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Globalny system walutowy wkrótce upad-
nie, pogrążając świat w zapaści o wielkiej
skali. Gospodarki Ameryki i Chin są w sta-
nie krytycznym i w każdej chwili mogą
się załamać. Międzynarodowy Fundusz
Walutowy przekształcił się w bank cen-
tralny świata emitujący planetarny pie-
niądz o nazwie SDR. Wszystkie te tezy są
jednocześnie fundamentalne, nie wzbu-
dziły dotąd żadnego zainteresowania pol-
skich mediów i pochodzą z wydanych
u nas książek amerykańskiego eksperta
ds. finansów Jamesa Rickardsa.

Synteza niepoprawna

Jak na człowieka z 35-letnim stażem na
Wall Street, doradcę amerykańskiego wy-
wiadu i Departamentu Obrony, autor za-
skakuje polityczną niepoprawnością. Fi-
nansjerę i chodzących na jej pasku poli-
tyków nazywa „elitą pasożytniczą”, ame-
rykańską politykę walutową – dokonaną
na biedniejszych krajach „grabieżą stule-
cia”. Zarazem z akademicką precyzją (po-
partą publicystyczną swadą) rozbija w pył
takie mity jak ten, że parytet złota jest

anachroniczny, deflacja – zawsze zła, in-
westorzy – niezmiennie racjonalni. 

Co szczególnie cenne, książki Ric-
kardsa składają się na próbę intelektualnej
syntezy globalnej sytuacji gospodarczo-
politycznej. Biorąc pod uwagę ogrom
przedsięwzięcia i fakt, że żyjemy w czasach,
gdy stosunki władzy stały się bardziej zło-
żone i nieprzeniknione niż kiedykolwiek,
a mający je badać i objaśniać ludzie inte-
lektu są pod względem zarobków i prestiżu
w najgorszej od niepamiętnych czasów
sytuacji – „Wojny walutowe” i „Śmierć pie-
niądza” tym bardziej zasługują na uznanie. 

W pierwszej książce Rickards opisał
m.in. – widzianą przez pryzmat dwóch
globalnych wojen walutowych, trwających
łącznie ponad 35 lat – alternatywną his-
torię XX w. Wskazał też na możliwość
kolejnego wielkiego kryzysu gospodarczego
i upadku światowego systemu walutowego.
W drugiej książce, wydanej w Polsce
w grudniu 2014 r., „Śmierci pieniądza”,
mówi już nie o możliwości, ale o nie-
uchronności tego krachu. 

Rickards przekonuje, że ostatni kryzys
finansowy nie był cykliczny, lecz struktu-
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James Rickards opisał pięcioelementową pętlę zaciskającą się na szyi glo-
balnego porządku monetarnego.
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ralny. Wynikł z patologicznego rozrostu
sektora finansowego, który oderwał się
od realnej gospodarki i oddał spekula-
cyjnemu pseudorozwojowi. Napędzanemu
masowym drukowaniem pieniądza bez
pokrycia i polityczną korupcją blokującą
wszelkie próby walki z tym rakiem. 

To samo w sobie nic nowego: oceny
współczesnych zachodnich gospodarek
jako skazanych na upadek, gigantycznych
piramid finansowych zawiadywanych
przez zdegenerowanych rentierów obra-
cających instrumentami pochodnymi, po-
jawiały się już wielokrotnie. Każdorazowo
rozbijając o mur demagogii i obojętności
zblatowanych z finansjerą polityków. 

Rickards wiąże jednak tę diagnozę
ze stanem międzynarodowego systemu
walutowego opartego na dolarze jako
głównej walucie rezerwowej świata. Wed-
ług niego to przede wszystkim nieodpo-
wiedzialna polityka pieniężna amerykań-
skiej Rezerwy Federalnej (FED) i wyni-
kający z niej spadek zaufania do dolara
odpowiadają za globalne tarapaty gospo-
darcze, które zakończą się wkrótce spek-
takularnym planetarnym krachem. Kry-
zysem znacznie głębszym od tego z 2008 r.,
połączonym z upadkiem międzynarodo-
wego systemu walutowego.

To właśnie zwrócenie uwagi na rolę
nie tyle pieniądza jako takiego, ile walut,
międzynarodowych stosunków waluto-
wych i niedocenianego fenomenu wojen
walutowych, ich fundamentalnego zna-
czenia dla światowego bezpieczeństwa
(nie tylko gospodarczego), decyduje –
obok wspomnianej próby syntezy sytuacji
globalnej, a także podkreślenia znaczenia
sektora finansów dla bezpieczeństwa na-
rodowego – o wkładzie Rickardsa w debatę
o stanie świata.

Dlaczego planetarny krach miałby
być nieuchronny? Znajduję we wspom-
nianych książkach pięć koronnych argu-
mentów za tą tezą. Wszystkie zdają się
nawzajem wzmacniać, warto więc pomy-
śleć o nich jako o kręgu lub pętli raczej
niż liście. Metaforyczne podsumowanie
książkowego dorobku Rickardsa, a zwłasz-
cza „Śmierci pieniądza”, może więc
brzmieć tak: to prace o pięcioelementowej
pętli zaciskającej się na szyi globalnego
porządku walutowego. Tworzą ją tezy o:
krytycznym stanie światowego systemu
finansowego, rujnującej polityce druko-
wania pieniędzy bez pokrycia, grabieży
biedniejszych krajów przez Amerykę i inne
kraje wysokorozwinięte, spadek zaufania
do dolara, wrażliwość USA na ataki fi-
nansowe. Te argumenty zasługują na bliż-
sze się im przyjrzenie.

System nadmiernie złożony

Krytyczny stan systemu tłumaczy Rickards
na gruncie teorii złożoności, w Polsce
praktycznie (poza wydziałami nauk ści-
słych) nieznanej, na Zachodzie chętnie
używanej do wyjaśniania problemów spo-
łecznych i gospodarczych, w tym ostat-
niego kryzysu finansowego. Rzecz w tym,
że systemy złożone – np. naród czy rynek
– czerpią profity ze zwiększania swojej
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złożoności tylko do pewnego momentu.
Powstanie na terytorium plemiennym
centralnej władzy i podstawowej biuro-
kracji jest mechanizmem wzrostu złożo-
ności, który może przynieść skokowy
wzrost wydajności. Z czasem jednak ko-
lejne inwestycje tego typu przynoszą coraz
mniejszą stopę zwrotu, a po przekroczeniu
pewnego punktu – zaczynają przynosić
straty. To oznaka, że system stał się nad-
miernie złożony i zmierza do stanu kry-
tycznego. Osiągnąwszy go, jest jak śnieg
zebrany na górskim zboczu: jeden nic
nieznaczący płatek więcej i runie lawina. 

W ten sposób najczęściej upadały
imperia, np. Cesarstwo Rzymskie. Stając
się zbyt złożone i nie podejmując środków
zaradczych, musiały dźwigać coraz większe
koszty, którymi obciążały z kolei ludność.
Dochodząc do stanu krytycznego, stawały
się nadwrażliwe na bodźce, które w nor-
malnej sytuacji nie stanowiłyby dla nich
większego problemu. To dlatego względnie
nieliczne barbarzyńskie hordy były w sta-
nie zdemolować Rzym i jeszcze być witane
jako wyzwoliciele. Imperium uginało się
już wówczas pod własnym ciężarem, dre-
nując poddanych horrendalnymi daninami
i niewiele dając w zamian. Najazdy Ger-
manów były właśnie płatkami śniegu,
które wywołały lawinę – w tym przypadku:
implozję cesarstwa.

Rickards przekonująco dowodzi, że
ten sam problem dotyczy amerykańskiego
– a za sprawą jego znaczenia i podobień-
stwa mechanizmów działających w UE
i Japonii: także globalnego – systemu fi-
nansowego. Przechwycony przez rentierów
nie wytwarza on już istotnej wartości,
chłonąc na wielką skalę pieniądze podat-
ników redystrybuowane m.in. poprzez
inflację (zawsze najdotkliwszą dla drob-
nych ciułaczy) i arcyhojne dotacje dla
„zbyt dużych, by upaść”. Będąc nadętą

do granic możliwości przez rząd i bank
centralny bańką spekulacyjną, tworzy je-
dynie iluzję bogactwa. Gdy bańka pęknie,
nastąpi gwałtowne urealnienie poziomu
dobrobytu, które najdotkliwiej odczują
ci, którzy i dotąd za tę zabawę płacili:
zwykli obywatele.

Autor „Wojen walutowych” dokładnie
analizuje przy tym, jak do ostatniego kry-
zysu przyczyniła się oparta na błędnych
modelach szacowania ryzyka ekonomia
finansowa (koncepcje „efektywnych ryn-
ków” i „normalnego rozkładu ryzyka”),
a także przestarzałe teorie keynesistowskie
i monetarystyczne. Co jeszcze ważniejsze,
stwierdza, że zarówno finansjera, jak i po-
litycy wiedzą o fałszu tych teorii, ale z pre-
medytacją utrzymują je w mocy jako głów-
ne narzędzia analityczne „Zarówno Wa-
szyngton, jak i Wall Street mają interes
w podtrzymywaniu błędnych modeli
z przeszłości. Dla Waszyngtonu keynesizm
jest uzasadnieniem zwiększania wydatków,
a monetaryzm wymówką pozwalającą
wzmacniać władzę Rezerwy Federalnej.
Dla Wall Street teorie ekonomii finansowej
stanowią przykrywkę dla nieustannego
zwiększania dźwigni oraz stosowania oszu-
kańczych praktyk sprzedaży pozabilan-
sowych instrumentów pochodnych”.

Za i przeciw 
globalnemu przesileniu

Czy jednak amerykański i globalny system
rzeczywiście jest w stanie krytycznym?
Rickards przekonująco dowodzi struktu-
ralnego, a nie cyklicznego charakteru kry-
zysu. Więcej: dowodzi, że zmierza on do
tzw. (znów kłania się teoria złożoności)
przejścia fazowego, tak jak płonące drewno
zmierza do nieodwracalnego przekształ-
cenia się w popiół. To jednak co innego
niż jego teza o stanie krytycznym. W rzeczy
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samej brak w obu książkach Rickardsa
przesądzających o tym argumentów.

Być może ten system jest po prostu
zbyt złożony, aby móc to stwierdzić.
A może tylko autorowi „Śmierci pieniądza”
zabrakło po temu danych. W każdym
razie jego przesądzenie jest przedwczesne
i jako takie skazane dopiero na weryfikację
przez czas. Może trafił i nie ma już od-
wrotu: kolejny płatek (pęknięcie bańki
spekulacyjnej, klęska żywiołowa, atak cy-
berfinansowy) wywoła lawinę. Ale równie
dobrze śnieg może padać jeszcze bardzo
długo, a w międzyczasie znajdzie się grupa
strażaków, która dokona kontrolowanej
detonacji i zapobiegnie katastrofie. Inaczej
mówiąc: jest możliwość, że system jest
jeszcze do uratowania. Musieliby się „tyl-
ko” znaleźć politycy zdolni do przepro-
wadzenia – bardzo radykalnych – re-
form.

Z drugiej strony na zbliżające się za-
łamanie systemu światowego – podkreśl-
my, że chodzi o coś znacznie więcej niż
normalny kryzys o charakterze koniun-
kturalnym – wskazuje wiele najprzeni-
kliwszych umysłów. Należy do nich gigant
ekonomii politycznej i historii gospodarczej
Immanuel Wallerstein mówiący o „wy-
czerpywaniu się” globalnego porządku
kapitalistycznego (zwanego przez niego
„systemem-światem”). Słynny francuski
ekonomista i finansista Jacques Attali
przewidywał z kolei, że – przy braku kro-
ków zaradczych – Zachód czeka do 2020 r.
bankructwo w wyniku narastającego za-
dłużenia. 

Na szczególną uwagę zasługuje w tym
kontekście nieżyjący już włoski ekonomista
i filozof Giovanni Arrighi. Zaproponował
on – genialne w swej prostocie – rozróż-
nienie kapitalizmu na materialny i spe-
kulacyjny, zanalizował pod tym kątem
gospodarczą historię świata i stworzył

koncepcję „systemowych cyklów akumu-
lacji”. Kapitalistyczny porządek światowy
przeszedł dotąd według niego cztery takie
cykle. Ich centrami były kolejno: Genua
(od XV do początku XVII w.); Niderlandy
(od końca XVI do II połowy XVIII w.);
Wielka Brytania (od końca XVIII w. do
I wojny światowej) i – USA. Zdaniem Ar-
righiego początek ostatniego cyklu przy-
padł na przełom XIX i XX w., a jego fazy
schyłkowej – na lata 70. XX w.

Rzecz w tym, że każdy cykl akumulacji
składa się z dwóch faz ekspansji kapitału:
handlowo-przemysłowej („materialnej”)
i finansowej („spekulacyjnej”). O ile pierw-
szy etap opiera się na rzeczywistej wy-
twórczości, o tyle drugi prowadzi z czasem
do pozornego jedynie rozwoju. Kończy
się on nadmierną akumulacją podsycaną
monetaryzacją, czyli po prostu dodrukiem
pieniądza. W finale cyklu rezerwy speku-
lacyjnej akumulacje wyczerpują się i za-
łamują, prowadząc do gwałtownego wzros-
tu międzynarodowych napięć i konfliktów,
a następnie do wyłonienia się nowego
centrum organizacyjnego, wokół którego
rozpoczyna się kolejny cykl akumulacji
kapitału. 

Tak więc również koniec systemowego
cyklu, w którego dobie żyjemy, może
oznaczać wojnę hegemoniczną i wyłonienie
nowego globalnego lidera.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać,
że fazę handlowo-przemysłową obecnego
„systemowego cyklu akumulacji” mamy
za sobą i że żyjemy w związku z tym
w czasach spekulacyjnego (przede wszyst-
kim) tworzenia bogactwa. Pytanie za mi-
liard złotych brzmi: czy opisane przez Ar-
righiego mechanizmy zadziałają w naszej
epoce, tak jak działały przez wcześniejsze
400 lat? A jeśli tak, to kiedy dokładnie
czekają nas wielka globalna zawierucha
i zmiana światowego hegemona?
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Wiele wskazuje na to, że Arrighi ma
rację, a wielkie przesilenie nastąpi już
w najbliższych latach. Na rzecz tego ostat-
niego przemawia także Rickards. Brak
jednak rozstrzygających argumentów,
a tym bardziej: podstaw do dokładnego
wskazania momentu, w którym może się
rozpocząć globalne „przejście fazowe”.
Nie pozostaje nic innego, jak zdać się na
weryfikację tych prognoz przez czas,
a w międzyczasie – na poszukiwanie ko-
lejnych danych.

Psucie pieniądza

Tymczasem drugim (po dowodzie na dą-
żenie systemu do stanu krytycznego), ko-
ronnym argumentem Rickardsa za nie-
uchronnością planetarnego krachu jest
rujnująca na długą metę polityka druku
pustego pieniądza prowadzona przez USA
i inne kraje rozwinięte. Następny kryzys
będzie znacznie dotkliwszy od poprzed-
niego, ponieważ – argumentuje autor
„Wojen walutowych” – rząd USA (a wraz
z nim wiele innych rządów) wystrzelał
się z gotówki, organizując skrajnie nie-
efektywny pakiet stymulacyjny i dotując
lub wykupując „zbyt duże, by upaść”
banki. Zadłużył w ten sposób państwo do
horrendalnego poziomu i następnym ra-
zem będzie miał znacznie mniejsze pole
manewru. Nie rozwiązał przy tym struk-
turalnych przyczyn kryzysu, korzystając
z faktu, że FED zasypał je dodrukowanymi
po 2008 r. trzema bilionami (!) dolarów.
Podtrzymując patologie sektora finanso-
wego i tworząc nowe bańki spekulacyjne
w miejsce starych.

Autor „Śmierci pieniądza” nie zosta-
wia suchej nitki na polityce pieniężnej
dzisiejszych mocarstw. „To, że zachodnie
banki centralne rozkochały się w central-
nym planowaniu na początku XXI w.,

czyli niedługo po tym, jak zrezygnowały
z niego Związek Radziecki i komunistyczne
Chiny, zakrawa na ironię, ale jednocześnie
jest przerażające. Przez prawie całe stulecie
ZSRR i Chińska Republika Ludowa zaj-
mowały się precyzyjnym planowaniem
wykorzystania kapitału w dwóch najwięk-
szych krajach na świecie […] Efektem
była spektakularna, tragiczna porażka.
Dzisiejsi planiści centralni, zwłaszcza
z systemy Rezerwy Federalnej, kiedyś po-
niosą podobną klęskę. Pytanie brzmi:
kiedy to nastąpi i jaki koszt będzie musiało
ponieść społeczeństwo?”

Co warte zaznaczenia: Rickards jest
(podobnie jak niżej podpisany) wolno-
rynkowcem niedogmatycznym. Wybiera
wolny rynek z pragmatycznej kalkulacji
braku lepszej alternatywy. Krytykuje key-
nesizm jako słuszny tylko w pewnych,
szczególnych okolicznościach, ale kata-
strofalny jako teoria ogólna. Zarazem za-
chowuje jednak duży dystans także do
monetaryzmu jako błędnego z perspek-
tywy ustaleń ekonomii behawioralnej.
Potępia centralne planowanie, bo „żaden
planista nie może pokierować systemem
składającym się z wielu elementów bę-
dących odrębnymi systemami o unikal-
nych cechach pozostających poza jego
polem widzenia”.
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Fakt, że działające w porozumieniu
z rządami banki centralne konsekwentnie
i długotrwale zalewają świat tanim pie-
niądzem bez pokrycia, a wynaturzenia
sektorów finansowych, nieukrócone, kwit-
ną, prowadzi Rickardsa do wniosku, iż
„rynek nie spełnia już tradycyjnych funkcji
jemu przypisywanych. Na dzisiejszych
rynkach niewidzialną rękę handlu i przed-
siębiorczości zastąpiły martwe ręce nau-
kowców i rentierów”. W efekcie „uczestnicy
rynku muszą się zadowolić spekulacjami,
biciem piany i próbami wyprzedzenia my-
ślą zarządu Rezerwy Federalnej”. Nazy-
wanie otaczającej nas rzeczywistości gos-
podarczej „wolnym rynkiem” może więc
być jedynie głupotą lub propagandową
fikcją.

Grabież peryferii

Trzeci kardynalny argument Rickardsa
za nieuchronnością globalnego załamania
wiąże się z tym, że polityka drukowania
pieniędzy na potęgę na fundamentalne
skutki dla całego świata. Ekonomista pre-
cyzyjnie pokazuje, jak zalewając po 2008 r.
świat dodatkowymi trzema bilionami do-
larów, FED wyeksportował amerykańskie
problemy gospodarcze do partnerów hand-
lowych USA, stawiając ich „między młotem
inflacji a kowadłem rewaluacji”. Mecha-
nizm jest w istocie prosty: zalanie świata
tanim dolarem sztucznie zwiększa kon-
kurencyjność amerykańskiego eksportu,
którego produkty stają się realnie tańsze.
To pogarsza bilanse handlowe partnerów
Ameryki (np. Brazylia, która przed 2008 r.
miała nadwyżkę w handlu z USA, wkrótce
zanotowała deficyt) i dostarcza im silnego
impulsu inflacyjnego wynikającego ze
wzrostu podaży globalnego pieniądza, ja-
kim jest dolar.

Akceptacja tego zjawiska oznacza po-
ważne zubożenie. Alternatywą jest dewa-
luacja własnej waluty, aby chronić swój
eksport, co jednak wzmacnia presję in-
flacyjną. Trzecia możliwość to hamujące
inflację wzmocnienie waluty, które jednak
pogarsza deficyt handlowy jeszcze bardziej. 

Ta sytuacja różnie wpływa na różne
kraje. Rzecz w tym, że świat wysoko roz-
winięty, a także m.in. Chiny doświadczają
w ostatnim czasie silnej presji deflacyjnej,
która do pewnego stopnia równoważy
impulsy inflacyjne (choć nie znosi ich za-
sadniczej szkodliwości polegającej np.
pompowaniu baniek spekulacyjnych). Ten
trend wynika m.in. ze starzenia się tam-
tejszych społeczeństw (co zmniejsza po-
pyt), taniego importu z Azji, Ameryki Ła-
cińskiej i Afryki, postępu technologicznego.
Wszystko to tworzy presję na spadek cen.
W związku z czym drukowanie pieniędzy
na potęgę nie wywołuje wysokiej inflacji
ani w Stanach Zjednoczonych, ani w strefie
euro, ani w Japonii, ani w Wielkiej Bry-
tanii.

Zupełnie inaczej wygląda to w krajach
mniej rozwiniętych. Doświadczając znacz-
nie słabszej presji deflacyjnej i będąc za-
lewane tanimi dolarami (a także euro, je-
nami, funtami itd.), nie mogą one odpo-
wiedzieć analogicznym wzrostem pro-
dukcji pieniądza, nie wywołując u siebie
wysokiej inflacji. Z kolei walka z inflacją
jeszcze mocniej uderza w ich eksport i bi-
lanse handlowe. Wiele krajów Ameryki
Łacińskiej, Azji i Afryki znalazło się w ten
sposób między dżumą a cholerą, w każdym
przypadku ponosząc ogromne gospodarcze
straty. Rickards nazywa to „grabieżą stu-
lecia”.

Ogląd dostępnych publicznie danych
pokazuje, że drugą stroną medalu rze-
czywiście jest gwałtowny wzrost amery-
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kańskiego eksportu (o 44 proc. w latach
2010–2013), zwłaszcza do Ameryki Ła-
cińskiej. To wprawdzie znacznie mniej,
niż zapowiadał Barack Obama, ogłaszając
na początku 2010 r. jego podwojenie
w ciągu pięciu lat w ramach Narodowej
Inicjatywy Eksportowej (National Export
Initiative – NEI), ale i tak bardzo dużo.
Poprawa bilansu handlowego pozwoliła
stworzyć ok. 1,3 mln nowych miejsc pracy. 

Rickards dowodzi, że NEI to ściśle
związana z polityką drukowania dolarów
na potęgę odpowiedź Obamy na amery-
kańską niezdolność do zmierzenia się ze
strukturalnymi przyczynami kryzysu. Po
zignorowaniu głosów wzywających do ra-
dykalnych reform sektora finansowego
i nieproduktywnym pakiecie stymulacyj-
nym stało się jasne, że trzy z czterech
głównych składowych PKB (konsumpcja,
inwestycje, wydatki rządowe) nie są w sta-
nie rozruszać gospodarki w najbliższej
przyszłości. Pozostała czwarta składowa,
czyli eksport, a ściślej rzecz biorąc: jego
sztuczna stymulacja poprzez politykę ta-
niego dolara. 

Gniew wyzyskiwanych

Ta polityka daje Ameryce (i podążającym
za nią innym bogatym krajom) wzrost
gospodarczy kosztem biedniejszej części
świata. Jednak długofalowo jest bardzo
niebezpieczna, z dwóch powodów. Po
pierwsze – temu wiele uwagi poświęca
Rickards – tego typu rozwój jest iluzo-
ryczny. Opierając się na dodruku pieniądza
bez pokrycia, zmierza do sytuacji, w której
nastąpi gwałtowne i bolesne urealnienie.
W międzyczasie pompowane są nowe
bańki spekulacyjne, zwłaszcza na rynkach
akcji i nieruchomości, których ceny mu-
siałyby być znacznie niższe w przypadku

prowadzenia odpowiedzialnej polityki pie-
niężnej.

Po drugie – to Rickards już tylko su-
geruje między wierszami – grabiąc bied-
niejsze kraje, Zachód prowokuje ich gniew,
skłania je do tworzenia własnych bloków
walutowych i do protekcjonizmu. Jako
inicjator tej polityki i emitent głównej
waluty rezerwowej świata Ameryka skupia
nienawiść najbardziej.

Autor „Śmierci pieniądza” nie dzieli
świata na centrum i peryferie, nie odwołuje
się do teorii: systemów-światów, zależ-
ności, neokolonialnej. Jednak jego analizy
przychodzą w sukurs zwolennikom tych
teorii. Proeksportowy dodruk pieniądza
przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską
czy Japonię rozgrywa się w krajach okre-
ślanych jako centralne lub neokoloniza-
torskie. I odbywa się kosztem krajów zwa-
nych peryferyjnymi lub neokolonialnymi.
Co najważniejsze: potwierdza ustalenia
Wallersteina czy Kwame Nkrumaha co
do niezwykle wyrafinowanych i trudno
dostrzegalnych metod eksploatacji bied-
nych przez bogatych w dzisiejszym świecie.
Fakt, że ich mechanizmy są bardzo skom-
plikowane i wytrawnie ukrywane (za fa-
sadą retoryki o złożonej z „suwerennie
równych” społeczności międzynarodowej
czy nieustannej gadaniny o prawach czło-
wieka), zarazem odróżnia je od klasycz-
nego kolonializmu i czyni efektywniejszymi
od niego sposobami wyzysku.

W ramach porządku neokolonialnego
jedni są twórcami reguł i producentami,
drudzy podlegają zasadom, nie mając na
nie wpływu, i muszą zaakceptować rolę
rynków zbytu i podwykonawców. Od-
wrotnie niż w epoce klasycznego kolo-
nializmu z peryferii do centrum codziennie
płynie kapitał drenowany legalnie i nie-
legalnie przez setki, tysiące podmiotów
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oficjalnie pozbawionych narodowości. Co
oczywiście utrwala stan podrzędnej, ob-
fitującej w biedę i bezrobocie zależności
oraz utrudnia wydobycie się z niego. 

Z analiz Rickardsa wynika, że struk-
turalny kryzys wysokorozwiniętych gos-
podarek, który ujawnił się w roku 2008,
pchnął kraje centrum na ścieżkę jeszcze
dotkliwszej eksploatacji peryferii – poprzez
politykę walutową. Swoją drogą, „zwy-
czajowy” drenaż kapitału też się pogłębia,
co analizowałem niedawno na przykładzie
Polski, w której w 2013 r. tylko jego
legalna część sięgnęła 5 proc. PKB. 

Nasuwa się pytanie, jak długo biedni
będą tolerować tę „grabież stulecia”. Z pew-
nością bogate kraje pozwalają sobie na
tak wiele, i coraz więcej, w poczuciu, że
mogą – i guzik im kto zrobi. Na dłuższą
metę trudno im jednak będzie uniknąć
narastającej niechęci peryferii, która z cza-
sem może doprowadzić do ich buntu.
W krytycznym momencie może się to
skończyć przejściem wielu biednych do
obozu dowodzonego przez pretendentów
do odciążenia Zachodu z dźwigania roli
światowego hegemona.

Król Dolar w tarapatach

Czwartym zasadniczym argumentem Ric-
kardsa za tym, że taki moment wkrótce
nastąpi, jest spadek zaufania do dolara.
Przywołuje on tu słowa Paula Volckera,
słynnego pogromcy amerykańskiej inflacji
z lat 80. przekonanego o tym, że potęga
dolara będzie trwać dopóty, dopóki ludzie
będą ufać w jego wiarygodność. Jednak
„nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy
spadek zaufania do dolara nie przekroczył
już punktu krytycznego” – czytamy
w „Śmierci pieniądza”.

O gwałtownej erozji zaufania do ame-
rykańskiej waluty świadczy według Ric-

kardsa pięć głównych objawów. Pierwszym
są niskie notowania USD w ramach pub-
likowanego przez FED indeksu dolara.
W 2011 r. osiągnął on historyczne dno.
W ciągu dwóch kolejnych lat nieco się
odbił, ale pozostaje równie słaby jak w la-
tach 1978, 1995 i 2008, czyli momentach
największych kryzysów amerykańskiej
gospodarki w ostatnich dekadach.

Drugim sygnałem spadku zaufania
do dolara jest wzrost znaczenia regional-
nych bloków walutowych. Takich jak w ra-
mach trójstronnej wymiany chińsko-ja-
pońsko-koreańskiej, a także Chiny–Ame-
ryka Łacińska. Własną walutę planuje
utworzyć Rada Państw Zatoki Perskiej,
a o potrzebie detronizacji dolara mówią
– podejmując coraz więcej kroków w tym
kierunku – Chiny i Rosja oraz ich part-
nerzy z BRICS i Szanghajskiej Organizacji
Współpracy. Do tego dochodzi oczywiście
najpoważniejsza jak na razie konkurencja
dla USD, którą jest powstałe w 1999 r.
euro. W sumie globalne wykorzystanie
dolara jako waluty rezerwowej jest obecnie
rekordowo niskie (60 proc. w 2014).
I ustawicznie spada, tylko w latach 2000–
2014 aż o 10 punktów procentowych.

Trzecim objawem rosnącego scepty-
cyzmu wobec dolara jest globalny wyścig
po złoto. Rickards precyzyjnie odnotowuje
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masowe skupowanie kruszcu przez banki
centralne oraz ściąganie narodowych re-
zerw z zagranicy. Pierwsze świadczyć ma
o zabezpieczaniu się na wypadek nie zwy-
kłego kryzysu, ale upadku międzynaro-
dowego systemu walutowego lub przy-
najmniej gwałtownego spadku wartości
rezerw dewizowych. Drugie – o strachu
przed kryzysową konfiskatą zagranicznych
rezerw złota przez ich depozytariuszy, ze
Stanami Zjednoczonymi na czele. Wszyst-
ko to przy akompaniamencie wszech-
obecnej propagandy mówiącej o „ana-
chronizmie” czy „barbarzyństwie” parytetu
złota. 

Inne wymienione przez Rickardsa
objawy erozji zaufania do dolara to ob-
serwowane w ostatnich latach: wzrost
popularności walut wirtualnych i cyfro-
wych (jak bitcoin) oraz wzrost wymiany
bezgotówkowej, barterowej.

Niegospodarcze filary 
ładu monetarnego

Wszystko to prawda. Jednak amerykański
ekspert wyraźnie nie docenia – lub nie
dopowiada – potęgi dolara. Wiąże się
ona z inną słabością jego wywodów: zlek-
ceważeniem wagi czynników nieekono-
micznych, w tym dyplomatycznych i mi-
litarnych. Owszem, współczesnej polityki
nie da się zrozumieć bez ogarnięcia wpły-
wu, który wywiera na nią gospodarka.
Ale tak samo nie da się jej zrozumieć, za-
wężając ją do gospodarki. Wieszcząc upa-
dek systemu dolarowego w obecnej
postaci, Rickards nawet nie wspomina
o fundamentalnym sprzężeniu zwrotnym
między amerykańską potęgą walutowo-
gospodarczą a wojskową. 

Trudno sobie wyobrazić dalszą sup-
remację USA bez dolara jako głównej wa-
luty rezerwowej, zwłaszcza przy struktu-

ralnym kryzysie amerykańskiej gospodarki
i tak wysokim poziomie zadłużenia. De-
tronizacja USD oznaczałaby bowiem gwał-
towny wzrost kosztów utrzymania obec-
nego poziomu imperialnej polityki. Bo,
jak to ujął Tomasz Gabiś, „obligacje i pa-
piery wartościowe nominowane w dola-
rach oraz znajdujące się w obiegu poza
krajem dolary stanowią dla rządu USA
de facto nieoprocentowaną pożyczkę bez
terminu spłaty. Dzięki temu rząd amery-
kański, zwiększając podaż swojej krajowej
waluty bez obawy o to, że wybuchnie in-
flacja cenowa, może sztucznie podwyższać
poziom konsumpcji swoich obywateli, po-
krywać deficyt budżetowy i wydawać pie-
niądze na rozmaite ważne cele”. 

Dlatego też przeciwko scenariuszowi
upadku dolara przemawia nie tylko brak
pewności co do tego, że znajduje się on
w stanie krytycznym, lecz także całokszałt
niewalutowej potęgi Ameryki. Łącznie
z kontrolującą najważniejsze szlaki hand-
lowe US Navy, najpotężniejszą na świecie
siatką szpiegowską, wielkimi możliwo-
ściami prowadzenia gospodarczej dywersji
i wojen finansowych. Nie ulega wątpli-
wości, że Waszyngton użyje wszelkich do-
stępnych środków, aby utrzymać swoją
hegemonię. A ponieważ supremacja dolara
jest jej warunkiem, jej też będzie bronił
za wszelką cenę. To samo w sobie jest
potężnym bodźcem zniechęcającym po-
tencjalnych pretendentów do prób de-
tronizacji „Króla Dolara” (które musiałyby
być czymś znacznie więcej niż budową
regionalnego bloku walutowego). A cóż
dopiero do szans realizacji takich prób.

„Twarz boga wojny”

Wróćmy jednak jeszcze do Rickardow-
skiego opisu owej pętli zaciskającej się
na szyi światowego systemu walutowego.
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Piątym jej elementem jest rozwój doktryny
i techniki wojny finansowej. Finansista
najpierw odnotował amerykańskie zapó-
źnienie w tym względzie (pierwsza ame-
rykańska doktryna wojny finansowej po-
wstała w 2009 r., 10 lat później niż chiń-
ska), a następnie szybkie nadganianie
dystansu. „Pentagon coraz lepiej rozumiał,
że dominacja Stanów Zjednoczonych
w konwencjonalnej wojnie powietrznej,
lądowej i morskiej skłoni rywali do po-
szukiwania nowych sposobów szkodzenia
nam. Przyszłe wojny miały się toczyć z wy-
korzystaniem akcji, obligacji, walut, to-
warów i derywatów”. 

Fakt, że amerykańska potęga woj-
skowa jest niezrównana, motywuje oczy-
wiście wrogów Waszyngtonu do szukania
przewag także na polach ataków terrory-
stycznych, z użyciem broni biologicznej
i chemicznej, wojny informacyjnej. Wiele
tego typu działań mieści się np. w chińskiej
doktrynie „wojny nieograniczonej”
z 1999 r. Jednak zdaniem Rickardsa to
właśnie finanse, stanowiące krwiobieg
wysokorozwiniętego świata, są zarazem
obszarem największej potencjalnej prze-
wagi ze strony potencjalnych agresorów
i piętą achillesową Zachodu. Zarówno
„Wojny walutowe”, jak i Śmierć pieniądza”
pokazują, jak łatwo zdeterminowany i od-
powiednio wyposażony gracz może wy-
wołać panikę na giełdzie prowadzącą po-
tencjalnie nawet do pełnowymiarowego
krachu gospodarki. 

Ciekawym przykładem praktycznym,
a zarazem kontrapunktem dla tezy o za-
późnieniu USA w tym względzie jest omó-
wiony przez Rickardsa kazus amerykań-
sko-irańskiej wojny finansowej. W 2012 r.
Stany wykluczyły Teheran z systemów
rozliczeń międzynarodowych. Jako kraj
opierający się na eksporcie ropy Iran
musi mieć dostęp do tych systemów, aby

móc odbierać dolary za surowiec. Mimo
że ojczyzna rewolucji islamskiej miała
w tym konflikcie pomoc ze strony Chin,
Rosji i Indii, ograniczone działania Wa-
szyngtonu okazały się wystarczająco sku-
teczne. „Odcinając Iran od globalnego
systemu płatności, Stany Zjednoczone
wywołały w tym kraju kryzys walutowy,
hiperinflację i run na banki, doprowa-
dzając do niedoborów żywności, benzyny
i towarów konsumpcyjnych”. 

W „Śmierci pieniądza” Rickards do-
ceniał podjęte przez Iran środki zaradcze
i wskazywał na niekonieczność amery-
kańskiego sukcesu w tej wojnie finansowej.
Oddając książkę do druku, nie wiedział
jeszcze, że wkrótce nastąpi radykalne
ocieplenie amerykańsko-irańskie. Teheran
stał się bowiem potrzebny Stanom prze-
ciwko Państwu Islamskiemu, a docelowo
być może też przeciwko Rosji i Chinom.
I Waszyngton potrafił, bez bomb i rozgłosu,
poprzez wojnę finansową skłonić Iran do
odwzajemnienia tej potrzeby. Znakomita
lekcja na temat imperialnych metod skła-
niania do kochania.

Niemniej teza Rickardsa o wrażliwości
Zachodu na ataki finansowe wydaje się
pozostawać w mocy. Przemawia za nią
ogrom zachodnich rynków finansowych
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i ich podatność na behawioralne mani-
pulacje. Warto tu odnotować jeszcze dwie
uwagi Rickardsa. Jedna dotyczy filozofii
wojny. Jej celem rzadko jest krótkofalowy
zysk, a niektóre wojny wybuchają pomimo
uświadamianych i ewidentnych strat fi-
nansowych, do których prowadzą. Tak
więc wysokie koszty agresji, a także ewen-
tualnego ataku odwetowego mogą nie
wystarczyć do powstrzymania takiego gra-
cza jak np. Chiny.

I druga uwaga: wojna finansowa
przeciwko Ameryce może zadać niemal
takie same lub większe straty w porów-
naniu z konwencjonalnym atakiem woj-
skowym, przy niższych od niego kosztach
i znacznie bardziej wyrównanych szansach.
To kolejny argument za tym, jak może
wyglądać przyszłość międzynarodowych
konfliktów.

Pikanterii dodaje sprawie wcześniej
przywołana teza Rickardsa: o krytycznym
stanie zachodniego systemu finansowego
i międzynarodowego ładu walutowego.
Jej słuszność oznaczałaby, że nawet umiar-
kowanie dotkliwy atak finansowy ze strony
Chin lub innego przeciwnika byłby kata-
lizatorem upadku. Płatkiem śniegu wy-
wołującym lawinę. To samo dotyczy także
innych argumentów Rickardsa za nad-
chodzącym krachem: rujnującej na dłuższą
metę polityki gospodarczej i pieniężnej
Ameryki, grabieży peryferii (prowokującej
ich gniew), spadku zaufania do dolara. 

Alternatywny scenariusz

Dwa wspomniane braki w syntezie Ric-
kardsa sprawiają jednak, że jego konkluzja
wymaga modyfikacji. Pierwszy to nie-
obecność przesądzających argumentów
za tym, że system światowy już teraz jest
w stanie krytycznym. Drugim jest nie-
uwzględnienie stojącej na straży supre-

macji dolara niewalutowej potęgi Ameryki.
Razem wzięte skłaniają mnie one do od-
wrotnego niż Rickards patrzenia na tra-
jektorię ewentualnego przyszłego krachu:
to raczej zachodni system finansowy pad-
nie pierwszy, a dopiero po nim i w jego
konsekwencji nastąpi załamanie ładu mo-
netarnego. Pierwszy jest bowiem narażony
na implozję wynikłą z samoczynnego wej-
ścia w fazę krytyczną. Drugi – zbyt mocno
zależy od całokształtu potęgi USA, która
pozostaje na razie niezrównana. 

Z kolei niedocenienie przez Rickardsa
czynników nieekonomicznych sprawia,
że pomija on nawet – mającą także pod-
stawowy wymiar gospodarczy – niezwykle
subtelną i złożoną grę, która toczy się
między Waszyngtonem a Pekinem za Za-
chodnim Pacyfiku o to, kto będzie liderem
dalszej integracji gospodarczej Azji Po-
łudniowo-Wschodniej. Przykładowo na
listopadowym szczycie APEC Amerykanie
oddali inicjatywę Chińczykom niedługo
po wyraźnym przyspieszeniu prac nad
budowanym pod auspicjami USA Part-
nerstwem Transpacyficznym. Czy to objaw
słabości, czy może taktyczny odwrót ob-
liczony na zyskanie czasu na uporządko-
wanie eurazjatyckich tyłów – uspokojenie
Rosji? Trudno pominąć tego rodzaju py-
tania, gdy analizuje się grę o globalną
hegemonię. A jednak Rickards to robi.

Inna sprawa: autor „Wojen waluto-
wych” przywołuje za teoretykami złożo-
ności trzy opcje dostępne państwom
w przeddzień implozji: uproszczenie, pod-
bój i upadek. Uproszczenie oznacza re-
dukcję kosztów utrzymania poprzez świa-
dome zmniejszenie złożoności systemu.
W przypadku Ameryki oznaczałoby to –
przekonuje Rickards – decentralizację
władzy, podział największych banków,
delegalizację patologicznych instrumentów
pochodnych. Jako że na tego rodzaju re-
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formy nie ma obecnie widoków, Rickards
wieszczy upadek. Co jednak z podbojem?
Autor nie wyciąga logicznych wniosków
z afirmowanej tezy i nie rozpatruje sce-
nariusza wywołania przez USA lub Chiny
regionalnego lub światowego konfliktu,
aby sfinansować dalsze funkcjonowanie
wobec niemożności lub niechęci uprosz-
czenia systemu. Jednak, jako żywo, trzeba
się z tym liczyć.

Zanim będzie za późno

Pomimo tych słabości próba syntezy glo-
balnej sytuacji pióra Rickardsa godna jest

dużej uwagi. Jego książki wskazują moż-
liwe – i całkiem prawdopodobne – sce-
nariusze rozwoju wypadków. Przybliżają
do zrozumienia światowej polityki, dając
cenne lekcje wciąż niedocenianej (w Polsce
właściwie nieistniejącej) ekonomii poli-
tycznej, a szczególnie – niedocenianych
jeszcze bardziej – międzynarodowych sto-
sunków walutowych. Pozwalają pogłębić
rozumienie neokolonialnych zależności.
Nade wszystko: są wielką przestrogą dla
Zachodu, zwłaszcza dla Waszyngtonu,
aby przeciwdziałał upadkowi, zanim będzie
za późno.
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W książce „Śmierć pieniądza. Nad-
chodzący upadek międzynarodowego
systemu walutowego” utrzymuje pan,
że czeka nas globalna zawierucha spo-
wodowana upadkiem dolara. Jak taki
kraj jak Polska powinien się do tego
przygotować: ściągać do kraju złoto
(którego rezerwy trzymamy obecnie
głównie za granicą), stawiać na inne
niż dolar rezerwy dewizowe, wejść do
strefy euro czy może przeciwnie: bu-
dować siłę złotówki?

Rzeczywiście spodziewam się zapaści mię-
dzynarodowego systemu walutowego
w najbliższych latach. Ale to nie musi
oznaczać, że wybuchnie globalny chaos.
Główne światowe potęgi finansowe i gos-
podarcze mogą się spotkać po prostu
w celu opracowania nowego systemu,
czyli tego, co potocznie jest nazywane
„regułami gry”. To się w przeszłości zda-
rzało nieraz. Międzynarodowy system wa-
lutowy załamał się w 1914 r. Podjęto więc

wysiłek, by stworzyć nowy podczas kon-
ferencji w Genui w roku 1922. Następnie,
w 1939 r., doszło do kolejnej zapaści sys-
temu, więc na konferencji w Bretton Wo-
ods w roku 1944 go zreformowano. Gdy
w 1971 r. znów nastąpił kryzys, między-
narodowy system walutowy został odbu-
dowany za pomocą całej serii konferencji:
w roku 1971 w Smithsonian Institution
w Waszyngtonie grupa dziesięciu najbar-
dziej rozwiniętych krajów świata podniosła
oficjalną cenę złota z 35 dol. za uncję do
38, co oznaczało de facto dewaluację do-
lara. Później była konferencja w Plaza
Hotel w 1985 oraz konferencja w Luwrze
w 1987 r. Możemy się obecnie spodziewać
kolejnego takiego spotkania.

Pozostaje pytanie: jak będzie wyglądał
podział sił między jego uczestnikami i kto
będzie miał decydujący głos? Rezerwy
złota zapewne będą stanowiły część tej
kalkulacji. To jeden z powodów, dla któ-
rych Rosja i Chiny skupują obecnie tak
duże ilości złota. Chcą, by ich głos podczas

james rickards

Doradca ds. międzynarodowych zagrożeń ekonomicznych
i finansowych w Departamencie Obrony USA

Obecnie Polska ma zaledwie 100 ton złota. By jej głos liczył się podczas
negocjacji nowego międzynarodowego systemu monetarnego na równi
z tym głównych potęg, musi nabyć kolejne 300 ton.

Polacy, gromadźcie złoto! 

z jamesem rickardsem rozmawia 

aleksandra rybińska



następnej międzynarodowej konferencji
walutowej był słyszalny. Najlepszym roz-
wiązaniem dla Polski byłoby więc nabycie
złota. W ilości równowartej 3 proc. PKB,
czyli tyle, ile posiadają Rosja i Chiny.
Strefa euro posiada rezerwy złota o rów-
nowartości 4 proc. PKB. W przypadku
Polski oznacza to, że jej rezerwy złota po-
winny wynosić ok. 400 ton. Obecnie Pol-
ska ma zaledwie 100 ton. By jej głos liczył
się podczas negocjacji nowego między-
narodowego systemu monetarnego na
równi z tym głównych potęg, musi więc
nabyć kolejne 300 ton. To powinno się
dokonać w małych krokach, by nie zabu-
rzyć rynku. Program skupu w wysokości
12 ton miesięcznie w ciągu najbliższych
dwóch lat pozwoliłby osiągnąć ten cel.
Poza tym złoto, które Polska już ma, czyli
te 100 ton, które znajdują się obecnie za
granicą, musi do niej wrócić, by nie mogło
w chwili kryzysu zostać zarekwirowane
przez Stany Zjednoczone czy Wielką Bry-
tanię.

Polska wydobywa rocznie ok. 1 tony
złota i 1 200 ton srebra. W złocie, które
pana zdaniem odegra kluczową rolę
w budowaniu nowego systemu walu-
towego, jesteśmy więc mikrusem, ale
w srebrze – potentatem. Co możemy
z tym srebrem zrobić? Czy może nam
się w jakikolwiek sposób przysłużyć?

Owszem. Polska mogłaby sprzedać swoje
srebro na rynku za dolary i za pomocą
tych dolarów kupować złoto. Mogłaby
także się porozumieć z jednym z głównych
rafinatorów, że dostarczy srebro w zamian
za rafinowane złoto. Srebro, które Polska
ma, wystarczy tylko na wymianę na ok.
20 ton złota rocznie, ale byłby to dobry
pierwszy krok w kierunku docelowych
140 ton złota rocznie, które Polska po-

winna zgromadzić. Polska mogłaby poza
tym pokryć koszty wynikające z wydobycia
srebra w złotówkach. Chodzi o takie koszty
jak praca, energia, narzędzia. Byłby to
także sposób na sfinansowanie takich
twardych aktywów jak złoto w lokalnej
walucie, którą można dodrukować. Dru-
kowanie nowych pieniędzy pozwoliłoby
zaś na utrzymanie kursowej wartości wa-
luty na niskim poziomie, co pozwoliłoby
na promocję eksportu i turystyki.

W poprzedniej książce demaskował
pan i analizował wojny walutowe. Czy
taka wojna nie kryje się za gwałtownym
osłabieniem rubla w ostatnim czasie? 

Tego, co się dzieje obecnie z rosyjskim
rublem, nie nazwałbym wojną walutową,
tylko dosłowną wojną, rozgrywaną za po-
mocą finansowych instrumentów. Rubel
doznał zapaści po części z powodu spadku
cen ropy i po części z powodu sankcji na-
łożonych na Rosję przez Stany Zjedno-
czone i ich sojuszników, w odpowiedzi
na inwazję Krymu oraz wschodniej Ukrai-
ny. Nikt nie uważa, że USA czy NATO
powinny odpowiedzieć na to, co się dzieje
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na Ukrainie, militarnie. Niemniej Zachód
sięgnął po gospodarcze sankcje głównie
dlatego, że nie chce, by powstało wrażenie,
iż nie robi nic. Osłabienie Rosji nie było
więc głównym celem jego działań. Problem
w tym, że Rosja jest w stanie odpowiedzieć
na te sankcje przy pomocy ataków cyber-
netycznych, doprowadzając choćby do
paraliżu amerykańskich giełd. To stano-
wiłoby niebezpieczną eskalację, nie tylko
ze względu na ryzyko celowych ataków
na systemy informatyczne, lecz także ze
względu na ryzyko wypadków. To kolejny
powód, by posiadać część rezerw czy in-
westycji w złocie. Złoto nie jest cyfrowym
aktywem i nie może zostać wymazane
przez komputery i hakerów.

Jak może wyglądać następny system
walutowy, który ukształtuje się na gru-
zach obecnego?

Istnieją dwa najbardziej prawdopodobne
scenariusze. Pierwszy zakłada powrót ja-
kiejś odmiany standardu złota. Jeśli tak
się stanie, cena złota w dolarach będzie
musiała być o wiele wyższa niż obecnie w
celu wsparcia objętości światowego handlu
i rynków finansowych z istniejących fi-
zycznych zasobów złota. Ta sugerowana
niedeflacyjna cena złota w nowym stan-
dardzie złota powinna wynieść więc co
najmniej 7 tys. dol. za uncję, ale może
być też o wiele wyższa, w zależności od
tego, jak nowy system zostanie skon-

struowany. Drugi scenariusz zakłada do-
drukowanie światowego pieniądza, tzw.
specjalnych praw ciągnięnia (special dra-
wing rights – SDR) przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy. To pieniądz wyłącznie
rozrachunkowy, który mógłby posłużyć
jako narzędzie w walce z finansową paniką
i kryzysem płynności, jak ten, który zdarzył
się w 2008 r. Konsekwencją dodruku
światowego pieniądza będzie inflacja.
Cena złota więc także znacznie wzrośnie.
Podsumowując, zarówno nowy standard
złota, jak i emisja SDR przez MFW będzie
skutkował w wyższej cenie złota w dola-
rach.

Kto może na tych zmianach najwięcej
zyskać, a kto najwięcej stracić?

Moim zdaniem USA i MFW – jeśli nie
uda im się przekonać świata do opartych
na złocie SDR, które zaspokoiłyby interesy
zarówno Rosji, jak i Chin – mogą stracić
swoją pozycję jako emitenci głównej waluty
rezerwowej świata.

A jak zwykły zjadacz chleba może się
przygotować na ów wielki kryzys, który
pan przewiduje?

Przeciętny człowiek niewiele może zrobić,
by się uchronić przed tymi zmianami.
Ale może się do nich przygotować, kupując
fizyczne złoto dziś, zanim jego cena pójdzie
w górę.
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18

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 1(55)/2015, 7 stycznia–3 lutego 2015 www.nowakonfederacja.pl

Od upadku banku Lehman Brothers i wy-
buchu światowego kryzysu upłynie w tym
roku siedem lat. Już siedem lat! Kryzys
przechodził różne fazy i odsłony, ale nie
widać wśród ekspertów konsensusu co
do tego, czy, kiedy i w jakich okoliczno-
ściach mógłby się zakończyć. W przestrzeni
publicznej nie ma nawet jednej, w miarę
jednolitej odpowiedzi na pytanie, co jest
jego przyczyną, są natomiast zapowiedzi
dalszych, mających różne źródła, zagrożeń
obecnego, kruchego i tymczasowego po-
rządku.

Oczywiście cały czas pojawiają się
pozytywne spostrzeżenia, że w różnych
krajach pojawia się lekki wzrost gospo-
darczy, zmniejsza się bezrobocie. Ale
z drugiej strony są i miejsca, z których
dochodzą sygnały dokładnie odwrotne.
Nadziei nie budzą nawet dane z giełd no-
tujących wysokie, często historycznie re-
kordowe notowania, ponieważ nie prze-
kładają się one na pozytywne procesy
w realnej gospodarce.

Wniosek, który wyciągam z tego prze-
dłużającego się stanu niepewności i dez-

orientacji (także ekspertów), nie jest opty-
mistyczny: obecny kryzys nie nosi znamion
przejściowego, znanego z teorii ekono-
micznych, dołka kolejnego cyklu koniun-
kturalnego. Stan światowej gospodarki
boleśnie dotykający również Polskę i Eu-
ropę jest naznaczony głębokim defektem
strukturalnym.

Spróbuję więc odpowiedzieć na py-
tania: gdzie są zlokalizowane fundamenty
kryzysu? Na czym polegają zagrożenia?
Jakie podejmuje się próby jego rozwią-
zania? Jakie są perspektywy zakończenia
kryzysu?

Zacznijmy więc od zdefiniowania
podstawy, sceny, na której toczy się dzi-
siejszy dramat.

Pieniądz jako obietnica

Słowo „pieniądze” odmieniane jest na
wszystkie możliwe sposoby, kiedy poru-
szana jest kwestia kryzysu. To samo do-
tyczy pojęć z tym słowem stowarzyszonych:
inflacja, deflacja, stopy procentowe, ceny,
zyski, straty, inwestycje. Pieniądze stały

Przemysław GęBala

Były wydawca „Stańczyka”,
przedsiębiorca

System pieniądza opartego na długu i skażonego nadmiernym zadłuże-
niem publicznym jest dzisiaj wystawiany na próbę, która może się dla
niego okazać śmiertelna.

kryzys finansowy. 
niekończąca się historia



się czymś, na czym wszyscy się znają,
i wyrażają o tym złożone nieraz opinie.
Ale jeżeli zaczynam drążyć temat, to po-
jęcie pieniądza ginie w gąszczu fachowych
określeń niedających się w sposób zrozu-
miały dla przeciętnie wykształconego od-
biorcy uchwycić.

Klarowną odpowiedź na pytanie o is-
totę pieniądza można znaleźć w książce
J. K. Galbraitha „Pieniądz, pochodzenie
i losy”. Omawiając powstanie pierwszego
banku centralnego na świecie, autor ów
pisze, że banknoty Bank of England są
emitowane pod zabezpieczenie obligacji
rządu Wielkiej Brytanii. A obligacje rzą-
dowe z kolei to dług zaciągnięty przez
rząd a konto przyszłych podatków. Pod-
sumowując – podstawą wartości pieniądza
jest dług. 

Generalnie im większy dług – państw,
firm, obywateli czy jakichkolwiek pod-
miotów mających zdolność do pożyczania
i deponowania pieniędzy – tym więcej
pieniędzy znajduje się w obiegu. Dotyczy
to zarówno ich postaci fizycznej – monet
i banknotów – jak i postaci zapisów ban-
kowych.

I tu docieramy do podstaw tego, czym
dzisiaj są właściwie pieniądze – pieniądz
jest zmonetaryzowanym długiem: rządu,
obywateli, przedsiębiorstw. Monetaryzacja

oznacza, że dane dobro staje się podstawą
emisji monet i banknotów. A więc pieniądz
jest współcześnie obietnicą, że w określonej
przyszłości będą fizycznie istnieć jacyś
ludzie, którzy swoimi zarobkami, swoją
gotowością do płacenia podatków, swoją
wolą dokonywania transakcji wymiany,
swoimi oszczędnościami będą w stanie
ten niekończący się łańcuch zależności
dłużnych podtrzymywać.

Demografia, głupcze!

Przyrzeczenie spłaty długu leżące dziś
u podstaw światowego systemu pienięż-
nego ma dwa przenikające się wzajemnie
poziomy, na których rozgrywa się przy-
szłość światowej ekonomii – demogra-
ficzny i behawioralny. Aspekt demogra-
ficzny to konieczność następstwa pokoleń,
bez której maleje zdolność do spłacania
długów. Aspekt behawioralny to koniecz-
ność wiary w przyszłość – w sens aktyw-
nego działania, zaciągania kredytów, in-
westowania w nadziei na przyszłe zyski,
konsumowania produktów powstałych
w wyniku kreacji długu i inwestycji, w sta-
bilność państw i społeczeństw.

Monetaryzacja długu jako podstawy
istnienia pieniądza była pomysłem, który
u swojej podstawy milcząco zakładał nieu-
stanne następstwo pokoleń. Rosnące, nad-
mierne w stosunku do ściąganych podat-
ków wydatki rządowe, generujące – przy
braku zrównoważonego budżetu – rosnące
zadłużenie, wymagają nieustannego roz-
woju, wzrostu PKB, coraz większej ilości
płaconych podatków. Tak aby państwo
było zdolne do obsługi swoich długów.
A społeczeństwo, pomimo rosnącego długu
rządowego, do samopowielania się.

W system papierowego pieniądza
opartego na monetaryzacji długu, a nie
na realnych, trudno dostępnych walorach
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(jak np. złoto), wbudowana jest jednak
naturalna skłonność do niekontrolowa-
nego powiększania państwowego zadłu-
żenia. Dopóki jest duży przyrost naturalny
i wiara w przyszłość, wzrost zadłużenia
rządu nie przynosi bezpośrednich, po-
strzeganych na bieżąco negatywnych kon-
sekwencji. Ale w miarę systematycznego
wzrostu zadłużenia państwa w stosunku
do jego PKB rośnie ponadproporcjonalnie
ryzyko tego, że kolejny kryzys wychyli
układ społeczny daleko poza punkt, z któ-
rego jest możliwy powrót do społecznej
równowagi. W każdym razie przy założe-
niu, że nie prowadzi się wojny w celu
„uzupełnienia aktywów”. Wojna nieko-
niecznie musi mieć wymiar militarny –
patrz Jamesa Rickardsa „Wojny walutowe”. 

Czym jest ten punkt społecznej rów-
nowagi? Jest nim sytuacja, w której zbyt
duża ilość ludzi traci wiarę w możliwość
spłaty zadłużenia lub chęć uczestnictwa
w tej spłacie. W takiej sytuacji mechanizm
społeczny, który umożliwia unoszenie
i utrzymanie poziomu zadłużenia, zacina
się. Przestaje działać. Kryzys koniunktu-
ralny wynikający z kolejnych cyklów roz-
woju gospodarczego staje się kryzysem
systemowym, pułapką, z której nie można
się wydostać bez zresetowania lub wręcz
załamania się systemu.

Niestety społeczeństwa głównych
światowych gospodarek – Europy (również
jako całości razem z Rosją), Japonii, Sta-
nów Zjednoczonych, mają zasadnicze kło-
poty z następstwem pokoleń. Będąc jed-
nocześnie mocno zadłużone. Zatem ze
względów zarówno demograficznych, jak
i behawioralnych (kryzys podcina wiarę
w przyszłość jako sens aktywnych, teraź-
niejszych działań) trudno będzie udźwig-
nąć dług – i ten indywidualny, i ten pań-
stwowy. A to oznacza uderzenie w samo
serce systemu kreacji pieniądza. Ten zaś

jest smarem i motorem gospodarki. I jed-
nocześnie długiem zaciągniętym a konto
działalności przyszłych pokoleń.

Złe odpowiedzi

Budując łańcuch przyczynowo-skutkowy
kryzysu, nietrudno dostrzec, że zapalni-
kiem była bańka spekulacyjna na rynku
nieruchomości. Przede wszystkim w Sta-
nach Zjednoczonych, ale też w Europie,
Dubaju i w wielu innych miejscach na
świecie. Jego wywoływaczem była ryzy-
kowna inżynieria finansowa prowadzona
przez banki. Jednak ostatecznie utrwala-
czem kryzysu jest nadmierne zadłużenie
społeczeństw i przede wszystkim rządów
najbardziej rozwiniętych i zasobnych kra-
jów świata – USA, Unii Europejskiej i Ja-
ponii.

Czy istnieje wyjście z tej sytuacji?
Jakie wnioski wyciągają i jakie działania
proponują elity polityczne i rządy? Pierw-
szymi, doraźnymi działaniami były pro-
gramy ratunkowe, przejmowanie firm
i banków „zbyt dużych, by upaść”, rządowe
gwarancje płynności i wypłacalności sys-
temu finansowego powstrzymujące upadek
systemu bankowego, fundusze ratujące
państwa przed bankructwem. Wszystkie
te działania wygaszały panikę, ale zarazem
zwiększały zadłużenie rządów.

Natomiast długofalową odpowiedzią
na kryzys strukturalny (a nie tylko cy-
kliczny) są dwa, prowadzone na ogromną
skalę, działania rządów – tzw. luzowanie
ilościowe oraz polityka imigracyjna (pro-
wadzona od dłuższego czasu).

„Luzowanie ilościowe” (Quantitative
Easing, czyli tzw. QE) oznacza takie dzia-
łania banku centralnego, które prowadzą
do zwiększenia ilości pieniądza w obiegu
(czyli powiększenia bazy monetarnej).
Amerykański FED i Bank Japonii skupują
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obligacje rządowe na otwartym rynku,
przyjmując je do swojego bilansu i dru-
kując za to na rynek pieniądze (USA skoń-
czyły właśnie QE3, Japonia w ramach
tzw. abenomiki jest właśnie w trakcie
skupu aktywów). EBC prowadzi operacje
LTRO (Long Term Refinancing Opera-
tions), czyli pożycza bankom świeżo wy-
drukowane pieniądze na niski procent
jako zachętę do dalszego pożyczania kon-
sumentom i inwestorom. Aby zrozumieć,
po co i w jaki sposób te działania są pro-
wadzone, musimy się odwołać nieco do
teorii.

Dość prostym, a jednocześnie war-
tościowym przybliżeniem relacji pomiędzy
pieniądzem a gospodarką jest odkrycie
dokonane przez Miltona Friedmana, że
wielkość PKB danego państwa jest równa
podaży (ilości) pieniądza pomnożonej
przez prędkość, z którą przechodzi z rąk
do rąk, z konta na konto.

W jaki sposób wykorzystuje się to
twierdzenie w praktyce? Otóż rządy i banki
centralne usiłują, wykorzystując wnioski
z niego wynikające, wpływać na zacho-
wania konsumentów i przedsiębiorstw.
Próbują tchnąć w nich wiarę w to, że sys-
tem gospodarczy działa i funkcjonuje nor-
malnie.

Jak to konkretnie robią? Otóż jeżeli
maleje ilość pieniądza w obiegu i jedno-
cześnie jeżeli spada prędkość obiegu pie-
niądza – to musi spaść PKB. Ilość pie-
niądza w obiegu maleje, ponieważ w kry-
zysie zadłużenie – poza zadłużeniem pań-
stwowym – spada. Ludzie i firmy spłacają
kredyty i starają się oszczędzać, a gdy
spłacają długi, to dokonuje się demone-
taryzacja, a więc spada ilość pieniądza
w obiegu. Natomiast prędkość obiegu
pieniądza spada, bo w kryzysie ludzie
oszczędzają i wydają ostrożnie.

Zatem zgodnie ze wzorem Friedmana
spada PKB. A wraz z nim – obniża się
zdolność państwa do obsługi zadłużenia
i rosną obawy konsumentów. W efekcie
zaczyna się nakręcać spirala sprzężenia
zwrotnego niekorzystna dla rządów i po-
głębiająca kryzys.

Receptą na zablokowanie tego sprzę-
żenia zwrotnego i wywołanie wrażenia,
że kryzys jest pod kontrolą a nawet być
może się skończył, jest właśnie luzowanie
ilościowe, czyli zwiększanie ilości pienią-
dza, aby zgodnie z teorią utrzymać lub
powiększyć PKB. Oczywiście limitem lu-
zowania jest inflacja – PKB może w tym
przypadku nominalnie rosnąć, ale tylko
dzięki wzrostowi cen – podatnicy w tym
przypadku szybko zorientują się, że coś
jest nie tak, i zacznie się nakręcać spirala
ograniczania konsumpcji i niewiary
w przyszłość. Na razie jednak wydaje się,
że cel został częściowo osiągnięty – PKB
osiąga wzrosty, może niewielkie, ale za-
wsze, a inflację obserwuje się na mini-
malnym poziomie (poza ewidentnym
wzrostem cen aktywów giełdowych i cen
surowców – nieprzypadkową zbieżnością
jest to, że po zakończeniu QE3 przez FED
gwałtowanie zaczynają spadać ceny ropy).

Z kolei receptą na zagrożenia demo-
graficzne jest, prowadzone od wielu lat,
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Polityki antykryzysowe

najbogatszych państw nie

dotykają podstawy, na której

rozwija się kryzys.

Przedłużają tylko czas jego

trwania



akceptowanie na dużą skalę imigrantów.
Wędrują oni z krajów biednych, mających
problemy z ustanowieniem trwałego, pro-
duktywnego i nieopresywnego systemu
społecznego, do krajów bogatych o sta-
bilnej gospodarce i elementarnym bez-
pieczeństwie politycznym i socjalnym.
Uzupełniają oni brakujących pracowników,
podatników i konsumentów. Zapewnić
mają ciągłość kreacji pieniądza i wypła-
calność zadłużonych państw. Pojawiają
się jednak w ślad za nimi problemy be-
hawioralne – słaba lub żadna inkulturacja
oraz swoiste „przeciwciała”, czyli naras-
tająca (nie tylko w Europie) niechęć wobec
obcych rasowo, kulturowo, a nawet tylko
językowo (jak Polacy w Anglii) przyby-
szów.

Zarówno imigranci, jak i społeczeń-
stwa, które ich przyjmują, mają ograni-
czoną zdolność do wzięcia udziału w płyn-
nym następstwie pokoleń. A to prowadzi
do korzystania z systemów socjalnych
krajów gospodarzy bardziej niż do zaj-
mowania miejsc w produktywnej sztafecie
ludzkich generacji.

Czy działania powiększające ilość
i dostępność pieniądza oraz przyzwolenie
na uzupełnianie podstawy demograficznej
(czytaj – bazy podatkowej) imigrantami
wystarczą, aby społeczeństwa uwierzyły
w to, że kryzys się zakończył i wszystko
zaczęło działać po staremu? Nie sądzę.
Jak wszystkie działania doraźne nie do-
tykają podstawy, na której rozwija się
kryzys. Przedłużają tylko czas jego trwa-
nia.

Nieuchronna zemsta demografii

Podsumowując: kryzys jest strukturalny
i głęboki. Jego źródło tkwi w sposobie
kreacji pieniądza opartym na długu, który
prowadzi do nadmiernego zadłużenia,

trudnego lub wręcz niemożliwego do spła-
cenia ze względów demograficznych i be-
hawioralnych. Właśnie: trudnego czy nie-
możliwego?

Tutaj ponownie odwołam się do kon-
sekwencji sytuacji demograficznej. Song
Hongbing w swojej książce „Wojna o pie-
niądz 2” zwraca uwagę na dwa nakładające
się czynniki związane z populacją rozwi-
niętych krajów kapitalistycznych (podaje
je na przykładzie USA): krzywą kluczowych
wydatków konsumpcyjnych i strukturę
demograficzną.

Kluczem do realizowanego według
Hongbinga zagrożenia jest struktura de-
mograficzna. Powojenny boom demogra-
ficzny trwał od 1946 do 1964 r., osiągając
swój szczyt w roku 1962. Od 1982 r.,
kiedy 20-latkowie urodzeni w roku 1962
zaczęli swoją konsumpcją i inwestycjami
podkręcać popyt, wskaźniki giełdowe poza
drobnymi kryzysami notowały nieustający
boom. To pod naporem powojennego
wyżu demograficznego spektakularnie
rozwijały się zabawki, kreskówki, nastąpiła
inwazja rocka, rozkwit branży motoryza-
cyjnej, a w końcu rynku nieruchomości.

I w tym momencie jest czas, aby
wskazać na drugi czynnik – krzywą klu-
czowych wydatków konsumpcyjnych. Otóż
jeżeli zobrazować poziom wydatków w cią-
gu całego ludzkiego życia, to narasta on
początkowo powoli – zgodnie z możliwo-
ściami zarabiania i wydawania pieniędzy
przez młodych ludzi na dorobku – osią-
gając swój szczyt statystycznie około 47.
roku życia. Potem dość gwałtownie spada,
osiągając swoje minimum po przekro-
czeniu wieku emerytalnego. Ludzie starsi
są oszczędni, zapobiegliwi, ostrożni. Ich
udział w tworzeniu PKB jest znacznie
mniejszy niż ludzi w sile wieku. A warto
w tym momencie dodać, że PKB w USA
i w Europie ma dość podobną strukturę
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– ponad 70 proc. stanowi konsumpcja,
poniżej 15 proc. inwestycje rządowe i po-
wyżej 15 proc. inwestycje prywatne. A za-
tem dominująca w niemożliwy do zastą-
pienia sposób jest konsumpcja i związane
z nią inwestycje prywatne służące przede
wszystkim produkcji dóbr konsumpcyj-
nych.

Teraz wróćmy do szczytu demogra-
ficznego z 1962 r. Co będzie, jeżeli dodamy
do tej liczby owe 47 lat wskazujące na
osiągnięcie przez pokolenie wyżowe ży-
ciowego szczytu możliwości konsumpcyj-
nych? Rok 2009! Wtedy jednak na dobre
rozgościł się kryzys. Do roku 2024 wydatki
konsumpcyjne pokolenia powojennego
wyżu demograficznego będą maleć w stop-
niu, który w zasadzie uniemożliwi jego
uzupełnienie przez następne pokolenia.
System pieniądza opartego na długu i ska-
żonego nadmiernym zadłużeniem pub-
licznym jest dzisiaj wystawiany na próbę,
która może się dla niego okazać śmier-
telna.

Zwróćmy uwagę na to, że przyrost
demograficzny silny jest w tych krajach,
które mają wewnętrzny problem z ufor-
mowaniem stabilnego, wolnego i dostat-
niego społeczeństwa. Dług jest zaś wysoki
co do zasady tam, gdzie słaba podstawa
demograficzna stawia pod znakiem za-
pytania zdolność do jego spłacenia. Wiel-
kość długu nagromadzona w dzisiejszym
świecie, jego rozmieszczenie i możliwości
jego spłaty będą determinować to, czy
uda się zakończyć kryzys, w jaki sposób
i kiedy to nastąpi. Dzisiaj panuje bardzo
krucha równowaga pomiędzy wiarą
w przyszłość, w zdolność i sens dalszego
rozwoju państw i społeczeństw – a jej
utratą, dalszą recesją i pogłębianiem kry-
zysu. Natomiast bez redukcji zadłużenia
do poziomu możliwego do udźwignięcia
przez przyszłe pokolenia zakończenie

(strukturalnego) kryzysu nie jest możli-
we.

Na zakończenie warto się zastanowić,
jak opisane powyżej problemy związane
z kreacją pieniądza i demografią przełożyć
na działania w Polsce. Wydaje się to dość
proste, choć pewnie niełatwe do wyko-
nania ze względu na rozpowszechnione
również w naszym kraju przekonania
o omnipotencji i obowiązkach państwa.
Polska powinna stopniowo zmniejszać
swoje zadłużenie, zwiększyć swoje rezerwy
złota kosztem wielkości rezerw dolarowych
oraz stwarzać jak najlepsze warunki dla
następstwa pokoleń. Łatwość i bezpie-
czeństwo życia, zakładania rodzin i przed-
siębiorstw – tak banalnie i po prostu –
może dać nam szansę na odwrócenie nie-
korzystnej tendencji demograficznej, do-
póki wyż demograficzny stanu wojennego
może nas wzbogacić o nowych obywateli
– i przyszłych podatników.

Róbmy swoje

Powód, dla którego opisałem swój sposób
rozumienia fundamentalnych przyczyn
światowego kryzysu gospodarczego, wiąże
się ze świadomością, jak płytki i powierz-
chowny jest odbiór tego huraganu kryzy-
sowego w Polsce. W przestrzeni publicznej
krzyżują się koncepcje stymulacji polskiej
gospodarki powiększaniem długu pub-
licznego i traktowania Unii Europejskiej
jako worka pieniędzy do wyciśnięcia. Od-
ległość powszechnie dostępnych w me-
diach i powielanych w politycznych dys-
kusjach idei od najnowszych ustaleń
w miejscach, gdzie panuje zrozumienie
tego, czym jest pieniądz, o jaką stawkę
i na jakich polach toczą się zmagania naj-
bardziej wpływowych graczy, jest tak duża,
że uniemożliwia nam na razie podmiotowe
branie udziału w porządku, który się
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 wyłoni po wybrzmieniu ostatnich kryzy-
sowych akordów. Jesteśmy dziś łupiną
miotaną przez kapitał nagromadzony
przez lata w najzasobniejszych państwach
świata. 

Ale „róbmy swoje” – dążmy do bycia
oazą stabilności, niskiego zadłużenia pub-
licznego i krajem, gw którym warto założyć

rodzinę i własny biznes. Dobrze byłoby,
abyśmy jako bardziej świadomi tego, co
się wokół nas dzieje, mogli nie tylko czekać
na zakończenie światowej zawieruchy,
lecz i na miarę naszych sił i możliwości
wpłynęli na to, gdzie znajdziemy się w ra-
mach nadchodzącego powoli pokryzyso-
wego porządku.
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Czy partie prawicowe reprezentujące po-
dejście do rozwoju kraju inne niż kom-
pradorska wizja elit PO mogą przełamać
porozbiorowe fatum? Czy mogą, sięgając
po zachodnie powiaty, zwłaszcza te wiel-
kopolskie? Coraz więcej wskazuje na to,
że leży to w ich zasięgu. Taka – nazwijmy
ją: niezależna – prawica musi jednak
umiejętnie swoją wielką wojnę o zachod-
nich wyborców rozegrać. Nie obędzie się
też, zapewne, bez przesunięcia pewnych
akcentów w retoryce politycznej. Jeśli
jednak szeroka prawicowa koalicja przej-
mie samą tylko Wielkopolskę, która wydaje
się obecnie kluczowym, „wahającym” się
regionem, to może swobodnie rządzić sa-
modzielnie. Coraz głośniej mówią o tym
nawet głosy lewicowych analityków i pub-
licystów.

Dali im przykład Republikanie

Krzysztof Podemski to znany w Poznaniu
socjolog, którego poglądy należy zlokali-
zować raczej na lewo od centrum. Nie-
dawne wydarzenia związane z odwołaniem

spektaklu „Golgota Picnic”, przez uchwałę
nominalnie zdominowanej przez PO rady
miasta, uczony określa na łamach „Wy-
borczej” mianem „konserwatywnej rebelii”.
Co więcej, sam sięga po analogię do USA,
gdzie pod koniec lat 60. doszło do szero-
kiego politycznego buntu republikańskiej
prawicy – tzw. backlashu. Bunt ten zaś
ostatecznie stworzył potężny blok wyboczy,
który dał władzę Nixonowi, Reaganowi
i obydwu Bushom. Podemski oczywiście
uspokaja, mówiąc, że „Poznań stał się
przystanią dla konserwatyzmu… tylko do-
rywczo”. Albowiem „żyjemy w czasach
dynamicznych przemian kulturalnych”.
Socjolog zapomina jednak, że historyczne
odwołania, które sam podsuwa, sugerują
też inne scenariusze.

Przecież podział, który udało się Partii
Republikańskiej przełamać w USA, jako
żywo przypominał nasz rozdźwięk poroz-
biorowy. Geografia wyborcza Stanów przez
całe stulecie opierała się bowiem na pro-
stej, posecesyjnej dychotomii: Republi-
kanie–partia Lincolna, Demokraci–partia
Południa. Stąd też wielu twierdzi, że

michał kUź

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Wielkopolska jest naturalnym kandydatem na prawicową rewolucję. Jej
mieszkańcy charakteryzują się silnym zakorzenieniem, małym wskaźni-
kiem migracji i jako całość silnie utożsamiają się z polskością.

Prawicy marsz na zachód

http://m.poznan.gazeta.pl/poznan/1,106517,16853527.html?i=0
http://www.nowakonfederacja.pl/iii-rp-czyli-nowe-kondominium-zachodu/
http://www.nowakonfederacja.pl/iii-rp-czyli-nowe-kondominium-zachodu/


 „backlash” nastąpił w Stanach wyłącznie
na tle nastrojów segregacjonistycznych
(rasistowskich), do których Demokraci
się właśnie wtedy wyraźnie zdystansowali.
Gdzieniegdzie bez wątpienia odegrało to
rolę, w większości wypadków wydaje się
jednak, że decydujący wpływ na decyzję
o przerzuceniu głosów na Republikanów
miało odejście młodych Demokratów od
konserwatywno-socjalnej lewicowości na
rzecz elitystyczno-postępowego lewactwa,
połączone z rosnącą korupcją starych
działaczy.

Czy to nie brzmi znajomo? Czy poli-
tyczny rozkład Demokratów nie przypo-
mina nam trochę postawy kawiorowej le-
wicy warszawskiej, która bardziej niż dre-
nażem naszego kapitału oraz emigracją
młodych Polaków interesuje się moral-
nością małej grupki ginekologów i face-
bookowymi wynurzeniami pewnego pi-
wowara? A tymczasem rządząca partia
czuje się w swoich matecznikach coraz
pewniej i dzięki temu jest przekonana, że
może rozmaite „ośmiorniczki” spokojnie
zamiatać pod dywan.

By dostrzec zarysowujący się trend,
wystarczy zresztą spojrzeć na mapy po-
parcia dla partii powstałe po ostatnich
eurowyborach oraz wyborach samorzą-
dowych i porównać je z podobnymi ma-
pami z lat poprzednich. Wyraźnie widać
na nich, jak niezwiązane z PO formacje
prawicowe zaczynają wygrywać w coraz
większej liczbie powiatów w Wielkopolsce
i na Śląsku, choć wciąż nie zdobywają
jeszcze zdecydowanej przewagi. 

Rodzinni domatorzy

Mimo to wydaje się wciąż, że wydarcie
całego Śląska Platformie będzie stosun-
kowo trudne ze względu na bardzo silne
struktury tamtejszej PO, dużą liczbę lud-

ności napływowej oraz fakt, iż konserwa-
tywną, prawicową młodzież zagospoda-
rowują tam coraz śmielej śląscy autono-
miści. Naturalnym kandydatem na pra-
wicową rewolucję na zachodzie (a przy-
najmniej jej początek) jest za to Wielko-
polska. To bowiem region, którego ludność
charakteryzuje się silnym zakorzenieniem,
małym wskaźnikiem migracji i jako całość
silnie utożsamia się z polskością. Dopiero
przewaga w Wielkopolsce otwiera też dro-
gę do wycieczek w kierunku związanej
z nią gospodarczo Ziemi Lubuskiej i Po-
morza Zachodniego.

Warto jednak pamiętać, że wielko-
polskie, narodowe „zakorzenienie” jest
trochę inne niż to, które znamy z Kon-
gresówki. Bohaterami, od których nazwy
biorą ulice i szkoły w Wielkopolsce, nie
są zwykle powstańcy (a przynajmniej nie
ci, którzy powstańcami jedynie pozostali),
tylko społecznicy, organizatorzy życia gos-
podarczego, fabrykanci. Wymienić wy-
starczy chociażby Karola Marcinkowskiego
i Hipolita Cegielskiego. Nawet stary ge-
nerał Dezydery Chłapowski pamiętany
jest tu wcale nie za swoje przygody napo-
leońsko-listopadowe. Wielkopolanie widzą
w nim raczej wydawcę, oddanego regio-
nowi posła do pruskiego parlamentu i or-
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ganizatora przeciwdziałającego germani-
zacji towarzystwa kredytowego. 

Pewna mieszczańskość, sztywność
i stateczność mogą się jednak przeradzać
w alienację i obskurantyzm, które z kolei
uniemożliwiają walkę z oczywistymi pa-
tologiami społecznymi. W swoich wspom-
nieniach reżyser Filip Bajon pisze np.
o Poznaniu, że to „miasto zasłoniętych
firanek”. Jego słowa były zaś chętnie przy-
woływane w kontekście zmowy milczenia,
jaka długo panowała wokół dwóch afer
seksualnych, które w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat wstrząsnęły miastem. Mowa
oczywiście o sprawie oskarżonego o mo-
lestowanie kleryków byłego metropolity
bp. Juliusza Paetza oraz Wojciecha Kro-
loppa – skazanego za wykorzystywanie
nieletnich chórzystów dyrygenta.

Mimo zagrożenia dość oczywistymi
wynaturzeniami cnoty wielkopolskie spra-
wiają jednak, że mądra, mieszczańska
prawica powinna się czuć w dawnym
Księstwie Poznańskim nader swobodnie.
Z przeprowadzonych niedawno wśród
poznaniaków badań wyłania się bowiem
obraz społeczeństwa wybitnie rodzinnego
i domatorskiego. 73 proc. nie wyobraża
sobie mieszkania bez tradycyjnych i przy-
słowiowych już teraz „firanek”, 71 proc.
czuje się źle, gdy goście zobaczą u nich
bałagan, a 52 proc. po powrocie do swego
ukochanego domku z „firankami” nie chce
go już przez cały dzień opuszczać. Znając
z autopsji małomiasteczkową prowincję
wielkopolską, zaryzykuję zaś przypusz-
czenie, że podobne badania przeprowa-
dzone np. w moich rodzinnych Szamotu-
łach wykazałyby (brak ich na razie) jeszcze
większe umiłowanie porządku i miru do-
mowego.

Pisząc o rodzinności Wielkopolan,
warto też wspomnieć o stosunkowo dużym
kapitale ludzkim, którym nadal ten region

dysponuje. Według danych GUS Wielko-
polska odnotowuje bowiem drugi naj-
większy przyrost demograficzny spośród
wszystkich województw. Oczywiście liczba
1,2 proc. może się wydawać niewielka.
Średnia dla całego kraju była jednak w ze-
szłym roku ujemna (-0,5). Ujemny przy-
rost odnotowuje również aż 10 spośród
16 województw. Wielkopolska tymczasem
od wielu już lat z rzędu rośnie.

Obyczajówka nie wystarczy

Łatwo także wyobrazić sobie, jak na tak
domatorską, osiadłą społeczność jak Wiel-
kopolanie musiały podziałać przemiany
społeczno-gospodarcze ostatniej dekady.
Przemiany, które młode pokolenie w po-
szukiwaniu godziwej pracy wypchnęły na
emigrację. Tym zaś, którzy chcieli jednak
osiąść w Polsce, założyły na szyję kredy-
tową pętlę.

Mimo to, jak zauważa Agata Bielik-
Robson, Wielkopolska nadal wierzy w PO
jako partię „mieszczańskiego postępu”
i przywieziony przez „chłopców z Chicago”
nowoczesny kapitalizm. ABR zastawia się
przy tym, czy na wzór brytyjskich miesz-
czan epoki rewolucji cromwellowskiej
wielkopolscy „straszni mieszczanie” są
jeszcze gotowi do walki o swoje prawa.

Oczywiście wyczuwam u znanej filo-
zofki zniecierpliwienie i chęć pociągnięcia
owych mieszczan w stronę buntu lewico-
wego. W tę też stronę, jak na razie, ciąży
najbardziej znany poznański ruch miejski,
czyli „My, Poznaniacy”. Jeśli jednak spoj-
rzeć na sprawę z szerszej perspektywy
historycznej, to równie prawdopodobne
musi się wydać pociągnięcie Wielkopolski
w stronę chadecko-endecką i skapitali-
zowanie narastającego niezadowolenia
mieszczan i małomiasteczkowych Wiel-
kopolan przez niezależną prawicę. Warto
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jednak przy tym zaznaczyć, że potężna
przedwojenna endecja wielkopolska w od-
różnieniu od tej z Kongresówki stroniła
od mocnej nacjonalistycznej ideologii i an-
tysemickich narowów. Zgodnie z tradycją
zachodniego pozytywizmu skupiała się
zaś mocniej na patriotyzmie gospodar-
czym. 

To nadal ważna wskazówka dla poli-
tycznych strategów planujących swoją za-
chodnią, prawicową kampanię. Polityczna
obyczajówka spod znaku kopulujących
osiołków, walki z obrazoburczymi spek-
taklami i ostentacyjnego klerykalizmu
jest może i widowiskowa, ale sama w sobie
nie zapewni wyborczego zwycięstwa. Tym
bardziej że, jak słusznie zauważa Pode-
mski, Wielkopolanie do Kościoła mają
stosunek specyficzny. Owszem, na msze
raczej uczęszczają, ale ostro sformułowane
zakazy i nakazy polityczno-moralne kwi-
tują już wzruszeniem ramion.

Można za to trafić do nich z hasłami
odwołującymi się do stabilności, legalizmu
i rozwoju gospodarczego ich regionu.
Można rzeczowo i systematycznie prze-
konywać, że rządząca partia dba przede
wszystkim o siebie, i przedstawiać jej
przedstawicieli jako niezainteresowane
Polską zachodnią warszawskie elity, trwo-
niące podatki gospodarnych mieszczan. 

Prawica mieszczańska czy ludowa?

W atakowaniu przeciwników zarówno
w polityce krajowej, jak i zagranicznej
nie można jednak popaść w przesadę.
Z Niemcami Wielkopolskę łączą silne
więzi gospodarcze, których nie warto
otwarcie dyskredytować, dopóki nie ma
się ich czym zastąpić. Wschodniej polityki
PiS Wielkopolanie zaś się boją i nie do
końca ją rozumieją. Mocna retoryka wobec
Rosji czy też marzenia o polityce neoja-

giellońskiej muszą więc tu zostać, przy-
najmniej czasowo, stonowane.

Antagonizmy na linii Warszawa versus
reszta kraju mogą zostać na zachodzie
z powodzeniem rozegrane na korzyść nie-
zależnej prawicy. Ostry populizm nie za-
działa jednak zupełnie, bo od abstrakcyjnej
sprawiedliwości ważniejszy dla Wielkopolan
wydaje się konkretny, mieszczański ład. 

Bitwy na Krakowskim Przedmieściu
oraz zamieszanie towarzyszące Marszom
Niepodległości są zdecydowanie obce
Wielkopolskiej specyfice. Mówimy przecież
o regionie, którego mieszkańcy objadają
się rogalami świętomarcińskimi (trady-
cyjnie smakołyki przygotowywane na
11 listopada) i maszerują w kolorowej
ulicznej paradzie dokładnie w czasie, gdy
młodzi warszawiacy rzucają w siebie ra-
cami i kamieniami.

Czy niezależna prawica może więc
wygrać wojnę o dusze Wielkopolan? Cóż,
daleka przed nią droga. Musi bowiem
przede wszystkim (lub „wszystkiem” –
jak mawia pewien prawicowy polityk)
nauczyć się grać na wielu fortepianach.
To, co sprzedaje się na wschodzie i połu-
dniu, nie musi zadziałać w Wielkopolsce.
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Tu bardziej zadziałają hasła takie jak „pra-
wo i porządek”. Warto też posłuchać
Rafała Matyi, który przekonuje, że zamiast
bić się z PSL o wyludniającą się wieś,
niezależna prawica musi mieć konkretną
propozycję dla polskich miast. W tym,
naturalnie, i dla Poznania, który odgrywa
niepomiernie ważniejszą rolę dla kultury
swego regionu niż większość innych stolic
wojewódzkich. Już powstanie wielkopol-
skie pokazało bowiem, że kto pochwyci
centralne miasto, ten przejmie i zapatrzony
w Poznań drobnomieszczański region.

A co, jeśli niekompradorska prawica
sobie Wielkopolskę i ogólnie Zachód od-
puści? Cóż, wtedy nawet jeśli chwilowo
wygra, to jej rządy będą się opierać na
nader wątłych podstawach. W nadcho-
dzących wyborach bardzo prawdopodobny
jest np. scenariusz, który nakreślił nie-
dawno na łamach „NK” prof. Antoni Du-
dek. Zgodnie z przewidywaniami znanego
politologa obecna opozycja może bowiem
zwyciężyć, lecz może nie być w stanie
utworzyć rządu wobec szerokiej (od lewa
do prawa) koalicji przegranych.
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Idea ścisłej koalicji państw Grupy
Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy,
Słowacja) pod przewodem Warszawy re-
gularnie wraca w naszej debacie jak bu-
merang. Ostatnio podniósł ją na łamach
„Nowej Konfederacji” Marcin Kędzierski
(„Czas na Międzymorze”, „NK” nr
3(54)/2014). Prezes Klubu Jagiellońskiego
postuluje wyjście z obecnego wyszehradz-
kiego marazmu poprzez „ucieczkę do
przodu”, polegającą na mocnym posta-
wieniu na rozwój regionalnych instytucji,
i śmiało proponuje dziesięć bardzo kon-
kretnych kroków tą drogą prowadzących.
To wizja piękna i kusząca. Niestety jednak
nie tylko niespójna, lecz i odległa od geo-
politycznej rzeczywistości.

Na jej przeszkodzie stoją bowiem
trzy problemy, które autor traktuje w nieco
ambiwalentny i czasem wewnętrznie
sprzeczny sposób. Pierwszym z nich jest
stosunek Niemiec do polskiego przywódz-
twa w Europie Środkowej. Drugim: spój-
ność interesów bezpieczeństwa Grupy
Wyszehradzkiej (co można sprowadzić

do stosunku do polityki Rosji). Wreszcie
problemem jest także „rządność” poszcze-
gólnych państw zarówno na poziomie we-
wnętrznym, jak i na poziomie koordynacji
wspólnych projektów.

Nie liczmy na Niemców

Zacznijmy od punktu, w którym autor
stwierdza, że oparciem w głębszej inte-
gracji Grupy Wyszehradzkiej mogłyby być
Niemcy. Gdyby to była prawda, byłaby to
dla Polski wielka pomoc i wspaniała wia-
domość ze względu na pierwszorzędny
format polityczny i gospodarczy Republiki
Federalnej. Jednak Kędzierski w tym sa-
mym artykule konstatuje sprzeczność nie-
mieckiego i polskiego interesu narodo-
wego. Sam więc swoją tezę osłabia (jeśli
nie obala). Aczkolwiek zdaje się nie do-
ceniać głębi tej sprzeczności.

W istocie Niemcy nigdy nie były
i (w dającej się analizować przyszłości)
nie będą zainteresowane polskim przy-
wództwem w Europie Środkowo-Wschod-

tomasz szatkowski

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
prezes Narodowego Centrum Studiów Strategicznych

To Niemcy, a nie Polska, są dziś w stanie sprawować hegemonię w regio-
nie Europy Środkowej. Gdyby Polska była rządna, mogłaby z nimi rywali-
zować. Ale dopóki nie jest, neojagiellońskie projekty geopolityczne pozo-
staną w sferze pobożnych życzeń. 

nie ma przywództwa bez siły
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niej ani nawet w jej wyszehradzkiej części.
Z prostego powodu: Berlin sam chce być
tu liderem. Zakładali to już XIX-wieczni
klasycy niemieckiej geopolityki, mówiąc
o Mitteleuropie jako o obszarze między
Francją a Rosją pod hegemonią ojczyzny
Bismarcka. Dziś to samo – choć w zmie-
nionych okolicznościach historycznych
i za pomocą innych metod – zawiera się
w haśle Zentraleuropy. 

Po rozpadzie bloku komunistycznego
Niemcy skutecznie zdominowały nasz re-
gion gospodarczo. I coraz wyraźniej do-
minują w nim politycznie. Dla krajów
bałtyckich i wyszehradzkich to Berlin,
a nie Warszawa, jest naturalnym adwo-
katem ich interesów w Unii Europejskiej.
To Berlin, a nie Warszawa, jest źródłem
inwestycji, technologii, wiedzy organiza-
cyjnej. Dlatego nie może dziwić, że coraz
więcej wskazuje na bezpośrednie przejęcie
przez Niemcy przywództwa wśród państw
wyszehradzkich. 

Jak wskazuje w tym samym numerze
„NK” Michał Kuź, Niemcy realizują swoje
inicjatywy bez zbędnej fanfaronady. Mo-
żemy się ich domyślać z deklaracji skła-
danych coraz częściej przez coraz bardziej

„wyszehradosceptyczny” rząd w Pradze,
a także z sygnałów o promocji inicjatyw
współpracy obronnej pod przywództwem
Niemiec płynących z kręgów zarówno
eksperckich, jak i tych związanych z dy-
plomacją (bądź raczej działających pod
przykrywką dyplomacji). Z tych sygnałów
można także odczytywać, że Niemcy chcą
zagrać również na nucie większego prag-
matyzmu w relacjach z Rosją, jaki repre-
zentują inne niż Warszawa stolice wy-
szehradzkie. Wydaje się też, że bez cichego
błogosławieństwa berlińskich sojuszników
z Europejskiej Partii Ludowej rząd Orbána
nie mógłby sobie pozwolić na tak rady-
kalny ideologicznie (jak na standardy
unijne) i ostatnio wprost kolizyjny z Wa-
szyngtonem kurs.

Dopóki Polska nie zaoferuje krajom
regionu porównywalnie atrakcyjnej oferty
– a nic na to na razie nie wskazuje – nie
będzie się liczyć w castingu na środko-
woeuropejskiego lidera. Długofalowo, wo-
bec braku chęci Berlina do uznania i wspie-
rania polskiej aktywnej roli w Grupie Wy-
szehradzkiej nasze ambicje przywódcze
musiałyby więc zakładać przeciwstawienie
się Niemcom i wyparcie z regionu ich
wpływów. Zakładanie jednego bez dru-
giego jest oddawaniem się oderwanemu
od realiów marzycielstwu.

Instytucje nie wystarczą

Ale nawet pomijając kwestię Niemiec,
wizja Kędzierskiego grzeszy naiwnością.
Pisze on o Grupie Wyszehradzkiej, że
„dziś nie potrzebujemy seminariów
o wspólnej tożsamości. Dziś potrzebujemy
działań instytucjonalnych”. Nie sposób
w krótkim tekście się odnieść do każdego
z dziesięciu punktów programu Kędzier-
skiego. Ograniczę się więc do stwierdzenia,
że niektóre z nich, jak np. powołanie Uni-
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wersytetu Środkowoeuropejskiego, są ze
wszech miar godne poparcia. Jednak ge-
neralnemu zamysłowi towarzyszy jedno-
cześnie swoista próba zaklęcia rzeczywis-
tości. 

Rzecz w tym, że Grupa Wyszehradzka
w aspekcie instytucjonalnym działa rela-
tywnie dobrze. Istnieją procedury wspól-
nych spotkań i uzgodnień. Dużą, pozy-
tywną rolę odgrywa Międzynarodowy
Fundusz Wyszehradzki. Rozbudowa tego
systemu nie zmieni jednak środkowoeu-
ropejskiego ładu. Jest raczej patentem
na stworzenie kolejnych grup interesów
w ministerstwach (pomysł osobnych de-
partamentów ds. Wyszehradu) i w samej
Grupie. To jednak hodowanie dodatkowej
biurokracji, która ze swojej natury skłonna
jest się zajmować przede wszystkim sobą,
a nie stawianymi jej celami. 

W istocie to brak wspólnoty interesów
i woli politycznej, a nie brak instytucji,
jest zasadniczym problemem państw wy-
szehradzkich. Wspólnota interesów musi
się wykuć w otwartej dyskusji i rachunku
zbieżności i rozbieżności spojrzeń. To
właśnie działania w sferze świadomości
i opartego na realizmie dialogu mogą
stworzyć fundament do wspólnych osiąg-
nięć. Choć nie zalecałbym obecnie roz-
budzania daleko idących oczekiwań. Polska
musiałaby do tego mieć większy potencjał
i moc sprawczą, ale kluczowe byłoby także
podniesienie poziomu ambicji innych kra-
jów regionu. 

Dziś wszystkich z nas w obszarze
postkomunistycznym dotyka problem bra-
ku elit w krajach, które w większości na-
rodziły się jako nowoczesne państwa do-
piero w XX w., a później pozbawione zos-
tały kręgosłupa społecznego w okresie
podległości Moskwie. Dlatego współpraca
regionalna nie przyniesie istotnych owo-
ców, jeśli nie poprzedzi jej także proces

budowy prawdziwej tożsamości i świa-
domości, i jeśli za swe cele będzie obierała
fasadowe, przejęte z dyskursu ponadna-
rodowego cele. Takie choćby jak budowana
z dużym wysiłkiem przez Grupę Wyszeh-
radzką wspólna Grupa Bojowa UE. 

Rejs bez sterników

W dalszej kolejności problemem jest także
sfera praktyczna. O tym, jak jest ona waż-
na, może świadczyć przypadek polsko-
rumuńskiego partnerstwa strategicznego,
które pomimo obiektywnej i coraz częściej
uświadamianej zbieżności interesów po-
zostaje niewypełnione treścią. W ostatnim
ćwierćwieczu było sporo przestrzeni na
realizację w regionie konkretnych pro-
jektów. W najbliższej mi sferze obronności
planowano np. wspólną wyszehradzką
modernizację śmigłowca Mi-24 czy zakup
radarów trójwspółrzędnych dla obrony
powietrznej. Wszystkie te projekty padły
– tak jak niewątpliwie padnie skądinąd
słuszna idea stworzenia wspólnej wyszeh-
radzkiej wielozadaniowej platformy gą-
sienicowej. 

Trudno sobie wyobrazić, żeby skom-
plikowany, międzynarodowy projekt zbro-
jeniowy udał się państwom, które na po-
ziomie wewnętrznym nie są w stanie sko-
ordynować zakupów swojej administracji
(vide upadek polskiego Narodowego Pro-
gramu Śmigłowcowego) czy skutecznie
zharmonizować swej polityki obronnej
z przemysłową (ślimacząca się konsolidacja
krajowej bazy przemysłowo-obronnej). 

To oczywiście tylko fragment funda-
mentalnego problemu niesterowności pol-
skiego państwa. Kwestii znanej (zainte-
resowanym) od dawna, opisanej przez
m.in. Jadwigę Staniszkis, Artura Wołka,
Rafała Matyję, ostatnio podsumowanej
przez Bartłomieja Sienkiewicza passusem
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o „państwie istniejącym tylko teoretycz-
nie”. Ma to również zasadnicze znaczenie
dla Grupy Wyszehradzkiej. Bo dopóki ta
bolączka nie zostanie rozwiązana, należy
oczekiwać, że wszelkie ambitne projekty
regionalne pozostaną na papierze.

To bowiem nie tylko polski problem,
ale dolegliwość wszystkich postkomunis-
tycznych peryferii. Warto przy tym dodać,
że Rumunia – którą Kędzierski słusznie
uznaje za kraj ważny (choć postulat włą-
czenia go do Grupy Wyszehradzkiej jest
obecnie nierealny i sam w sobie niczego
nie rozwiąże) – jest pod względem zmagań
z niesterownością mniej więcej dekadę
za Polską. Słowacy z kolei nie mają w prze-
ciwieństwie do nas nawet fasady długo-
terminowego planowania obronnego. Za-
tem w realizacji neojagiellońskich pro-
jektów na trudności geopolityczne nakła-
dają się fundamentalne słabości wewnętrz-
ne, mające w każdym kraju regionu nieco
inny kontekst i historię.

Ktoś może zapytać, dlaczego problem
ten nie był tak widoczny w czasach Układu
Warszawskiego czy RWPG (jak np. pol-
sko-czechosłowacki transporter Skot). Po-
wodem jest, jak wyżej: brak jasnej wizji
i przywództwa. Wcześniej ich źródłem

była Moskwa, przydzielająca role i specja-
lizacje poszczególnym satelitom. Po upad-
ku bloku komunistycznego kraje regionu
pozostają niezdolne do ich wygenerowania.
Do tego dochodzi brak nakazowych i cen-
tralistycznych instrumentów zarządzania,
które funkcjonowały wówczas na poziomie
państwowym. Ciekawostką jest, że admi-
nistracja Orbána próbuje odbudować mo-
del centralnego zarządzania różnymi wy-
miarami polityki państwa. Ta lekcja będzie
niezwykle ciekawa także dla nas.

Odrobić zadania domowe

Wszystko to jest oczywiście wodą na młyn
dla silnych i coraz silniejszych ostatnio
Niemiec. Będąc nie tylko sterowne, ale
mając wybitne wręcz zdolności i tradycje
miękkiego oddziaływania na sąsiadów,
poparte potężnym kapitałem i prestiżem
– są w stanie skutecznie sugerować słab-
szym partnerom bliskie Berlinowi projekty
i sprawować hegemonię w regionie. Gdyby
Polska była rządna, mogłaby z nimi ry-
walizować. Ale dopóki nie jest, projekty
geopolityczne takie jak ten autorstwa
Marcina Kędzierskiego – pozostaną w sfe-
rze pobożnych życzeń.

Współpraca regionalna i aktywna
rola Polski w tym obszarze jest niewąt-
pliwie słusznym postulatem. Rysując cele
i agendę tej polityki, musimy być jednak
świadomi konieczności odrobienia „zadań
domowych” (odbudowy naszego poten-
cjału i sterowności) oraz stworzenia opar-
tego na realizmie dialogu między elitami
tych państw, a także potrzeby umiarko-
wania w naszych ambicjach. A tym bardziej
umiarkowania w ich deklarowaniu, jak
to słusznie zaproponował Michał Kuź.
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Stefan Sękowski na łamach poprzedniego
numeru „Nowej Konfederacji” przypo-
mniał postać Mirosława Dzielskiego, teo-
retyka i praktyka chrześcijańskiego libe-
ralizmu czasów schyłkowej Polski Ludowej
(„NK” nr 3(54)/2014). Wymowny tytuł
„Dzielski. Reaktywacja” zawiera mocną
sugestię, że krakowski filozof, przedsię-
biorca i społecznik jest postacią, do której
trzeba powrócić – zarówno w wymiarze
myśli, jak i działania. Zdaniem Sękow-
skiego zapomnienie Dzielskiego przez
środowiska polskich liberałów, ideowych
i politycznych, było błędem. Z podobną
opinią wystąpił nieco wcześniej Rafał Ma-
tyja na łamach „Plusa Minusa” w tekście
„Metoda Dzielskiego”, stwierdzając: „Mó-
wiąc delikatnie, »tak się już sprawy po-
toczyły«, że intelektualne i polityczne
nurty popłynęły w całkiem przeciwnym
kierunku”.

Ideologizowany kapitalizm

Pozwolę sobie być mniej delikatny niż
Matyja i bardziej krytyczny wobec samego

Dzielskiego niż Sękowski. Rzecz w tym,
że myśl krakowskiego filozofa nie została
przemilczana przypadkowo. I to właściwie
tuż po jego śmierci w październiku 1989 r.,
czyli na początku polskiej transformacji
od socjalizmu do kapitalizmu. A jeśli speł-
niła się w jakiejś mierze, to w sposób
perwersyjny i daleki od etycznych założeń
jego koncepcji. Nie była to kwestia przy-
padku – tam, gdzie w grę wchodzą wielkie
pieniądze, „(nie)szczęśliwe zbiegi oko-
liczności” zwykle miewają swoich inicja-
torów i patronów. Ale to przemilczenie
nie było jedynie sprawą uwarunkowań
czasów przemian społeczno-gospodar-
czych. Błąd tkwił także w założeniach
koncepcji Dzielskiego.

Żeby dobrze zrozumieć szersze przy-
czyny zapoznania Dzielskiego, trzeba prze-
de wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że
pojęcia „kapitalizm” i „liberalizm” traktuje
się u nas zwykle jako synonimy. To dość
powszechnie przyjęty błąd wynikający
z próby ideologizacji tej pierwszej rze-
czywistości wedle pewnych doktrynalnych
założeń przedstawianych choćby przez

krzysztoF wołodźko

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Chrześcijański liberał popełniał gruby błąd, sądząc, że promowana przez
niego wizja etyki (i antropologii) zakładająca sojusz kapitalizmu i chrze-
ścijaństwa jest niezbędna dla tego pierwszego. Otóż nie jest.

dzielski – myśliciel bezużyteczny

http://www.rp.pl/artykul/1147826.html?print=tak&p=0
http://www.rp.pl/artykul/1147826.html?print=tak&p=0
http://www.nowakonfederacja.pl/dzielski-reaktywacja/
http://www.nowakonfederacja.pl/dzielski-reaktywacja/


zwolenników skrajnie wolnorynkowych
rozwiązań. Nie trzeba jednak doktoratu
z historii myśli gospodarczej, by się orien-
tować co do różnic między klasycznym
liberalizmem Adama Smitha (nieledwie
„etatystycznym”, patrząc ze współczesnej
perspektywy), niemieckimi nurtami or-
doliberalizmu, libertarianizmem, „pseu-
do-ortodoksyjnym” liberalizmem korwi-
nistów czy chrześcijańskim liberalizmem
Dzielskiego. Wszystkie te szkoły w bardzo
różny sposób opisują nie tylko „istotę”
kapitalizmu, lecz także sposoby jego funk-
cjonowania, również w odniesieniu do
państwa i społeczeństwa. 

Wnioski liberałom niewygodne

Nie jest też kapitalizm sam w sobie sys-
temem etycznym, choć bywa tak wtórnie
legitymizowany (czego świetnym przy-
kładem jest choćby doktryna Dzielskiego).
Kapitalizm jest przede wszystkim formą
przetwarzania i dystrybucji wypracowa-
nych zasobów materialnych, spychającym
na plan dalszy jako mniej istotne wszelkie
nieekonomiczne formy ludzkiego byto-
wania. Choć wielu bardzo trudno to przy-
znać, to pytanie o kulturową defensywę
chrześcijaństwa we współczesnym świecie
jest równocześnie pytaniem o źródła zwy-
cięstwa kapitalizmu, który narzucił logikę
doczesnego przeobrażania świata zupełnie
inną niż logika jałmużny, ascezy, trans-
cendencji i sztywnej, bezpiecznej hierarchii
społecznej, którą oferowała choćby śred-
niowieczna, feudalna christianitas.

A w naszej epoce kapitalizm staje się
przede wszystkim formą spekulacji real-
nymi i wirtualnymi zasobami, które w ra-
mach globalnego systemu gospodarki co-
raz częściej koncentrują się w rękach sto-
sunkowo nielicznej grupy silnych pod-
miotów zwanych korporacjami. I jeśli kie-

dykolwiek istniał kapitalizm „dobrodusz-
nych sklepikarzy”, to z pewnością nie jest
nim ta jego wersja, w której współuczest-
niczymy jako pionki w wielkiej (giełdowej)
grze.

Liberałowie chętnie przeoczają ten
niewygodny dla własnych przekonań mo-
ment, w którym pozbawiona kontroli spo-
łecznej gra rynkowa prowadzona w imię
„czystego zysku” prowadzi do monopoli-
zacji coraz większej sumy kapitału świa-
towego w rękach stosunkowo nielicznych
podmiotów (notabene ten fakt dostrzegali
choćby niemieccy liberałowie w XIX w.).
Zwykle ta gra prowadzona jest pod jak
najbardziej „wolnorynkowymi” hasłami
świadomie negującymi rolę państwa i spo-
łeczeństwa w redystrybucji dóbr. Ale praw-
da jest taka, że choć część kapitału udaje
się zachować w swoich rękach tym społe-
czeństwom i krajom, które wciąż stać na
opór wobec realiów globalnego kapita-
lizmu.
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Pozwolę sobie tutaj wtrącić konieczny
cytat odnoszący się do nieco odleglejszych
kart z historii naszego kraju. W 1854 r.
w Wilnie ukazały się drukiem pamiętniki
dominikanina o. Wojciecha Bagińskiego,
obejmujące zapisy z lat 1747–1784. Nota
z 1774 r.: „Anglia największy prowadzi
handel z towarów u siebie wyrabianych
ze stali, cyny, miedzi, mosiądzu, tombaku.
[…] Manchester jest centrum wszystkich
manufaktur, do których używają wełny,
bawełny, jedwabiu, sierści wielbłądów.
[…] A nasza Polska co mówi na to? Z niej
wełny najwięcej za granicę wychodzi,
i znowu tę samą przerobioną w sukno,
materie i inne rękodzielne fabryki kupuje
najdrożej. Przy tak obfitym płodzie i ma-
terii do rękodzieł zdatnych potrzebne do-
tąd w narodzie polskim nie zakwitły ma-
nufaktury”.

Oto więcej niż wymowny opis zapó-
źnienia cywilizacyjnego I Rzeczypospolitej,
kraju o peryferyjnej gospodarce, podpo-
rządkowanego centrom przemysłowym
na zachodzie Europy. Na zachodzie – ka-
pitalizm budowany przy udziale państwa.
Tutaj – złota szlachecka wolność podpo-
rządkowana interesom obcych dworów
i lokalnej oligarchii; wolność jako piękna
iluzja, która już niebawem miała się za-
kończyć niewolą z powodu realnej atrofii
państwa.

Niezbędność urojona

Dzielski był typowo polskim liberałem.
To znaczy liberałem żyjącym (i myślącym)
w kraju o bardzo marnych tradycjach ka-
pitalistycznych. Zwyczajowe pamflety róż-
nej maści liberałów kierowane przeciw
PRL także mniej lub bardziej świadomie
przemilczają fakt, że „polskie problemy
z kapitalizmem” to nie tylko epoka real-
nego socjalizmu. Żeby to pokazać, posłu-

żyłem się wyżej właśnie cytatem z ks. Ba-
gińskiego OP. Tam, gdzie nie ma (włas-
nego) kapitalizmu, tam liberalizm jest
przede wszystkim zbiorem wyobrażeń na
jego temat, zwykle w mniejszym lub więk-
szym stopniu zapożyczanym od najbardziej
wpływowych szkół danej epoki. Czasem
te wyobrażenia są bardzo szlachetne jak
w przypadku koncepcji Dzielskiego (więcej
nawet: im mniejsza szansa na ich realizację
w skali makro, tym są szlachetniejsze),
czasem opowiadane są bardzo cynicznie,
choćby w imię usprawiedliwienia dezin-
dustrializacji i nowych form kolonizacji
danego państwa, z czym mieliśmy do czy-
nienia w Polsce lat 90. XX w.

Nakreślenie tak szerokiego tła było
konieczne, gdyż koncentrowanie się wy-
łącznie na tezach Dzielskiego byłoby je-
dynie podróżą w krainę pewnego marze-
nia, snu o chrześcijańskim liberalizmie.
Trzeba jednak dobrze zrozumieć, dlaczego
ten sen nie mógł się spełnić. Tutaj po-
trzebny będzie jeszcze jeden cytat, zde-
cydowanie bliższy naszym czasom.
W styczniowym numerze miesięcznika
„Znak” Henryk Woźniakowski opublikował
obszerny artykuł poświęcony pamięci
swojego przyjaciela, zatytułowany „Wy-
zwanie chrześcijańskiego liberalizmu”.
Pada tam zdanie, które jest świetnym ko-
mentarzem do kondycji i realiów „libera-
lizmu po polsku”: „Dzielski nie doczekał
Balcerowiczowskiej reformy, której roz-
mach i odwaga z pewnością by go ucie-
szyły”.

Okazuje się zatem, że można dziś
próbować legitymizować za pomocą kon-
cepcji Dzielskiego właśnie Balcerowi-
czowską transformację społeczno-gospo-
darczą, której znaczącym elementem była
„terapia szokowa”. A przecież miała ona
niewiele wspólnego z wizją chrześcijańskiej
etyki i wrażliwości społecznej, których
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znaczenie podkreślał krakowski myśliciel.
Choć – przeciwnie – świetnie mieściła
się w logice globalnego kapitalizmu, któ-
rego ambasadorem i demiurgiem był u nas
Leszek Balcerowicz.

Stefan Sękowski w swoim tekście
przedstawia Dzielskiego – słusznie – jako
chrześcijańskiego liberała, od którego pol-
scy przedsiębiorcy mogliby się uczyć zasad
etycznego prowadzenia biznesu, działal-
ności opartej na odpowiedzialnej spo-
łecznej. Zasadniczy problem jednak w tym,
że nikt nie chciał się uczyć od Dzielskiego.
Nie było ku temu realnych powodów. Bo
autor „Odrodzenia ducha – budowy wol-
ności” popełniał gruby błąd, sądząc, że
promowana przez niego wizja etyki (i an-
tropologii) zakładająca sojusz kapitalizmu
i chrześcijaństwa jest niezbędna dla tego
pierwszego. Otóż nie jest. I nie chodzi tu
jedynie o złą wolę ani postkomunistyczne
korzenie twórców polskiej transformacji
wprowadzającej naszą gospodarkę, spo-
łeczeństwo i państwo w struktury global-
nego kapitalizmu. 

Żeby zarobić na przemianach w Pol-
sce, zainteresowane tym podmioty (za-
równo lokalne, jak i globalne) potrzebo-
wały jedynie dyspozycyjnej klasy poli-
tycznej i odpowiednio prowadzonej gry
rynkowej opartej na realizacji wytycznych
narzuconych nam choćby przez Między-
narodowy Fundusz Walutowy. 

Dzielski nie był do niczego potrzebny
ani „postkomunistycznym chłopcom z Chi-
cago” w rodzaju Leszka Balcerowicza, ani
po-PZPR-owskiej nomenklaturze, która
z partii o nazwie Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej uczyniła swój „związek zawo-
dowy”, ani wywodzącej się z byłej opozycji
kaście nowej centroprawicowej władzy.
To była/jest kwestia systemowych uwa-
runkowań światowych mechanizmów ryn-

kowych, a te mogły świetnie się obyć bez
chrześcijańskiego liberalizmu Dzielskiego. 

W tym sensie o wiele łatwiej ze współ-
czesną rodzimą rzeczywistością pogodzić
„Randowski egoizm” czy inne zjawisko,
opisane przez Sękowskiego: „chrzczenie”
liberalizmu polegające „głównie na wy-
szukiwaniu fragmentów z Pisma Świętego
podkreślających swobodę zawierania
umów, pozycję przedsiębiorcy czy »świę-
tość« własności prywatnej”. Dlaczego tak
jest? Ponieważ oba te zjawiska w żaden
sposób nie zagrażają, a wręcz są pomocne
realnym właścicielom realnych interesów,
które rozgrywają się w III Rzeczypospolitej. 

Tutaj echem znów brzmią słowa za-
pisane przez dominikanina pod koniec
XVIII w.: „A nasza Polska co mówi na
to? Z niej wełny najwięcej za granicę wy-
chodzi, i znowu tę samą przerobioną
w sukno, materie i inne rękodzielne fabryki
kupuje najdrożej”. Nasza siła robocza,
nasz potencjał intelektualny, nasze su-
rowce, nasze lasy – wszystko, co zużywa
kapitalizm w ramach bezustannego prze-
twarzania świata, mają takie a nie inne
miejsce w systemie globalnej gospodarki.
Owszem, nie jesteśmy Somalią, ale daleko
nam także do podmiotowych graczy
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w świecie kapitału, który wbrew pewnej
popularnej ideologii wcale nie zrezygnował
z kapitalizmu państwowego jako narzędzia
osiągania celów i zysków. Stąd jedyną
realną zmianę może przynieść zrozumienie
tej diagnozy na poziomie politycznym
i próba przewartościowania roli gospodarki
narodowej, jak to się dzieje, przy wszyst-
kich możliwych zastrzeżeniach, choćby
na Węgrzech.

Rozgrzeszenie nomenklatury

Z pewnością jednym z najsłabszych –
choć i najbardziej intrygujących – ele-
mentów myślenia Dzielskiego o realiach
społeczno-gospodarczych późnej PRL jest
kwestia: co zrobić z funkcjonariuszami
systemu?. Sękowski zwraca na to uwagę
w swoim tekście, choć chyba omija clou
problemu. Otóż krakowski filozof, posłu-
gując się niby-chrześcijańską argumen-
tacją, wedle której to wolność (gospodar-
cza) czyni ludźmi lepszymi, sugeruje, że
przemiana komunistów w kapitalistów
może doprowadzić do przemiany lwów
w baranki. Ale w rzeczywistości nie jest
to ściśle katolicka teza, tylko hipoteza
wynikająca z syntezy liberalnego, oświe-
ceniowego optymizmu antropologicznego
i posoborowego katolickiego dowarto-
ściowania zsekularyzowanego świata.
Wszak nauka Kościoła mówi, że wartość
płynąca z wolności jest warunkowana po-
żytkiem z niej czynionym i współpracą
z łaską Bożą. Wolność człowieka rozu-
miana na sposób pooświeceniowy (w tym
przysługująca mu wolność gospodarcza)
nigdy nie była i nie jest dla Kościoła war-
tością bezwzględną, ale jedynie pomoc-
niczą. A wolność ku zbawieniu i „wolność
w zbawieniu” nie jest równoznaczna z ka-
pitalistyczną „wolnością handlu”. Więcej

nawet – konflikt między nimi jest nie-
unikniony jako zderzenie dwóch różnych
systemów i hierarchii wartości. Nie wy-
klucza to możliwości koegzystencji, lecz
to, jakie kompromisy umożliwiają współ-
istnienie tych systemów, stanowi temat
na osobny tekst.

Wracając do „lwów, które przemienią
się w baranki”. Błąd antropologiczny, spo-
łeczny i ekonomiczny Dzielskiego brał się
z przekonania, że jeśli komuniści zamienią
się w kapitalistów, uczyni to z nich naj-
prawdopodobniej troskliwych współoby-
wateli państwa. Wynikało to z założeń
jego systemu, które w nieco hermetyczny
sposób tak opisywał: „System wolności
to system istnienia. Jego teoriopoznaw-
czym narzędziem jest religia. Religia po-
nadto jest narzędziem walki”. Założenie
to mówi, że „czysta wolność”, także jako
wartość gospodarcza, musi się wyzbyć
ideologicznego sztafażu realnego socja-
lizmu, a wtedy objawi się w swojej pięknej
postaci, zgodnej z duchem chrześcijaństwa. 

Opisywane przez Dzielskiego „na-
wrócenie komunistów” miało być zatem
odejściem od ideologii ku rynkowemu
pragmatyzmowi „czystej wolności”. Tyle
że – jak pokazałem we wcześniejszych
akapitach – rynkowy pragmatyzm i ra-
cjonalność kapitalistycznego panekono-
mizmu wcale nie potrzebują „liberalnego
chrześcijaństwa”. Więcej: mogą traktować
reguły etyczne jako bardzo elastyczne.
I taki właśnie kapitalizm przyjęto jako
paradygmat na początki polskiej trans-
formacji. I z takiej wersji kapitalizmu
chętnie skorzystali byli esbecy jako wła-
ściciele rozparcelowanego po-PRL-owskie-
go majątku, zagraniczni menedżerowie
oddelegowani do nowej kolonii przez
swoje macierzyste firmy i nowe elity III
Rzeczypospolitej. 
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Nadal niepotrzebny

Społeczna wrażliwość postulowana przez
Dzielskiego nie miała tutaj większej racji
bytu. I to nie dlatego, że jej odbudowę
utrudniało państwo, ale dlatego, że egoizm
i troska o interesy rynkowych hegemonów
stały się nową cnotą, co milcząco przyjęto
jako ważny element składowy rodzimej
transformacji. A i dzisiejsi „dobroduszni
przedsiębiorcy” tęskniący za wolnoryn-
kowym rajem także nie potrzebują Dziel-
skiego – w zupełności wystarczy im wysoka
stopa bezrobocia i taki a nie inny rynek
pracy, skutecznie dyscyplinujący siłę ro-
boczą.

Nie miałoby większego sensu kryty-
kowanie Dzielskiego dla samego podwa-
żania jego poszczególnych tez. Stąd za

najbardziej interesującą uznałem próbę
ukazania, dlaczego Dzielski był i będzie
nadal „myślicielem bezużytecznym” w pe-
ryferyjnym polskim świecie. Ale tutaj po-
zwolę sobie na pewien paradoks. Zgodzę
się z Sękowskim: dobrze, że mamy taką
koncepcję jak chrześcijański liberalizm,
gdyż można ją traktować jako kontrapunkt
dla współczesnej praktyki i sposobów my-
ślenia o systemach i ideologiach gospo-
darczych. Zresztą Dzielski jest dla mnie
najciekawszy jako chrześcijański liberał
przedsiębiorca, czyli człowiek, który po-
trafił zainicjować działalność gospodarczej
kooperatywy na terenie Huty im. Lenina.
Przypuszczam jednak, że miałby on dziś
mocno pod wiatr, gdyby próbował w świe-
cie neokolonialnego kapitalizmu wcielać
w życie swój chrześcijański liberalizm.
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Jacek Bartosiak zaproponował
w ostatnim swoim tekście ciekawą tezę,
że przeznaczeniem Polski jest przewodzić
Europie Środkowej i Wschodniej („Polska
droga od słabości do siły”, „Nowa Konfe-
deracja” nr 3(54)/2014). Wzmocnienie
pozycji naszego kraju na arenie między-
narodowej jest celem słusznym i chyba
trudno znaleźć kogoś, kto nie podpisałby
się pod takim stwierdzeniem. Wątpliwości,
które się nasuwają po przeczytaniu tekstu,
nie wynikają jednak z tego, że wizja autora
jest wyjątkowo ambitna, bo zakłada wręcz
osiągnięcie przez Polskę roli partnera
Chin. Tekst jest głęboko nierealistyczny
w takim sensie, że przyjmuje za prawdo-
podobne swobodne żonglowanie sojuszami
geopolitycznymi, w sytuacji gdy tylko
w relacjach z krajami Zachodu (USA oraz
zachodnioeuropejskimi) Polska może
osiągnąć silniejszą pozycję.

Na Zachód patrz!

Wątpliwe jest założenie, że wzmocnienie
potencjału Polski jest możliwe w separacji

wobec Zachodu, jak wydaje się sugerować
Bartosiak. Przekonuje on bowiem, że
„przechodząca przez nasze kraje oś pół-
noc–południe otworzyłaby kierunki kau-
kaski i turecki, a co za tym idzie, nasze
oddziaływanie geopolityczne na tych kie-
runkach, w tym w zakresie surowcowym
i energetycznym. Z czasem w pewnym
stopniu dałoby to także otwarcie kierunku
chińskiego”. Tymczasem optymalnym sce-
nariuszem rozwoju jest wzrost bogactwa
gospodarki i siły państwa dzięki współ-
pracy z najbogatszymi krajami świata za-
chodniego. Tę drogę przebyły już Finlandia
(choć błędnie uzależniając swoją przyszłość
tylko od jednej firmy) czy Izrael. Głównym
motorem wzrostu gospodarki jest przecież
unowocześnienie krajowych firm prze-
mysłowych, a bazowanie na surowcach
i energetyce może się skończyć tak jak
w Rosji.

Niesłusznym założeniem autora wy-
daje się scenariusz, że podmiotowość Pol-
ski może zostać zbudowana przede wszyst-
kim na zerwaniu ścisłych relacji z USA
i zbliżeniu do Chin. Bartosiak określa

leszek skiBa

Ekspert ds. ekonomii politycznej
i członek Rady Instytutu Sobieskiego

Optymalnym scenariuszem naszego rozwoju jest wzrost gospodarki i siły
państwa dzięki współpracy z najbogatszymi krajami świata zachodniego.
Tę drogę przebyły już Finlandia czy Izrael.

strategia zwiększania mocy



Polskę jako „narzędzie USA”, zwracając
uwagę na dysproporcję sił i intencji. Jed-
nak jeśli kraj ma skorumpowaną elitę po-
lityczną, słabe instytucje i nieefektywną
gospodarkę, to jest przez wszystkich trak-
towany gorzej, zarówno przez sąsiadów,
jak i największe państwa na świecie. Tak
jak w przypowieści o talentach z Ewangelii
św. Mateusza: „Każdemu bowiem, kto
ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć
będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą
nawet to, co ma”. Jeśli ktoś zbudował
swoją siłę, sojusz z USA pozwala mu się
wzmocnić, a nieefektywne państwo może
być oszukiwane przez partnerów, również
przez takich jak USA. Nie należy temu
się dziwić, bo brutalne prawa realnej po-
lityki rządzą przecież światem od jego
stworzenia. 

Bartosiak zakłada, że Polska z biegiem
lat będzie się rozwijać i stawać coraz sil-
niejsza, doganiając kraje zachodnioeuro-
pejskie pod względem poziomu życia. To
ciche założenie ma jednak realne kon-
sekwencje geopolityczne, które autor po-
mija. Jeśli Polska będzie się stawać krajem
bogatszym i mającym większe możliwości,
to za cenę utrzymania związków gospo-
darczych z krajami zachodnioeuropejski-
mi. Jak sobie można to wyobrazić? Wraz
z zawiązywaniem ściślejszych relacji pol-
skich przedsiębiorstw z firmami z najbo-
gatszych krajów europejskich i amery-
kańskich naturalną orientacją geopoli-

tyczną właścicieli polskich przedsiębiorstw
będzie przynależność do świata zachod-
niego. Jeśli przyjrzymy się historii ostat-
niego wieku, to (pomijając obóz komu-
nistyczny) nie znajdziemy żadnego przy-
kładu kraju europejskiego, który rozwijając
się, lokował swoje strategiczne interesy
poza światem zachodnim. Odwrotnie, im
bardziej dany kraj jest zamożny i silny,
tym silniej zależy mu na utrzymaniu
wspólnoty Zachodu (rozumianej jako
NATO i sensowna współpraca w ramach
UE). Jednocześnie możliwe jest prowa-
dzenie własnej, odrębnej polityki w innych
kierunkach. W przypadku Francji to głów-
nie Afryka, dla Niemiec to Europa
Wschodnia i Chiny. 

Można zatem uznać, że, w przypadku
korzystnego dla nas scenariusza, polscy
politycy przyczynią się kiedyś do uniknięcia
najbardziej prawdopodobnego scenariusza
trwałego spowolnienia wzrostu gospo-
darczego, a w wyniku tego spowolnienia
zmian instytucjonalnych; będzie to moż-
liwe jedynie w obrębie świata zachodniego.
I dzięki wzrostowi potencjału Polski będzie
możliwe prowadzenie własnej polityki
w obszarze Europy Środkowej i Wschod-
niej. Będzie możliwa rywalizacja z Nie-
mcami o prymat na tym obszarze. Będzie
możliwa ściślejsza współpraca zarówno
z Rumunią, jak i Ukrainą. W interesie
Polski będzie również wciągnięcie do Eu-
ropy (symbolizowanej przez Unię Euro-
pejską lub to, co pojawi się na jej miejsce)
Białorusi. 

Rywal, nie przyjaciel

Również teza Bartosiaka o sojuszu z Ukrai-
ną wydaje się zbyt optymistyczna. Bardziej
prawdopodobne jest to, że jeśli Ukraina
za jakiś czas stanie się stabilnym i za-
możniejszym krajem, będzie raczej ry-
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walizować z Polską o prymat w regionie,
niż współpracować. A ta rywalizacja w na-
turalny sposób spychać ją będzie do roli
najbardziej proniemieckiego kraju w re-
gionie. Patrząc na doświadczenie współ-
pracy wyszehradzkiej, utrzymanie wyso-
kiego poziomu zgody w sprawach geopo-
litycznych nie jest w Europie Środkowej
i Wschodniej możliwe. Trzeba realistycznie
uznać, że przewodnictwo Polski w naszym
regionie może być jedynie symboliczne.
Trudno sobie wyobrazić, że w warunkach
napięć z Rosją czy Niemcami Polska może
osiągnąć trwałe wspólne stanowisko Czech,
Słowacji, Węgier, Rumunii, Białorusi czy
Ukrainy. To nie udaje się dziś nawet
znacznie silniejszym Niemcom. 

Bartosiak nie bierze też pod uwagę
tego, jakie będą konsekwencje wzrostu
roli Polski. Silniejsza Polska jest możliwa
jedynie poprzez dobre wykorzystanie moż-
liwości gospodarczych i politycznych,
które istnieją w obrębie świata zachod-
niego. Takimi możliwościami jest współ-
praca w obrębie energii nuklearnej z Fran-
cją, w obszarze przemysłu zbrojeniowego
z krajami skandynawskimi, Izraelem czy
Koreą Południową, a w dziedzinie nowo-
czesnego przemysłu również z Niemcami.
Zawiązanie takich relacji oznacza, że swo-

boda wyboru geopolitycznych sojuszników
jest zawężona do obozu zachodniego. Nie
z powody nacisku jakiegoś ambasadora,
lecz z powodu ograniczeń wewnętrznych.
Bo czy można sobie wyobrazić, że prze-
staną być aktywne osoby broniące utrzy-
mania relacji Polski z krajami zachodnimi,
nie z powodów patriotycznych, lecz dla-
tego, że finansowane są przez strumienie
grantów z Brukseli? Niezależnie od tego,
czy geopolityczny zwrot Orbána uznamy
za słuszny, to wewnętrzny silny konflikt
polityczny na Węgrzech pokazuje, że wy-
rwanie się z dotychczasowego obozu geo-
politycznego jest prawie niemożliwe, bo
skazuje kraj raczej na głęboki, destrukcyjny
podział polityczny.

Wejdźmy do Ligi Mistrzów

Bartosiak słusznie twierdzi, że „nadchodzą
wielkie geopolityczne zmiany”. Dominacja
USA nad światem zmniejsza się, a rośnie
rola Chin. O swoją pozycję walczy również
Rosja. Najsilniejsza kraje zyskują swobodę
wyboru, lecz nie musi oznaczać to tego
samego dla krajów średnich lub słabych.
Podstawowym pytaniem jest to, co taki
kraj jak Polska może osiągnąć. Może zbu-
dować silniejszą pozycję w ramach swojego
obozu, jak zrobiły to Norwegia, Hiszpania,
Izrael czy Szwecja. Może potem, bazując
na swoim potencjale, prowadzić własną
politykę w pewnym strategicznym dla nas
obszarze (Europa Środkowa i Wschodnia).
Nie jest jednak możliwe pozbawione kon-
sekwencji wejście do głównej gry, którą
obserwujemy na świecie. To jest tak jak
z piłką nożną. Recepta na wzmocnienie
klubu, by regularnie brał udział w Lidze
Mistrzów, jest inna od tej, jak Ligę Mist-
rzów wygrywać. Najpierw skupmy się na
wejściu do Ligi Mistrzów.
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Dzięki rozwojowi techniki przy stosunkowo
niskich kosztach możliwe jest spotkanie
praktycznie każdego muzycznego twórcy
i odbiorcy. Negatywnym skutkiem ubocz-
nym jest to, że muzyczne światy odbiorców
mogą właściwie się nie przecinać, przez
co coraz mniej owoców pracy artystów
osiąga status uniwersalnych dóbr kultury,
zapisując się w jej historię. Chciałbym
zaproponować czytelnikom poznanie tego,
co w ubiegłym roku było moim zdaniem
w muzyce najciekawsze – i przez zachę-
cenie do zapoznania się z nimi zaprosić
do przecięcia naszych muzycznych świa-
tów. Uważam, że co najmniej część za-
prezentowanych przeze mnie albumów
zasługuje na to, by budować kanon me-
lomana.

Opowieść o rzezi

Jedną z nich jest płyta „lament” nie-
mieckiego zespołu industrialnego ein-
stürzende neubauten. Muzyczny we-
hikuł łączący XX i XXI w. zaczyna jazdę
od zgrzytu kół zembatych i pisku metalo-

wych sprężyn. Na krążku znalazł się zestaw
utworów napisanych dla uczczenia stulecia
wybuchu I wojny światowej – na zamó-
wienie belgijskiego miasta Diksmuide cał-
kowicie zniszczonego podczas tego kon-
fliktu. Dźwięki wydobywane m.in. z włas-
noręcznie zrobionych instrumentów ilust-
rują często nieznane historie związane
z Wielką Wojną – takie jak pieśni mu-
rzyńskich żołnierzy amerykańskich, którzy
ze względu na rasizm panujący wśród do-
wódców walczyli w oddziale oddanym
pod… francuską komendę. A jednak
sprawdzają się nie tylko jako tło dla od-
twarzania opowieści, lecz również jako
melodyjny akompaniament do inteligent-
nych utworów opisujących ten konflikt. 

Artyści piosenką „Hymnen” przypo-
mnieli ciekawy fakt, iż do dziś hymn na-
rodowy wielu państw opiera się na melodii
znanej przede wszystkim jako brytyjskie
„God Save The Queen (King)”. W 1914 r.
należały do nich także Niemcy – muzycy
EN skompilowali tekst angielski i nie-
miecki, kończąc piosenkę fragmentem
parodii hymnu niemieckiego z epoki opi-

steFan sękowski

Redaktor „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

W 2014 r. muzycznie wspominaliśmy Wielką Wojnę, dyskutowaliśmy
o Wielkiej Emigracji – i żegnaliśmy Wielki Zespół.

10 płyt, które musicie przesłuchać 
przed następnym kryzysem



sującej cesarza zajadającego się gęsią
i obywateli, którym pozostały tylko ziem-
niaki i śledziowe ogony na papierze pa-
kowym. Z kolei „The Willy-Nicky Tele-
grams” oparte są na autentycznych wia-
domościach, które wysyłali sobie cesarz
Niemiec i rosyjski car w przededniu kon-
fliktu, „drodzy kuzyni” nawołujący się na-
wzajem do wstrzymania eskalacji. Prze-
puszczone przez vocoder głosy obdarzają
się nawzajem słowami uznania – już nie-
bawem ich „właściciele” zgotują swoim
poddanym rzezie, jakich wcześniej świat
nie widział.

Płyta pokoleniowa

Trudna jest ta muzyka, któż jej może słu-
chać? Na pewno niewielu, tak jak niewielu
twórców odczuwa potrzebę obudowywania
przekazu dźwiękami, które docenić mogą
jedynie prawdziwi koneserzy odgłosów
wydawanych przez sprzęt AGD. czesław
mozil na swej „księdze emigrantów
cz. i” pokazał, że można też przedstawić
ważki temat w sposób znacznie bardziej
przystępny. Niestety w myśl zasady, że
lubimy te piosenki, które znamy, a nie
lubimy tych, których nawet nie słucha-
liśmy, artysta (bo nawet nie album) spotkał
się z potężną krytyką ze strony zwłaszcza
konserwatywnych „recenzentów”. Szcze-
gólną awersję wywołał promujący go utwór
„Nienawidzę cię, Polsko”. Długo można
by pisać o tym, że ta piosenka tak na-
prawdę nie jest o nienawiści, ale o miłości
(obie postawy dzieli przecież cienka linia).
Gdy wsłuchać się w całą płytę, okaże się,
że to pod względem tekstowym gorzka,
a zarazem błyskotliwa diagnoza sytuacji
Polaków w kontekście wielkiej poakce-
syjnej fali emigracji.

Autor tekstów Michał Zabłocki po-
kazuje zwłaszcza ciemne strony zjawiska

– statusową degradację („Tango magis-
ter”), a także to, że Polak wyjeżdżający za
granicę rzadko będzie traktowany rze-
czywiście na równi z autochtonami („Biały
Murzyn”). Tematem jest również chęć
utrzymania związku z krajem, czy to przez
środki masowego przekazu („Satelita”),
czy uczęszczanie na niedzielną Eucharystię,
która dla wielu staje się przede wszystkim
możliwością spotkania z rodakami („Do
kościoła”). Muzycznie to płyta nierówna,
w większości kawałków instrumenty ogra-
niczają się do zwykłego akompaniamentu.

Utrzymana jest głównie w typowym Mo-
zilowskim stylu folku miejskiego, choć
można spotkać także urozmaicające całość
piosenki, takie jak przywodzące na myśl
„Beat it” Michaela Jacksona „Do kościoła”
czy electro-popowe „Nienawidzę…”. Autor
płyty z reguły przejawia talent do chwyt-
liwych melodii, ale nawet jeśli jego spe-
cyficzny styl nie przypada nam do gustu,
to choćby ze względu na zawartość teks-
tową krążka warto się z nim zapoznać.

W poszukiwaniu geniuszu

Ktoś może jednak powiedzieć, że muzyka
nie jest od tego, by debatować nad po-
szczególnymi strofami, ale by być słuchana
ze względu na swoje walory estetyczne.
Są artyści, których słucham w poszuki-
waniu iskry geniuszu, jaka kiedyś pozwoliła
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im stworzyć dzieła, które zapisały się
w historii muzyki. Takim twórcą jest ro-
bert Plant. Inaczej niż inni matuzale-
mowie muzyki rozrywkowej (wśród któ-
rych palmę pierwszeństwa dzierży nie-
śmiertelny w swym smędzeniu Mark
Knopfler) były wokalista Led Zeppelin
stara się eksplorować nowe terytoria.

Efekt jest, delikatnie mówiąc, różny
– nad płytą wydaną z amerykańską gwiaz-
dą bluegrass Alison Krauss można było
usnąć, album wydany wspólnie z Band of
Joy wleciał jednym uchem i wyleciał dru-
gim. Jednak Plant na „lullaby and…
the ceaseless roar” wzbił się na wy-
żyny. Były wokalista Led Zeppelin na sta-
rość już nie wyciąga tyle mocy z głosu, ile
niegdyś, wokalnie postawił na liryzm
i oszczędność – jednak przede wszystkim
pochwały należą mu się za producenckie
łączenie odległych od siebie światów, ta-
kich jak elektronika, blues, rock, angielski
folk i afrykańska muzyka ludowa. Czas
spędzony przy słuchaniu tej płyty pozwala
odpłynąć („Embrace Another Fall” z pięk-

nym, tęsknym śpiewem Julie Murphy)
lub pobawić się w muzycznego detektywa
poszukującego ukrytych smaczków („Little
Maggie” będąca przeróbką tradycyjnej
angielskiej piosenki). Niby to wszystko
już było (choćby na „III” Zeppelinów czy
„No Quarter” wydanej z Jimmym Pa-
ge’em), ale… jednak nie. Jedyne, co można
zarzucić tej płycie, to pojawianie się w nie-
których utworach pewnego mechanicyzmu
narzuconego przez matematycznie wy-
mierzone bity i perfekcjonistyczne za-
grywki instrumentalistów.

Czymś na wskroś odmiennym jest
nagrana przez zespół Primus płyta „Pri-
mus and the chocolate Factory with
the Fungi ensemble”. Być może nie-
którzy czytelnicy zauważyli już nawiązanie
do książki dla dzieci Roalda Dahla „Charlie
i fabryka czekolady” – grupa nagrała bo-
wiem przeróbkę ścieżki dźwiękowej do
filmowej adaptacji tego dzieła z 1971 r.
Jedyny w swoim rodzaju komiczny, prze-
rysowany styl Primus nadaje tej muzyce
groteskowego i jednocześnie jeszcze bar-
dziej przerażającego charakteru. Trudno
mi np. wyobrazić sobie, by po przesłu-
chaniu kolejnych przestróg, które słyszą
niesforne dzieciaki zwiedzające tytułową
fabrykę („Oompa Augustus”, „Oompa Vio-
let” itd.), ktoś miał jeszcze ochotę na prze-
dawkowanie czekolady (albo telewizji).

Czysta zabawa – i koniec jazdy

Rok 2014 obfitował także w wydawnictwa
oferujące przede wszystkim dobrą zabawę.
Rzuca się w uszy, jaką żywotnością cieszą
się stare style muzyczne odświeżane przez
coraz to młodszych muzyków. „lazaret-
to” jacka white’a będące różnorodną
podróżą przez stylistykę lat 50., 60. i 70.
XX w. stanowi dobitny dowód na mu-
zyczną aktualność hard rocka czy bluesa.
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Glen Hughes i Jason Bonham (syn tego
Bonhama: legendarnego perkusisty Led
Zeppelin) starają się rozwijać swoją wersję
opartego na sekcji rytmicznej hard rocka
(którego emanacją był ich poprzedni pro-
jekt Black Country Communion) w pro-
jekcie california Breed, który w ubieg-
łym roku wydał krążek pod tym samym
tytułem. Choć nazywanie Elin Larsson,
wokalistki amerykańsko-szwedzko-fran-
cuskiego ansamblu Blues Pills „nową
Janis Joplin” jest stanowczym nadużyciem,
to jego wydawnictwo „Blues Pills”
sprawdza się jako przyjemna blues-roc-
kowa odskocznia od czysto męskiego rocka. 

Szukaniem inspiracji w starociach
zajmują się coraz młodsi, na co dowodem
są 20-letni Islandczycy z the Vintage
caravan, którzy zaintrygowali mnie płytą
„Voyage” nagraną pod wielkim wpływem
stonera lat 90. i Black Sabbath. Dobrą
wiadomość mam również dla fanów
ac/dc: wraz z „rock or Bust” grupa
wydała szesnasty taki sam album w swojej
karierze.

W podsumowaniu nie może zabrak-
nąć także „the endless river” Pink
Floyd. Nie dlatego że był to longplay

szczególnie oryginalny ani też że wyróżniał
się w dyskografii Anglików. Trudno znaleźć
słabszą płytę Floydów, poza „The Final
Cut” czy niestrawnym, choć niewątpliwie
istotnym w rozwoju muzycznym grupy
„Ummagumma” – co jednak w przypadku
tak genialnej grupy wcale nie musi być
obelgą. Album mieści się stylistycznie
w sposobie grania zaprezentowanym przez
grupę na „The Division Bell” – i nic dziw-
nego, w końcu szkielety utworów powstały
w trakcie tej samej sesji. I słucha się jej
dobrze, jest wyśmienitym tłem do różnego
rodzaju aktywności, pozwala się odprężyć,
ale trzeba jej słuchać naprawdę sporo
(mnie się to akurat zdarzyło), by zapa-
miętać coś poza jedyną piosenką na krążku
(„Louder than Words”).

Więc dlaczego właściwie warto o niej
wspomnieć? Dlatego że to Koniec. Jeszcze
przed wydaniem krążka David Gilmour
oświadczył, że będzie to ostatni album
grupy, jej pożegnanie ze słuchaczami – my-
ślę, iż można mu wierzyć. Zatem dla zespołu,
który ukształtował współczesną muzykę
jak mało kto, to koniec podróży. Choć
nie dla nas, którzy będziemy dalej płynąć
po niekończącej się rzece dźwięków.
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Wesprzyj nas

Jeśli nas cenisz – wesprzyj nas!

Podstawą naszej działalności 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 pięciu 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, udawało nam się co tydzień publi-
kować (od października 2014 r. jesteśmy miesięcznikiem) nowy numer „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 średnio
4,5 tys. osób tygodniowo, regularnie występujemy w telewizji, inspirujemy
inne media do podejmowania wprowadzanych przez nas tematów, nasze
teksty są chętnie przedrukowywane przez popularne portale

5. 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
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