
Analiza i interpretacja fragmentu Łk 16, 1-11, ze szczególną uwagą na Łk 16,8-9.

Mały wstęp

Kiedy dziś  mówimy:  zarząd,  członek zarządu,  zarządca,  możemy mieć  na  myśli  wiele  różnych
znaczeń tych słów. Może to być zarząd osób prawnych, osób fizycznych (w znaczeniu, że zarządza osoba
fizyczna), instytucji publicznych, zarząd syndyka itp. itd. Już nawet nie słowniki opisują nam typy zarządów,
a  setki,  a  może  nawet  tysiące  przepisów  zawartych  w  licznych  kodeksach 1 (głównie  kodeks  spółek
handlowych). W starożytności było nieco prościej, ale wcale nie aż tak prosto jak się powszechnie się uważa.
Samo dzieło Katona Starszego (234 p.n.Ch – 149 p.n.Ch) „De agri cultura” („O gospodarstwie wiejskim”),
będące swoistym podręcznikiem prowadzenia posiadłości wiejskiej, uświadamia nam jak złożonymi były
sprawy zarządu majątkiem w starożytności2.  Dlatego też aby dobrze zrozumieć przypowieść o „obrotnym
rządcy”, musimy w pierwszej kolejności ustalić jaki rodzaj zarządu sprawuje tytułowy bohater.  

Publikanie, celnicy, zarządcy.  
Kiedy w „Faraonie”3 Bolesława Prusa, młody Ramzes XIII potrzebuje gotowego pieniądza, pożycza

środki od Fenicjan, reprezentowanych przez Dagona. Ten ku jego zaskoczeniu, nie żąda zwrotu pieniędzy, a
„jedynie” oddania w zastaw i zarząd majątków faraona na pewien określony czas. Faraon ma się o nic nie
troszczyć, Fenicjanie sami zajmą się uregulowaniem jego zobowiązań. Oczywiście czynią to z zyskiem dla
siebie, eksploatując majątki i ciemiężąc lud Ramzesa ponad miarę. Na Fenicjan płyną skargi, sam Ramzes
jest świadkiem ich grabieżczej gospodarki. Czy możemy jednak powiedzieć, że Fenicjanie są nieuczciwi?
Działali wszak zgodnie z zawartą z władcą umową. 

Podobny system funkcjonował w czasach Jezusa. Gwałtownie rozrastające się w II i III wieku przed
Jego  narodzeniem imperium rzymskie,  nie  dysponowało  aparatem administracyjnym  mogącym  zbierać
podatki w podbitych prowincjach, czasami  formalnie sojuszniczych miastach, czy zależnych królestwach.
Recepta była prosta, system skarbowy został sprywatyzowany. Opisując to w pewnym uproszczeniu, skarb
państwa ogłaszał  przetarg  na  wysokość  podatków z  danego terytorium,  konsorcja  zamożnych  Rzymian
(najczęściej byli to ekwici) startowały w tych przetargach, a zwycięzcy wpłacali umówioną kwotę do skarbu
z góry. Dla domeny publicznej było to wygodne, minimalne koszty ściągania podatków i gotowy pieniądz w
skarbie.  Problemy zaczynały się  z  chwilą,  w której  publikanie4 ruszali  w  teren,  by z  zyskiem odebrać
zainwestowane pieniądze. Ponieważ ich celem był zarobek, wszystko co zebrali ponad wpłaconą kwotę było
ich zyskiem.  Dochodziło do faktycznej grabieży lokalnej ludności, najczęściej przy wsparciu opłaconego
rzymskiego namiestnika czy prokuratora. Udręczone miasta i prowincje skarżyły się na te ździerstwa do
Rzymu, często też dochodziło do procesów przeciw publikanom, a nawet osłaniającym ich namiestnikom,
jednak rzadko sprawy te kończyły się wyrokami skazującymi.  Ponieważ system ten wywoływał poważne
niepokoje na prowincji, był za cesarstwa stopniowo zastępowany „publiczną” administracją podatkową5.

System oddania majątku w zarząd w zamian za określoną opłatę wniesioną z góry lub wnoszoną co
roku nie dotyczył  wyłącznie domeny publicznej.  Podobnie postępowali  właściciele prywatnych wielkich
majątków, którzy z różnych przyczyn, potrzeby zebrania kapitału,  czy rozrzucenia swoich latyfundiów po
różnych częściach imperium od Półwyspu Iberyjskiego po Bliski Wschód, oddawali swoje majątki w zarząd
w zamian za umówioną roczną kwotę wpłacaną przez zarządcę.  Umowy takie miały charakter czasowy,

1 Gównie Kodeks Spółek Handlowych (KSH), ależ też Kodeks Cywilny (KC) a nawet Kodeks Karny (KK).   
2 Sam Katon zalecał osobisty nadzór nad majątkiem, nieco w myśl zasady że: pańskie oko konia tuczy.
3 Dla zobrazowania pewnego typu zarządu posłużyłem się powszechnie znanym przykładem literackim, niemniej 

opisana przez Prusa forma spłaty/rozliczenia zobowiązań przez oddanie w zarząd majątku była powszechnie 
stosowana w starożytności (patrz. „Tradycje prawa hipotecznego a współczesne prawo polskie”  Marcin Tomasz 
Chrostek, Wrocław 2011, s. 11-12). 

4 Prywatnych poborców podatków nazywano publikanami. Oczywiście wielcy rzymscy inwestorzy nie wyjeżdżali na 
prowincję, pobór podatków z zyskiem dzierżawiono mniejszym lokalnym przedsiębiorcom. W Ewangelii 
poznajemy ich jako celników. U Mateusza 8 wzmianek, u Marka - 3, a u Łukasza 10 wzmianek o celnikach.  

5 Jest to oczywiście pewne uproszczenie, niemniej przykładowo, samorządy miejskie mogły same wpłacić podatki do 
skarbu bez pośrednictwa publikanów.  
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najczęściej kilkuletni. Zarządca taki6, mógł nim być awansowany sługa czy nawet wyzwoleniec, wchodził w
prawa  właściciela  w relacjach  z  dotychczasowymi  mniejszymi  dzierżawcami  (najczęściej  rolnikami  lub
hodowcami) narzucając im kwoty w pieniądzu lub naturze jakie muszą odprowadzić do jego dyspozycji.
Suma pozyskanych w ten sposób środków  musiała  pokryć  łącznie  kwotę odprowadzoną do właściciela,
koszty utrzymania zarządcy i jego ludzi (administracja), zaś nadwyżka stanowiła zarobek zarządcy. I to tej
nadwyżki w mojej ocenie dotyczy skarga na zarządcę w omawianej przypowieści. Stawiam tezę i postaram
się ją obronić, że mamy do czynienia właśnie z taką formą zarządu gdzie właściciel otrzymuje z góry lub z
dołu umówioną kwotę za oddany w zarząd majątek. 

Mocną poszlaką na poparcie tej tezy są wersety 5-7. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników
swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu panu?" Ten odpowiedział: "Sto beczek oliwy".
On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A
ty  ile  jesteś  winien?" Ten odrzekł:  "Sto korcy pszenicy".  Mówi  mu:  "Weź  swoje  zobowiązanie  i  napisz:
osiemdziesiąt".  Powyższy fragment świadczy o tyn, że to rządca zawierał umowy z dzierżawcami i to on
mógł  je  aneksować,  obniżając  wysokość  zobowiązania.  Gdyby było  inaczej  zmiana  oświadczeń byłaby
fałszerstwem i nie miałaby sensu w świetle spodziewanej kontroli. Również dzierżawcy nie mieliby interesu
w zmniejszeniu  kontyngentów,  bowiem  właściciel  po  wykryciu  oszustwa  mógłby  i  tak  zażądać  kwot
pierwotnych oraz wyciągnąć konsekwencje wobec nieuczciwych  najemców. Można  wprawdzie  próbować
podważyć  powyższy argument  twierdząc,  że  zawarte w przypowieści  pytanie:  Ile jesteś  winien mojemu

panu?, zdaje się sugerować, że mowa jest o kwotach należnych bezpośrednio właścicielowi. Warto jednak
zaznaczyć,  że  dzierżawcy nie musieli  mieć wiedzy jaka kwota idzie do właściciela,  a  jaka na pokrycie
kosztów  zarządu.  Znali  jedynie  sumę  swego  zobowiązania.  Podobnie  czynili  publikanie  czy  celnicy
ściągając podatki. Nie informowali płatnika jaka część środków pokrywa wpłacone już przez nich do skarbu
kwoty, jaka jest ich zyskiem, a która stanowi koszta operacyjne. Mówili: „płać Rzymowi” (za republiki), czy
„płać Cezarowi” w czasach Jezusa. 

Jakiego typu nadużyć dopuścił się rządca?

Pewien  bogaty  człowiek  miał  rządcę,  którego  oskarżono  przed  nim,  że  trwoni  jego  majątek.
Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz

mógł  być rządcą”. (Łk 16,2)  Powyższy fragment  nie  rozstrzyga o prawdziwości  zarzutów,  ani  o winie
rządcy.  Padło  oskarżenie,  że  trwoni7 majątek,  winy  jeszcze  nie  udowodniono.  Właściciel  wszczyna
postępowanie sprawdzające, żąda sprawozdania. O winie rządcy świadczy dopiero jego reakcja, on wie, że
kwoty które wymagał były zdzierstwem. Kiedy spojrzymy na aneksy umów dzierżawnych, które proponuje,
widzimy, że najprawdopodobniej zachowywał dla siebie od  około 50% przychodów z dzierżaw (zejście z
ustalonych 100 do 50 beczek) do około 20% (zejście ze 100 do 80 korcy). Wniosek ten wynika z założenia,
że  nowe  kwoty  są  kwotami,  które  zapewnią  realizację  zobowiązań  wobec  właściciela,  ewentualnie
uwzględniające niewielkie koszty operacyjne zarządu8.

Powyżej postawiona teza rodzi pytanie, skoro zarówno stare umowy dzierżawy jak i aneksowane,
zapewniały realizację  umowy z właścicielem,  to  co znaczyła  skarga o trwonienie  majątku? Sprawa jest
prosta.  Zawyżone  przez  rządcę  kwoty  dostarczanych  produktów  uruchamiały  łańcuch  tzw.  gospodarki
rabunkowej9.  Jeśli  dzierżawca  musiał  oddać  niemal  wszystko  co  wyprodukował,  nie  miał  środków  na
inwestowanie w uprawy czy hodowlę. Nie nawoził, nie plantował, nie utrzymywał systemu melioracyjnego
pól itp. W konsekwencji właściciel był poszkodowany ponieważ jego majątek tracił na wartości i stawał się

6 Współcześnie w Polsce najbliższą formami takiego zarządu jest tzw. „zarząd trwały” czy „użytkowanie odpłatne” 
opisane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. 

7     Greckie „diaskorpidzo" użyte w org. onacza - "rozpraszać, marnotrawić, rzucać, gdzie popadnie". Jest to więc  
       zarzut niegospodarności a nie np. defraudacji.  
8 Zakładam, że zejście z kwotami poniżej wymaganych w kontrakcie z właścicielem naraziłoby zarządce na 

poważniejsze konsekwencje – oskarżenie o kradzież w zmowie z dzierżawcami, niż te które groziły mu za 
niegospodarność.     

9     gospodarka rabunkowa: «gospodarka polegająca na czerpaniu maksymalnych korzyści z zasobów naturalnych lub z
       przedsiębiorstw, z jednoczesnym zaniedbaniem ich rozwoju» - słownik PWN.  
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mniej wydajny, a tym samym przynosiłby mniej dochodów. W którymś momencie konieczne stałoby się
zainwestowanie znacznych środków, by przywrócić świetność, a przynajmniej efektywność majątku.  

Argumentem za tym, że w przypowieści o takiej sytuacji jest mowa, jest sankcja jaka grozi rządcy, czyli
utrata  zajmowanego  stanowiska.  To  kara  za  niegospodarność,  działanie  na  szkodę  właściciela,  utratę
zaufania  itd.  Dziś  użylibyśmy  określenia,  że  jest  to  sankcja  cywilna,  a  nie  karna.  Gdyby  oskarżenia
dotyczyły kradzieży,  sprzeniewierzenia,  oszustwa,  właściciel  niechybnie  dodałby,  że  rządca  straci  pracę
(KC) i zostanie wydany władzom (KK). Tak więc trwonienie majątku w świetle powyższego oznacza jego
uszczuplenie w wyniku niewłaściwej, rabunkowej gospodarki rządcy. 

Podsumujmy

W świetle  postawionych tez wyjaśnienie  kluczowego dla niniejszej  pracy wersetu 8.  wydaje  się
oczywiste.  Pan  pochwalił  postępowanie  rządcy,  gdyż  aneksując  umowy  z  dzierżawcami  zaprzestał
nadmiernej  eksploatacji  jego  majątku.  Można  jeszcze  dodać,  że  zmniejszając  kwoty rządca  ukarał  sam
siebie, rezygnując z zarobków lub znacznie ograniczając ich wysokość. Należy też pamiętać, że przypowieść
nie rozstrzyga czy zarządca poniósł karę i został zwolniony z pracy. Zwróćmy też uwagę, że omawiana
przypowieść nie jest jedną z przypowieści metaforycznych o Królestwie Niebieskim, dlatego też pochwała
właściciela nie jest metaforą pochwały udzielonej przez Boga.  Z punktu widzenia nauczania Jezusa rządca
mimo podjętych działań naprawczych w gospodarstwie właściciela, nadal nie zasługuje na miano ucznia
Chrystusa (syna światła). Jeżeli bowiem skonfrontujemy omawianą sytuację z  Łk 6, 35:  Miłujcie swoich
wrogów, wyświadczajcie im dobrodziejstwa i udzielajcie pożyczek, niczego się nie spodziewając, a wasza
nagroda będzie  wielka….  to  rządca nie  spełnia  warunku bezinteresowności  i  czystości  intencji.  Ulżenie
dzierżawcom jest obliczone na konkretną korzyść tu na ziemi (Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do
swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu.), tym samym nie będzie ono nagrodzone w niebie (nie otrzyma
wielkiej  nagrody).  Pozostaje  więc  mimo  aneksowania  umów  synem  ciemności.  Podsumowujący
przypowieść werset 9. nie odnosi się wyłącznie do omówionego przypadku rządcy, a do roli jaką powinien
pełnić pieniądz (niegodziwa mamona) dla uczniów Chrystusa. Sprawa z pieniądzem jest nieco podobna do
kwestii prawa. Pieniądz funkcjonuje w społeczeństwie, aby usprawnić życie społeczne, uczynić wymianę
towarów łatwiejszą, umożliwić wielkie inwestycje, dające ludziom pracę i środki utrzymania, nie może on
jednak  być  celem samym w sobie.  Parafrazując  pieniądz  jest  dla  ludzi,  nie  ludzie  dla  pieniądza.  Jeśli
wyrzekniemy się pieniądza jako celu samego w sobie, pozyskamy ludzi (ich przyjaźń).  Jezus powołując
uczniów zapowiedział im, że uczyni z nich łowców (Łk 5,  10): ... Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się,
odtąd ludzi będziesz łowił. Podobnie jak ryby występują w wielu gatunkach, tak i łowieni ludzie są różni.
Apostołowie i wszyscy niosący Ewangelią natrafią w czasie swej drogi na synów światłości, którzy pójdą za
światłem, gdyż pragną światła, więc światło samo w sobie jest „przynętą” służącą do ich złowienia. Synów
ciemności do światła trzeba przyzwyczaić.  Oni bowiem  odruchowo od niego uciekają. Synów ciemności
łowi się na inną przynętę: na „niegodziwą mamonę”. Odpuszczenie długu,  krzywdy, wybaczenie zniewagi,
może sprawić, że pozyskamy sympatię, a z czasem przyjaźń synów ciemności10 . Pozyskawszy ich przyjaźń,
można oswoić ich ze światłem dobrej nowiny. Łowiący musi pamiętać o zachowaniu czystości intencji wg
instrukcji zawartej w Mt 6, 2-3:  Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w
synagogach  i  na  ulicach,  aby  ich  ludzie  chwalili.  Zaprawdę,  powiadam  wam:  ci  otrzymali  już  swoją
nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa . Nie można liczyć jak
czynił to rządca, że uczynione dobro zwróci nam się w ten czy inny sposób. Łowienie ludzi na mamonę jest
z pewnością trudną sztuką, jest to bowiem przynęta niebezpieczna i łatwo z łowiącego stać się złowionym
przez  ciemność  (Mt 6,24):  Nikt  nie  może  dwom panom służyć.  Bo  albo  jednego  będzie  nienawidził,  a
drugiego będzie miłował;  albo z jednym będzie trzymał,  a drugim wzgardzi.  Nie możecie służyć Bogu i
Mamonie. 

Warto też rozważyć powyższą przypowieść w odniesieniu do przypowieści o nielitościwym dłużniku
(Mt 18, 23-35). Nieuczciwy rządca nawet czyniąc dobrze z niskich, egoistycznych pobudek, znajduje się w
dużo lepszym położeniu niż wydany katom nielitościwy wierzyciel.  Pominięcie w przypowieści kwestii
dotyczącej wymierzenia mu kary,  nie musi być nieprzypadkowe. Można postawić koleją tezę, że czyniąc
dobro nawet z nieczystych intencji dajemy sobie czas i zwiększamy szansę do przejścia na stronę światła. 

10 Zamiennie nazywanych synami tego świata.  Dziś pewnie użylibyśmy określeń, konsumpcjonistów, materialistów,
korpoludków itp.
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