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Adam Smith przekonuje, że „pogarda ry-
zyka oraz zarozumiała ufność w powo-
dzenie w żadnym okresie życia nie jest
tak wielka jak wtedy, gdy młodzi ludzie
obierają sobie zawód”. O naiwna młodości!
Być może to właśnie z tych powodów
w czasie studiów postanowiłem wyko-
rzystać historyczną szansę udziału w Pro-
gramie Powszechnej Prywatyzacji (PPP)
i zostać poważnym kapitalistą. Czy w życiu
gospodarczym może być coś piękniejszego
niż bycie właścicielem wielkiej korporacji?
Czyż nie jest radością korzystanie z usług
swojej własnej firmy i płacenie sobie sa-
memu pensji? Zamiast więc zamienić
udziały w PPP na żywą gotówkę (a byli
tacy, którzy je wtedy masowo skupowali),
stałem się właścicielem kilku akcji Tele-
komunikacji Polskiej S.A. Tak, tak, tego
kiedyś państwowego, a wtedy jeszcze
wciąż polskiego monopolisty, który zdzie-
rał z nas chyba najwyższe w Europie
stawki za dostarczane usługi. Już widzia-
łem, jak wchodzę do oddziału „Tepsy”,
a tam panie serwują kawę dla właściciela,
kierownik oddziału w ukłonach pyta,
w czym może mi pomóc, a ja po prostu

idę sobie „na zaplecze”, pooglądać od
kuchni „własny biznes”. 

Staff only

Moje marzenia rozbiły się na drzwiach
z napisem staff only. Wydawało mi się,
że skoro mogą przez nie przechodzić pra-
cownicy, to tym bardziej właściciele. I to
prawda, ale nie dla właścicieli spółki ak-
cyjnej. Dla nich nie ma kawy, nie ma kie-
rownika, nie ma wejścia. Oni nie są wła-
ścicielami biura, nie zatrudniają pracow-
ników, nie doglądają tego, co się w firmie
dzieje i na co dzień nią nie kierują. Co
więc robią drobni udziałowcy spółek ak-
cyjnych? Mozolnie śledzą wahania kur-
sowe, analizują wykresy, nakładają na
nie różnorodne krzywe i zbierają plotki
na temat sytuacji w zarządach, nastrojów
w gospodarce i na giełdzie. Kto jest więc
właścicielem spółki akcyjnej? Osoba praw-
na, prawniczy trik, dzięki któremu prawa,
ale i obowiązki, żywej, konkretnej, realnej
osoby przeniesione zostały na fikcję, kon-
strukcję prawną, zmaterializowaną
w postaci umowy i rejestracji w sądzie?

Piotr DarDzińsKi
Doktor nauk humanistycznych, 
wiceprezes Fundacji Lepsza Polska

Skoro potrafimy psuć, to znaczy, że powinniśmy też potrafić kreować
 środowisko, w którym będzie się rozwijać realna własność

Kapitalizm bez właścicieli



Zamiast organów właściciela, jego głowy
do myślenia i rąk do pracy, pojawiły się
nowe: zarząd, rada nadzorcza i walne
zgromadzenie akcjonariuszy. 

W ten sposób „w rozwiniętych gos-
podarkach własność stała się pasywna.
Właściciele korporacji mają prawo wyboru
członków rady nadzorczej, która działa
jako ich kolektywny przedstawiciel. Więk-
szość ustaw o przedsiębiorczości przypisuje
odpowiedzialność za zarządzanie i kiero-
wanie korporacją wyłącznie radzie nad-
zorczej, nie zaś właścicielom lub dyrek-
torowi wykonawczemu” – pisze znawca
współczesnego kapitalizmu, Stephen
Young, autor Etycznego kapitalizmu.
W wolnorynkowej rzeczywistości rządzić
zaczynają „kolektywni przedstawiciele”
i właściciele pozbawieni odpowiedzialności.
Tak zrodził się kapitalizm bez właścicieli.

Bąbel finansowy

To jednak były stare czasy, wtedy jeszcze
w większości kupowano akcje konkretnych
przedsiębiorstw. Dzisiaj władcy kapitału
nie mają czasu, a jeszcze bardziej kom-
petencji, by samodzielnie ślęczeć nad
komplikującą się rzeczywistością indeksów
giełdowych i analizą nieskończonej ilości
informacji generowanych przez globalną
gospodarkę. Kupują więc „portfele”,
a w nich pakiety „produktów finansowych”,
w różny sposób zestandaryzowanych ze-
stawów należności i zobowiązań odno-
szących się do aktywów lub transakcji.
Znajdziemy wśród nich instrumenty hyb-
rydowe, syntetyczne i warunkowe (swapy,
opcje, papiery zamienne, CDO i co tam
jeszcze wymyślą spece od inżynierii fi-
nansowej). Tym żywią się dziś banki, fun-
dusze inwestycyjne, firmy ubezpieczenio-
we, globalne korporacje i drobni ciułacze. 

Dzięki postępowi technicznemu i glo-
balizacji na realnej gospodarce rynkowej,
która wytwarza dobra i usługi, błyska-
wicznie rośnie wielki „finansowy bąbel”,
w środku którego tkwią gigantyczne kor-
poracje, przy pomocy inżynierii finansowej
kreujące coraz większe zyski i zatrudnia-
jące coraz mniej ludzi. Udział takich kor-
poracji w globalnej gospodarce w ciągu
ostatnich dziesięcioleci wzrastał tak szybko,
że dziś właściwie można powiedzieć, że
„finansowy bąbel” rządzi gospodarką. 

Nie chodzi już o bańki spekulacyjne,
które co jakiś czas pękają na giełdzie.
Chodzi o zmianę natury stosunków gos-
podarczych, o zjawisko finansjalizacji,
które przenikliwie w swojej książce Fi-
nanse po zawale. Od euforii finansowej
do gospodarczego ładu analizuje
prof. Paul H. Dembinski. „Pojęcie finan-
sjalizacji służy do opisania procesu głę-
bokiej przemiany związku dwóch pod-
stawowych elementów typowych dla każ-
dej społeczności: relacji i transakcji”. Na
tym właśnie polega istota współczesnego
kryzysu własności. 
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Tradycja własności

Wynaleziona przez starożytnych Rzymian,
własność nie była, co wydaje się w pierw-
szym skojarzeniu oczywiste, rzeczą, lecz
prawem podmiotowym, związanym nie
z przedmiotem, ale z podmiotem, czyli
osobą. Była relacją, jaka zachodzi między
osobą a rzeczą, i to relacją mającą ogromne
konsekwencje dla życia społecznego. Praw-
dopodobnie to Cyceron wpadł na pomysł,
by w tym kontekście – w kontekście włas-
ności – w stosunku do ogólnie rozumianej
istoty ludzkiej zastosować słowo persona,
które oznaczało pierwotnie postać teat-
ralną. Pojęcie to wkrótce stanie się też
fundamentem teologii chrześcijańskiej
i znajdzie w końcu swoje miejsce w szkole
personalizmu, którym zajmował się bp Ka-
rol Wojtyła. Tak oto w personie spotyka
się teologia, filozofia i własność. 

W problemie własności ważniejsza
jest więc osoba i jej relacja do rzeczy niż
sama rzecz. Z rzymskiej perspektywy trud-
no nie docenić własności: „Wolno twier-
dzić, że wynajdując prawo prywatne, Rzy-
mianie wynaleźli zarazem jednostkę ludz-
ką, wolną, wyposażoną w życie duchowe
i niepowtarzalny los, niedający się spro-
wadzić do żadnego innego losu – wynaleźli
ego. Prawo rzymskie stanowi tym samym
źródło zachodniego humanizmu”1.

Być może przywołana opinia Philip-
pe’a Nemo, francuskiego poszukiwacza
korzeni zachodniej cywilizacji, autora
książki Co to jest Zachód?, brzmi nieco
przesadnie, ale to właśnie ten sposób my-
ślenia o własności prywatnej spowoduje,
że w 1891 roku papież Leon XIII w słynnej
encyklice Rerum novarum uzna własność
za prawo naturalne i w tej kwestii w wiel-

kim sporze między Marksem a liberałami
stanie wyraźnie po stronie obrońców włas-
ności prywatnej i wolności gospodarczej.
Nie oznacza to, że chrześcijanie dopiero
w XIX wieku zajęli się problemem włas-
ności. Traktaty na temat jej nie tylko gos-
podarczego, ale także społecznego zna-
czenia pisali już późnośredniowieczni do-
minikanie ze Szkoły w Salamance. Prawo
do własności prywatnej w tej perspektywie
widziane jest jako naturalna konsekwencja
Boskiego wezwania do „czynienia sobie
ziemi poddaną”. Człowiek jako istota
twórcza naśladuje Boga i poprzez swoją
pracę przekształca to, co zostało przez
Niego stworzone. 

Znaczenie pracy jako źródła prawa
własności podkreśla również John Locke.
Prawo do własności prywatnej, mające
swą przyczynę w aktywności człowieka,
zajmuje więc istotne miejsce w metafi-
zycznym ładzie. Jak pisał bp Wojtyła:
„akt osobowego istnienia znajduje swe
ścisłe konsekwencje w działaniu osoby”,
a więc – a może przede wszystkim – w pra-
cy, której skutkiem jest własność prywatna.
W wersji syntetycznej argumenty za włas-
nością prywatną formułuje kard. Joseph
Höffner, wybitny badacz i współtwórca
nauczania społecznego: 1. odpowiada ona
naturalnej i uporządkowanej miłości sa-
mego siebie, a przez to zapewnia czło-
wiekowi niezależność, wolność i samo-
dzielność, w ten sposób tworzy podstawy,
na których opiera się poszanowanie god-
ności człowieka; 2. porządkuje ład gos-
podarczy poprzez jasny podział i oddzie-
lenie kompetencji oraz obszarów odpo-
wiedzialności w ramach działalności gos-
podarczej; 3. wychodzi naprzeciw ludzkiej
potrzebie bezpieczeństwa i troski o przy-
szłość, co ma szczególne znaczenie dla
rodziny; 4. porządek własności prywatnej
cechuje się ożywioną  wymianą gospodar-
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1  W cytatach zachowałem oryginalną pisownię,
kursywy, rozstrzelenia itp.



czą, która pokojowo i dobrowolnie łączy
ze sobą gałęzie gospodarki oraz ludzi i na-
rody; 5. stwarza człowiekowi możliwość
bezinteresownego czynienia dobra i dzie-
lenie się nim z innymi. 

Fatalna zmiana relacji

Każdy z tych argumentów zdaje się sku-
piać naszą uwagę na bliskiej, bezpośred-
niej relacji między człowiekiem a jego
własnością. Jest on jej kreatorem i tym,
który nią bezpośrednio zarządza, tworząc
kolejne dobra. Czy którykolwiek z wy-
mienionych wyżej argumentów stracił
dziś znaczenie? Wydaje się, że nie. Jednak
najpierw konstrukcje prawne, a następnie
finansjalizacja i kapitalizacja własności,
zamieniając ją w wirtualne zapisy księ-
gowe, pozbawiły nas tej relacji z włas-
nością, która stanowiła fundament naszej
wolności i godności. 

Nie mamy dzisiaj świadomości, czego
właściwie jesteśmy właścicielami, a to,
co „posiadamy”, cały czas się zmienia po-
przez ciągłe transfery na finansowym ryn-
ku, który żyje dwadzieścia cztery godziny
na dobę. Nie wiedząc, co posiadamy, nie
jesteśmy też do końca w stanie stwierdzić,
co tracimy. Bilanse na rynku finansowym
dokonywane w jednej minucie, w kolejnej
są już najprawdopodobniej nieaktualne.
Nasze drobne aktywa stają się przedmio-
tem w grze globalnych graczy, na którą
nie mamy żadnego wpływu. Cyfrowy pie-
niądz znajduje się pod całkowitą kontrolą
instytucji finansowych, a nie pod naszym
nadzorem właścicielskim. Ewentualne
wywłaszczenie nas z tego, co posiadamy,
nie zajmie władzy (lub komukolwiek in-
nemu) więcej niż kilka sekund koniecznych
do uruchomienia odpowiedniej komendy
w programie komputerowym. 

Jest alternatywa!

Czy tak musi być? Czy nie jest możliwa
inna postać współczesnego kapitalizmu?
Jak w poprzednim wieku przekonywał
Wilhelm Röpke, jeden z twórców doktryny
ordoliberalnej, na której zbudowały swą
potęgę gospodarczą powojenne Niemcy,
w opisywaniu gospodarki wolnorynkowej
często miesza się to, co zmienne, z tym,
co stanowi jej fundament, „przystawki
utożsamia z daniem głównym”. „Nadto
przyzwyczajono się wszystkie te znane
nam formy «kapitalizmu» – monopole,
mamutowy przemysł, spółki akcyjne, spół-
ki holdingowe, produkcję masową, pro-
letariat itd. uważać za jedyny możliwy
sposób w jaki zorganizowany może być
nie-kolektywistyczny a zarazem wysoko
zróżnicowany system gospodarczy”. 

Tymczasem istnieje wiele różnych
sposobów organizacji gospodarki. Rola
sektora finansowego we współczesnym
świecie nie wynika z działania mecha-
nicznego prawa ekonomicznego, ale z de-
cyzji, jakie podejmują władze, inwestorzy,
obywatele. Szczególna odpowiedzialność
w tym przypadku spoczywa na władzy,
która na poziomie zarówno państwowym,
jak i międzynarodowym odpowiada za
ustalanie zasad tej globalnej konkurencji
gospodarczej. Mogą one sprzyjać mniej-
szym albo większym, mogą preferować
różne sektory i sposoby wytwarzania zysku. 
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Jeśli państwo polskie, tworząc Otwar-
te Fundusze Emerytalne, zdecydowało
się na przymusowy transfer drobnej włas-
ności od osób fizycznych na rynek kapi-
tałowy, do spółek akcyjnych, gdzie miała
być ona w nieskończoność „pomnażana”,
to nie możemy się dziwić, że w skali lo-
kalnej i globalnej rozdymać się nam będzie
„finansowy bąbel”, a kurczyć realna –
mniejsza czy większa – prawdziwa włas-
ność. To właśnie takie decyzje nadymają
gigantyczne molochy, które później są
„zbyt duże, by upaść”. 

Skoro więc potrafimy psuć, to znaczy,
że powinniśmy też potrafić kreować śro-
dowisko, w którym będzie się rozwijać
realna własność. Czas po raz kolejny
przemyśleć rolę państwa w gospodarce
wolnorynkowej. Powinno ono aktywnie
chronić swoich obywateli w przypadku
konfliktu interesów między nimi a glo-
balnymi instytucjami finansowymi. Ozna-
cza to, że rynek finansowy powinien
przestrzegać reguł, których sam sobie
nie narzuci, a tym bardziej nie będzie
ich sam egzekwował – opracowaniem
zasad i ich kontrolą powinny zajmować
się państwa. 

Nie oznacza to wezwania do omni-
potencji państwa. Chodzi o to, że dzisiejsze
państwa są „nocnymi stróżami”, którzy
w swojej pracy zapadli w głęboką drzemkę.
Nawet doktrynerzy zwalczający aktywność
gospodarczą państwa nie będą zgłaszać
sprzeciwu wobec aktywniejszego definio-
wania i egzekwowania reguł chroniących

dobro klientów czy wobec stanowienia
podatków, które zrównają w prawach
zyski ze spekulacji finansowych z zyskami
z pracy. Nie zaprotestują, gdy państwo
chronić będzie równość konkurencji mię-
dzy małymi i globalnymi przedsiębiorcami,
bo to właśnie ci „mali i średni” są praw-
dziwymi właścicielami, choć dzisiaj to
wielcy – dzięki państwom – cieszą się
z liczniejszych przywilejów. 

Uwłaszczenie, głupcze

Państwo jest dziś w stanie egzekwować
podatki od sklepikarza, ale brakuje mu
wiedzy na temat cen transferowych, by
te podatki ściągnąć z globalnej sieci hand-
lowej. Raz jeszcze warto też przemyśleć
koncepcję uwłaszczenia, to znaczy upo-
wszechnienia własności. Popracujmy nad
rozwiązaniami prawnymi, które dowar-
tościują nabywanie własności, a nie kon-
sumpcję. Może warto zasłużonych pra-
cowników częściej nagradzać współudzia-
łem we własności przedsiębiorstwa, w któ-
rym pracują? 

A my, co możemy zrobić? Jeśli nas
na to stać, to sami lub ze wspólnikiem
zakładajmy własny – nawet bardzo mały
– biznes, zamiast „grać na giełdzie”. A jeśli
nasz portfel jest na tyle gruby, żeby stać
nas było na większe inwestycje, to ważne,
żebyśmy jednak poznali naszą nową włas-
ność, albo przynajmniej znali właściciela,
który przeprowadzi nas przez drzwi opat-
rzone napisem: staff only.
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Straciliśmy czujność. Prawne gwarancje włas-
ności – i zarazem brak poważniejszych za-
grożeń – istnieją na Zachodzie od tak dawna,
że są powszechnie traktowane jak coś tak
oczywistego i naturalnego, jak dostęp do
powietrza. W Polsce gwarancje te istnieją
znacznie krócej, ale nasze – w większości
niesamodzielne umysłowo – elity traktują
niemal wszystko, co funkcjonuje na Za-
chodzie, jak prawdę objawioną. 

Tymczasem prawo do własności jest
ostatnio coraz wyraźniej kwestionowane.
Jednocześnie zagęszczają się okoliczności,
które mogą ten proces gwałtownie wzmóc.
Uśpienie czujności może mieć w tych
okolicznościach katastrofalne skutki.

Długie ręce prezydenta

Najpierw przypomnijmy precedens z sa-
mego serca współczesnego kapitalizmu.
Wkrótce po dojściu do władzy prezydent
Franklin Delano Roosevelt wydał – uza-
sadniając to koniecznością walki z „wielkim
kryzysem” – w kwietniu 1933 roku słynne
rozporządzenie wykonawcze nr 6102. Za-

kazywało ono gromadzenia złota wartości
powyżej 100 dolarów  (z nieistotnymi wy-
jątkami) i nakazywało przekazanie nad-
wyżek, w zamian za gotówkę, do Rezerwy
Federalnej. 

Trzeba przypomnieć, że złoto było
wówczas podstawą systemu pieniężnego
i wciąż obowiązującym środkiem płatni-
czym. Regulacja Roosevelta była więc po-
wszechną konfiskatą. A jako taka: bez-
precedensową w nowoczesnym, republi-
kańskim Zachodzie ingerencją w prawo
własności. Mimo potężnego sprzeciwu
bodaj najbardziej przywiązanego do idei
własności prywatnej społeczeństwa świata
– powiodła się. Zarazem jednak spotkała
się z biernym oporem Amerykanów, którzy
kombinowali jak mogli, żeby nie dać się
wywłaszczyć. W efekcie, wedle badań Mil-
tona Friedmana i Anny Schwartz, ilość
złota w obiegu spadła – pomimo drakoń-
skich kar za nieprzestrzeganie prezyden-
ckiej konfiskaty – zaledwie o 22 procent.

Zostawmy na boku spory o to, czy
złoto było dobrym środkiem płatniczym,
a także o to, czy i na ile zarządzona przez

Bartłomiej raDziejeWsKi
Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

Prawo do własności jest ostatnio coraz wyraźniej kwestionowane. Jedno-
cześnie zagęszczają się okoliczności, które mogą ten proces gwałtownie
wzmóc. Uśpienie czujności może mieć katastrofalne skutki

Własność stopniowo podkopywana



twórcę „Nowego Ładu” rekompensata
była sprawiedliwa. Rzecz w tym, że pań-
stwo – i to nie byle jakie, bo globalny
wzorzec republikanizmu i poszanowania
własności – było w stanie jednym gwał-
townym ruchem zdelegalizować i skonfi-
skować powszechnie używany środek płat-
niczy. Dzisiejszym odpowiednikiem
ówczesnego złota jest przede wszystkim
gotówka i pieniądz elektroniczny. Per
analogiam powinniśmy się więc liczyć
z możliwością powszechnych konfiskat
bankowych depozytów oraz domowych
skarbonek i skarbców. 

Konfiskaty tu i teraz

Powie ktoś, że żyjemy w innych czasach.
Nic bardziej błędnego. Zostały już podjęte
bardzo konkretne, daleko idące i prece-
densowe działania. W marcu 2013 roku
na Cyprze w ramach akcji ratowania nie-
wypłacalnych banków część depozytów
została przymusowo przekształcona w ak-
cje tychże banków. Był to zaledwie pół-
środek, po wcześniejszej, nieudanej próbie
konfiskaty tych lokat za pomocą podatku.
Proceder został przychylnie przyjęty przez
opiniotwórcze kręgi w Europie i Ameryce
jako nowatorski sposób przeciwdziałania
kryzysom finansowym. 

Oddech ulgi, który wydali z siebie
wolnościowcy z różnych krajów po za-
blokowaniu próby zaboru cypryjskich
depozytów okazał się przedwczesny. Do
końca roku 2013 regulacje umożliwiające
konfiskatę depozytów o wartości powyżej
100 tys. euro zostały przyjęte przez mi-
nistrów finansów Unii Europejskiej. Uczy-
niono to w sposób podwójnie perwer-
syjny. Bo raz, że reklamowano jako koniec
zasady „zbyt dużych, by upaść” i odcią-
żenie podatników, do tej pory szeroko
finansujących niewypłacalne banki.

A dwa, że zabór depozytów uchwalono
w pakiecie ze zmianami rzeczywiście ob-
ciążającymi korporacje i ich wierzycieli.
W ten sposób wrzucono posiadaczy więk-
szych depozytów do jednego worka z bank-
sterami. 

W wyniku tych manipulacji i wspom-
nianego już uśpienia obywatelskiej czuj-
ności rzecz przeszła bez większych pro-
testów, wręcz niezauważona przez szerszą
publiczność. Informowała o tym głównie
prasa specjalistyczna i nieliczne, nisko-
nakładowe media niezależne. Rozmawiając
w tym czasie z dobrze wykształconymi
polskimi biznesmenami ze zdumieniem
odkryłem, że większość z nich nawet o tym
nie słyszała. 

Krytyków zbywano argumentem, że
chodzi wyłącznie o bogaczy. Demagogiczne
napuszczenie biednych na zamożnych to
zawsze świetny sposób na ukrycie podłych
intencji i oszukańczych działań. Pod za-
słoną takiej erystyki przeforsowano na-
rzędzie przyszłego wywłaszczenia Bogu
ducha winnych posiadaczy lokat powyżej
400 tys. złotych. Doprawdy, łatwo sobie
wyobrazić, że wielu z nich to klasyczna
klasa średnia, a nie żadni krezusi. 

Zostawmy to jednak, bo sęk w tym,
że światłe elity europejskie drastycznie
złamały zasadę poszanowania własności
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prywatnej. I tylko ktoś wyjątkowo krót-
kowzroczny może sądzić, że jego pieniądze
są bezpieczne, bo ma mniej niż – na
razie – zakwalifikowano do konfiskaty. 

Warto przy tym odnotować, że w swoim
paternalizmie współczesne elity lubują
się w metodzie nazwanej przez Karla Pop-
pera „inżynierią cząstkową” (przykładem
publicznej deklaracji w tym względzie jest
m.in. George Soros). Metoda ta polega
na przekształcaniu świadomości społecznej
metodą małych kroków, tak, aby głęboka
w dłuższym okresie zmiana była mało
odczuwalna. Ten rodzaj inżynierii spo-
łecznej przypomina gotowanie żaby: stop-
niowe podwyższanie temperatury powo-
duje, że zwierzę nie orientuje się, że coś
jest nie tak – aż do śmierci. Gdy mowa
o wywłaszczeniu, żabą jesteśmy my, a go-
tującymi: umiędzynarodowione elity de-
cyzyjne.

Do wywłaszczenia jeden krok

W tych ramach należy postrzegać wzbie-
rającą w ostatnich latach ideologię – i po-
litykę – antygotówkową. Dopuszczalne
limity transakcji gotówkowych są w wielu
krajach – w tym w większości państw eu-
ropejskich – ustawicznie obniżane. Wło-
chy, Portugalia i Francja (ta ostatnia od
września tego roku) doszły już do poziomu
tysiąca euro. Skandynawia – w tym Szwe-
cja, historyczny pionier gotówki – rozważa
całkowitą likwidację gotówki. Polskie mi-
nisterstwo finansów zgłosiło ostatnio pro-
jekt pięciokrotnego zmniejszenia limitu –
do 3 tys. euro.

Nawet jeśli prawdziwe są argumenty
zwolenników „bezgotówkowego społe-
czeństwa” (cashless society) o tym, że ich
postulaty zmniejszą szarą strefę i przyniosą
oszczędności, w najmniejszym stopniu
nie zmienia to upiornej dwuznaczności

przyszłości, którą chcą nam zgotować.
Papierowy pieniądz jest dziś w pewnym
sensie tym, czym złoto w czasach Roose-
velta: o ile majątek przechowywany w ban-
ku można dziś zarekwirować jednym klik-
nięciem, o tyle z gotówką byłoby niepo-
równanie trudniej. Będąc łatwiejszym
 celem drobnych złodziei, gotówka jest
skokowo mniej podatna na zinstytucjo-
nalizowaną grabież, szczególnie prawdo-
podobną podczas kryzysu gospodarczego
lub wojny. 

Możliwość posiadania i swobodnego
obrotu gotówką to dziś wolność porów-
nywalna do wolności słowa. Bo „społe-
czeństwo bezgotówkowe” od społeczeństwa
wywłaszczonego dzieli zaledwie jeden
krok.

Własność daje wolność

Wszystkiemu temu towarzyszy narastający
mętlik pojęciowy i strukturalne przemiany
kapitalizmu, opisywane w bieżącym nu-
merze „Nowej Konfederacji” przez Piotra
Dardzińskiego. Gdy jednym słowem:
„własność”, określa się stany tak skrajnie
różne, jak z jednej strony posiadanie pro-
mila akcji wielkiej korporacji i uprawnienia
do wypłaty gotówki z banku (nie mylić
z posiadaniem samej gotówki), a z dru-
giej – posiadanie domu czy gruntu, wów-
czas zwykłemu człowiekowi coraz trudniej
połapać się w „upłynnionej” rzeczywistości.
Gdy tradycyjne formy własności: kupione
pod wynajem mieszkanie, ziemia, kosz-
towności, ustąpiły miejsca akcjom i udzia-
łom, wówczas stabilność posiadania mu-
siała się drastycznie zmniejszyć, a poziom
indywidualnego bezpieczeństwa finanso-
wego – nieuchronnie się obniżyć. Gdy
imperatyw oszczędzania i gromadzenia
majątku przegrywa ze stylem życia na
kredyt i priorytetem ostentacyjnej kon-
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sumpcji, wówczas nawet rozszerzenie wy-
sokich zarobków nie buduje prawdziwej
klasy średniej.

Trzeba koniecznie powiedzieć, że nie
chodzi tu tylko o pieniądze. Własność
daje wolność: człowiek, który ma stabilny
i odpowiednio wysoki dochód (na przykład
z ziemi czy z wynajmu mieszkania), staje
się prawdziwie niezależny. Gdy pracuje,
może się nie zgadzać na pańszczyźniane
traktowanie. Gdy politykuje, może nie
być klientem.

Pójdźmy dalej. Richard Weaver na-
zywał prawo do własności „ostatnim pra-
wem metafizycznym”, widząc w nim ostat-
ni bastion niematerialnych wartości w wy-
jałowionym przez nowoczesność świecie.
Rozumiał to pojęcie klasycznie – z de-
sygnatami w postaci prywatnego domu,
farmy czy firmy – i przeciwstawiał je
bałamutnemu dictum naszych czasów,
każącemu nazywać w ten sam sposób
posiadanie akcji czy obligacji. W tym
światopoglądzie własność przynależy nie
tylko do świata materialnego, ale też –
dla Weavera przede wszystkim – do  nie-
zmiennego porządku duchowego. Jest
przedłużeniem osoby, dopełniającym ją
i rozwijającym. Za uprawnieniem do włas-
ności nieuchronnie idą związane z nią
obowiązki, w tym obowiązek przekazania
jej następnym pokoleniom. Dlatego włas-
ność nie tylko daje niezależność, ale też:
domaga się cnót.

Takie myślenie było jednym z fun-
damentów dawnego republikanizmu. To
stąd, a nie z „autorytarnych” czy „oligar-
chicznych zapędów”, jak nieraz głoszą
dzisiejsi skrajni demokraci, brały się cenzusy
majątkowe gdy szło o prawa obywatelskie,
czy pozbawianie tych praw „szlachty go-
łoty” w przedrozbiorowej Polsce. Dokład-
nie z tego samego źródła pochodziły – od
starożytnego Rzymu po Pierwszą Rzecz-
pospolitą – ograniczenia prawa własności
w stosunku do marnotrawców. 

Nie sugeruję powrotu do dokładnie
takich jak w przeszłości rozwiązań. Twier-
dzę tylko i aż tyle, że bez licznej rzeszy
właścicieli nie można mówić o prawdziwej
klasie średniej, bez której z kolei nie może
na dłuższą metę istnieć niefasadowa re-
publika demokratyczna. Rozkładający dzi-
siejszą Polskę wszechobecny klientelizm
jest tego złowieszczym potwierdzeniem.

Co robić?

Podsumujmy wątek główny: podkopywa-
nie własności oznacza podkopywanie nie
tylko dobrobytu, ale też wolności i mo-
ralności. To dokonujące się na naszych
oczach uderzanie w fundamenty cywili-
zacji. Co możemy wobec tego zrobić?

Po pierwsze, szerzyć świadomość
problemu i budować jak najszerszą koa-
licję prowłasnościową, zdolną do wpły-
wania na politykę. Szczególnie prede-
stynowani do tego są przedstawiciele
 nowego republikanizmu, zyskującego od
kilkudziesięciu lat zwolenników na Za-
chodzie, a od kilku lat także w Polsce
(zwłaszcza wśród młodego pokolenia).
Minimalnym wyznacznikiem skuteczności
koalicji prowłasnościowej byłaby zdolność
do blokowania niekorzystnych zmian.
Maksymalnym: doprowadzenie do zmian
pozytywnych.
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Po drugie, gdy mowa o polityce, po-
trzebny jest właśnie ambitny program re-
form prowłasnościowych. Jeśli posiada-
czami istotnego majątku będą nie nieliczni,
ale wielu – układ sił zmieni się na korzyść,
bo obywateli osobiście zainteresowanych
ochroną własności będzie więcej.

Jedną stroną medalu jest posiadanie
kapitału. Tu pomysłowe rozwiązanie wy-
myślił ojciec ekonomii binarnej, Louis
Kelso, postulując częściowe zwolnienie
przedsiębiorców od podatku, w zamian
za podzielenie się przez nich akcjami –
a więc i zyskami z kapitału – swoich firm
z pracownikami. Jego koncepcję ciekawie
przybliżył i „spolszczył” Krzysztof Nę-
dzyński na łamach „Obserwatora Finan-
sowego”. 

Ale kapitał to ulotna forma własności.
Nic nie daje takiej stabilności jak nieru-
chomości. Program szerokiego uwłasz-
czenia tego typu głosili i nie bez sukcesów
realizowali po wojnie niemieccy ordoli-
berałowie. Wymaga on dziś gruntownego
przemyślenia na nowo i adaptacji do
współczesnych realiów, ku czemu pierwszy
krok zrobiliśmy niedawno na łamach „No-
wej Konfederacji”.

Po trzecie, uwłaszczenie może się do-
konywać oddolnie, poprzez rozwój spół-
dzielczości, do czego wzywa Stefan Sę-

kowski. Kooperatywy biznesowe czy miesz-
kaniowe to świetny przykład na to, jak
nawet niewielkie grupy ludzi z inicjatywą
po przełamaniu wzajemnej nieufności
mogą redukować koszty i skokowo zwięk-
szać skuteczność.

Wreszcie, zawsze pozostaje indywi-
dualna roztropność: ograniczenie kon-
sumpcji na rzecz mądrego, skupionego
na akumulacji majątku oszczędzania. Bez
silnej wspólnoty jej skutki będą skromne,
ale i tak nie do przecenienia, jeśli znaczna
liczba dzisiejszych pochłaniaczy zbędnych
produktów stanie się właścicielami. Mocna
wspólnota nie powstanie zresztą bez moc-
nych jednostek. Wieszczący rychłe na-
dejście głębokiego globalnego kryzysu Ja-
mes Rickards wskazuje na pięć najbez-
pieczniejszych inwestycji na czas wielkiego
kryzysu lub wojny: złoto, ziemię, dzieła
sztuki, fundusze alternatywne (inwestujące
z niską stopą ryzyka przede wszystkim
w twarde aktywa, takie jak zasoby natu-
ralne, energia, infrastruktura) i gotówkę. 

Znając kierunek zmian tak negatyw-
nych, jak i pozytywnych, pamiętajmy
o przestrodze Edmunda Burke’a: „dla
triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy
ludzie nic nie robili”. Zwłaszcza że te
pierwsze zmiany już zachodzą, a drugie
pozostają na razie w sferze postulatów.
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Masz mieszkanie w nowym bloku, kupione
od dewelopera, za które przepłaciłeś pie-
niędzmi z kredytu? Wkurzasz się na swo-
jego szefa, który żąda od ciebie coraz
większego wysiłku za coraz mniejsze pie-
niądze? W twojej małej miejscowości nie
ma żadnego większego przedsiębiorstwa,
a ludzie nie mają pracy, chyba że w za-
granicznej montowni albo hipermarkecie?
Jako przedsiębiorca irytujesz się, że musisz
płacić coraz wyższy ZUS i podatki, podczas
gdy globalne korporacje wyprowadzają
swoje zyski za granicę? 

Zamiast bezproduktywnie się iryto-
wać, weź sprawy w swoje ręce i razem
z innymi, wspólnymi siłami, poprawcie
własną – i cudzą – sytuację. Oddolnie,
bez oglądania się na polityków. Rozpocznij
pokojową rewolucję, a narzędziem niech
ci będzie stare, wypróbowane przez prawie
dwieście lat historii rozwiązanie. Spół-
dzielczość.

Zgliszcza wspólnej sprawy

Jej istotą jest współdziałanie. Choć każdy
z nas z osobna ma mało, to – jeśli będziemy

współpracować – nasz wspólny kapitał
będzie miał znaczenie. Razem możemy
prowadzić sklep, dzięki któremu ominiemy
pośredników i uzyskamy dostęp do tanich
produktów. Wspólnie możemy wybudować
blok, wydając 30 procent mniej pieniędzy,
niż gdyby każdy z nas z osobna kupił
mieszkanie u dewelopera. Wspólnie mo-
żemy założyć zakład pracy i być własnymi
szefami, co da nam niezależność. Możemy
też wspólnie udzielać sobie pożyczek na
działalność indywidualną.

Pisanie o tym jest zajęciem depry-
mującym, przypomina wynajdywanie koła
na nowo. Ale niestety trzeba, bo stan idei
spółdzielczej w Polsce to dziś obraz nędzy
i rozpaczy. Wprawdzie istnieją u nas ty-
siące spółdzielni, jednak ich rola w gos-
podarce jest marginalna. I choć można
wskazać i dobre przykłady współczesnej
polskiej spółdzielczości, to wystarczy do-
świadczenie mieszkania w bloku spół-
dzielczym, by mieć o niej jak najgorsze
zdanie – jako o postkomunistycznym mo-
lochu rządzonym przez „leśne dziadki”,
zasiedziałe w zarządach jeszcze od czasów
sprzed transformacji ustrojowej, który

stefaN sęKoWsKi
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

Przez komunę skompromitowana, miała zostać skansenem wspólnej
własności. Tymczasem jest świetną bronią przeciwko neokolonializmowi.
Spółdzielczość

opór ma na imię spółdzielczość



dorabia się na wysokich czynszach i nie
dba o wspólną własność. Ostro krytyko-
wane są także spółdzielcze kasy oszczęd-
nościowo-kredytowe, co wynika z pro-
bankowej działalności polityków rządzącej
opcji, ale i z tego, że kasy te w zdecydo-
wanej większości prowadzą działalność
quasi-bankową, oferując swoim klientom
(pardon, członkom) na przykład „wyma-
rzone wakacje na kredyt”, co dla ich his-
torycznego twórcy, Franciszka Stefczyka,
byłoby niedopuszczalne. 

Banki spółdzielcze (różniące się od
SKOK-ów przede wszystkim tym, że mogą
świadczyć usługi także osobom z zewnątrz,
a nie tylko własnym członkom) odgrywają
niewielką rolę na rynku (ok. 8-procentowy
udział na rynku kredytów i pożyczek, gdy
na przykład w Holandii jest to ponad
30 procent), choć miewają bardzo ciekawe
propozycje na przykład w zakresie kre-
dytów hipotecznych, o czym przekonały
się wszystkie dwie powstałe w ostatnich
latach w Polsce kooperatywy mieszka-
niowe, przez banki komercyjne odpra-
wione z kwitkiem. Spółdzielnie spożywców
też rzadko różnią się od zwykłych sklepów,
w związku z czym ludzie – należący zwłasz-

cza do środowisk alternatywnych – chętnie
zakładają własne kooperatywy spożywcze.
Już kariera, jaką w tych kręgach robi po-
jęcie „kooperatywa”, świadczy o kiepskiej
kondycji spółdzielczości. Przecież „ko-
operatywa” znaczy to samo, co „spółdziel-
nia”, ale nie jest nią w sensie prawnym,
a samo słowo nie ma negatywnych kono-
tacji. Te zaś są spore, bo o spółdzielniach
mówi się w mediach głównie w kontekście
afer, a sama nazwa używana jest choćby
na określenie jednej z frakcji w Platformie
Obywatelskiej – nb. grupy, której nie
łączy żadna wspólnota poglądowa, a je-
dynie interes wzajemnego wspierania się
przy czerpaniu profitów z polityki.

Trzy fale spółdzielczego oporu

W tym kontekście trudno sobie wyobrazić,
że spółdzielczość zrodziła się z oporu.
Uznawana za pierwszą, założona w 1844
roku Spółdzielnia Sprawiedliwych Pio-
nierów z Rochdale w Anglii powstała z po-
trzeby dostępu do żywności, na którą jej
spauperyzowanych członków nie było
stać. Mówienie o spółdzielczości jako
o pokojowej formie walki o lepszą pracę
czy dostęp do tańszego kredytu nie jest
nadużyciem, o czym świadczy fakt, że od
początku liczni prywatni przedsiębiorcy
zwalczali tę formę własności – przez dy-
famację czy zmuszanie kontrahentów do
odmawiania współpracy z konkurującymi
z nimi związkami. Nie trzeba zresztą
sięgać daleko – w Polsce możemy mówić
o „trzech falach spółdzielczego oporu”. 

Pierwsza przypadła na okres zaborów:
historia walki o zachowanie polskości pod
zaborami wiąże się w dużym stopniu ze
spółdzielczością właśnie. W Wielkopolsce
spółdzielczość służyła zasilaniu przedsię-
biorców – zwłaszcza rzemieślników i prze-
mysłowców – kapitałem potrzebnym do
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prowadzenia działalności gospodarczej,
którego nie mogli uzyskać od instytucji
niemieckich czy żydowskich. Innym waż-
nym elementem działalności spółdziel-
czości finansowej było udzielanie kredytów
na zakup ziemi, co stanowiło ważny aspekt
walki z niemiecką kolonizacją. Zabór pru-
ski był także ojczyzną naszej rodzimej
spółdzielczości mieszkaniowej. Nieco ina-
czej funkcjonowała spółdzielczość w Ga-
licji, gdzie pionierem okazał się być zwią-
zany przez jakiś czas politycznie z ruchem
ludowym Stefczyk – założone przez niego
kasy oszczędnościowo-kredytowe zajmo-
wały się głównie udzielaniem kredytu
obrotowego dla rolników. Z kolei wśród
spółdzielców w zaborze rosyjskim prym
wiedli przedstawiciele lewicy. To tu szeroko
rozwinęła się spółdzielczość spożywców
– na bazie której jej czołowy polski ideolog,
Edward Abramowski, chciał zbudować
szerszy ruch spółdzielczy.

Abramowski był postacią nietuzin-
kową. Niepodległościowy bezpaństwowy
socjalista, widział w spółdzielczości na-
rzędzie do moralnej przemiany ludzkości.
Narzędzie bardzo pragmatyczne – jak
pisał w broszurze Kooperatywa jako spra-
wa wyzwolenia ludu pracującego: „w tej
idei i w tym wizerunku idei żywej nie ma
rezygnacji ani pesymizmu dojrzałości;
idzie z niej, przeciwnie, wielka młodzieńcza
radość, radość tworzenia; zamiast bowiem
trudnego wyczekiwania na «osobliwą
chwilę», która ma stary świat zburzyć,
a nowy postawić, widzimy, że ten oczeki-
wany świat jest między nami i jest do
wzięcia; że możemy zacząć go budować
dziś, zaraz, budować od samych podstaw
życia ludzkiego i od najgłębszych pier-
wiastków dusz ludzkich”. Dzięki rozwojowi
różnych form spółdzielczości, wyłącznie
poprzez konkurencję z przedsiębiorstwami
prywatnymi, odbiera się kapitalistom –

zdaniem Abramowskiego nienależny im
– zysk. 

Z czasem kooperatywa może także
umożliwić swym członkom zaspokajanie
potrzeb we wszelkich gałęziach gospodarki,
a nawet zastąpić opiekuńcze funkcje pań-
stwa: „Tak samo, jak od kupców odbierze
rynek, jak od fabrykantów odbierze pro-
dukcję, tak samo od filantropii prywatnej
i rządowej powinna odebrać oświatę, szpi-
talnictwo, szkoły, ochrony, ubezpieczenie
starości, pomoc w chorobie i oddać to
wszystko w ręce ludu, aby on sam tylko
był gospodarzem swego życia. (…) Insty-
tucje dobroczynne wymagają ofiar, rzą-
dowe wymagają podatków, aby mogły się
utrzymać; jedne tylko kooperatywne in-
stytucje mogą utrzymywać się bez obar-
czania ludzi jakimi bądź ciężarami” – pisał
w broszurze przedrukowanej w tekście
Znaczenie spółdzielczości dla demokracji
(wszelkie cytaty z Edwarda Abramowskiego
za zbiorem jego pism, Braterstwo, soli-
darność, współdziałanie).

Komuna wybija zęby

„Rząd ustroju kolektywnego, tak jak go
pojmuje socjalizm państwowy, miałby
olbrzymią władzę nad człowiekiem. W wie-
lu bardzo przypadkach on by decydował
o przeznaczeniu ludzi, o rodzaju pracy,
a zatem i życia. (…) Żadne związki robot-
nicze nie mogłyby w tych rzeczach roz-
porządzać się samodzielnie wobec kolek-
tywizmu państwowego, obejmującego
wszystko w jednolity system gospodarczy
scentralizowany, oparty na szczegółowej,
dokładnej statystyce sił wytwórczych i po-
trzeb społeczeństwa” – pisał Edward Ab-
ramowski w 1907 roku o spodziewanym
losie robotników w socjalizmie państwo-
wym. I rzeczywiście: gdy nastała „komu-
na”, po krótkim okresie swobody także
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spółdzielczość została podporządkowana
mechanizmom zmierzającym do budowy
totalitarnego, wszechogarniającego pań-
stwa. Niewiele zostało z aspektu samo-
rządności i niezależności – spółdzielnie
stały się de facto jedną z form przedsię-
biorstwa państwowego. Spółdzielnie rol-
nicze służyły w dużej mierze jako parawan
dla kolektywizacji wsi, a banki spółdzielcze
były monopolistą w terenie, od którego
zależało być albo nie być przedsiębiorców. 

I to właśnie w tym czasie, w trakcie
„karnawału Solidarności”, Mirosław Dziel-
ski postanowił zaproponować spółdziel-
czość jako formę odbudowania polskiej
gospodarki. Sygnał do drugiej fali spół-
dzielczego oporu dał swoim Programem
działania Komisji Robotniczej Hutników
w dziedzinie społeczno-ekonomicznej –
ruch spółdzielczy. Proponował w nim
obudowanie upadającej Huty im. Lenina
wianuszkiem spółdzielni, które dostar-
czałyby jej dobra i usługi. Późniejszy wy-
dawca „13. Pisma chrześcijańsko liberal-
nego” postulował też, by pracowników

dowoziło do pracy nowe robotnicze przed-
siębiorstwo transportowe, głód mieszka-
niowy zaspokajało robotnicze przedsię-
biorstwo budowlane oraz niezależna i sa-
morządna spółdzielnia mieszkaniowa,
żywność zaś zapewniało gospodarstwo
rolne będące własnością robotników, któ-
rego podstawą mógłby być zakupiony od
państwa PGR. Słowem: wszystkie funkcje,
jakie brało na siebie nieudolne państwo,
mieliby przejąć oddolnie zorganizowani
robotnicy.

Dlaczego liberał i wielki propagator
myśli Fryderyka von Hayeka zdecydował
się na promocję akurat tego rozwiązania?
Niewątpliwie w państwie komunistycznym
było to – z ideologicznego punktu widze-
nia – rozwiązanie bardziej pragmatyczne
niż postawienie na „prywatną inicjatywę”.
Spółdzielczość bardziej też odpowiadała
warunkom funkcjonowania Nowej Huty
w realnym socjalizmie. Ostatecznie cho-
dziło przecież o to, by postawić na akty-
wizację ludzi, którzy sami mogliby sobie
dostarczać tego, czego im potrzeba. A ta
aktywność rozbudziłaby w nich także po-
zytywne postawy moralne. „Spółdzielca
zamiast narzekać na to, że jakieś towary
na rynku są bezwstydnie drogie, stara się
wyprodukować je sam. Spółdzielca jest
życzliwy dla ludzi zamożnych (oczywiście
pod warunkiem, że ich zamożność nie
została osiągnięta dzięki niesprawiedliwym
przywilejom, ale na drodze uczciwej pracy
i dzięki pomysłowej przedsiębiorczości).
Jest zwolennikiem oparcia stosunków
społecznych na uczciwych interesach, ure-
gulowanych prawem, gdzie własny wysiłek
ekonomiczny jednostki kierującej się in-
dywidualną korzyścią włącza się w wysiłek
powszechny ku powszechnemu dobru” –
pisał Mirosław Dzielski w swoim progra-
mie dla Nowej Huty.
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Przeciw neokolonializmowi

Niestety, nie było nam dane popłynąć na
drugiej fali. Z pomysłu Dzielskiego nic
nie wyszło: reformy zgniótł stan wojenny.
Choć po uchwaleniu w 1982 roku prawa
spółdzielczego łatwiej można było tworzyć
nowe spółdzielnie (skorzystało na tym na
przykład środowisko… gdańskich liberałów
– swoją działalność w latach 80. finanso-
wali z dochodów spółdzielni „Świetlik”,
a później „Gdańsk”, w której pracowali),
to jednak eksplozji spółdzielczości nie
było. PRL pokazał, że spółdzielczość moż-
liwa jest jedynie w otoczeniu rynkowym
– totalitaryzm i gospodarka centralnie
planowana tłamszą ją, tak jak zresztą
wszelką oddolną inicjatywę. 

Także III RP nie wykorzystała spół-
dzielczości jako formy prywatyzacji. Liczne
przypadki przekształceń na drodze two-
rzenia akcjonariatu pracowniczego koń-
czyły się szybkim wyzbywaniem się akcji.
Nikomu nie zależało na przekonywaniu
do korzyści płynących z pracy na swoim,
choć wspólnym. Postawiono przede
wszystkim na sprzedaż przedsiębiorstw
zagranicznym inwestorom. Miało to oczy-
wiście swój sens (polskie zakłady potrze-
bowały dokapitalizowania i część z nich
dzięki temu dziś dobrze sobie radzi), ale
nie jako dogmat – to jedna z przyczyn
naszego utknięcia w pułapce średniego
dochodu. Trudno z niej wyjść, gdy w Polsce
istnieje mało innowacyjnych firm, które
potrafią konkurować z zagranicznymi po-
tentatami, a lokalni politycy każą nam
się cieszyć z budowy w okolicy montowni,
którą szybko można zwinąć.

I dlatego przyszedł dziś czas na trzecią
falę – po oporze wobec zaborców i realnego
socjalizmu przyszedł czas na walkę z neo-
kolonializmem i państwem drapieżczym.
Spółdzielczość pozwala bowiem na po-

mnażanie i gromadzenie rodzimego ka-
pitału, który nie ucieka za granicę. Mały
bank spółdzielczy jest, abstrahując od in-
nych aspektów jego działalności, ze swej
istoty bardziej elastyczny niż wielki mię-
dzynarodowy moloch i łatwiej może zna-
leźć korzystne finansowo rozwiązanie dla
swojego klienta. Sklep spółdzielczy może
sprzedawać swoje towary taniej niż mały
sklep osiedlowy i dzięki temu może być
konkurencyjny wobec zagranicznego hi-
permarketu. Przykłady można mnożyć.
Spółdzielczość to narzędzie przydatne
także dlatego, że nie każe nikomu myśleć
o wielkiej walce ze zjawiskami, których
i tak większość ludzi nie rozumie, ale
przekłada się na bezpośrednie korzyści
dla poszczególnych jednostek: tańszy i le-
piej dostępny kredyt, niższe koszty czy
lepsza praca. 

Nie ma większych przeszkód formal-
nych, by przedsiębiorcy tworzyli nowe
SKOK-i i nawiązywali bliższe kontakty
z bankami spółdzielczymi, dzięki czemu
mieliby łatwiejszy dostęp do kredytu in-
westycyjnego, ani by rolnicy skupiali się
w grupach producenckich. Grupa przyja-
ciół może założyć kooperatywę budowlaną
i wspólnie wybudować blok, a potem
z mieszkańcami swojego osiedla założyć
spółdzielczy spożywczak, w którym wszys-
cy by się zaopatrywali. Spółdzielnie mogą
być też – jak wskazywał na to Edward
Abramowski – dobrym narzędziem do
tworzenia alternatywnej wobec kulejącego
państwa opiekuńczego siatki socjalnej,
czego przykładem jest spółdzielczość zdro-
wotna, reprezentowana w Polsce m.in.
przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
„Flandria” z Inowrocławia. Ten przykład
pokazuje też, że jeśli komuś bardziej od-
powiada inna niż spółdzielnia forma dzia-
łalności, może wybrać spółkę czy stowa-
rzyszenie. Osiągająca sukcesy Kooperatywa
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Mieszkaniowa „Pomorze” działa na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej, a miesz-
kańcy wybudowanych przez nią bloków
– we wspólnocie.

Zmiana myślenia

Co zrobić, by do tego mogło dojść? Przede
wszystkim ludzie muszą w ogóle wiedzieć,
czym jest spółdzielczość. Skoro wielu dy-
rektorów szkół wzdryga się przed zezwo-
leniem na funkcjonowanie na terenie pla-
cówki spółdzielni uczniowskiej, by dzieci
„nie bawiły się pieniędzmi”, a 72 procent
doradców rolniczych nie myślało nawet
o tym, by działać na rzecz powstawania
nowych spółdzielni, to wiedza na temat
spółdzielczości dostępna jest głównie pas-
jonatom i starym działaczom. Ważne jest
więc, by pokazywać pozytywne przykłady
współdziałania, choćby w mediach – przy-
kłady jeśli nie z Polski, to z zagranicy,
możliwie bliskiej.

Musimy też koniecznie popracować
nad kapitałem społecznym w Polsce.
Z przeprowadzonego w 2013 roku przez
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie badania Spółdzielczość w świado-
mości rolników i doradców oraz prak-
tyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej
do rozwoju przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich wynika, że największą ba-
rierą dla tworzenia nowych spółdzielni
na wsi jest niechęć do współpracy i brak
zaufania do innych ludzi. To musi być
zmiana mentalna – w naszych umysłach
musi zatrybić, że warto wyjść poza własne
cztery ściany i zrobić coś wspólnie. Tego
nie zmieni się z dnia na dzień, niemniej
warto także samemu sobie uświadamiać,
że współpraca przynosi wielostronne ko-
rzyści, a zaufanie procentuje.

W tym wszystkim potrzebna jest
szczypta idealizmu. Spółdzielcy muszą
pamiętać (a często o tym zapominają), że
sukces spółdzielni bierze się stąd, że jest
to instytucja nakierowana nie na zysk fi-
nansowy, a na zaspokojenie potrzeb swoich
członków. Nie chodzi więc o to, by – na
przykład – mieszkanie w zbudowanym
przez spółdzielnię bloku jak najdrożej
sprzedać, ale o to, by je jak najtaniej wy-
budować dla członków spółdzielni. Jestem
daleki od potępiania zysku jako takiego,
chcę jednak zwrócić uwagę na to, że prze-
waga konkurencyjna spółdzielni na rynku
wynika właśnie z tego, że spółdzielnia nie
jest nakierowana przede wszystkim na zysk.

Nie łudźmy się, że cały kraj stanie
się kiedyś jedną wielką federacją spół-
dzielni. Nie o to też zresztą chodzi, by
nagle tą formą zastąpić prywatną przed-
siębiorczość. Warto jednak odkryć spół-
dzielczość na nowo – jako formę wspólnej
dbałości o poprawę losu. Całkowicie po-
kojową – nie pięścią, ale złączonymi dłoń-
mi możemy uderzyć w tych, którzy od lat
korzystają na naszej naiwnej wierze, że
więcej jesteśmy w stanie zyskać, działając
w pojedynkę.
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Świat sprzed „grubej kreski” jawi się
wielu Polakom jako epoka zamknięta,
pozostająca bez wpływu na obecne
realia gospodarcze. To błędne prze-
konanie?

Oczywiście. Ustalenia Okrągłego Stołu jak
najbardziej dotyczyły gospodarki, to należy
wyraźnie podkreślić, chociaż dokonane
wówczas ustalenia w swym sformułowaniu
były dość ogólne. Tak się składa, że uczest-
niczyłem w redakcji końcowego doku-
mentu. Porozumienie Okrągłego Stołu
zakładało pewną alternatywną drogę prze-
kształceń wobec tej, która później została
zrealizowana. Ale nieprawdą jest, co często
się słyszy, że chodziło o reformę socjalis-
tyczną. Nie. Zakładano przebudowę gos-
podarki na modłę kapitalizmu demokra-
tycznego. Z tym, że to miał być model
bliski temu, co wykształciło się po wojnie
w Europie Zachodniej. Tak mniej więcej
do 1980 roku. Przewidywana była droga
bardziej ewolucyjna, mniej szokowa. Po

wyborach 4 czerwca zarówno Obywa-
telski Klub Parlamentarny, jak i part-
nerzy PRL-owscy porzucili jednak te
wytyczne, one nie znalazły praktycznie
żadnego zastosowania. Przy Okrągłym
Stole, i to po obydwu stronach, byli bo-
wiem zwolennicy wówczas silnie domi-
nującej ekonomii neoliberalnej. Model
powojennego, socjalnego kapitalizmu
był ostro atakowany.

Ostatecznie zwyciężyła więc terapia
szokowa…

Terapia szokowa i przekształcenia według
wskazań modelu ekonomii neoliberalnej,
chociaż wówczas nie używano jeszcze tego
określenia. Ale nie ulega wątpliwości, że
w 1990 roku ten rodzaj myślenia o gos-
podarce dominował zarówno w środo-
wiskach intelektualnych, jak i politycznych
oraz medialnych. Co ciekawe, rewizja tego
sposobu myślenia o gospodarce następuje
dopiero teraz, po obecnym kryzysie. 

ryszarD BUgaj
polityk, profesor nadzwyczajny 
w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

Prawda jest taka, że my nie za dużo rozumieliśmy, i mówię to o obu stro-
nach barykady, nie za dużo rozumiał także Balcerowicz. Byliśmy zauro-
czeni wolnym rynkiem. I ten start zdeterminował dalsze losy Polski

transformację robili ignoranci

z profesorem ryszardem Bugajem 
rozmawia aleksandra rybińska



Jak twierdzi historyk Sławomir Cen-
ckiewicz, „geneza polskiego kapitaliz-
mu tkwi w dużej mierze na ul. Rako-
wieckiej i w al. Niepodległości w War-
szawie”. Według niego poprzez neoli-
beralne przekształcenia ludzie PRL
uwłaszczyli się na majątku narodo-
wym…

W moim przekonaniu takiego założenia
świadomego nie było. Natomiast nie ulega
wątpliwości, że terapia szokowa sprzyjała
wszystkim tym, którzy już byli w dołkach,
jeszcze w PRL-u zajęli miejsca. Tym bar-
dziej, iż w końcówce PRL-u dokonano
szeregu zmian, które znacznie umocniły
pozycje dotychczasowych aktorów no-
menklaturowych. W związku z tym trans-
formacja czysto rynkowa dała tym ludziom
ogromną przewagę.

Unika pan pojęcia „uwłaszczenie”.
A przecież doszło do likwidacji czy
grabieży wielu branż przemysłu, do
egoistycznego rozparcelowania tego,
co pozostało w spadku po komunie…

Ja myślę, że określenie ukute przez panią
prof. Jadwigę Staniszkis, „uwłaszczenie
nomenklatury”, jest dobre, co nie znaczy,
że można poprzestać na tym. Generalnie
rzecz biorąc zyskali ci, którzy mieli sto-
sunkowo sporo środków. To byli ludzie
aparatu w dużym stopniu, ale byli to
ludzie, którzy w nomenklaturze pełnili
rolę dyrektorów przedsiębiorstw i zajmo-
wali czołowe pozycje w administracji pań-
stwowej. Oni nie musieli być koniecznie
częścią aparatu partii komunistycznej. Aż
do 1990 roku ich pozycja zależała jednak
od tego aparatu. Jest także delikatna spra-
wa prywatnego biznesu, czyli spółek po-
lonijnych, które odegrały bardzo dużą
rolę w procesie transformacji. Nie ulega

wątpliwości, że te spółki polonijne w cza-
sach PRL-u były taką enklawą wolnoryn-
kową, ale były pod bardzo dużą kontrolą
aparatu służb specjalnych. Bardzo niewiele
było przypadków spółek polonijnych,
w których nie było kontroli czy udziału
ludzi aparatu służb. 

Mówi pan, że nikt świadomie nie za-
kładał uwłaszczenia się nomenklatury
PRL-u na majątku narodowym podczas
transformacji. Oznaczałoby to, że ludzi
po tamtej stornie, tej solidarnościowej,
cechowała ogromna naiwność. Jacek
Kuroń później przyznał, że wyszedł
z założenia, iż najpierw zbudujemy ka-
pitalizm, a potem będziemy go kon-
testować. Tyle że instytucje powstają
i stają się nienaruszalne. Czy w tym
czasie nikt nie alarmował, jakie to
wszystko może mieć skutki?

Cóż, powstał w Polsce kapitalizm, ale
w wersji niekoniecznie odpowiadającej
interesom dużych grup społecznych. To
jest bezsporne. Prawda jest taka, że my
nie za dużo rozumieliśmy, i mówię to
o obu stronach barykady, nie za dużo ro-
zumiał także Leszek Balcerowicz. Byliśmy
zauroczeni wolnym rynkiem. I ten start
zdeterminował dalsze losy Polski. Ci, któ-
rzy zajęli miejsca na starcie, uzyskali
ogromny handicap na przyszłość. To nie
jest tak, że wszyscy byli skazani na sukces,
ale nie ulega wątpliwości, że mieli prze-
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wagę nad innymi. Znamy przecież we
współczesnej Polsce przykłady ludzi suk-
cesu, którzy nie byli w żadnej mierze
związani z dawnym aparatem. Ale zdecy-
dowana większość to oczywiście ludzie
nomenklatury, tyle że dziś jest to już
drugie pokolenie. Minęło już dwadzieścia
parę lat i ich dzieci te pozycje zaczynają
powoli przejmować. 

Tu wracamy do Leszka Balcerowicza,
który właściwie nie próbował reformować
przedsiębiorstw publicznych. Zakładał,
że ta reforma się dokona poprzez prywa-
tyzację. Najpierw upadną, potem zostaną
przejęte i odbudowane. To się w dużym
stopniu tak stało. Ale z ubytkiem tych
przedsiębiorstw, które można było ura-
tować i które zrównoważyłyby trochę
obecną skrajną strukturę naszej gospo-
darki. Czyli jej strukturę peryferyjną.
Usługową wobec krajów zachodnich.
Sześćdziesiąt parę procent przedsiębiorstw
w Polsce jest pod kontrolą kapitału za-
granicznego.

No właśnie. Krytycy mówią, że rozwój
Polski po upadku komunizmu był roz-
wojem zależnym od gospodarek za-
chodnich i że wynikało to po części
z tego, że nie byliśmy jako kraj suwe-
renni w decyzjach dotyczących prze-
mian gospodarczych. Narzucono nam
taką, a nie inną wersję kapitalizmu?

Bez wątpienia tak. Tyle że wówczas nikt
się nad tym nie zastanawiał. Balcerowicz
realizował klasyczny plan MFW i to cał-
kowicie dobrowolnie. Nikt się temu nie
sprzeciwiał, chociaż często kraje buntują
się przeciwko zabiegom proponowanym
przez MFW, wystarczy spojrzeć na to, co
obecnie dzieje się z Grecją. U nas takiego
oporu nie było. Przyjechał Jeffrey Sachs

i mówił nam, co robić, i wszyscy byli za-
chwyceni. Wcześniej była komuna i pań-
stwo o wszystkim decydowało, więc teraz,
dla odmiany, nie miało decydować o ni-
czym. Polska była komunistyczna, to teraz
miała stać się wzorem kapitalizmu. 

Tyle że tej zależności nie należy po-
strzegać w kategoriach politycznych. Że
istnieją jakieś przedsiębiorstwa zagra-
niczne, którymi ktoś dyryguje, i one
w związku z tym prowadzą jakąś uzgod-
nioną politykę. Nie, ich działalność należy
postrzegać poprzez pryzmat ich interesów.
Te interesy są autonomiczne, ale zbieżne.
I to nie one stanowią największy problem,
tylko to, że nie powstało ani jedno polskie
przedsiębiorstwo, które miałoby pozycję
międzynarodową. Z siedzibą w Polsce,
ale działające globalnie.

Natomiast polskie przedsiębiorstwa
zostały wykupione przez zagraniczny ka-
pitał. Mamy po części tzw. inwestycje
typu greenfield [czyli podejmowane przez
firmy, które finansują utworzenie w kraju
docelowym zupełnie nowej jednostki, po-
przez budowę obiektów, instalowanie
urządzeń i uruchamianie działalności gos-
podarczej – red.]. I często ten zagraniczny
kapitał przejmował te przedsiębiorstwa
na ulgowych warunkach. To przejmowanie
przedsiębiorstw polskich miało jedną za-
letę: stając się częścią wielkich koncernów
międzynarodowych, uzyskały dostęp do
sieci dystrybucyjnych. Z drugiej strony
zostały ukształtowane jako podwykonawcy.
Ci, którzy świadczą usługi, wykonują pro-
stsze rzeczy, natomiast to, co jest śmie-
tanką, dystrybucja i projektowanie, postęp
techniczny, dostarczanie maszyn do pro-
dukcji, pozostało w przytłaczającej więk-
szości za granicą. To jeden ze składników
tzw. pułapki średniego dochodu, z której
ciężko się wydobyć. 
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I w której Polska obecnie tkwi…

Najtęższe głowy ekonomii zastanawiają
się nad tym, co zrobić, by to zmienić.
I nie mają jednolitych poglądów w tej
sprawie. Czy można się wydobyć przy po-
mocy mechanizmów rynkowych, czy po-
trzebna jest jakaś interwencja państwa?
Trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze ża-
dnemu krajowi nie udało się przejść z dru-
giej do pierwszej ligi w oparciu o mecha-
nizmy czysto rynkowe i wolny handel.
W Polsce w tej chwili jest tak, że jeśli
jakieś przedsiębiorstwo krajowe się wybija,
jest na dobrych warunkach kupowane
przez wielki koncern. Właściciel czy wła-
ściciele tego przedsiębiorstwa zresztą
dobrze na tym zarabiają. Tyle że traci
ono de facto swoją samodzielność. Moim
zdaniem jedyna droga do przełamania
tego prowadzi poprzez przedsiębiorstwa
publiczne. To ryzykowna droga, ale nie-
uchronna. Ale ma to sens tylko wtedy,
gdy ograniczy się upolitycznienie tych
przedsiębiorstw.

No właśnie. Jest to system, który Plat-
forma Obywatelska przez ostatnie 8 lat
opanowała do perfekcji. Obsadzanie
spółek skarbu państwa znajomymi kró-
lika z politycznego nadania. Rodzaj
ponownego uwłaszczenia się na ma-
jątku narodowym. Czy to zbyt rady-
kalna diagnoza?

Nie. Zgadzam się z tym, co pani mówi.
Ten problem jednak, w pewnych grani-
cach, jest do rozwiązania. Nie leży to jed-
nak w interesie całej, podkreślam: całej,
klasy politycznej. Patrzę z odrobiną nadziei
na ewentualną zmianę politycznej warty,
na sukces PiS-u, ale jednocześnie z dużą
dawką niepewności. Jest ogromna presja
ze strony partii, by po dojściu do władzy

rozdawać apanaże i obsadzać spółki skarbu
państwa swoimi ludźmi. To nie tylko cho-
roba PO. Formalnie rzecz biorąc, te spółki
zachowują pełną niezależność, a w rze-
czywistości karmią ciotki, wujków i zna-
jomych królika. 

Powstaje system klientelistyczny?

Słowo „powstaje” jest nie dość daleko
idące. On już powstał. I rozmontowanie
go jest szczególnie trudne, bowiem ukształ-
towały się różne kategorie interesów, po-
zycje zostały zajęte. I niełatwo jest to roz-
bić. Tym bardziej iż ci, którzy zastępują
tych poprzednich, przychodzą często z tymi
samymi interesami. Zresztą jest to pato-
logia, która także dotykała przedsiębior-
stwa publiczne w krajach Europy zachod-
niej w latach 60. i 70. XX wieku. To nie
jest choroba polska, związana wyłącznie
z przejściem od komunizmu do kapita-
lizmu. 

Z drugiej strony mamy rosnącą rzeszę
prekariuszy, którzy pracując na śmie-
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ciówkach, z trudem wiążą koniec z koń-
cem. Wraz z prywatyzacją miała po-
wstać nowa klasa średnia. Mieli to być
ludzie, którzy coś mają na własność,
a tymczasem mamy ludzi nie posia-
dających nic, bowiem wszystko, co
mają, jest na kredyt i czyni z nich nie-
wolników banków…

Jest nawet jeszcze gorzej. W ciężkiej sy-
tuacji jest też duża grupa pracowników,
którzy wcale nie pracują na śmieciówkach.
W Polsce wykształca się powoli taka grupa
ludzi, która zawsze istniała w USA, ale
nigdy w Europie. Są to tzw. „pracujący
biedni”. W Europie, gdy ktoś miał pracę,
nie był klientem opieki społecznej. W USA
zawsze istniała jednak grupa ludzi, i ta
grupa się ostatnio powiększyła, posiada-
jących formalnie pełnoetatową pracę, ale
otrzymujących tak niskie wynagrodzenia,
że spadają poniżej minimum socjalnego,
szczególnie jeśli są obarczeni trochę więk-
szymi rodzinami. I u nas w Polsce powoli
powstaje taka grupa ludzi. 

Jeśli chodzi zaś o klasę średnią, to w
latach 60. XX wieku socjolodzy zaliczali
do tej grupy wysoko wykwalifikowanych

robotników. Dziś klasa średnia jest utoż-
samiana głownie z profesjonalistami
i drobnymi przedsiębiorcami. Nie mamy
więc tej klasy średniej rzeczywiście za
wiele. To dość istotny czynnik, bowiem
klasa średnia jest w pewnym sensie gwa-
rantem stabilności demokracji. Będziemy
mieć z tym rosnące kłopoty. I to nie tylko
w Polsce, ale na świecie. Bo system de-
mokratyczny był wcześniej akceptowany
przez ludzi, którzy dziś wypadli na szeroki
margines. Nie posiadających nic, nawet
wynagrodzenia, które pozwoliłoby im god-
nie żyć. Wszędzie powstają ruchy anty-
systemowe, w Hiszpanii, Grecji, w Niem-
czech. Wszystko to są symptomy pewnego
kryzysu tradycyjnego kapitalizmu, takiego,
jaki funkcjonował jeszcze w latach 60.
i 70. na Zachodzie. 

Pytanie, co się stanie: dojdzie do prze-
silenia czy powolnego przekształcenia
kapitalizmu?

Tego nikt nie wie. Jedno jest jednak pew-
ne: Fukuyama się mylił, mówiąc o końcu
historii. Historia się nie skończyła, to nie
ulega wątpliwości.
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Własność prywatna to sprawa polityczna.
To stwierdzenie, które wielu wyda się
kontrowersyjne, znajduje świetne uza-
sadnienie, jeśli porównać zachodnią tra-
dycję posiadania i rosyjskie realia, głęboko
sięgające w przeszłość.

Zachodnia sakralizacja własności 

Amerykański filozof polityki i historyk
idei Richard Pipes na kartach książki
Rosja, komunizm i świat przedstawił dwa
modele własności, ściśle związane z od-
rębnymi modelami polityczności. Skąd
różnice i jaka jest specyfika tych dwóch
odmiennych systemów? Pipes zauważa:
„na Zachodzie skłonni jesteśmy traktować
pojęcie własności prywatnej jako prawo
natury, gwarantujące nam zachowanie
i wyłączne korzystanie z dóbr i uprawnień,
będących w naszym posiadaniu. Chronimy
te nasze dobra i prawa nie tylko przed in-
nymi współobywatelami, ale również przed
państwem: mamy święte przekonanie, że
rząd nie może nas opodatkować bez zgody
naszych przedstawicieli, ani położyć ręki
na naszym mieniu bez odpowiedniej re-

kompensaty”. Ale to, co wciąż stanowi
pewien oczywisty punkt odniesienia w ob-
rębie anglosaskiej cywilizacji, ściśle wiąże
się z procesami społecznymi, politycznymi
i kulturowymi, stanowiącymi dziedzictwo
Zachodu.

Konstytucyjną historię Anglii wypeł-
niają spory poddanych z koroną o naru-
szenia przez nią ich własności. Człowiek
jest właścicielem nie tylko dóbr mate-
rialnych, lecz także swojego życia i wol-
ności – ta teza Johna Locke’a ugruntowała
się w prawnym porządku zarówno an-
gielskim, jak i północnoamerykańskim.
Oświeceniowa myśl mogła czerpać z dzie-
dzictwa daleko sięgającego w przeszłość.
Królowie rządzą, lecz królowie nie są
 właścicielami; jeśli zbyt głęboko i nadto
chętnie sięgają po cudze dobro, zostaną
oskarżeni o tyranię – z tym rozpowszech-
nionym szeroko w świecie Zachodu prze-
konaniem musieli się liczyć także władcy
absolutystyczni. Zasadę tę następująco
wyraził Seneka Młodszy w pierwszym
wieku po narodzeniu Chrystusa: „do kró-
lów należy władza nad wszystkimi rzeczami,
a do poszczególnych mężów – własność”. 

Krzysztof WołoDźKo
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Niewykluczone, że największe wyzwanie XXI wieku sprowadza się do pyta-
nia: jak sprawić, by świat zachodni nie stał się Rosją?

Przeciw globalnemu samodzierżawiu



Realny rozdział między własnością
a władzą miał swoje brzemienne w skut-
kach konsekwencje dla Anglii, która dała
Zachodowi współczesną demokrację par-
lamentarną i rewolucję przemysłową
wczesnego kapitalizmu. Parlamentaryzm
w Anglii mógł ugruntować swoją pozycję
dlatego, że polityczne obyczaje nie po-
zwalały na nakładanie bezpośrednich
 podatków na poddanych bez ich przy-
zwolenia. Dopiero Izba Gmin, jako repre-
zentacja społeczeństwa, dawała po temu
legalną możność.

W ostateczności prawo do własności
prywatnej stało się prawem różnych stanów,
czy – wedle dzisiejszej nomenklatury –
warstw społecznych. Prawo do własności
prywatnej miał na Zachodzie chłop, wła-
ściciel ziemski, arystokrata. A gdy nadszedł
czas kapitalizmu: posiadacz manufaktury,
kapitalista, ale także robotnik, który wal-
cząc o godziwą płacę za wykonaną pracę,
stał się nabywcą i posiadaczem dóbr. I na-
wet jeśli samochód dla ludu musiał mieć
czarny kolor, to stanowił własność po-
szczególnych jednostek. Gdyby nie upo-
wszechnienie prawa własności, jego uni-
wersalny charakter, nigdy nie powstałby
w świecie zachodnim taki byt jak szeroka
klasa średnia, współtworzona przez ludzi
różnych profesji: od wykwalifikowanych
robotników po białe kołnierzyki na usłu-
gach biznesu i państwa. Ale to upowszech-
nienie prawa własności nie dokonałoby
się bez odpowiednich tradycji intelek-
tualnych, cywilizacyjnych i politycznych. 

Rosyjskie samodzierżawie

Odmienny typ traktowania własności był
przez wieki właściwy dla Rosji. Max Weber
określał go mianem patrymonialnego –
suwerenność władzy obejmowała w nim
własność ziemi wraz z ludźmi. Pipes przy-

pomina: „moskiewski władca całe króle-
stwo traktował jako swą własność,
a wszystkich świeckich posiadaczy ziem-
skich miał za swych głównych dzierżaw-
ców, którzy zarządzali swymi posiadło-
ściami z jego łaski i tylko pod warunkiem
wiernej służby”. System ten przypominał
swoiste podwykonawstwo, w ramach któ-
rego użytkowanie dóbr i nadzór nad nimi
powierzane były tylko na zasadzie „wy-
najmu”, który może zostać cofnięty przez
samodzierżawcę, jeśli poddany popadnie
w niełaskę – wskutek przewinień własnych
lub carskiego kaprysu.

Własność jako wartość zabezpiecza-
jąca wolność prywatną i obywatelską
w sensie zachodnim w państwie carów
nie istniała: „carat mógł utrzymać się do
początków XX wieku w dużej mierze
dzięki swej fiskalnej niezależności”. Sobory
Ziemskie, traktowane niekiedy jako al-
ternatywna, rosyjska forma parlamenta-
ryzmu, były ciałami marionetkowymi, nie
mogły zmusić cara, by zaprzestał lub ogra-
niczył ściąganie danin. Nie mogły tego
uczynić, ponieważ nie reprezentowały
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i nie chroniły żadnej realnie niezależnej
od samodzierżawcy własności.

Ustrój patrymonialny istniał w car-
skiej Rosji niemal do jej kresu, choć od
czasów Katarzyny Wielkiej zachodziły
w jego obrębie pewne korekty. W 1785
roku caryca „przywilejem szlacheckim”
wprowadziła bezwarunkową prywatną
własność ziemi, ograniczoną rzecz jasna
do wzmiankowanej w dokumencie dość
wąskiej warstwy. Formalną własność ziemi
dla chłopstwa carskie prawo zagwaran-
towało niemal wiek później, w 1861 roku
(jak wiemy, równało się to także zniesieniu
pańszczyzny na polskich ziemiach zaboru
rosyjskiego). Praktyczne rozwiązania praw-
ne dały rosyjskim chłopom własność
ziemską dopiero w 1906 roku. Było już
za późno – po kilkunastu latach rewolucja
bolszewicka zniosła stary świat. Ale za-
chowała jego anty-własnościowy charakter.
Stalinowską kolektywizację można w tym
kluczu czytać jako restytucję ustroju pat-
rymonialnego, z tą różnicą, że w miejsce
carów, bojarów i opryczniny pojawił się
komunistyczny gensek, komitet centralny
i kolejni szefowie NKWD. 

Warto tę interpretację uzupełnić
o przypomnienie, że leninowska doktryna
ustroju bolszewickiego, powszechnie ko-
jarzona z marksizmem, wiele czerpała
z tradycji narodnickiej, ściśle związanej
z tzw. socjalizmem agrarnym. W myśl tej
koncepcji to kwestia chłopska, a nie ro-
botnicza, stanowiła rdzeń rosyjskiej toż-
samości. Narodnicy odrzucali własność
prywatną w zachodnim rozumieniu, rów-
nocześnie negując samodzierżawie. W ich
przekonaniu ludowa władza w Rosji po-
winna opierać się na mitycznej obszczinie,
czyli gminnej wspólnocie chłopskiej. Lenin
(choć jego myśl nigdy nie była zbyt spójna)
uważał, że zrealizowany komunizm w Rosji
będzie restytucją ludowego kolektywizmu,

wzniesieniem na nowy poziom rzeczy-
wistości ustrojowej archaicznej, staroru-
skiej współ-własności ziemskiej. Kłopot
w tym, że tego typu wspólnota najpewniej
nigdy w rosyjskich dziejach nie istniała.

Transformacja 
bez powszechnego uwłaszczenia

Upadek Związku Sowieckiego, który miał
dać Rosji szansę na okcydentalizację,
przyniósł bodaj więcej nowych zagadek
niż rozstrzygnięć. Czy państwo rosyjskie
jest dziś patrymonium? Wiele wskazuje
na to, że nie – powstała tam można kasta
właścicieli prywatnych, którzy zbili fortuny
w czasach postsowieckiej transformacji,
o wiele brutalniejszej od tej, jaką znamy
z własnego podwórka. Pojawienie się włas-
ności prywatnej, a przynajmniej własności
dla (bardzo) bogatych, zaowocowało roz-
warstwieniem społecznym, którego skala
budzi zawrót głowy. Z tym, że u jednych
spowodowany on jest zachwytem, u dru-
gich – przerażeniem.

Ojcem rosyjskiej „terapii szokowej”
był premier Jegor Gajdar, który nieco
wcześniej z dużym zainteresowaniem śle-
dził poczynania Leszka Balcerowicza „na
polskim poligonie”. Z inspiracji Gajdara
w grudniu 1991 roku prezydent Borys
Jelcyn „specjalnym ukazem” uwolnił ceny,
co spowodowało ich tysiąckrotny (sic!)
wzrost i doprowadziło w ciągu kolejnych
trzech miesięcy do utraty oszczędności
życia przez znaczną część obywateli. Wpro-
wadzono także powszechną prywatyzację,
która wedle oczekiwań jej twórców miała
stworzyć nową, liczącą się klasę właścicieli.
Ale do niczego takiego nie doszło. Przy-
czyniły się do tego „monopole potężnych
«nowych Rosjan», którzy podzielili się
najbardziej intratnym majątkiem w pro-
cesie jego «odpaństwowienia»” (cyt. za:
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Rosja w 20. stuleciu, Józef Smaga). Na
marginesie: w Rosji początku lat 90. pa-
nował ogólny konsensus co do tego, że
przemiany własnościowe w ZSRR zaczęły
się już w latach 60. XX wieku, gdy oligar-
chia nomenklaturowa dokonała podziału
majątku państwowego. W ten sposób,
gdy doszło do przemian ustrojowych,
klasa rządząca stała się zalążkiem nowej
klasy posiadaczy. 

Andriej Siniawski, jeden z nielicznych
tamtejszych ex-dysydentów, który nie stał
się mentalnym zakładnikiem rosyjskiego
odpowiednika środowiska polskiej Unii
Wolności, opisywał Rosję czasów przemian
jako piekło dla masy potępionych i raj
dla zdecydowanie mniej licznych wzbo-
gaconych. W książce Rosyjska inteligencja
dokumentował upadek ZSRR i narodziny
postsowieckiego państwa. Zbierał cytaty
z gazet z tamtego czasu, z bardzo wówczas
rozpowszechnioną rubryką: „pomoc przy
pogrzebie”. Wymowny cytat z ogłoszenia
w piśmie „Niezawisimaja Gazieta”,
30 sierpnia 1994 roku: „W 1992 roku
w wyniku dewaluacji straciliśmy wszystkie
oszczędności. Zdrowie mamy uległo po-
gorszeniu. (…) Największym problemem
będzie pogrzeb. Mama chciałaby chrze-
ścijański pogrzeb, z kościelną ceremonią.
Pomóżcie mi. Skąd wziąć pieniądze na
pogrzeb?”. 

Żywi i zmarli podzielili się na bardzo
bogatych i na bardzo biednych. Było to
na tyle widoczne, że do stolicy Rosji przy-
jechała szwajcarska dziennikarka Teresa
Obrecht, by nakręcić film Umrzeć w Mosk-
wie, którego głównym tematem były ro-
dzaje pochówków: „niektórych grzebie
się w plastikowych workach (albo po pro-
stu zostawia się ciało własnego ojca w szpi-
talu), a inni mają luksusowe trumny (któ-
rym nadaje się piękne nazwy – na przykład
trumna Puszkina). Film ukazuje starych

mężczyzn i kobiety przeczesujących wy-
sypiska śmieci w poszukiwaniu czegoś
jadalnego”. Zjawisko było powszechne.
Prasa moskiewska donosiła o na wpół
przegniłych ciałach leżących na ulicach,
nieopodal przepełnionych kostnic szpi-
talnych. Pytani o to lekarze mówili z gnie-
wem – na prowincji jest jeszcze gorzej.
Własność zawitała do Rosji, tańcząc Danse
Macabre. 

A przecież nawet tak brutalne zja-
wienie się własności prywatnej w Rosji,
któremu towarzyszyła masowa paupery-
zacja wśród „postsowieckich ludzi”, nie
jest dowodem, że system patrymonialny
odszedł zupełnie w przeszłość. Świetnie
pokazuje to niemiecki film dokumentalny
z 2011 roku, zatytułowany Chodorkowski.
Biografia rosyjskiego magnata finanso-
wego, wysadzonego z siodła przez Wła-
dimira Putina, uświadamia, jak bardzo
nawet najpotężniejsi ludzie rosyjskiego
biznesu, właściciele najznaczniejszych for-
tun, zależą od woli władcy. Ich potęga
okazuje się iluzją, własność może być im
odebrana albo bardzo poważnie nadwy-
rężona. 

Dotyczy to nie tylko najmożniejszych.
Głośny film fabularny Lewiatan w reżyserii
Andrieja Zwiagincewa opowiada historię
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rozpadu rodziny, która traci własny dom
na życzenie lokalnego, wszechmocnego
satrapy. Wszystkie instytucje, od policji
po sąd, okazują się być tylko narzędziem
w ręku trzęsącego miastem mera. Nie ma
powodów, by wątpić w te przekazy. A wnio-
ski narzucają się same: własność po rosyjsku
wciąż jest efemeryczna i nic nie zabez-
piecza jej przed despotyzmem władzy.

Nowy patrymonializm?

Wzajemne relacje między własnością a in-
stytucjami politycznymi oraz kulturą na-
rodów/społeczeństw opierają się na sprzę-
żeniu zwrotnym. Charakter i rozpowszech-
nienie własności prywatnej mają swoje
implikacje polityczne – własność zabez-
piecza prawa polityczne choćby w tym
sensie, że chroni przed takimi modelami
polityczności jak ustrój patrymonialny.
Z drugiej strony rozstrzygnięcia prawne,
instytucjonalne i czysto polityczne mogą
decydować o tym, czy własność jest po-
wszechna i czy stanowi realne zabezpie-
czenie przed oligarchizacją systemów. 

Niestety, nie można wykluczyć, że
dzisiejszy świat „osuwa się” w „nowy pat-
rymonializm”. Dzieje się tak dlatego, że
współczesny kapitalizm w coraz mniejszym
stopniu promuje silną i szeroką klasę
średnią. Zmierza ku takiemu podziałowi
dóbr, który sprzyja wywłaszczeniu szero-
kich mas obywateli i promuje interesy
globalnej oligarchii. Dobrze pokazuje to
choćby niedawny raport Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), z którego wynika, że powiększa
się nierówność dochodów pomiędzy bo-
gatymi a biednymi. Dziesięć procent naj-
lepiej wynagradzanych dostaje ponad
dziewięć razy tyle, ile grupa dziesięciu
procent najbiedniejszych. Z analizy wy-
nika, że przepaść między bogatymi a bied-

nymi stale się powiększa. W 1980 roku
różnice w dochodach pomiędzy tymi dwie-
ma grupami kształtowały się w stosunku
7:1, gdy dziś stosunek ten wynosi 9:1.
Angel Gurría, sekretarz generalny OECD,
tak podsumował dokument: „Osiągnęliśmy
punkt krytyczny. Nierówności są na naj-
wyższym poziomie od czasu, gdy rozpo-
częliśmy zbieranie danych na ten temat”.

Coraz ściślejszy sojusz państw i kre-
zusów świata finansów powoduje, że włas-
ność często staje się złudzeniem. W świecie
zachodnim rzecz nie dokonuje się na ogół
w tak ordynarnie brutalny sposób, jak wRosji.
Być może dlatego też łatwiej przeoczyć
nam ten potężny kryzys własności. Kre-
dyty, hipoteki, uzależnienie rynków od
giełdy, płynność wirtualnej własności,
która przechodzi z rąk do rąk, gdy infor-
macje finansowe przepływają w ułamkach
sekund z serwera na serwer, wszystko to
powoduje, że prawa państwowe stają się
coraz bardziej anachroniczne względem
logiki kapitału, który coraz szybciej skupia
się w ręku coraz mniej licznej grupy wła-
ścicieli. Nie bez znaczenia jest także ros-
nąca dysproporcja między prawami i przy-
wilejami świata kapitału, a coraz mniej
pewnym swojego jutra światem pracow-
ników najemnych. 

Obśmiana próba mądrej korekty 

Systemową zależność obywateli zachod-
nich demokracji od instytucji finansowych
pokazał niedawny kryzys finansowy, na
który reakcją był choćby ruch Occupy
Wall Street. Ludzie zgromadzeni 17 wrześ-
nia 2011 roku w Zuccotti Park w Nowym
Jorku byli dziedzicami walki o własność
dla zwykłych ludzi, walki, która stanowi
część wielowiekowej zachodniej tradycji
politycznej i społeczno-gospdarczej. Tylko
w bardzo uproszczonych opowieściach,
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znanych z polskiego podwórka, da się ich
traktować jako „rozwydrzonych lewaków”,
protestujących przeciw żelaznym koniecz-
nościom wolnego rynku. 

Protestujący opracowali listę postu-
latów dla Kongresu, które dobrze pokazują
charakter zagrożeń związanych ze współ-
czesnym modelem globalnej gospodarki,
której jednym z newralgicznych punktów
są realia północnoamerykańskie. Po pierw-
sze, ruch Occupy postulował przyjęcie
„Ustawy o powrocie do rozsądnej banko-
wości”, która miałaby przywrócić wiele
zasad Glass-Steagall Act z roku 1933, czyli
ustawy zakazującej łączenia działalności
komercyjnej banków z bankowością inwe-
stycyjną. Jak przypominał Stefan J. Adamski
na łamach „Nowego Obywatela”: „ustawa
ta została anulowana w roku 1999 przez
Gramm-Leach-Bliley Act. Pozwoliło to
bankom inwestycyjnym tworzyć i wpro-
wadzać do obrotu derywaty oraz inne to-
ksyczne aktywa i objąć tymi niebezpiecz-
nymi praktykami bankowość komercyjną,
przyjmującą i zabezpieczającą depozyty
konsumentów. (...) Przyczyniło się to bez-
pośrednio do intensywności kryzysu fi-
nansowego, ponieważ pozwoliło bankom
inwestycyjnym z Wall Street grać pie-
niędzmi swoich depozytariuszy, trzyma-
nych w bankach komercyjnych będących
w posiadaniu firm inwestycyjnych lub
wręcz przez nie założonych”.

Protestujący domagali się także wy-
eliminowania luk prawnych pozwalających
korporacjom na unikanie podatków oraz
zakazu ukrywania przychodów w rajach
podatkowych. Jak twierdzili: „należy po-
łożyć kres sytuacji, w której firmy takie
jak General Electric nie płacą ani centa
podatków za cały rok rozrachunkowy lub
wręcz otrzymują zwrot”. Potrzebne byłoby
także prawo ograniczające wpływ lobbys-
tów i eliminujące sytuacje, w których to

lobbyści piszą ustawy bez jakiejkolwiek
korekty przegłosowywane przez Kongres.
Bardzo negatywnie oceniano zjawisko
„obrotowych drzwi”, czyli przechodzenia
byłych urzędników administracji rządowej
do pracy w firmach prowadzących dzia-
łalność w branżach i sektorach rynku,
których zasady działania urzędnicy ci po-
przednio regulowali. Do myślenia daje
fakt, że szeregi Occupy Wall Street zasilali
liberałowie rozczarowani do Partii De-
mokratycznej, bardziej lewicowy ruch
Progressives, zadeklarowani socjaliści
oraz libertarianie. Opracowanie postulatów
było ich wspólnym dziełem, ponad ideo-
wymi, klasowymi i religijnymi podziałami.
Wszyscy oni sprzeciwili się „sfinansjery-
zowanej gospodarce, spekulacyjnym for-
tunom, ekonomicznej dyktaturze całko-
wicie niedemokratycznej Rezerwy Fede-
ralnej oraz jawnej korupcji politycznej
w postaci lobbyingu i systemu «obroto-
wych drzwi»”.

Wobec „rusyfikacji” świata

Niewykluczone, że największe wyzwanie
XXI wieku sprowadza się do pytania: jak
sprawić, by świat zachodni nie stał się
Rosją? A mówiąc mniej metaforycznie:
jak zabezpieczyć własność prywatną jako
prawo jak najszerszych warstw społe-
czeństwa i zapobiec „globalnemu samo-
dzierżawiu”. Problem w tym, że własności
prywatnej nie da się ochronić jedynie
prywatnie, to znaczy wysiłkiem rozpro-
szonych jednostek, które w dodatku zmu-
szone są konkurować między sobą w po-
szukiwaniu niezbędnych do przeżycia
 zasobów. Darwinizm społeczno-ekono-
miczny to ślepa uliczka, ponieważ dodat-
kowo wzmacnia prawa bardzo bogatych
nad coraz biedniejszymi. Szczęśliwie, his-
toria wciąż jest nauczycielką życia. I pod-
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powiada nam, że kształtowanie się na Za-
chodzie prawa do własności to dzieje
wspólnot politycznych, które umiały wy-
walczyć swoje prawa i je zabezpieczyć.
Czy dzisiaj istnieją takie siły? Być może
dopiero za jakiś czas będzie można ocenić,
czy jakakolwiek systemowa korekta do-

konała się choćby za sprawą ruchu Occupy.
Tę lekcję trzeba będzie odrobić. Wszak i
my, Polacy, jesteśmy spadkobiercami an-
glosaskiej tradycji własności i zachod-
nioeuropejskiej koncepcji państwa do-
brobytu – choć nie tak daleko nam do
Moskwy.
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Oznaczać to będzie nie tylko zmarnowanie
społecznych nadziei na zmianę, ale także
zmarnowanie wysiłku tych ośrodków,
 które – jak „Nowa Konfederacja” – przez
ostatnie lata gromadziły pewien kapitał
intelektualny, który powinien przynieść
polityczne owoce w momencie przełomu.
Jeżeli opinie tych kręgów zostaną tym
razem pominięte, na następną okazję
przyjdzie długo czekać. 

To nie jest ostateczna wygrana

Skorzystanie z okazji wymaga jednak dość
precyzyjnego opisania sytuacji, w której
znaleźliśmy się po majowych wyborach.
Po pierwsze, uniknięcia przekonania, że
rewolucja pokoleniowa w zasadzie się do-
konała. Ten triumfalizm, który w Sieci
wyrażają autorzy mówiący o końcu „po-
kolenia okrągłego stołu” i jego roli w pol-
skiej polityce, jest nieuzasadniony. Ani
na poziomie elektoratu, ani – elity poli-
tycznej. Po drugie, nawet gdy wybory par-
lamentarne przyniosą wyraźny wzrost

obecności młodego pokolenia w instytu-
cjach przedstawicielskich, nie ma pew-
ności, iż ci nowi reprezentanci wniosą do
polityki nowe idee i pomysły. 

Pierwsza wątpliwość dotyczy tezy, że
to młodzi wyborcy „przesądzili” o wyniku
wyborów. Pomińmy już banalne zastrze-
żenie, że każdy głos oddany na Andrzeja
Dudę miał takie same znaczenie, bez
względu na właściwości głosującego. Zatem
owo przesądzanie jest czymś bardzo
umownym. Trzeba też wziąć pod uwagę
fakt, że nie wiemy, jaka była frekwencja
w poszczególnych grupach wiekowych.
Czytamy exit poll IPSOS tak, jakby grupy
wiekowe były równie liczne. A tymczasem
może się okazać, że realny wpływ młodych
wyborców, liczony jako ich odsetek w całej
grupie głosujących na Dudę, nie był tak
duży. Fakt, że w tej grupie Andrzej Duda
miał dużą, wynoszącą 20 punktów prze-
wagę nad Bronisławem Komorowskim,
nie przekłada się bowiem automatycznie
na tezę, że to grupa osób poniżej 30 roku
życia stanowiła większą grupę wyborców

rafał matyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Idea rewolucji pokoleniowej w polskiej polityce może ponieść w najbliż-
szym czasie klęskę. Nie dlatego, że nie zaowocuje kilkudziesięcioma spek-
takularnymi karierami trzydziestolatków. Ale dlatego, że sprowadzi się
tylko do nich

odmłodzenie to jeszcze nie zmiana



Dudy niż 30, 40 czy 50-latkowie, nie
 mówiąc już o grupie w wieku powyżej
60 roku życia.

Druga wątpliwość dotyczy przeko-
nania, że zmiana pokoleniowa w zasadzie
już się dokonała. Możemy o niej mówić
przede wszystkim w odniesieniu do urzędu
prezydenta. Choć warto przypomnieć, że
Duda nie jest w tej mierze „rekordzistą”.
Aleksander Kwaśniewski miał w roku
1995 dwa lata mniej niż Duda obecnie,
a nie pamiętam, by mówiono o jego wy-
borze w kategoriach odmłodzenia polityki.
Ważne wydaje się to, że kluczowe decyzje
w sprawie budowy list wyborczych nadal
będą podejmować liderzy starszej niż
Duda generacji – Jarosław Kaczyński,
Ewa Kopacz, Leszek Miller, Janusz Pie-
chociński, Paweł Kukiz, Janusz Korwin-
-Mikke. Jedynym politykiem-liderem
przed pięćdziesiątką będzie Ryszard Petru
(43 lata). 

Duda będzie przy tym jednym z nie-
wielu czterdziestoparolatków pełniących
tak wysokie funkcje. Obok niego przed
pięćdziesiątką są jeszcze prezes NIK
Krzysztof Kwiatkowski, wicepremier i szef
MON Tomasz Siemoniak oraz kilku mi-
nistrów. W prezydium Sejmu i Senatu
najmłodsza osoba ma lat 57. 

Przywracanie równowagi

Zmiana pokoleniowa ma zatem raczej do-
prowadzić do przywrócenia zachwianej
równowagi między różnymi grupami wie-
kowymi, a nie do jakiegoś przejęcia władzy
przez młodych. W przygotowanym w ze-
szłym roku po wyborach europejskich ra-
porcie zwracałem uwagę na fakt, że Plat-
forma Obywatelska ma najstarszą spośród
partii krajowych liczących więcej niż 10 po-
słów reprezentację w PE. Drugim zna-

czącym faktem był bardzo niski odsetek
posłów poniżej czterdziestki w całej pol-
skiej grupie. Wynosił 2 procent, przy śred-
niej dla całego PE na poziomie 15 procent.
Te 2 procent to poseł Jarosław Wałęsa,

a zatem – mówiąc przekornie – osoba
wybrana pomimo swojego wieku.

Warto też dodać, że właśnie w tej
sferze zaszła najistotniejsza zmiana w cha-
rakterze polskiej reprezentacji. W po-
przednich dwóch kadencjach odsetek po-
słów poniżej czterdziestki wynosił bowiem
powyżej 20 procent. Trendy były zatem
dość jednoznaczne. Co ciekawe, zostały
odwrócone w miejscu, w którym najmniej
można się było tego spodziewać: w je-
siennych wyborach prezydentów miast.
Zjawisko nie zostało zauważone przez „cen-
tralne media”, bo dotyczyło głównie miast
średnich, podczas gdy w największych
metropoliach utrzymało się status quo.

Fakt, że 19 z 40 nowo wybranych
prezydentów to osoby przed czterdziestką,
wskazywał na pewną gotowość wyborców
nie tylko na zmianę, ale także na kandy-
datów zdecydowanie młodszych niż w po-
przednich kadencjach. Wśród zwycięzców
znaleźli się bowiem także prezydenci, któ-
rzy nie ukończyli 30 roku życia. Ten fakt
ma jeszcze jedno istotne znaczenie. Jeżeli
bowiem większość z tej dziewiętnastki
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nie przegra swojej pierwszej kadencji,
stworzy precedens, który ułatwi start mło-
dym kandydatom w kolejnych wyborach.
Co więcej, obejmowane przez nich sta-
nowiska są znacznie bardziej samodzielne
niż fotele rządowe czy inne funkcje z par-
tyjnej nominacji. Nawet jeśli fakt ten nie
wpłynie na politykę ogólnopolską, będzie
w stanie zmienić reguły gry na poziomie
lokalnym.

Zmiana bez skutków politycznych

Podstawowy problem ze zmianą pokole-
niową dotyczy jednak nie jej zakresu czy
„umocowania” społecznego, ale przekła-
dania się zmian generacyjnych na zmianę
polityki. I nie mówimy tu o stylu czy wi-
zerunku, ale o czymś poważniejszym.
O hierarchii ważności podejmowanych
problemów, sposobach ich rozwiązywania,
nowych ideach, niekonwencjonalnych po-
mysłach. O ile sporo takich zjawisk do-
strzegam w „młodych” pismach ideowych,
o tyle zadziwia mnie fakt, iż nie przenikają
one w żaden sposób do wypowiedzi mło-
dych polityków. W kampanii prezydenckiej
nie znalazłem żadnego nawiązania, choćby
na poziomie retorycznym. Nawet młodzi
kandydaci – Duda, Jarubas, Ogórek –
zachowywali się tak, jak gdyby nie wiedzieli
o istnieniu „Krytyki Politycznej” czy „No-
wego Obywatela”, „Kultury Liberalnej”
czy „Nowej Konfederacji”, „Pressji” czy
„Liberte”. 

Prędzej do tych wypowiedzi nawiążą
politycy średniego pokolenia niż młodzi.
Ci ostatni są jak gdyby zawodowo przy-
stosowani do omijania tego typu tekstów,
jako nadmiernie abstrakcyjnych czy teo-
retycznych. Można mówić rzeczy bardziej
radykalne, nie mające związku z rzeczy-
wistością, ale istnieje coś w rodzaju zakazu
nawiązywania do ważnego i mądrego tek-

stu sformułowanego na łamach prasy
„metapolitycznej”. 

Skąd zatem mają się pojawić nowe
idee i nowe kategorie, którymi operować
będzie „młoda polityka”? Na razie łatwiej
„odgrzać” poglądy Korwina-Mikkego, Ka-
czyńskiego czy Tuska, sięgnąć po język
„Gazety Wyborczej” z jednej strony czy
„Do Rzeczy” lub „wSieci” z drugiej, niż
poszukać inspiracji w tekstach rówieśni-
ków. Co ciekawe, nawet nowe ruchy są
w tym względzie szalenie zachowawcze
retorycznie. Mam wrażenie, że znaczną
część ich haseł słyszałem w latach 90.

To blokuje zmianę polityczną po-
dwójnie. Po pierwsze, czyni bezbarwnymi
kariery młodszych polityków. Ich oferta
brzmi bowiem „stare idee minus doświad-
czenie”. W najlepszym przypadku po kilku
latach średnio udanego sprawowania
funkcji dojdą oni do poziomu, na którym
znajdują się dziś ich starsi koledzy. Lub –
zużyją swój jedyny atut, czyli młodość,
i wejdą do czwartego szeregu partyjnych
foteli, by czekać na kolejną szansę. 

Druga blokada nie dotyczy już indy-
widualnych karier, ale jest blokadą arty-
kulacji w sensie systemowym. Młodzi po-
litycy, impregnowani na nowe idee, oba-
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wiający się ich, podtrzymują zdolność
systemu do odrzucania wszelkich nowych
konceptualizacji polityki. Konserwują go
z tą samą skutecznością, co starsi. I pod-
trzymują złe zjawisko izolacji politycznej
grup, które powinny stanowić programowe
zaplecze młodych generacji elity politycznej. 

Postrepublikanizm stosowany

Wspólną cechą młodych pism metapoli-
tycznych jest republikanizm, rozumiany
jako poszukiwanie podmiotowości wyni-
kającej z posiadania praw obywatelskich
i poszukiwania nowej wizji obywatelskiej
wspólnoty. W przypadku prawicy był on
deklarowany wprost, niekiedy nawet po-
lukrowany echami amerykańskiej Tea
Party czy podziwem dla polityki Reagana.
W przypadku pism lewicowych i liberal-
nych – formułowany jako postulat polityki
obywatelskiej, społecznej partycypacji,
nawiązujący do zapomnianej we współ-
czesnej Polsce lewicowej tradycji repub-
likańskiej. Jest to – o czym pisałem na
łamach „Nowej Konfederacji” – republi-
kanizm sytuacyjny, wynikający w znacznej
mierze z lekceważenia poglądów i opinii
całego pokolenia młodych publicystów,
komentatorów, liderów politycznych nie
mieszczących się w sztywnych ramach
karier partyjnych. 

Problemem tego republikanizmu było
to, że często nie wychodził ze swoimi kon-
cepcjami daleko poza sferę poszerzenia
partycypacji politycznej. Poglądy te nie
były konfrontowane z doświadczeniami
młodych polityków czy urzędników, mó-

wiących o narzędziach i zasobach, jakie
pozostają dziś w dyspozycji instytucji po-
litycznych. Poszukiwanie rozwiązań na
poziomie mobilizacji społecznej czy re-
formy prawa wyborczego tylko tę apoli-
tyczność, a niekiedy wręcz instytucjonalny
analfabetyzm, podtrzymywały, dając złu-
dzenie posiadania programu politycznego.
Pisma, które – jak „Nowa Konfederacja”
– przełamywały ten schemat, nie stawały
się jednak przedmiotem zainteresowania
trzydziestolatków zasiadających w ławach
poselskich. To naturalne w latach 90.
ubiegłego stulecia przenikanie się sfer
polityki i metapolityki w drugiej dekadzie
XXI wieku stało się prawie niemożliwe. 

Nie mam złudzeń co do możliwości
zmiany postaw młodego pokolenia poli-
tyków. Także tych, którzy jesienią po raz
pierwszy zostaną posłami, obejmą rządowe
stanowiska, uzyskają wpływ na instytucje.
Bardziej prawdopodobne jest poszukiwa-
nie przez grupy znajdujące się na obrzeżu
polityki ciekawych pomysłów na stoso-
wanie ich przekonań w polityce państwa.
Zmiana koalicji rządzącej, do której może
dojść jesienią, jest dla nich pewnego ro-
dzaju okazją. Ani PiS, ani tym bardziej
nowe ugrupowania nie dysponują bowiem
szufladami pełnymi projektów. Jeżeli
gdzieś istnieją zasoby pomysłowości w po-
lityce, to w tych kilku, może kilkunastu,
pismach młodej lewicy, centrum i prawicy.
Jeżeli kiedyś mogą one szukać swoich za-
stosowań, to właśnie w momencie zmiany
na scenie politycznej, a nie wtedy, gdy
polityka rządu zostaje poddana już pewnej
rutynie.
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Przyzwyczailiśmy się do traktowania ame-
rykańskiej dominacji jako oczywistości.
Jednak w dalszej perspektywie zmiany
systemów międzynarodowych – w tym
zmiany hegemonów – są normą. Co jakiś
czas mamy do czynienia z rewizją ładu
światowego, gdy system staje się dys-
funkcjonalny, bo nie zabezpiecza już in-
teresów najważniejszych aktorów, których
siła zwiększyła się w stosunku do tych
słabnących. Wtedy powstaje nowy system.
Dokonuje się to w wyniku twardych roz-
grywek dyplomatycznych lub wskutek
wojen. Gdy główni gracze nie potrafią się
porozumieć, wystarczy drobiazg, by bu-
zujący konflikt wybuchł z całą mocą. Takie
sytuacje mają bowiem łatwość wymykania
się spod kontroli, łatwo zatem o eskalację
w wyniku błędów w strategicznym ko-
munikowaniu swoich intencji przez prze-
ciwne strony. 

Koniec z niedrażnieniem Ameryki

Doskonałym przykładem tego rodzaju
 sytuacji jest trwająca na Morzu Południo-
wochińskim konfrontacja Chin – preten-

denta do dominacji, ze starym hegemonem
– Stanami Zjednoczonymi. USA jako gwa-
rant ładu w Azji Południowo-Wschodniej
i na jej morzach przybrzeżnych zapewniają
tzw. swobodę żeglugi, umożliwiając w ten
sposób wolny handel globalny, oczywiście
na korzystnych dla siebie warunkach,
a zarazem bez możliwości wywierania za-
sadniczego wpływu przez Chiny. Jedno-
cześnie USA są faktycznym patronem
bezpieczeństwa i prosperity państw po-
łożonych wokół mórz przybrzeżnych Azji
Południowo-Wschodniej; państw, które
coraz bardziej boją się chińskiej dominacji
gospodarczej, za którą podąży z pewnością
dominacja polityczna. 

Pekin odbiera dostrzegalny w ostat-
nich latach amerykański zwrot ku Pacy-
fikowi jako strategię powstrzymywania
rozwoju oraz rosnącego znaczenia Chin.
Elity znad Jangcy ostatecznie jesienią
2014 roku skonstatowały, że w ramach
obecnego porządku świata nie uda się
osiągnąć wystarczającego rozwoju Chin:
„zadekretowanego” przez nowe władze
„Chińskiego Snu” i projektu budowy spo-
łeczeństwa „Umiarkowanego Dobrobytu”,

jaceK BartosiaK
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Pekin zdobywa nad Waszyngtonem przewagę na kluczowym strategicznie
Morzu Południowochińskim

Przeciąganie liny



zakładającego stworzenie klasy średniej
i oparcie gospodarki na wewnętrznym
popycie. Zrealizowanie tego planu pre-
destynowałoby Chiny – ze względu na
ich rozmiar – do roli globalnego hege-
mona. Stąd decyzja o porzuceniu polityki
niedrażnienia USA. Skutki? Z jednej strony
rozwój handlowy wzdłuż osi lądowej w kie-
runku Unii Europejskiej (Jedwabny Szlak),
z pominięciem zdominowanych przez US
Navy szlaków morskich przez Zachodni
Pacyfik i Ocean Indyjski. Z drugiej strony
próba rewizji norm na morzach przy-
brzeżnych Chin, by pokazać wszystkim
w regionie, że dotychczasowy ład się
chwieje, a Amerykanie nie radzą sobie
z jego obroną.

Do pokazowej akcji roztropnie nie
wybrano Morza Wschodniochińskiego,
bo tam łatwo mogłoby dojść do eskalacji
z udziałem silnej floty japońskiej. Za dużo
niewiadomych i niepotrzebnego ryzyka.
Pekin zdecydował się natomiast przepro-
wadzić testowanie na Morzu Południo-
wochińskim. Geografia tego akwenu sprzy-
ja Chinom: do baz amerykańskich daleko,
ruch statków handlowych jest intensywny,
państwa regionu mają słabe marynarki
wojenne i siły powietrzne, nie operuje
tam flota japońska. A co najważniejsze:
znajdują się tam podwodne wyspy oraz

rafy i płycizny, które – jak się okazało –
świetnie nadają się do testowania istniejącej
normy międzynarodowej, czyli wolności
żeglowania. A w rzeczy samej – kwestiono-
wania zdolności USA do obrony systemu.

Testowanie hegemona

Chińczycy budują tam od jakiegoś czasu
na wielką skalę sztuczne wyspy, na których
wznoszone są instalacje wojskowe, logis-
tyczne, radary. Na niektórych nawet lą-
dowiska dla śmigłowców, porty morskie
i instalacje okrętowe czy pasy startowe
dla samolotów bojowych. W ten sposób
Chińczycy rozciągnęli możliwość tzw. pro-
jekcji siły 1000 mil na południe od połu-
dniowego krańca swojego terytorium,
czyli wyspy Hainan. Osiągnęli przy tym
cztery cele. Po pierwsze, pokazali, że bu-
dują co chcą i gdzie chcą. Po drugie, że
nikt, w tym także Amerykanie, nie jest
w stanie im tego zabronić ani uniemożli-
wić. Po trzecie, pojawił się nowy argument
prawny za tym, że wokół tych wysp roz-
ciąga się na wiele mil wyłączna strefa
gospodarcza Chin i że wszystkie niechiń-
skie jednostki morskie i powietrzne pod-
legają na niej identyfikacji i wystąpieniu
o zgodę chińską. Po czwarte, możliwość
stacjonowania sił bojowych na sztucznych
wyspach daje Chinom na tym akwenie
ogromną przewagę operacyjną nad Ame-
rykanami. Wyspy te są w istocie substy-
tutami lotniskowców, bojowe operowanie
z nich skraca czas reakcji, dając Chinom
kontrolę nad przestrzenią powietrzną Mo-
rza aż po Cieśninę Malakka, podczas gdy
Amerykanie muszą operować z dala od
swoich baz, dostarczając zaopatrzenie
długimi trasami. I to w warunkach od-
działywania wojsk chińskich, co uniemoż-
liwia (z powodu obawy przed zatopieniem)
wpłynięcie na akwen lotniskowców US
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Navy w celu wywalczenia i utrzymania
nad akwenem przewagi w powietrzu. 

Efekt finalny? Chińczycy osiągają
przewagę strategiczną, pokazując wszyst-
kim w regonie, że rządzą, i to bez ko-
nieczności prowadzenia wojny. I że w przy-
szłości, wraz z dalszym rozwojem potęgi
Państwa Środka, ten stan rzeczy tylko się
pogłębi, co zmusi inne państwa do współ-
pracy z Pekinem. Tak się właśnie dokonuje
rewizja systemu. 

Chińczycy prowadzą tę rozgrywkę
mądrze. Na morzu rządzi ten, kto pokazuje
swoją obecność. A na Morzu Południo-
wochińskim pływa mnóstwo okrętów chiń-
skiej straży przybrzeżnej, pokazując siłę
i przepędzając na przykład filipińskich
rybaków. Amerykańska straż przybrzeżna
tam nie dopłynie, bo jest za daleko, a nie
chcąc dopuścić do niekontrolowanej es-
kalacji, Amerykanie będą się obawiali
wpłynąć tam dużymi okrętami bojowymi,
ponieważ mogłoby to zostać uznane za
prowokację czy stworzenie przewagi ope-
racyjnej,  na którą Chińczycy musieliby
odpowiedzieć stanowczo. Nie mówiąc
o tym, że istnieje wspomniane realne ry-
zyko utraty wartościowych okrętów. 

Imperium w pułapce?

Innymi słowy, Amerykanie operujący da-
leko od Kalifornii i Hawajów nie mają
dobrej metody, by bez ryzyka niekontro-
lowanej eskalacji odpowiedzieć na chińskie
testowanie systemu międzynarodowego.
A w maju do eskalacji było już blisko.
Niewiele brakowało, by sytuacja wymknęła
się spod kontroli, gdy Chińczycy zażądali,
aby amerykański samolot zwiadowczy
opuścił strefę powietrzną nad nowymi
sztucznymi wyspami. Amerykanie odmó-
wili, a sekretarz obrony Carter w sławnym

już przemówieniu na Hawajach stwierdził,
że Marynarka Wojenna USA będzie pły-
wała, latała i operowała tam, gdzie po-
zwalają jej na to normy międzynarodowe,
i lepiej niech nikt nie próbuje jej powstrzy-
mać. Zaraz potem Chińczycy zagłuszyli
systemy sterowania i rozpoznawcze bez-
pilotowca rozpoznania operacyjnego –
Global Hawk, zmuszając go do powrotu
do bazy Guam, ponownie w ten sposób
pokazując, że wygrywają tzw. bitwę roz-
poznawczą (scouting battle) i że Amery-
kanie jednak nie latają tam gdzie chcą.
Amerykanie zaraz potem wysłali z Singa-
puru nieduży okręt przybrzeżny, by pływał
Chińczykom pod nosem. Przenieśli w ten
sposób ryzyko podjęcia eskalacyjnych de-
cyzji na poziom taktyczny kapitana okrętu,
co zawsze grozi niekontrolowanym wy-
buchem i otwartym konfliktem.

Na przełomie maja i czerwca Chińczycy
spuścili z tonu, ogłaszając, że kończą bu-
dowę sztucznych wysp. Czy robią to z po-
wodu zbliżających się monsunów, czy
z powodu potrzeby poluzowania napięcia
– nie wiadomo. Myślę, że uznali, że jeszcze
za wcześnie na poważne przesilenia. Swoje
i tak w tym starciu pokazali. Następne
napięcia nieuchronnie nadejdą. A na razie
Chiny kupują spokój, by przed burzą zdą-
żyć zbudować jak najwięcej Jedwabnego
Szlaku, czyli połączeń handlowych z Eu-
ropą Zachodnią. Ma to usprawnić handel,
umożliwić Chinom dalszy wzrost gospo-
darczy, ale też dać szansę państwom po-
łożonym na Szlaku. Jeśli Chiny w naj-
bliższych latach nie powalą się same w wy-
niku nieudanej transformacji w kierunku
pobudzenia popytu wewnętrznego i jeśli
tym samym nie wypadną z gry o nowy
ład, konflikt o hegemonię nadejdzie. I bar-
dzo prawdopodobne, że zacznie się na
Morzu Południowochińskim.
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Ilość krytyki, jaka spadła na encyklikę
Laudato si’, najpierw zanim się ona uka-
zała, a potem w kolejnych dniach po pub-
likacji, uniemożliwia właściwie nieuprze-
dzone spojrzenie na ten tekst. Pole zostało
zaminowane i trudno się po nim poruszać,
nie rozbrajając kolejno wszystkich prze-
szkód. Taki ryzykowny slalom jest jednak
konieczny, by odsłonić sens tego tekstu. 

Sam do takiego niewesołego stanu
rzeczy przyłożyłem rękę, kiedy niedługo
przed ogłoszeniem zawartości Laudato
si’ wyrażałem na Facebooku niepokój, czy
oby na pewno papież wie co robi, publi-
kując encyklikę ekologiczną, rozważającą
problemy konkretnych gałęzi gospodarki
światowej. To był moment, kiedy Laudato
si’ ogłoszono tekstem antypolskim, ata-
kującym przemysł górniczy. W opubliko-
wanej uwadze nie chodziło wszakże o sam
temat ekologiczny, który wydawał mi się
sensowny i wart poruszenia. Ostatecznie
„ekologia” to sekularystyczny termin od-
noszący się przecież do teologicznego, ale
i żywotnego oraz konkretnego, tematu
relacji pomiędzy człowiekiem a pozostałym

stworzeniem Bożym. Miałem też wrażenie,
że problem ten jest nawet w pewien sposób
przemilczany przez współczesne nauczanie
Kościoła. Nie wiem, czy było to zanie-
dbanie intencjonalne, ale jeśli myślimy
o rozwoju społecznej doktryny Kościoła,
w formie, w jakiej została ona zapocząt-
kowana w XIX wieku, to taki wątek musiał
się pojawić i dobrze, że się pojawił. Co
więcej, papież Franciszek w Laudato si’
pokazuje, że teologia stworzenia (nie
w sensie genezy i pochodzenia gatunków
oczywiście, ale w znaczeniu relacji po-
między Stwórcą, stworzeniem i jego
 koroną, człowiekiem) jest dość bogato
reprezentowana w całej tradycji Kościoła,
a także w nauczaniu ostatnich papieży.
Widać to w przypisach do tekstu i tym
bardziej zintegrowanie tego, co istniało
w rozproszeniu, jest zrozumiałe.

Kapitalizm, liberalizm, mechanizacja

Być może, sądząc po ostrych reakcjach
na podjęcie przez papieża kwestii teologii
stworzenia, silne jest w szerokich kręgach

tomasz roWińsKi
historyk idei, 
redaktor pisma „Christianitas”

Gwałtowne, niechętne reakcje na tekst nowej encykliki papieża wskazują,
że lektura jej poprzedniczki, Caritas in veritate Benedykta XVI, została
zupełnie zaniedbana

Nie taki franciszek ekologiczny,
jak go malują



katolickich przywiązanie do tej formy cy-
wilizacji nowoczesnej, która stworzenie
traktuje jak przedmiot przeznaczony jednie
do plastycznego zarządzania nim przez
człowieka. To charakterystyczna cecha
nowoczesności – porzucenie teocentryzmu
na rzecz radykalnego antropocentryzmu,
w którym zarówno Bóg, jak i stworzenie
służą realizacji celów człowieka. Co więcej,
Bóg staje się usprawiedliwieniem dla po-
litycznego totalizmu wykluczającego wol-
ność sumienia, ale i usprawiedliwiającego
inną tyranię – niegodziwą władzę czło-
wieka nad światem. Niegodziwą, czyli
niesprawiedliwą, nie odpowiadającą temu,
do czego zostały przeznaczone, a w przy-
padku człowieka – powołane. 

„[...] nowoczesny antropocentryzm
doprowadził do postawienia czynników
technicznych ponad rzeczywistością, po-
nieważ człowiek nie postrzega już natury
«jako zawsze obowiązującej normy, ani
tym bardziej jako życiowego schronienia.
Spogląda on na nią bez żadnych gotowych
założeń, rzeczowo, jako na miejsce i ma-
teriał swojej twórczości, której wszystko
poświęca, nie dbając o to, co z niej wy-
niknie». W ten sposób osłabia się wartość,
jaką świat ma sam w sobie. Jeśli jednak
człowiek nie odkrywa swojego prawdzi-
wego miejsca, to nie rozumie właściwie
samego siebie i doprowadza do zaprze-
czenia własnej naturze”. [115]

Encyklika trafia w samozadowolenie
tych, którzy utożsamili kapitalizm, libe-
ralizm i mechanizację (konkretną w postaci
technologii i symboliczną w postaci technik
władzy unikających polityczności czy etyki
na rzecz właśnie mechanicznego i admi-
nistracyjnego zarządzania światem) z ka-
tolickością lub dobrem wspólnym. Wszyst-
kie te nowoczesne miraże nie pozwoliły
uporać się z głodem i nędzą, a jeszcze ją
w wielu przypadkach pogłębiły, bo ludzie

w ramach naszych „systemów społecz-
nych” są czasem gorzej traktowani niż
zwierzęta. Trafne będzie nawiązanie do
określenia, którym Arystoteles określał
niewolników, czyli do „żywych narzędzi”.
A papież zwraca wyraźnie uwagę, powta-
rzając za Katechizmem Kościoła Katolic-
kiego, że:

„Każde stworzenie posiada swoją
własną dobroć i doskonałość [...] Różne
stworzenia [...] w ich własnym bycie, od-
zwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś
promień nieskończonej mądrości i dobroci
Boga. Z tego powodu człowiek powinien
szanować dobroć każdego stworzenia, by
unikać nieuporządkowanego wykorzys-
tania rzeczy”. [KKK, 310]

Zły Bóg ekologów

Traktowanie „gorzej niż zwierzęta” odnosi
się nie tylko do tych, którzy pielęgnują
w sobie chciwość – będącą ważnym tema-
tem społecznej encykliki Benedykta XVI
Caritas in veritate – i traktują innych
ludzi jak „żywe narzędzia”, ale też tych,
którzy ratując zagrożone gatunki zwierząt
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Kolejne tygodnie, które

mijają od publikacji

Laudato si’, pozwalają

odnieść wrażenie, że jej

komentatorzy nie wyszli

w praktyce poza lekturę

pierwszego, budzącego

wątpliwości, rozdziału



i roślin, podsycają neognostycką wrogość
wobec człowieka, jako wroga reszty stwo-
rzenia. Logika ta znów jest jednak zasad-
niczo nowoczesna, ponieważ swój początek
bierze z oskarżenia Boga o zło obecne
w świecie. Pośrednio jednak to oskarżenie
dotyczy także człowieka jako stworzenia
Bożego. Zły Bóg nie jest już jednak Bogiem,
tylko demiurgiem, nieprzychylnym na-
turze. Skąd taki obraz Boga, to już wątek
na inne rozważanie, warto jednak zasyg-
nalizować obecne od czasów reformacji
cywilizacyjne zerwanie więzi sakramen-
talnej człowieka z Bogiem i poczucie osa-
motnienia tego pierwszego, a w konsek-
wencji rodzące się oskarżenie – bunt
mocy cywilizacyjnej (konsolidacja państwa,
kolonializm, rewolucja technologiczna),
a potem zanik wiary nie tylko w moc, ale
też w to, że także człowiek został stworzony
jako „bardzo dobry” i pomimo grzechu
pierworodnego może rozumnie kierować
swoimi poczynaniami.

Nie tylko pierwszy rozdział

Laudato si’ jest encykliką sprzeciwu wobec
niegodziwej władzy człowieka nad świa-
tem, ale i tendencji do wykluczania czło-
wieka z godności bycia częścią tego stwo-
rzenia. Niegodziwość trzeba tu rozumieć
jako niesprawiedliwość wobec przyrody.
Sądzę, że encyklika jest także restytucją,
przywróceniem proporcji i właściwych
akcentów rozumienia świata, niemożli-
wego bez teologii. Choć wiele z naszych
pojęć to zsekularyzowane terminy teolo-
giczne, to zapoznanie ich źródeł jest…
źródłem nieszczęść, bowiem antropocen-
tryzm to stawianie się na miejscu Boga.
I o tym papież wyraźnie pisze.

Kolejne tygodnie, które mijają od
publikacji encykliki, pozwalają odnieść
wrażenie, że jej komentatorzy nie wyszli

w praktyce poza lekturę pierwszego, bu-
dzącego wątpliwości rozdziału. Tuż przed
rozpoczęciem pracy nad tym artykułem
przeczytałem na jednym z katolickich
portali analizę w całości opartą na plot-
kach, jakoby głównym doradcą papieża
przy pisaniu encykliki był Jeffrey Sachs,
znany ekonomista, którego rozmaite po-
glądy i działania można uznać za nie-
sławne, a także pewien mniej znany nie-
miecki ekspert. Co jednak też nie jest
pewne. Skąd to zatem wiadomo? Z przy-
puszczeń. Nawet jeśli ci dwaj panowie
w jakiś sposób konsultowali prace nad
encykliką, to szerokie omawianie ich abor-
cyjnych i depopulacyjnych poglądów
i praktyk nie przybliża nas w żaden sposób
do odczytania tego, co znajdujemy w Lau-
dato si’, ale sprawia wrażenie, że papież
jest za aborcją, depopulacją i rozmaitymi
szalonymi pomysłami reprezentowanymi
przez instytucje, z którymi wiąże się Sach-
sa i Hansa Joachima Schellnhubera, bo
o nim była mowa. Tymczasem w encyklice
 czytamy:

„Brak troski o ograniczenie szkód
wyrządzanych przyrodzie oraz konsek-
wencje ekologiczne decyzji są jedynie wi-
docznym odzwierciedleniem braku zain-
teresowania tym, by przyjąć orędzie, jakie
natura ma wypisane w swoich strukturach.
Jeśli nie uznaje się w samej rzeczywistości
znaczenia człowieka ubogiego, ludzkiego
embrionu, osoby niepełnosprawnej – by
podać tylko kilka przykładów – trudno
będzie usłyszeć wołanie samej przyrody.
Wszystko jest ze sobą połączone. Jeśli
człowiek ogłasza siebie jako niezależnego
od rzeczywistości i staje się władcą abso-
lutnym, kruszy się sama podstawa jego
istnienia, ponieważ «zamiast pełnić rolę
współpracownika Boga w dziele stworze-
nia, człowiek zajmuje Jego miejsce i w koń-
cu prowokuje bunt natury»” [117]
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Przypis w tekście odnosi się do zna-
komitego eseju Romano Guardiniego, Ko-
niec czasów nowożytnych, który to tekst
stanowi jeden z kluczowych – poza wy-
powiedziami poprzednich papieży czy
tekstami z dawniejszej tradycji – punktów
odniesienia dla papieskich diagnoz i roz-
ważań. Trudno podejrzewać, by pisma
Guardiniego były top of the list Jeffreya
Sachsa. Sami katolicy wpychają zatem
papieża Franciszka w antykatolickie nar-
racje, zamiast próbować odczytać to, co
zostało zapisane na dwustu stronach Lau-
dato si’.

Tymczasem Romano Guardiniego
warto przywoływać, ponieważ gdy odczy-
tamy choćby pierwszą z brzegu jego cy-
towaną uwagę o tym, że „człowiek współ-
czesny dobrze wie, że w technice nie
chodzi ostatecznie ani o pożytek, ani o do-
brobyt, chodzi tylko o władzę, o skrajnie
pojęte panowanie w nowej strukturze
świata” i dlatego „chce zawładnąć ele-
mentami natury i ludzkiego istnienia”,
otwierają się przed nami szerokie obszary
analizy zarówno niegodziwości między-
ludzkiej, jak i wyzysku przyrody. Ta ostat-
nia jest traktowana niczym organiczna
masa, rodząca się tylko po to, by po prze-
robieniu umrzeć i być dosłownie czy me-
taforycznie pożartą. Wolno zapytać, czy
taki był zamysł Boga wobec świata, który
ma być człowiekowi poddany.

Nieuchronna krytyka

Nieuchronnie zbliżamy się jednak także
do krytycznych uwag na temat encykliki.
Jej pierwszy rozdział – z zupełnie zrozu-
miałych względów, wynikających z dyna-
miki mediów dzisiejszego świata – jest
czytany najczęściej. Niestety, zawiera także
znaczną ilość tez budzących kontrowersje.
Przykładem flagowym wszystkich komen-

tarzy jest tzw. globalne ocieplenie, o któ-
rym Papież pisze, że:

„Istnieje bardzo solidny konsensus
naukowy wskazujący, że mamy do czy-
nienia z niepokojącym ociepleniem sys-
temu klimatycznego”.

Oczywistym jest, że odwołanie się
do „konsensusu naukowego” jest odnie-
sieniem dość słabym (nie odnosimy się
tu do prawdy, choć napór autorytetu na-
ukowego chciałby utożsamić konsensus
z prawdą), a gdy podkreśla się, że jest on
„bardzo solidny”, tym bardziej daje się
znak budzący wątpliwości – retoryczne
wzmocnienie lubi ukrywać rzeczywistą
słabość. Opinie w kwestiach naukowych
powiązanych z kapitałem musiały wzbu-
dzić podejrzenia o wpływy pewnych lobbies
na papieski tekst. Do tego dochodzi jeszcze
forma publicznego funkcjonowania pa-
piestwa za tego pontyfikatu. Wykreował
ją sam Franciszek, „wrzucając” odbiorcom
treści odbierane jako kontrowersyjne. Ten
styl, wyostrzający uprzedzenia – pozy-
tywne i negatywne – „publiczności”,
wzmacnia dodatkowo uwagę i mediów
świeckich, i krytyków wewnątrzkościel-
nych, i kościelnych głosicieli wielkich
przemian i postępu.
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Najprościej byłoby powiedzieć, że
rozdział pierwszy mógłby po prostu nie
powstać, jednak nie jest to odpowiedź
właściwa dla kogoś, kto stara się być
uważnych czytelnikiem encykliki. Papież
bowiem wymyka się ideologicznym sche-
matom wynikającym z takich czy innych
(może fałszywych) naukowych diagnoz
stanu rzeczy stworzonych. Choćby wtedy,
gdy odnosi się do mitu przeludnienia
i postulatów depopulacji:

„Zamiast rozwiązywać problemy ubo-
gich i myśleć o innym świecie, niektórzy
chcą jedynie proponować ograniczenie
liczby urodzeń. Nie brakuje nacisków
międzynarodowych na kraje rozwijające
się, uzależnianie pomocy gospodarczej
od zastosowania określonej polityki «zdro-
wia reprodukcyjnego». […] Obwinianie
wzrostu demograficznego, a nie skrajnego
i selektywnego konsumpcjonizmu, jest
sposobem na uniknięcie stawienia czoła
problemom. W ten sposób usiłuje się
usprawiedliwić dotychczasowy wzorzec
dystrybucji, w którym mniejszość uważa,
że ma prawo do konsumpcji w takiej pro-
porcji, której nie sposób byłoby upo-
wszechnić, bo planeta nie byłaby nawet
w stanie pomieścić odpadów takiej kon-
sumpcji”. 

Nieodrobione lekcje

Ta krótka analiza nie pozwala na podjęcie
rozmaitych kwestii związanych z encykli-
ką – zarówno ewolucji stylu tego typu do-
kumentów papieskich, jak i bezpośredniego
wpływu konkretnego teologa (Guardini)
na centralne diagnozy tekstu, a także napięć
pomiędzy „Ewangelią ubogich” a „ekologią”,
czyli z jednej strony tym, co jest bardzo
wyraźne u Franciszka i co moglibyśmy
określić jako opcję preferencyjną na rzecz
ubogich, a z drugiej – programami ochrony
przyrody uderzającymi w najuboższych.
Skoro jednak zbliżamy się do zrozumienia
Laudato si’, to nagrodą za wykonanie za-
dania jest w realnym życiu kolejne zadanie.
Gwałtowne, niechętne reakcje na tekst no-
wej encykliki wskazują, że lektura jej po-
przedniczki, Caritas in veritate Benedyk-
ta XVI, została zupełnie zaniedbana. 

W Polsce poważniejsza refleksja nad
nauką społeczną Kościoła zatrzymała się
na Janie Pawle II, tymczasem Benedykt
i Franciszek dodają do niej analizy naprawdę
nowe. Papież z Argentyny nie zrywa żadnych
więzów z dotychczasowym rozwojem diag-
nozowania przez Kościół kwestii społecz-
nych. Niedobrze, że nad Wisłą nikt prawie
tego nie zauważył.

42

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 7 (61)/2015, 1 lipca–4 sierpnia 2015 www.nowakonfederacja.pl



„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W maju stałe przychody miesięcznika wyniosły
7 239 zł. Aby przetrwać, potrzebuje on 8 494 zł miesięcznie. 

Koszty działalności „NK” obejmują wynagrodzenia za: artykuły, redakcję,
korektę, grafikę, księgowość, obsługę informatyczną, skład.

Jeśli cenisz „NK” – wesprzyj ją! 

Podstawą istnienia miesięcznika są stałe, comiesięczne darowizny. Nawet
jeśli są niewielkie, dają poczucie stabilności i pozwalają planować aktywność. 

Darowizny prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej
Konfederacji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita: 09 1560 0013 2376 9529 1000
0001 (Getin Bank). W tytule przelewów najlepiej wpisać: „darowizna”. Jeśli
zamierzają Państwo wspierać nas stale, bardzo prosimy o tytuł przelewu:
„stała darowizna”.

Dlaczego warto nas wesprzeć? Przynajmniej z sześciu powodów:
1. „NK” jest próbą stworzenia niskokosztowej poważnej alternatywy dla

upadających – finansowo i intelektualnie – mediów głównego nurtu. Stąd
także nowy model pozyskiwania funduszy – poprzez mecenat obywatelski. 

2. Dostajemy wiele sygnałów, że udaje nam się realizować założone
cele: poważnie debatować o państwie i polityce, transmitować do szerokiej
publiczności ważne idee naukowe i eksperckie, aktualizować polską tradycję
republikańską. Sygnały te płyną zwłaszcza od przedstawicieli inteligencji. 

3. Począwszy od października 2013 r., udaje nam się regularnie publikować
kolejne numery „NK”, poruszając tematy tyleż ważne, ile nieobecne w debacie,
jak np. neokolonizacja Polski, przebudowa globalnego ładu politycznego
czy władza sondaży. 

4. Mamy wpływ na kształtowanie opinii, zwłaszcza elit. Czyta nas 15–20
tys. osób miesięcznie, regularnie występujemy w telewizji, inspirujemy inne
media do podejmowania wprowadzanych przez nas tematów, nasze artykuły
są chętnie przedrukowywane przez popularne portale. 

5. Wsparcie „NK” to także wsparcie młodego – prawdziwie niezależnego
i mającego odwagę płynąć pod prąd – ośrodka i środowiska intelektualnego,
niepoddającego się wszechobecnemu marazmowi i starającego się powoli
budować lepszą Polskę.

6. Darowizny na rzecz fundacji są w Polsce (art. 16 ustawy o fundacjach)
zwolnione z podatku. Co więcej, podlegają odliczeniu od podatku zarówno
przez osoby fizyczne, jak i prawne, zgodnie z przepisami ustaw o podatku do-
chodowym od osób fizycznych i prawnych.
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O nas

„Nowa Konfederacja” to pierwszy w Polsce internetowy miesięcznik idei.
Koncentrujemy się na tematyce politycznej o znaczeniu strategicznym. „NK”
to medium misyjne, tworzone przez obywateli – dla obywateli. Jako pierwsi
w Polsce działamy profesjonalnie wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców.

Stawiamy sobie trzy cele główne.

Po pierwsze, chcemy tworzyć miejsce poważnej debaty
o państwie i polityce.
Dziś takiego miejsca w Polsce brakuje. Wskutek postępujących procesów

tabloidyzacji oraz uzależnienia mediów opiniotwórczych od partii i wielkiego
kapitału, brak ten staje się coraz bardziej dotkliwy.

Stąd, w środowisku skupionym dawniej wokół kwartalnika „Rzeczy
Wspólne” – poszerzonym po rozstaniu z Fundacją Republikańską w kwietniu
2013 o nowe osoby – powstał pomysł stworzenia internetowego tygodnika/mie-
sięcznika idei. Niekomercyjnego i niezależnego medium, wskrzeszającego
formułę głębokiej publicystyki. Mającego dostarczać zaawansowanej wiedzy
o polityce w przystępnej formie.

Nasz drugi cel to pełnienie roli pośrednika
między światem ekspercko-akademickim a medialnym.
Współczesna Polska jest intelektualną półpustynią: dominacja tematów

trzeciorzędnych sprawia, że o sprawach istotnych mówi się i dyskutuje rzadko,
a jeśli już, to zazwyczaj na niskim poziomie. Niemniej w świecie akademickim
i eksperckim rodzą się niekiedy ważne diagnozy i idee. Media głównego
nurtu przeważnie je ignorują. „Nowa Konfederacja” – ma je przybliżać.

Cel trzeci to aktualizacja polskiej tradycji republikańskiej.
Republikanizm przyniósł swego czasu Polsce rozkwit pod każdym względem.

Uważamy, że jest wciąż najlepszym sposobem myślenia o polityce – i uprawiania
jej. Co więcej, w dobie kryzysu demokracji, jawi się jako zarazem remedium
i alternatywa dla liberalizmu. Jednak polska tradycja republikańska została
w dużym stopniu zapomniana. Dążymy do jej przypomnienia i dostosowania
do wymogów współczesności.

Dlaczego konfederacja? Bo to instytucja esencjonalna dla polskiej tradycji
republikańskiej – związek obywateli dążących razem do dobra wspólnego
w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. W naszej historii konfederacje bywały
chwalebne (konfederacja warszawska 1573 r., sejmy skonfederowane jako
remedium na liberum veto), bywały też zgubne (Targowica). Niemniej, zawsze
były potężnym narzędziem obywatelskiego wpływu na politykę.

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!
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„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy:
Dziewięćdziesięciu Czterech Anonimowych Stałych Darczyńców, Andrzej
Dobrowolski, Paweł Gałus, Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Sławomir Lisiecki,
Michał Macierzyński, Jerzy Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Marek Nowakowski,
Krzysztof Poradzisz, Szymon Ruman

Pozostali Darczyńcy:
Stu Czterdziestu Anonimowych Darczyńców, Jacek Bartosiak, Piotr  Remiszewski,
Piotr Woźny.
(Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)

Redakcja:
Michał Kuź, Bartłomiej Radziejewski (redaktor naczelny), Aleksandra Rybińska,
Stefan Sękowski, Piotr Trudnowski

Stali współpracownicy:
Jacek Bartosiak, Michał Beim, Krzysztof Bosak, Tomasz Grzegorz Grosse,
Maciej Gurtowski, Bartłomiej Kachniarz, Krzysztof Koehler, Andrzej Maśnica,
Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Barbara Molska, Agnieszka Nogal, Tomasz
Pichór, Adam Radzimski, Krzysztof Rak, Stefan Sękowski, Zbigniew Stawrowski,
Tomasz Szatkowski, Stanisław Tyszka, Krzysztof Wołodźko, Piotr Woyke

Grafika (okładki): Kinga Promińska

Korekta i redakcja stylistyczna: Hermina Haintze

Skład: Rafał Siwik

Wydawca: Fundacja Nowa Rzeczpospolita

Kontakt: redakcja@nowakonfederacja.pl

Adres (wyłącznie do korespondencji):
Fundacja Nowa Rzeczpospolita
Al. Solidarności 115, lok. 2, 00-140 Warszawa
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