbawiony jakiejkol-
wiek refl eksji co do ważności przyjętego celu w hierarchii celów życiowych 
(wedle arystotelesowskiego drzewa celów). Wedle pierwszego, człowiek 
zastanawia się nad celem swego życia, wedle drugiego, po bezrefl eksyjnym 
przyjęciu głównego celu, jakim jest zwiększenie stanu posiadania, człowiek 
zastanawia się jedynie nad tym, jakie wybrać środki, by jak najszybciej do-
trzeć do swego upragnionego celu. Wedle pierwszego, człowiek odszukuje 
swój ergon (swoją rolę i nadaje tym sens swemu życiu), wedle drugiego, 
prędzej czy później dociera do zasady „cel uświęca środki”. Jeśli prędzej, 
to i prędzej będzie się liczył, jeśli później, to też później wkroczy na drogę 
posiadania i władania innymi. Kiedy jednak raz już się wkroczy na tę drogę, 
to trudno jest z niej zawrócić. Ona sama zaczyna prowadzić człowieka zy-
skując nad nim panowanie. Przy zaproponowanej tu interpretacji wyraźnie 
widać, że homo pecuniosus jest zdecydowanie mniej wolnym niż wielu „nie-
posiadających”, albo nawet jest całkowicie nie-wolnym bytem, traci zatem 
to, co tak charakterystyczne dla istoty ludzkiej, swoją wolność oraz rozumną 
umiejętność poszukiwania sensu życia. 

5. Niezdolność do emocji skrajnego indywidualisty

Skoro żądza posiadania oraz przemożna potrzeba władania innymi wy-
pełnia całą istotę modelowego homo pecuniosus, niewiele zostaje miejsca na 
inne emocje, tym bardziej, że te inne, jak np. wspomniane współodczuwanie 
czy poczucie sprawiedliwości, osłabiałyby znacznie podstawowe umiejętno-
ści fi nansisty. Nadmierna koncentracja na pracy (czasami przekształcająca 
się w pracoholizm), dominacja jasno określonego celu, jakim staje się po-
siadanie, konieczność osiągnięcia mistrzowskiego poziomu w stosowaniu 
technokratycznej racjonalności (który zapewnia wstęp do świata fi nansów), 
to wszystko utrudnia lub nawet uniemożliwia rozwój normalnych ludzkich 
emocji, pozwalających na zadzierzgnięcie międzyludzkich relacji, a tym 
samym utrudnia lub uniemożliwia nawiązywanie normalnych społecznych 
kontaktów. Postawienie na siebie jako specjalistę w świecie liczących się 
fi nansistów znacznie utrudnia, a jeśli jest powiązane z żądzą władzy wręcz 
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niekiedy uniemożliwia założenie rodziny (bo albo nie ma na to czasu, albo 
ta potrzeba zostaje zepchnięta na nieokreślone „potem”) oraz utrudnia lub 
uniemożliwia rozwój tego, co buduje fundamenty zaufania do drugiego 
człowieka. Aby zwiększyć posiadanie lub zdobyć władzę, należy polegać 
głównie na sobie, bez oglądania się na innych (szczególnie przy podejmo-
wania istotnych decyzji). Inni, nawet ci najbliżsi, mogą stanowić zagrożenie 
na drodze do tego celu. Homo pecuniosus jest zatem jednostką samotną, nie 
mogącą na nikogo liczyć, bowiem, aby się liczyć, musi liczyć wyłącznie na 
siebie. 

6. Skłonność do instrumentalnego traktowania drugiego człowieka

Samotność fi nansisty jest nie tylko wynikiem braku czasu czy braku uf-
ności w drugiego, ale także wynikiem wspomnianego już nastawienia na 
„mieć”. Jest to bowiem postawa, która zamienia „wszystkich i wszystko 
w martwe, podporządkowane mojej władzy, obiekty”21. W efekcie tego ro-
dzi się typowe dla przedstawicieli świata fi nansowego czysto instrumental-
nie traktowanie drugiego człowieka. Jest ono wzmocnione poprzez przyjęcie 
metodologii technokratycznego racjonalizmu. Instrumentalne traktowanie 
drugiego człowieka jest jakby wpisane w charakter tego zawodu. Jest to 
szczególnie widoczne wtedy, kiedy ten drugi staje na drodze do osiągnięcia 
lub zwiększenia stanu posiadania (nawet jeśli jest to znaczna grupa społecz-
na22) i utrudnia panowanie. 

Zresztą sama skłonność do liczenia sprzyja instrumentalnemu trakto-
waniu wszystkiego, co się pojawia się. Liczba w świecie fi nansów zstępuje 
bowiem wszystko. „Jeśli idę przez las i liczę drzewa, to nie idę przez las, 
lecz jedynie przez szpaler liczb”23. Liczba w świecie fi nansów z łatwością 
zastępuje także ludzi, a to prowadzi do odgradzana się od nich. „Liczenie 
nie wymaga obecności drugiego człowieka”24, nawet więcej, może on mu 

21 Tamże.
22 Przykładem takiego działania było nakłanianie przez banki do brania kredytów tych 

klientów, co do których możliwości spłaty kredytu można było mieć duże wątpliwości, a kie-
dy się okazało, że są niezdolni do ich spłacenia, sprzedaż tych kredytów innym instytucjom 
fi nansowym. 

23 Tamże. J. Filek, Tajna wielkość Twego życia i inne małości, wyd. cyt., s. 88.
24 Tamże.
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przeszkodzić, gdyż ten drugi wielokroć swoim nachalnym zapytywaniem 
przeszkadza w liczeniu lub swymi żądaniami bądź swoją obecnością nie po-
wala na liczenie pomnażające zysk. Choć jak zauważają fi lozofowie „żadna 
liczba nie może wyrazić człowieka”25, to jednak człowiek w świecie fi nan-
sów zostaje zinstrumentalizowany i zastąpiony liczbą. 

7. Brak potrzeby współbytowania

Życie w świecie liczb, zastąpienie drugiego liczbą, odgrodzenie się od 
niego, instrumentalne traktowanie drugiego, brak zaufania do niego, brak 
czasu i ochoty do nawiązywania kontaktów z innymi, wszystko to niechyb-
nie prowadzi do zatraty potrzeby komunikacji oraz współistnienia. Homo pe-
cuniosus przestaje być istotą społeczną w rozumieniu Arystotelesa. Stagiryta 
pisał: „Kto zaś nie potrafi  żyć we wspólnocie albo jej wcale nie potrzebuje, 
będąc samowystarczalnym, bynajmniej nie jest człowiekiem państwa (czyli 
zoon politikon – podkreślenie J.F.), a zatem jest albo zwierzęciem, albo bo-
giem”26. Jeśli założyć, że fi nansista nie jest jednak bogiem (chociaż bardzo 
by tego chciał, kreując po swojemu rzeczywistość), a co najwyżej uzurpuje 
sobie taką pozycję, chcąc decydować w kwestiach, mających poważne kon-
sekwencje dla funkcjonowania całej ludzkości, to pozostaje – w rozumieniu 
Arystotelesa – uznać go za nie-człowieka. 

8. Obojętność wobec zasad etyki społecznej

Wszystkie dotychczas podane charakterystyki prowadzą lub – można po-
wiedzieć – znajdują swoją kulminację w ostatniej z cech charakteryzującej 
homo pecuniosus, a mianowicie w jego obojętności wobec zasad jakiejkol-
wiek etyki, a szczególnie etyki analizowanej w aspekcie społecznym. Obo-
jętność ta nie jest ani czymś przypadkowym, ani tym bardziej czymś, co 
można wyeliminować czy nadrobić, ale raczej logiczną konsekwencją stwo-
rzonej przez człowieka profesji fi nansisty. Skoro podstawowym pytaniem, 

25 Tamże, s.89.
26 Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, w: tenże, Dzieła wszystkie, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2001, tom 6, 1253a12.
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jakie zadaje sobie modelowy homo pecuniosus, nie jest zasadnicze pytanie 
egzystencjalno-etyczne, jakim dla fi lozofów jest pytanie: jak żyć?, ale py-
tanie: jak liczyć?, to nie ma możliwości wykształcenia się w świadomości 
fi nansisty obszaru refl eksji etycznej. Skoro dla modelowego homo pecunio-
sus nie jest także istotne z perspektywy etycznej pytanie: jak postąpić?, bo 
pytanie to zostało zastąpione metodologią technokratycznego racjonalizmu, 
to nie ma też możliwości etycznego kształtowania fi nansisty i otwarcia go 
na refl eksję etyczną. Ponadto, skoro jego profesja odgradza go od drugiego 
człowieka, który zostaje zastąpiony liczbą, wtedy to, co etyczne, nie ma do-
stępu do jego świata. Świat fi nansów jest logiczny i bezwzględny. W świecie 
liczb żadna cnota się nie liczy. Dlatego też modelowy homo pecuniosus nie 
jest zdolny do odróżnienia tego, co dobre, od tego, co złe, bowiem wymiar 
społeczny jest przed nim zamknięty. A skoro tak, to pozbawiony jest jednej 
z najistotniejszych cech, na którą wskazuje Arystoteles, jako odróżniającą 
człowieka od innych stworzeń żyjących, a mianowicie zdolności do „odróż-
niania dobra i zła, sprawiedliwości i nie sprawiedliwości i tym podobnych”27, 
a zatem zdolności, które kształtują każdą jednostkę, będąc tym samym fun-
damentem, na którym oparte jest funkcjonowanie każdego społeczeństwa. 

Sam kryzys, jak i postawa fi nansistów wobec aktualnego kryzysu zdają 
się potwierdzać a-społeczność oraz niemoralność lub – jak kto woli – a-mo-
ralność homo pecuniosus. Finansiści wykazali bowiem daleko idącą nieod-
powiedzialność w podejmowanych przez siebie działaniach, które w osta-
teczności doprowadziły do kryzysu fi nansowego, a kiedy on już nastąpił, 
wykazali być może nawet większą jeszcze nieodpowiedzialność, nie tylko 
nie widząc w tym, co się stało, jakiejkolwiek swojej winy, ale nadto starając 
się wykorzystać sytuację kryzysu wyłącznie dla zabezpieczenia swych włas-
nych interesów, przykładowo przyznając sobie ogromne (jak podaje prasa) 
nagrody z funduszy mających podreperować działalność instytucji fi nanso-
wych. 

Jednakże z fi lozofi cznego punktu widzenia na fi nansistach ciąży podwój-
na odpowiedzialność. Pierwsza to ta, jaka ciąży na każdym z nas, którzy nie 
zrobiliśmy wszystkiego, aby nie dopuścić do kryzysu. Jules Romains powie-
dział „na wojnie nie ma ofi ar niewinnych”. Można analogicznie powiedzieć, 
że w kryzysie nie ma ofi ar niewinnych. Wszyscy jesteśmy za niego odpo-
wiedzialni w tym także fi nansiści jako członkowie społeczeństwa. Druga jest 

27 Arystoteles, Polityka, wyd. cyt., 1253a 11. 
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ich własną odpowiedzialnością. Za kryzys fi nansowy, jak się powszechnie 
uważa, w największym zakresie odpowiadają przede wszystkim przedsta-
wiciele świata fi nansowego. To ich działania przyczyniły się do osłabienia 
stabilności rynku. Rzecz w tym, że typowy fi nansista nie przyznaje się do 
tego, bo nie wie lub nie chce wiedzieć, że ciąży na nim ta podwójna od-
powiedzialność. Nawet najdoskonalsza kreatywność i przedsiębiorczość nie 
chronią go przed tą odpowiedzialnością, ale właśnie ją zwiększają, wprost 
proporcjonalnie do mocy, jaką dysponuje. Doskonałość czy umiejętność źle 
użyta nie tylko zwiększa poziom i zakres odpowiedzialności, ale też zakres 
winy, bowiem – jak już zauważył Arystoteles – „najgorsza jest nieprawość 
uzbrojona”28, czyli wykorzystanie zdolności umysłowych niezgodnie z zasa-
dami moralnymi i nadto przeciw innym członkom społeczeństwa. 

Reasumując: aby być dobrym fi nansistą, a dokładniej, aby przynależeć do 
„liczącej się” grupy fi nansjery, należy każdą z cech charakteryzującą czło-
wieka jako istotę społeczną odrzucić jako ckliwy sentymentalizm, a rozwi-
nąć jedynie te wywodzące się lub związane z umiejętnością liczenia i nadto 
rozwinąć je w stopniu maksymalnym, tak aby w całości „wypełniły” naturę 
człowieka. Jednakże im owe umiejętności są bardziej rozwinięte, tym mniej 
miejsca pozostaje dla tego, co fi lozofowie określają naturą ludzką29. Im na 
wyższym poziomie doskonałości znajdą się umiejętności wymagane od fi -
nansistów, tym mniej miejsca pozostawiają dla tego, co ludzkie, ponieważ 
im więcej tego, co ludzkie, tym mniejsze szanse na kształtowanie potrzeb-
nych fi nansiście umiejętności zawodowych. 

Refl eksja nad modelem homo pecuniosus nie byłaby pełna, gdyby do 
tego opisu nie dodać jeszcze jednej uwagi. Otóż należy zauważyć, że po-
wstanie człowieka pieniądza nie jest wynikiem błędu ewolucyjnego, ani 
tym bardziej inwazji kosmitów, którzy postanowili zniszczyć Ziemian. Jest 
natomiast wysublimowaną konsekwencją modelu homo oeconomicus, czyli 
konsekwencją teorii ekonomicznych oraz opartej na nich praktykach. Jest 
ponadto wynikiem przyznania działalności gospodarczej w ostatnich dwóch 
wiekach rangi najbardziej istotnej aktywności człowieka, z nonszalanckim 
stosunkiem do roli innych form ludzkiej aktywności. Jest także konsekwen-

28 Tamże.
29 „Kupiecka zimna mądrość zareaguje absolutną pogardą dla mądrości i rzeczy godnych 

poważania” – przewidzi Fryderyk Nietzsche (Pisma pozostałe 1876–1889, tłum. B. Baran, 
Inter esse, Kraków, 1994, s. 43. 



cją globalistycznych zapędów przedstawicieli świata gospodarczego, które 
w imię technokratycznej racjonalności (czytaj maksymalnej zyskowności) 
zaowocowały zniszczeniem wielokulturowości i moralności, doprowadzając 
do narodzenia się „nadczłowieka”, którym okazał się fi nansista. Nietrudno 
zatem zauważyć, że to my sami stworzyliśmy homo pecuniosus. 
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IS A FINANCIER A (MORAL) HUMAN BEING?

S u m m a r y

The title of the article could suggest the author’s assumption that a fi nancier is 
a human being, and the essence of the question pertains solely to whether he / she is 
a moral being or not. Actually, however, the text is also an attempt to answer a much 
more iconoclastic question: Can a model fi nancier be considered a human being with 
the use of ideas and characteristics of philosophical anthropology?

While taking trouble to answer both questions, the author comes to a conclusion 
that from a perspective of anthropological concepts it is quite diffi cult to regard 
a model homo pecuniosus as homo sapiens. Moreover, certain concepts of ethics 
question considering homo pecuniosus as moral human being. The main reasons 
of those doubts include essential features of a model homo pecuniosus, such as: 
uncontrollable inclination to counting, unlimited greed to possess, strong desire 
of power, a radical technocratic rationalism attitude, uttermost individualism, 
incapability of emotions, lack of sense of community feeling, moral indifferentism, 
and excessive inclination to risk. 
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