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Mimo, że żyjemy w XXI wieku, mity nadal obecne są w naszym życiu. 

Jednym z najstarszych mitów, który historycznie towarzyszy człowie-

kowi od zarania dziejów jest mit bogactwa, który dziejowo rzecz ujmując 

przejawiał się w najróżniejszych formach ( bajki, baśnie, legendy, motywy 

raju, etc. ) [Czerny, 2010]. 

Mit bogactwa ma swoje podłoże oraz motywy, głównie psychologiczne, 

ale także w tradycji myślicieli antycznej Grecji, głównie pismach Platona i 

Arystotelesa, kiedy mowa o szczęściu jako najwyższej wartości w życiu 

człowieka [Czerny, 2010:9]. 

Z czasem „szczęście” poczęto utożsamiać z pojęciem bogactwa, to funk-

cjonalna wykładnia kategorii szczęścia.  

O ile w dawnych epokach o szczęściu mówiono w postaci legend, baśni 

i opowiadań, o tyle w dobie współczesnej kategorię „szczęścia” poczęto 

pojmować bardziej pragmatycznie, a mianowicie jako stan posiadania, 

zamożności, zgromadzonego kapitału, czyli bogactwa [Tatarkiewicz, 2008]. 

W czasach obecnych chęć bogacenia zawładnęła umysłami większości 

ludzi. Bogactwo, niektórzy ludzie uznają za świętego Grala. 
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Niestety, ani ekonomiści, ani filozofowie, ani moraliści tymi zagadnie-

niami nie interesują się. Wręcz przeciwnie, bogactwo uznawane jest przez 

niektórych jako wyraz „zręczności życiowej, „inteligencji”, radzenia sobie 

w życiu, przejawu inicjatywy, czyli zaradności życiowej, etc. Mówiąc naj-

krócej pochwała bogactwa. 

Mniej uwagi badacze poświęcają samej genezie bogactwa. Chociaż bo-

gactwo wygląda okazale, to jednak ma ono różne źródła. 

Czasami bogactwo jest przejawem benedyktyńskiej pracy. Czasami 

skrajnego skąpstwa. Czasami lichwy. Czasami grabieży, czy zdobyczy wo-

jennych, rabunków, czynów kryminogennych. Czasami mozolnej i ciężkiej 

pracy, dużego uporu, losu, spadku majętności po innej osobie własnym 

uzdolnieniom, nagrodom, etc. [Czerny, 2010: 21]. 

Już z tego lapidarnego opisu widać, że rozmaite bywają żródła bogac-

twa. Te szlachetne i nikczemne, a wszystko ma jedno imię „bogactwo”. 

Najczęściej ludzi podziwiamy za stan i skalę bogactwa, a nie sposób jego 

dojścia, co dowodzi płytkości ludzkiego myślenia. 

Czas zastanowić się, w czym tkwi czar i urok bogactwa? Czy faktycznie 

rozwiązuje ono problemy naszego ziemskiego życia? 

Intuicyjnie bogactwo kojarzy się, większości ludzi z tym, co Platon czy 

Arystoteles określali „szczęściem”. Często słyszymy takie oto słowa, „ale on 

ma szczęście wygrał, w totolotka”, albo „ma szczęście, wyszedł z katastrofy 

cało, a inni zginęli”. Jakaś stara babina zgubiła pieniądze, ale znalazł je 

przechodzeń, mówiąc „ale mam szczęście, znalazłem na drodze pieniądze”. 

Przykładów takich można podawać bez liku [Czerny, 2010: 29].  

Widać też, że czasami szczęście okupione jest czyimś nieszczęściem 

(babcia zgubiła pieniądze). 

Tak też poglądy Platona czy Arystotelesa na samą ideę szczęścia nie były 

do końca przemyślane. 

Dobrze jest zastanowić się, czy coś takiego jak szczęście w ogóle istnieje, 

czy jest tylko hipostazą? 
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Pojęcie szczęścia posiada taki sam status semantyczny jak na przykład 

terminy „czas”, „siła”, „przestrzeń niebiosa”, etc. To wszystko hipostazy. 

Termin „szczęście” jest pojęciem kulturowym, a nie naukowym. 

Ponieważ wielu ludzi utożsamia bogactwo ze szczęściem, przeto nic 

dziwnego, że do tego „szczęścia” dążą za wszelką cenę. 

Pojęcie bogactwa ma silną podbudowę psychologiczną. Największe wy-

obrażenia o bogactwie zawsze snuje biedota. Chroniczna bieda uruchamia 

ludzką wyobraźnię. Wedle niej dla bogatego nie ma w życiu żadnych ba-

rier. Bogaty może kupić sobie, co zechce. Pojechać wszędzie tam, gdzie go 

oczy poniosą. To bardzo duży komfort. 

Bogaty nie zna głodu, chłodu ani innych utrudnień, żyje ponad stan. 

W tych mitycznych wyobrażeniach o bogactwie jest wiele racji. Ale do-

dajmy  racji natury ograniczonej. 

Bogaty nie kupi na przykład ani zdrowia, ani rozumu. Bogaty schodzi 

z tego świata jak zwykły śmiertelnik. 

Bogatego dotykają choroby cielesne i duchowe jak każdego innego. 

Bogaty ma radości i smutki jak inni ludzie. Zdarza się, że bogactwo wy-

zwala próżność, rozleniwienie, wygodę, i nierzadko tępotę umysłową. 

A więc wysoka jest cena bogactwa. Bogactwu towarzyszy ciągła bojaźń o 

jego utratę, co w konsekwencji prowadzi do nerwic, lub nawet chorób 

psychicznych.  

Zdarza się, że bogactwu towarzyszy demoralizacja i rozwiązłość życia. 

Oczywiście wszystkie te przypadłości mogą trafić się też i biedakowi. Cho-

dzi jednak o to, aby z bogactwem nie wiązać „boskich atrybutów” [Czerny, 

2010: 47]. 

Nie każde bogactwo manieruje. Jeżeli zostało ono osiągnięte w pełni 

sumiennie i uczciwie, to nie powinno prowadzić do frustracji. Znamy wielu 

ludzi nadzwyczaj bogatych, a przy tym bardzo uczciwych i szlachetnych. 

Jednak doświadczenie uczy, że takie postacie są dzisiaj w zaniku. Coraz 

częściej bogactwo kojarzone jest z nieuczciwością bądź też karierą, albo 

wręcz działaniem kryminogennym (B. Hołyst). 
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We współczesnym społeczeństwie doszło do nadmiernej fetyszyzacji 

bogactwa, które stało się nieomalże modelowym trybem życia. Obserwo-

wany styl życia wygenerował takie zjawiska jak konsumeryzm, komercja-

lizm, polaryzacja ekonomiczna, kontrasty aksjologiczne, fetyszyzm kapita-

łu [Czerny, 2010: 50]; [Weiss, 2011]. 

W ten oto sposób rodzą się ekonomiczne hybrydy, i patologie, które 

sprzeczne są z odwiecznymi prawami samej natury [Weiss, 2011: 63]. 

Sprężyną napędzającą rozwój gospodarczy stało się kryterium zysku, 

i wzrostu gospodarczego, jednak jak pokazał to Anware Ibrahim każdy 

rozwój natrafia na swoje granice, które nazywamy „prawem ograniczonej 

doskonałości” [Ibrahim, 1977: 200].  

Apogeum doskonałości nazywamy kulturowo „rekordem”. Ale każdy re-

kord natrafia prędzej czy póżniej na swoje bariery, i taki stan nazywamy 

stagnacją albo wręcz recesją. 

Fenomen bogactwa jest zjawiskiem ludzkim, które pojawiło się dopiero 

na pewnym etapie rozwoju cywilizacji. Wynalazek pieniądza ten proces 

przyspieszył, zaczął działać jak „katalizator” [Czerny, 2010: 67]. 

Wytworzenie kapitału materialnego wymaga czasu, wiedzy oraz umie-

jętności. Wytworzenie kapitału formalnego jest efektem stochastycznym 

i nie musi pociągać za sobą wzrostu gospodarczego [Weiss, 1966]. 

Według Marksa czy Cartana pojawienie się kapitału finansowego wpro-

wadziło do życia człowieka wartość wirtualną, która nie musi mieć swego 

odpowiednika materialnego, i jest to mechanizm napędzający kryzysy 

ekonomiczne (pieniądz nie ma swojego pokrycia w towarze). 

Grecję dokapitalizowano ze źródeł unijnych w niczym nie zmieniając ani 

mechanizmów gospodarki greckiej, ani tym bardziej mentalności samych 

Greków. Identyczne zjawiska obserwujemy na lądzie afrykańskim wobec 

krajów dotkniętych klęską gospodarczą [Weiss, 2011]. 

Wielu działaczom, czy politykom wydaje się, że sam dopływ kapitału fi-

nansowego samoistnie rozwiąże problemy gospodarcze czy społeczne. Ale 

to iluzja. Rzecz polega na tym, że każdy kapitał finansowy musi mieć swój 

adequance. 
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Należy ubolewać, że środowiska ekonomistów tak niewiele uwagi po-

święcają kwestiom finansów, a ściślej mówiąc zagadnieniom pieniądza w 

życiu człowieka i samej gospodarce. 

Kapitałowi finansowemu przypisuje się czasami uzdrawiające wprost 

cudowne „właściwości”, których on faktycznie nie ma. 

Adam Smith napisał monumentalne dzieło „O bogactwie narodów”, któ-

re de facto było rozprawą o charakterze raczej aksjologicznym z filozofii 

moralnej, a mniej opracowaniem czysto ekonomicznym. Smith ograniczył 

się w nim do analizy życia zachodniego, przez co zawęził pole analiz do 

Western – economic.  

Istota fenomenu tak zwanego „bogactwa” coraz bardziej sprowadza się 

do akumulacji finansów, a nie realnych dóbr, przez co rodzi się nowy wa-

riant ekonomii wirtualnej. 

Taki wariant czy model gospodarki wytwarza społeczeństwo konsump-

cyjne, które Steve Roy określa mianem a crowd of economic movement. 

Badacz ten pisze: „W dzisiejszych super - marketach możemy spotkać wię-

cej ludzi aniżeli przy stanowiskach pracy. O dowolnych porach dnia wielkie 

markety są zawsze pełne klientów, którzy tylko kupują i konsumują. To 

zjawisko, które jeszcze nie tak dawno było zupełnie w naszym życiu nieo-

becne” [Roy, 2010]. 

Przytoczona tu wypowiedż Roye’a jest nader znamienna. Zwraca on 

uwagę na pewien rodzaj paradoksu cywilizacyjnego, który najkrócej mó-

wiąc polega na tym, że wytwórcy dóbr cywilizacyjnych mają niższy udział 

w tej konsumpcji, aniżeli ludzie sfery usług (artyści, reżyserzy, sportowcy, 

menedżerowie, pośrednicy, handlarze szarej strefy, spekulanci ) [Roy, 

2010]. 

Znany teoretyk współczesnej cywilizacji Norweg Sven Niedersen, pracu-

jący obecnie w Columbia University w słynnej pracy A civilization to upside 

down pisze m.in.: „Bogaci i biedni są jednakowym stopniu zdemoralizowa-

ni. Ci pierwsi na tle dezorientacji w tym co dobre, i tym co złe, a ci drudzy; 

na tle dezorientacji intelektualnej, która nie pozwala im zrozumieć otacza-
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jącej ich rzeczywistości. I jedni drudzy znajdują się po dwóch stronach 

barykady, których oddziela wojna [Niedersen, 2008: 12]. 

Niedersen, to błyskotliwy obserwator współczesnego życia. Ma on 

świadomość, że proces konsumpcji nie może trwać wiecznie, i musi do-

prowadzić świat do gospodarczej zapaści.  

Dzieje się źle, pisze ten badacz, gdy konsumentów jest więcej jak produ-

centów. Zachwiały się proporcje między światem wytwórców a światem 

konsumentów. To zła droga (via mala). Ci, co nie wytwarzają dóbr cywili-

zacyjnych, żyją na wyższym standarcie od ich wytwórców. To jawny ab-

surd współczesnego świata. Piłkarz renomowanej drużyny zarabia w skali 

roku przeciętnie tyle, co 2000 profesorów wyższej uczelni, albo 4000 wy-

soko kwalifikowanych fachowców. To cywilizacja absurdu [Niedersen, 

2008: 15]. 

To obłędna wprost aksjologia nie mająca nic wspólnego z formacją kapi-

talistyczną, to ekonomiczny busz, pisze Niedersen.  

To cywilizacja pozbawiona wszelkiej moralności czy logiki. Dni takiej 

cywilizacji są policzone. Konsumpcja, zysk, wzrost gospodarczy to terminy, 

jakimi karmi się opinię światową. 

A gdzie miejsce w niej dla ludzkiej osoby? 

Całą gospodarkę świata szacuje się na sumę 600 trylionów dolarów. 

Jednak w obiegu mamy dzisiaj około 100 trylionów dolarów. Skąd ta róż-

nica? 

To właśnie tak zwana „szara strefa”, która rozporządza zawrotnymi 

środkami finansowymi ulokowanymi w światowych bankach, z których 

pobierają oni bajeczne oprocentowania. Czy to jeszcze kapitalizm, czy mo-

że jego mutacje? 

Świat ekonomistów nie panuje nad tym obszarem gospodarki. Wymyka 

się ona wszelkim możliwym kontrolom.  

W miarę jak świat wkracza w XXI wiek, zakres i wpływy światowe szarej 

strefy rosną prawie wykładniczo. Cała Ameryka Łacińska, Afryka, Rosja, 

kraje dawnego bloku radzieckiego są silnie skorumpowane. Złożyły sią na 

to dwa czynniki, a mianowicie chroniczna, historyczna bieda, oraz brak 
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perspektyw na lepszą przyszłość. Te dwa czynniki rodzą frustrację 

i demoralizację. W krajach tych albo szybko człowiek staje się bogaczem, 

albo wpada w strefę głębokiej biedy [Weiss, 1966: 27]. 

Korupcja jest głównie generowana przez biedę. Im większa bieda eko-

nomiczna w danym kraju, tym większa skłonność do korupcji, czy malwer-

sacji. Wschodnie rejony świata to zagłębie ubóstwa, skorumpowania, bie-

dy, zacofania i obszary wysokiego ryzyka przestępczości. Bieda, to spo-

łeczny rak. Stanowi też ona symptom nieudolności sprawowania władzy w 

danym państwie. 

Bieda i ubóstwo, to wylęgarnia chorób cywilizacyjnych, terroryzmu, ak-

tywności elementu aspołecznego i wszelkiego zła. W wielkich metropo-

liach świata na ich obrzeżach (a suburb) bogacze nie wchodzą w obawie 

o swoje życie. Kair liczy prawie 12 milionów, z czego tylko około 800 tysię-

cy to kasta ludzi zamożniejszych, mieszkająca w centrum miasta a prawie 

11 milionów to surrended people. Te getta biedoty, to państwo w państwie 

[Weiss, 2006]. 

W dzisiejszej walczącej Syrii ponad 90 % rebeliantów to biedota. Jedy-

nie dowództwo, to ludzie wyższych sfer. 

Jest to charakterystyczny podział świata na bogatych i biednych. Inne 

podziały polityczne, ideologiczne, wyznaniowe są mało ważne. 

Żyjemy w epoce dominacji ekonomii względem innych dziedzin życia, 

czego nie przewidział nawet sam Karol Marks. 

Gospodarka, ekonomia, zysk, wydajność, modernizacja są na ustach 

wszystkich biznesmenów świata.  

Mit bogactwa szerzy się niczym pandemia, ale czy o to chodzi w ludzkim 

życiu? 

Summary 

Despite the fact that we live in the 21st century myths are still present in 

our lives. 

One of the oldest myths which historically has accompanied human beings 

from the dawn of history is the myth of wealth which, expressing the thing 
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historically, appeared in the most various forms (tales, fairy tales, legends, 

the motives of the paradise, etc.). 

In the present time the desire of becoming rich has dominated the minds 

of the majority of people. Some people regard wealth as the true holy grail. 

Unfortunately, neither economists nor philosophers, nor moralists are in-

terested in these issues. On the contrary, wealth is regarded by some of them 

as an expression of “practical cleverness”, “intelligence”, ability to manage 

one’s life, a symptom of an initiative, that is, resourcefulness etc. Saying it the 

most briefly it is the praise of wealth. 

The myth of wealth spreads like a pandemic, but is it the aim of a human 

life? 
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