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Marian Gorynia

W biznesie jak w miłości –  

wszystkie chwyty dozwolone

Nieszablonowe myślenie i amoralność

Wojowanie na kroczeniu drogą gui się opiera. 

Sun Zi I.15

Metody postępowania podmiotów gospodarczych cechuje 
niezwykła różnorodność. Oprócz działań czystych, fair, nie-

budzących wątpliwości etycznych, zgodnych z kodeksami 
moralnymi i karnymi, mamy do czynienia z całym spektrum 
zachowań, które można określić jako mieszankę sprytu, 
cwaniactwa, wyprowadzenia rywala w pole. 

To realizacja niestandardowego posunięcia czy rozwią-

zania, zastosowania fortelu czy też działań niosących w so-

bie jakiś nieszablonowy plan lub paradoks, które wpływają  
na decyzje lub zachowanie „przeciwnika”. W głębszym 
sensie stosowanie forteli to powodowanie innymi ludźmi 
bez ich wiedzy, tak, by pozostawali w przeświadczeniu,  
że wszystko robią w dobrze pojętym własnym interesie. Ta-

kie postępowanie często można nazwać perfidią.
Ekonomiczne zachowania ludzi nie są więc z tego punktu 

widzenia zbiorem zero-jedynkowym: poprawne versus nie-

poprawne. Dużo zależy od tego, co uznamy za poprawność – 
może ją stanowić na przykład zgodność z przepisami prawa, 
ale może nią być także niewchodzenie w konflikt z zasadami 
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współżycia społecznego, gdzie mieszczą się zapewne obo-

wiązujące w danej społeczności standardy etyczne. Świat 
etyki nie jest czarno-biały. Dodatkowo, praktycznie wszy- 
scy jesteśmy przesiąknięci etyczną dwulicowością i przy-

zwyczajeni do braku konsekwencji. Skłonni jesteśmy  
przymknąć oko na nieetyczne zachowanie, jeśli osoba  
realizująca fortel swoją przemyślnością i sprytem wywoła- 
ła uśmiech na naszej twarzy.

Nie masz cwaniaka nad warszawiaka

Niezłą ilustrację może stanowić anegdota o poczyna-

niach biznesowych Samuela Goldwyna, współzałożyciela 
wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer, który był pol-
skim Żydem wychowanym w Warszawie. Jego pierwsze 
nazwisko brzmiało Szmul Gelbfisz. Po wyjeździe do An-

glii zmienił je na Samuel Goldfish. Następnie wyemigro-

wał do Ameryki, gdzie imał się różnych zajęć, by stać się 
po jakimś czasie jednym z najbardziej znanych handlarzy 
w branży galanterii skórzanej.

W pewnym momencie Goldfish wpadł na niekonwencjo-

nalny, dość ryzykowny pomysł. Postanowił obniżyć cenę 
pozyskania poszukiwanych w USA rękawiczek z Francji. 
Zainwestował sporą kwotę w zakup dużej partii towaru…,  
a w zasadzie dwóch partii, i aby uniknąć zapłacenia cła jeden 
z dwóch transportów, tylko z rękawiczkami lewymi, został 
wysłany do Bostonu. Drugi – tylko z prawymi – do Nowego 
Jorku. Odbiorca obu ładunków nie zgłosił się, a towar uznano 
za porzucony. Rękawiczki sprzedano za bezcen na aukcjach, 
w których jedynym uczestnikiem był właśnie Goldfish.

Tu warto dodać, że wszystko odbyło się bez naruszania 
prawa. Goldfish uwzględnił też w swoich kalkulacjach ryzy-

ko. Bazował na przewadze informacyjnej. W tym wypadku 
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była to znakomita orientacja w procedurach stosowanych 
przez służby celne. Zakładał ponadto, że wartość „felerne-

go” towaru dla innych potencjalnych uczestników aukcji bę-

dzie zerowa – bo komu przyjdzie na myśl, że aukcja jest 
tylko częścią chytrego planu?

(rys. Andrzej Mleczko)

Strzeż się ludzi zmieniających nazwiska

Powyższej anegdoty, choć przednia, na próżno szukać 
w anglojęzycznym Internecie. A sam Goldfish zrealizował 
manewr we właściwym sobie stylu. W 1918 roku oficjalnie 
zmienił nazwisko na Goldwyn. Okoliczności tej zmiany były 
niezwykłe. Pieniądze zarobione na handlu rękawiczkami 
Goldfish postanowił zainwestować w branży filmowej, która 
właśnie powstawała.
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Angażował się w rozmaite przedsięwzięcia. W jednym 
z nich jego wspólnikami zostali bracia Archibald i Edgar 
Selwynowie, producenci teatralni i aktorzy. We trójkę za-

łożyli Goldwyn Pictures Corporation, spółkę zajmującą się 
produkcją filmową. Jej nazwa wzięła się z połączenia na-

zwisk wspólników – pierwszy człon to początek nazwiska 
Goldfish, a drugi to końcówka nazwiska Selwyn. Wówczas 
Samuel Goldfish wykonał bardzo chytry i podstępny ruch – 
sądownie zmienił nazwisko na Goldwyn. W efekcie od tego 
momentu wyłącznie jego nazwisko figurowało w nazwie 
spółki. Bracia Selwynowie protestowali i grozili procesem, 
ale finalnie okazali się bezradni.

Podsumowanie

Można postawić pytanie o ocenę postępowania Samuela 
Goldwyna (Goldfisha). Czy był geniuszem biznesu, innowa-

cyjnie, twórczo i przebiegle prowadzącym swoje interesy? 
Czy może zwykłym cwaniakiem, oportunistą i oszustem, 
który obchodząc obowiązujące normy, perfekcyjnie realizo-

wał agresywną wersję homo oeconomicus?
Opisane wydarzenia miały miejsce sto lat temu. Wpraw-

dzie gospodarka kapitalistyczna nie była wówczas czymś 
całkiem nowym, ale znajdowała się na daleko wcześniej-
szym etapie rozwoju niż obecnie. Dopuszczano znacznie 
szerszy zakres zachowań drapieżczych, a poziom tolerancji 
dla naruszeń zasad „dobrego zachowania” z myślą o wzbo-

gaceniu się był wyższy niż dzisiaj. Można też przypuszczać, 
że aktualnie „geniusz” przebiegłości Goldfisha napotkałby 
na twardy mur funkcjonowania administracji celno-skarbo-

wej, zwłaszcza w dobie informatyzacji (kojarzenie podob-

nych transakcji).

Bezpłatna próbka.

M. Gorynia, W biznesie jak w miłości...



42

Miał też tupet i śmiałość do działań amoralnych. Ele-

gancko opisujemy je przysłowiem „w miłości i na wojnie 
wszystkie chwyty dozwolone”, a mniej elegancko nazywa-

my hucpą, której esencją, oprócz śmiałości, jest amoralny 
pragmatyzm, tak jak w chińskim terminie gui dao. Dzia-

łaniom Goldfisha zabrakło tylko jednej cechy zwycięstwa 
sprawionego ręką Mistrza Wojowania (VI.23–25): świat  
dowiedział się, że sprawa miała w ogóle miejsce.  ■

Marian Gorynia – prof. doktor hab. nauk ekonomicznych, 
pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Gospo-
darki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu. Piastował i piastuje m.in. stanowiska:  
rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
(2008–2016), przewodniczącego Konferencji Rektorów 
Uczelni Ekonomicznych w kadencji (2012–2016), prze-

wodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomiczne-
go, wiceprzewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej.
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