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Od redakcji 

Polska wciqi jeszcze przeiywa prawdziwq rewolucj€ gospo
darczo-ustrojowq. Zmienil si€ diametralnie polski krajobraz 
dzis jui dose; swojsko brzmiq slowa: leasing, promocja, marke
ting i supermarket, a wod€ kolonskq "Brutal" wyparl ostatnio 
"Makler "". W .§lad za tym i przeobraieniami nie nadqia jednak 
refleksja etyczna, zas karykaturalne schematy z okresu "polo
wan na kulakow" scierajq si€ czasem z narcyzmem jinanso
wych elit. Nie dose przygotowany do duszpasterstwa biznesme
now zdaje si€ pozostawae Kosci61. Co robie, by na przekor ten
dencjom do "projesjonalizacji" dyscyplin zbliiye do siebie ety
k€ i biznes? 

Warto po pierwsze wziqe sobie do serca trzeiwq uwag€ Jac
ka Fedorowicza: etyka w nie mniejszym stopniu obowiqzuje biz
nesmenow, co hydraulikow i kopaczy rowo w. Sytuacja tych 
pierwszych jest jednak wyjqtkowa - moe ich oddzialywania 
znacznie przekracza moiliwosci wplywu na ksztalt pans twa 
i swiata ludzi spoza srodowisk biznesu. Przekonuje 0 tym do
bitnie przyj€ty podczas obrad Okrqglego Stolu w Caux "deka
log" dotyczqcy zasad prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. 
Ow kodeks honorowy stanowi, ii "biznes oblige ". Tym, ktorzy 
uznajq Zasady z Caux za zbior poboinych iyczen, moina pod
sunqe argument pragmatyczny - najnowsze badania rynku do
wodzq, ie etyka si€ oplaca. 

Rzeczywistose wszakie skrzeczy ... Ankieta Wielblqd i ucho 
igielne potwierdza dose powszechnq intuicj€, ie polskiemu biz
nesmenowi trudno zmiescie si€ w odziedziczonym po Wielkim 
Bracie gorsecie (bo - choe po licznych przerobkach - to wciqi 
wspomnienie dawnej mody) przepisow prawnych. Nie wyksztal
cone zostaly ponadto modele zachowan, wzorce osobowe, kto
re stanowilyby miar€ dla polskiego biznesmena. Mamy nadzie
j€, ie nasz numer stanie si€ skromnym przyczynkiem do portretu 
polskiego biznesmena, "jakim go soNe marzymy". 
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ZASADY 

PROWADZENIA 

DZIALALNOSCI 

GOSPODARCZEJ 


PRZYJETE PODCZAS OBRAD OKRAGLEGO STOLU W CAUX 

W obliczlI gt«bokich przemian zachodz::J.cych w swiecie Okr::tgly St6l 
Z Caux, skupiajqcy lider6w biznesu z Europy, Japonii i Stan6w Zjedno
czonych, deklaruje zaktywizowanie k6t biznesu i przemyslu jako istotneJ 
sity wyznaczajqcej kierunek globalnych przemian. 

Okr::tgty St6l powstal w 1986 roku dzi«ki inicjatywie Frederika Philipsa 
(bylego Prezesa Philips Electronics) i Oliviera Giscard d'Estaing (Wicepre
zesa Zarzqdu INSEAD) w celu lagodzenia napi«c pojawiajqcych si«z coraz 
wi«kszq silq w sferze dziaialnosci gospodarczej. Stawia on sobie za zadanie 
rozwinit(cie konstmktywnych stosunk6w ekonomicznych i spofecznych 
pomit(dzy krajami reprezentowanymi przez uczestnik6w Okr::tglego Stom, 
a takZe pilne przyjt(cie wsp61nych zobowiqzan wobec reszty swiata. 

Idqc za intencjq Ryuzaburo Kakll , Prezesa Zarz'ldu Canon Inc., Okr::J.
gly St6l skllpia lIwagt( na znaczeniu globalnej wsp61nej odpowiedzialno
sci k6l biznesll za zmniejszanie gospodarczych i spoiecznych zagrozen dla 
pokoju i stabi lizacji w swiecie. Okr::tgly St6l uznaje, ze wsp61ne przywodz
two jest konieczne dla ozywienia i wit(kszego zharmonizowania swiata. 
Kladzie nacisk na rozwoj trwaiej przyjaini , zrozumienia i wspolpracy, 
opartych na wspolnym szacunku dla najwyzszych wartosci moralnych ina 
odpowiedzialnym dzialaniu jednostek w ich wiasnych sferach wplywll . 

WPROWADZENIE 

Jestesmy przekonani, ze wspolnota swiatowego biznesll powinna ode
grac istotn::J. rolt( w poprawie ekonomicznych i spotecznych warunk6w ty
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cia. Jako wyraz tych aspiracji dokument niniejszy stawia sobie za cel sfor
mulowanie §wiatowego standardu, ktory moglby stac si(( miarct dla zacho
wan w biznesie. Chcemy zainicjowac proces, ktory rozpozna wartosci wspol
ne i pogodzi wartosci r6Zniqce, a tym samym okI'esli akceptowalny i respek
towany przez wszystkich wzorzec post«powania w biznesie. 

Nasze zasady opierajq si« na dwoch podstawowych idealach etycz
nych: kyosei i ludzkiej godnosci. Japonska idea kyosei oznacza: razem zyc 
i pracowac dla wspolnego dobra, umozliwiajqc wspolprac(( i wzajemnq 
pomyslnosc w ramach zdrowego i uczciwego wspolzawodnictwa. Idea 
"ludzkiej godnosci" odwoluje si« do nienaruszalnosc i (sacredness) czy 
wartoSci kazdej osoby jako celu samego w sob ie, a nie tylko srodka do 
spelnienia celow innych czy nawet wymogu wi«kszosci. 

W Zasadach Og61nych (Dziai" 2) staramy si<:< wyjasnic istot(( kyosei 
oraz idei " ludzkiej god no sci", podczas gdy szczegolowe Zasady postF(.po
wania wobec interesarillszy (stakeholders) (Oziar3) dotyczct ich praktycz
nego zastosowania. 

J«zyk i forma naszego dokumentu zawdzi«czajq wiele Zasadom Z Min
nesoty - deklaracji 0 post<:<powani u w biznesie, rozwini((tej przez Minne
sota Center for Corporate Responsibility. Instytucja ta goscila nasz komi
tet roboczy - w sklad ktorego wchodzili przedstawiciele Japonii , Europy 
i Stanow Zjednoczonych - oraz przewodniczyla jego obradom. 

Post<:<powanie w biznesie moze wplywac na stosunki pomi((dzy na
rodami oraz na pomyslnosc i dobrobyt nas wsz)'stkich. Ozialalnosc go
spodarcza bywa CZ«sto pierwszym kontaktem mi((dzy narodami, a poprzez 
sposob, w jab powoduje spoleczne i ekonomiczne zmiany, rna znaCZqcy 
wpiyw na poziom l«ku lub zaufania odcZllwany przez ludzi na calym swie
cie. Czlonkowie Okrqglego Stolu z Caux kladct glowny nacisk na upo
rzqdkowanie "wlasnego domu" i ustalenie raczej tego, co jest shlszne, niz 
tego, kto rna rack 

DZIAL 1. PREAMBULA 

Przeplyw sit)' roboczej, kapitalu, prodllktow i technologii prowadzi 
do globalizacji dzialalnosci gospodarczej, zarowno jesll chodzl 0 same 
transakcje, jak i ich skutki. 

Prawa i sily rynkowe Sq koniecznymi, ale nie wystarczajqcymi wska
zowkami w dzialalnosci gospodarczej. 

Odpowiedzialnosc kol biznesll za linit( postt(powania i podejmowane 
dzialania oraz poszanowanie godnosci i dobra wszystkich interesariuszy 
(stakeh olders) I majq fundamentalne znaczenie. 

I Tcrmin upowszcchniany w Polscc przcz prof. Wojc iccha Gasparskicgo okrcSla grupy 
os6b bczposrcdnio Illb posrcdnio zwi<\.zanych z dzialainosci q firmY,jcdnakzc zywolnic zain
lcrcsowanych lq dziaialnosciq i jcj konsckwcncjami. 
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Wsp61ne wartosci, wi<tczaj<tc w to aktywne zaangazowanie w dzieio 
powszechnej pomysJnosci, Sq tak samo istotne dJa spoiecznosci globalnej , 
jak dla spoiecznosci lokalnych. 

Z tych powod6w oraz dlatego ze biznes moze bye niezwykle silnym 
nosnikiem korzystnych przemian spotecznych, proponujemy ponizsze za
sady jako fundament dialogu i dziaian lider6w gospodarczych, majqc na 
celu wypracowanie poczucia odpowiedzialnosci w biznesie. Czyni<tc tak, 
potwierdzamy koniecznosc uwzglt(dniania wartosci etycznych przy po
dejmowaniu decyzji ekonomicznych. Bez tych wartosci nie jest mozJiwa 
stabilna wsp6ipraca gospodarcza i przetrwanie spoiecznosci swiatowej. 

DZIAL 2. ZASADY OGOLNE 

Zasada 1. Odpowiedzialnosc w prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej: 
od odpowiedzialnosci wobec akcjonariuszy ku koncepcji odpowiedzial

nosci wobec interesariuszy 

o spoiecznej wartosci danego przedsit(wzit(cia gospodarczego decy
duje poziom zamoznosci i zatrudnienia, jakie ono zapewnia, jak r6wniez 
dostarczane na rynek produkty i usiugi 0 cenie odpowiadaj<tcej ich jako
sci. Aby wytwarzae tak<t wartose, firmy musz<t utrzymac swoj<t ekono
miczn<t kondycjt( i potencjai, jednakie samo przetrwanie nie jest tLl celem 
wystarczaj<tcym. 

Firmy maj<t do odegrania istotnq rolt( w poprawie warunk6w zycia 
wszystkich swoich klient6w, pracownik6w i akcjonariuszy poprzez dzie
lenie z nimi wytworzonego w procesie gospodarczym bogactwa. Takze 
dostawcy i konkurenci maj<tprawo oczekiwae od firm honorowania zobo
wi<tzan w duchLl Llczciwosci i rzetelnosci. Firmy,jako odpowiedzialni czion
kowie spoiecznosci - lokalnych, narodowych, regionalnych i globalnych 
- majq sw6j udziai w ksztahowaniu ich przyszlosci. 

Zasada 2. Ekonomiczne i spoleczne oddzialywanie biznesu: ku innowa
cjom, sprawiedliwosci i wspolnocie swiatowej 

Finny zakiadane za graniq w celu podejmowania dziaialnosci pro
dukcyjnej lub handlowej r6wniez tam powinny - poprzez tworzenie no
wych miejsc pracy i zwit(kszanie siiy nabywczej obywateli - powinny przy
czyniac sit( d.o spoiecznego postt(pu. Firmy takze wspierae prawa czlowie
ka i edukacjt( oraz przyczyniae sit( do wzrostu zamoznosci i oZywienia go
spodarczego kraj6w, w kt6rych dziaiaj<t. 

Finny winny przyczyniae sit( do rozwoju ekonomicznego i spoleczne
go nie tylko tych kraj6w, w kt6rych dziaiaj'l., ale takze - poprzez efcktyw
ne i rozwazne wykorzystywanie zasob6w naturalnych, stosowanie sit( do 
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zasad wolnej i uczciwej konkurencji, a takZe polozenie nacisku na inno
wacje w technologii, na metody produkcji, marketingu i komunikacji - do 
rozwoju catej wspolnoty swiatowej. 

Zasada 3. Post~powanie w biznesie: wyjscie poza Iiter~ prawa ku 
duchowi zaufania 

Akceptuj'!.c slusznose uregulowan prawnych dotycz'!.cych tajemnicy 
handlowej, firmy powinny uznae, ze szczerose, otwartose, prawdomow
nose, dotrzymywanie obietnic i przejrzystose (transparency) dziabnia przy
czyniaj'!.sit( nie tylko do zwit(kszenia wlasnej wiarygodnoSci i stabilnosci, 
ale takZe do lagodzenia napit(e pomit(dzy firmami i usprawniania zawiera
nych przez nie transakcji, szczegolnie na poziomie mit(dzynarodowym. 

Zasada 4. Poszanowanie dla regul prawnych 

Dla uniknit(cia napit(e oraz w celu promowania coraz swobodniejsze
go handlu, rownych warunkow konkurencji, jak rowniez uczciwego i bez
stronnego traktowania wszystkich uczestnik6w, firmy powinny szanowae 
zar6wno prawo mit(dzynarodowe, jak i lokalne. Ponadto powinny one 
uswiadomie sob ie, ze niektore dzialania, chociaz legalne, mog'!. przyniese 
niepomyslne skutki. 

Zasada 5. Wspieranie wielostronnej wymiany handlowej 

Finny powinny wspierae wielostronne uklady handlowe Llstalone przez 
GATT / Swiatow'!. Organizacjt( Handlu i podobne mit(dzynarodowe poro
zLlmienia. Powinny wsp61uczestniczye w staraniach na rzecz promowania 
postt(powej i rozs'!.dnej liberalizacji handlu oraz zlagodzenia tych lokal
nych ograniczen, kt6re w spos6b bezzasadny szkodz'!. globalnej wymia
nie. Winny jednak respektowae przy tym cele polityki narodowej. 

Zasada 6. Szacunek dla Srodowiska naturalnego 

Kazda firma powinna chronic i - gdzie to jest mozliwe - przyczyniae 
sit( do poprawy stanLl srodowiska, promuj'!.c zarazem jego dlugofalowy 
rozwoj i nie dopuszczaj'l.c do marnotrawstwa zasob6w naturalnych. 

Zasada 7. Unikanie dzialan sprzecznych z prawem 

Firma nie powinna brae i dawae bp6wek ani tez osbniae tego rodzaju 
procederu, nie powinna uczestniczye w praniu brudnych pienit(dzy czy in
nych dzialaniach korupcyjnych. Przeciwnie, powinna nawi'!.zywae wsp61
pract( z innymi firmami i organizacjami w celu eliminowania tych prak
tyk. Nie powinna handlowac broni'!. lub materialami, kt6re mog'!. zostae 
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uryte w dzial'alnosci terrorystycznej, handlu narkotykarni oraz przest~p
czosci zorganizowanej. 

DZIAL 3. ZASADY POSTF;POWANIA WOBEC INTERESARIUSZY 

Klienci 

Jestesrny zwolennikarni godnego traktowania wszystkich klientow, 
niezaleznie od tego, czy kupuj'l. produkty lub uslugi bezposrednio od nas, 
czy tei nabywaj'l.je na rynku winny sposob. Dlatego tei rnarny obowi'l.
zek: 

• oferowae naszyrn klientorn produkty i uslugi najwyiszej jakosci, 
zgodnie z ich wyrnaganiarni; 

• uczciwie traktowae klientow we wszystkich aspektach naszych go
spodarczych dzialan, wl'l.czaj'l.c w to wysoki poziorn uslug i srodkow, kto
re rnaj'l. przynieSe zadoseuczynienie niezadowolonyrn; 

• doloiye wszelkich staran, aby nasze produkty i uslugi przyczynialy 
si~ do zachowania lub polepszenia zdrowia oraz bezpieczenstwa naszych 
klientow, a takie jakosci srodowiska naturalnego; 

• dbae, aby charakter oferowanych produktow oraz dzialan rnarketin
gowych i reklarnowych nie naruszal zasady poszanowania ludzkiej god
noscl; oraz 

• szanowae integralnose kulturow'l. klient6w. 

Pracownicy 

JesteSmy zwolennikami poszanowania godnosci kaidego pracownika 
i traktowania interesow pracowniczych z naleini'\. powag'l.. Dlatego tei 
rnamy obowi'l.zek: 

• tworzyc miejsca pracy i zapewniae wynagrodzenie , ktore poprawi 
warunki iycia pracownik6w ; 

• zapewnie takie warunki pracy, ktore szanuj'l. zdrowie pracownika 
i jego godnose; 

• bye uczciwyrn w kontaktach z pracownikami i prowadzie polityk~ 
jawnosci informacji, ograniczan'l.jedynie przez przepisy prawne i wymo
gi konkurencji; 

• sluchae uwainie i - gdzie jest to moiliwe - stosowae si~ do sugestii, 
propozycji, i'l.dan i zaialen pracownikow; 

• kiedy pojawi sit( konflikt, podejrnowae negocjacje w dobrej wierze; 
• unikae praktyk dyskryminacyjnych i zagwarantowae pracownikom 

rownose traktowania oraz szans niezaleinie od plci, wieku, koloru sk6ry 
I wyznaDla; 
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• promowac w firmie zatrudnianie pracownikow niepeinosprawnych 
tam, gdzie mogq byc autentycznie llzyteczni ; 

• w miejscll pracy chronic pracownikow przed mozliwymi do unikni~
cia obrazeniami i chorobami; 

• zach~cac pracownikow i pomagac im w zdobywaniu przydatnych 
oraz daj'l.cych si~ wykorzystac takZe w innych zawodach llmiej~tnosci i wie
dzy; oraz 

• byc wrazliwym na wiqzqce si~ cz~sto z decyzjami gospodarczymi 
powazne problemy bezrobocia i wspolpracowac z rzqdami , organizacja
mi pracowniczymi oraz innymi agendami w celu rozwiqzania tych kwe
stii. 

Wlasciciele / inwestorzy 

Cenimy zaufanie, ktore pokladajq w nas inwestorzy. Dlatego tez rna my 
obowiqzek: 

• profesjonalnie i rzetelnie zarzqdzac, by zapewnic uczciwe i konkll
rencyjne zyski z poczynionych inwestycj i; 

• ujawniac whscicielom / inwestorom istotne informacje pod warun
kiem przestrzegania zobowiqzan prawnych i ograniczen wynikaj'lcych z za
sady konkurencji; 

• miec w swej pieczy, chronic i powi~kszac aktywa wiascicjeli / inwe
storow; oraz 

• uwzgl~dniac zqdania, sugestie, skargi i formalne postanowienia wla
scicieli / inwestorow. 

Dostawcy 

Nasze stosunki z dostawcami i podwykonawcami muszq opierac si~ 
na wzajemnym szacunku. Dlatego tei mamy obowi'l.zek: 

• dqZyc do uczciwosci i prawdomownosci we wszystkich naszych dzia
laniach, whtczaj'l.c w to polityk~ cenow't, licencyjn'l. i udzielanie prawa 
sprzedazy; 

• dbac, by nasza dziaialnosc gospodarcza byla wolna od dzialan wy
muszaj'l.cych i niepotrzebnych roszczen sqdowych; 

• sprzyjac dlugoterminowej stabilizacji w relacj ach z dostawcami sto
sownie do wartosci, jakosci, konkurencyjnosci i solidnosci; 

• dzielic sj~ z dostawcami informacjami i w1'l.czac ich w nasz proces 
planowania; 

• placic dostawcom w terminie i zgodnie z przyj~tymi zasadami; oraz 
• poszllkiwac, zach~cac i dobierac takich dostawcow i podwykonaw

cow, kt6rzy zatrudniaj'l.c pracownikow przestrzegaj'l. zasady poszanowa
nia ludzkiej godnosci. 
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ZASADY PROWADZENIA DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ 

Konkurenci 

Jestesmy przekonani, ze uczciwa konkurencja gospodarcza jest jed
nym z podstawowych warunkow wzrostu dobrobytu narodow oraz czyn
nikiem, ktory umozliwi ostatecznie sprawiedliwy podzial dobr i uslug. 
Dlatego tez mamy obowiqzek: 

• popierac wolny rynek handlu i inwestycji; 
• promowac zachowania konkurencyjne, ktore Sq korzystne dla spole

czenstwa i srodowiska oraz Sq wyrazem wzajemnego szacunku mi((dzy 
konkurentami; 

• unikac zarowno prob, jak i samego udzialu w podejrzanycb korzy
sciach materialnych lub przyslugach majqcych na celu zdobycie przewagi 
nad konkurentem; 

• szanowac materialne i intelektualne prawa wlasnosci; oraz 
• odmawiac przyjmowania informacji uzyskanych w sposob nieuczci

wy i nieetyczny, np. poprzez szpiegostwo przemyslowe. 

WspoJnoty JokaJne 

Jestesmy przekonani, ze b((dqc obywatelami globalnej wspolnoty, mo
zemy wzmacniac te siry reformatorskie i ruchy obroncow praw czlowie
ka, ktore Sq aktywne w spoleczenstwach, gdzie dzialamy. Mamy zatem 
w tych spoleczenstwach obowi'lzek: 

• szanowac prawa czlowieka i instytucje demokratyczne oraz promo
wac je tam, gdzie to jest mozliwe; 

• uznawac prawne zobowi'lzania rzqdow wobec spofeczenstwa Jako 
calosci i wspierac polityk(( publicznq oraz dzialania, ktore maj'l na celu 
promowanie ludzkiego rozwoju poprzez harmonijne stosunki pomi((dzy 
gospodarkq i innymi obszarami zycia spolecznego; 

• wspotpracowac z tymi silami spolecznymi, ktore przyczyniaj'lsi(( do 
podnoszenia poziomu zdrowia, edukacji, zamoznosci oraz bezpieczenstwa 
w mieJscu pracy; 

• promowac i stymulowac trwary rozwoj oraz odgrywac wiod'lC'l roJ(( 
w dzialaniach na rzecz ochrony i poprawy stanu srodowiska naturaJnego, 
a takZe miec piecz(( nad zasobam i naturalnymi Ziemi ; 

• popierac pokoj, bezpieczenstwo, roznorodnosc i spoleczn'l integracj((; 
• szanowac integralnosc kultur lokalnych; oraz 
• bye dobrym obywatelem wspolnoty poprzez fozenie na cele charyta

tywne, edukacyjne i kulturalne oraz sprzyjanie uczestnictwu pracownikow 
w zyciu spolecznym i inicjatywach obywatelskich. 

Lipiec 1994 
(IUII/, Janina Filek 

Tekst drukujemy za laskawq zgod'l The Caux Round Table Secretariat. 
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NIEKOMPETENCJA 

JEST NIEMORALNA 


Z HANNA GRONKlEWICZ-WALTZ, PREZES N ARODOWEGO 

BANKU POLSKlEGO, ROZMAWIA JAROSLAW GOWIN 


JAROSLA W GOWIN : ezy W ag6le istnieje jakiS typ etyki speeyflezny dla 
dzialalnasei gaspadarezej, ezy tez w dzialalnasei tej abawlqzujq te same 
zasady maralne, ea w kazdej innej dziedzinie zyeia ? 

HANNA GRONKl EWICZ-WALTZ: Musz, przyznac, ze boj, si, stwa
rzania dodatkowych "dziesi,ciu przykazan" dla kazdej dziedziny. 80 jesli 
b,dziemy szukac ich dla biznesu, to i dla med ycyny, jesli dla medycyny, to 
i dla nauk scis-lych, li teratury itd. Mysl" ze istnieje po prostu Dziesi,c 
Przykazan, kt6re trzeba si, nauczyc stosowac w kazdej dziedzinie zyc ia. 
To wystarczaj qcy k lucz do tego, aby biznes prowadzic w spos6b etyczny. 

Oczywisc ie , do tego trzeba dodac - zresztq odnosi si, to do kazdej 
ludzk iej aktywnosci - ze "etycznie" to znaczy r6wniez "profesjonainie". 
W Polsce zwraca si, zbyt ma-lo uwagi na to, ze dzia-lanie nieprofesjonalne 
jest tym samym nieetyczne. Dostrzegamy to w odn iesieniu do medycyny, 
bo tu z-lo wyrzqdza ne pacjentowi przez niedouczonego lekarza jest bezpo
srednio zauwazalne, natomiast w ~ ferze gospodarki cz,s to n ie uswiada
miamy sobie, ze niekompetencja posrednio uderza w cziowieka i w jego 
dobro. Tu negatywne skutki ujawniajqsi, cz,sto po latach. Przykiadowo, 
trzeba pami,tac, ze za zycie na kredyt w epoce gierkowskiej jeszcze diu go 
b,dq musia-ly piacic nasze dzieci , a nawet wnuki. 

ezy aznaeza ta, ze sarna kampeteneja wystarczy, by czlawiek interesu dzia
lal W spas6b etyczny? ezy maze jednak pawinien ezerpac z jakiehs zasa 
b6wetyki, tradycji religii? 
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Na pewno sama kompetencja to za malo. Nawiasem mowi'l,c, cz~sto nie 
zwraca si~ u nas dostatecznej uwagi na fakt , ze do fachowego przygotowa
nia biznesmena niezb~dna jest rowniez psychologia - dowodem na to byla 
ubiegl'oroczna panika na gieldzie w Hongkongu, gdzie do glosu doszly 
rowniez czynniki pozaekonomiczne, ktorych nie da si~ rozpoznac bez przy
gotowania psychologicznego. W gospodarce nie wszystko da si~ wyliczyc, 
bo mamy tu do czynienia z wolnym dzialaniem czlowieka, ktory - zwlasz
cza gdy uJegnie presji napit(c zbiorowych - zachowuje si~ w sposob nie
przewidywalny. Wplyw tych czynnikow psychologicznych mozna zaUW3
zyc w przypadku wszystkich wielkich kryzysow gospodarczych. 

Ale psychologia to ciqgle jeszcze wiedza, by tak rzec, "Iechniczna ", ktora 
niewiele ma wspolnego z etykq. 

Mimo wszystko jest to juz wiedza blizej dotycz'l,ca czlowieka. lednak 
jak juz zaznaczylam - w bi znesie nieodzowne jest tez odwolanie si~ do 
wartosci etycznych czy wzorcow tradycji. Uwidacznia si~ to nawet w pra
wie, gdzie pojawia si~ na przyklad formula: "z dolozeniem nalezytej sta
rannosci". Co oznaczaj'l, te slowa? "Dolozyc nalerytej starannosci" to za
chowac si~ tak, jak by si~ zachowal' dobry kupiec. A dobry kupiec to juz 
nie tylko profesjonalista, ale takZe czlowiek, ktory post~puje etycznie. 

S'l, r6Zne poj~cia zasady wspolrycia spolecznego - cz~sto zreszt'l, nad
uzywane - ktore znacznie wykraczaj'l, poza normy obliczalne. Gospodar
ka jest zarz'l,dzana przez czl'owieka i ostatecznie sl'uzy czlowiekowi, za
spokajaniu jego potrzeb - dlatego ten czynnik personalistyczny w dzialal
nosci gospodarczej jest nieusuwalny. 

Ale dopuszcza Pani Prezes takq ewenlualnosc, ze racjon alnosc decyzji 
ekol1omicznych moze klocic si~ z tym, co nazwala Pani zaspokajaniem po
trzeb czlowieka? 

Mysl~ , ze wbrew pozorom istotnych konfliktow nie ma. One mog'l, poja
wic sit( w danym momencie, w okreslonej sytuacji, ale gdy patrzy si~ z dluz
szej perspektywy, okazuje si~, ze interes ekonomiczny i dobra moraIne id'l, 
w parze. Przykladem moze byc ewolucja kapitalizmu: we wczesnej fazie 
d'l,zono wyl'l,cznie do indywidualnego zysku, ale dzi~ki rozwojowi gospo
darczemu kapitalizm przyniosl powszechny (a w kazdym razie szeroki) 
dobrobyt. 

Oczywiscie, rowniez w dziedzinie gospodarczej napotykamy na dyle
maty moraine, ktorych nie da si~ usun'l,c - na przyklad pytanie, czy czlo
wiek niesprawny powinien byc otoczony opiek'l, ze strony sprawnych i ryc 
na ich koszt. To decyzja czysto moralna, ktora ma odbicie w budzecie i rzu
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tuje na cali\. gospodarkl:(. W skali makro prowadzi to do problemu, czy kaz
dy ma r6wne szanse. Nier6wnosc jest gatunkowi ludzkiemu przyrodzona, 
jesli wil:(c chcemy wyr6wnywac wrodzone nier6wnosci (albo takie, kt6re 
pojawily sil:( juz w toku historii czy indywidualnego zycia), to musimy 
zdecydowac sil:( na uruchomienie innych mechanizm6w. Obywatele wsp61
noty muszi\. sobie odpowiedziec na pytanie: "e zy godzl:( sil:(, by kto inny 
zyl za to, co ja wypracujl:(?" W wil:(kszosci PaJ1Stw europejskich odpowiedZ 
brzmi - tak. Moze to nie uswiadamiany owoc dziedzictwa chrzescijan
skiego? Z kolei pytanie moraIne dla korzystaji\.cych ze srodk6w wypraco
wanych przez innych brzmi: czy uczciwie 0 nie sil:( ubiegam? 

Czy decyz)a w tel sprawie ma nalezec do indywidualnego przedsiebiorcy, 
czy tez kweslie Ie powinno regulowac panstwo? 

To wlasnie rola panstwa. Panstwo od pewnych rzeczy sil:( nie odzegna . N ie 
odzegna sil:( od obrony zewnl:(trznej, od utrzymywania bezpieczenstwa we
wnl:(trznego, od zapewnienia publicznej edukacji do pe\'/TIego poziomu, 
i wreszcie nie odzegna sit( od zapewnienia jakiegos minimum opieki tym, 
kt6rzy nie Si\. w stanie utrzymac sil:( sami. Na wykladach dla student6w 
zawsze podkreslam, ze nawet w najbardziej liberalnych gospodarkach swia
ta (jest od tego tylko kilka wyji\.tk6w) istnieji\. trzy dziedziny, z kt6rych 
panstwo nie moze sil:( wycofac: nadz6r nad obrotem publicznym, czyli nad 
gield'L daJej - nadz6r nad instytucjami ubezpieczeniowymi, a wreszcie 
nadz6r bankowy. 

Czy len nadzor wynika z troski 0 calosciowq eJektywnosc gospodarki na
rodowe), czy lez zjakichS przeslanek etycznych? 

[zjednego, i z drugiego powodu. 0 dziwo, stosunkowo najwczesniej wpro
wadzono tl:( zasadl:( w Stanach Zjednoczonych. Po wielkim kryzysie lat 30. 
uznano, ze w tych trzech dziedzinach trzeba przeciwdzial:ac skutkom ry
zykownych posunil:(c, bo nie Si\. one dobre ani dla gospodarki, ani dla poje
dynczego czlowieka. 

Powt6fZ(~ wit(c: na dl:uzszi\. metl:( nie ma konfliktu mil:(dzy racjonalno
scii\. gospodarczi\. a etyki\. Jesli racjonalnosc jest nieetyczna, to jest to cho
ra racjonalnosc. 

A dlaczego biznesmen powinien kierowac sie zasadami moralnymi? Czy 
tylko dlatego, ze na dluzszq mete to mu si~ oplaci ? 
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Dlatego tez. W skrajnej wersji utylitaryzmu mozna powiedziec, ze w ogo
Ie przestrzeganie przykazan si, oplaca, gdyz dzi,ki temu zyskuje si, zycie 
wieczne... 

Ale mowi'lc serio, biznesmen musi liczyc si, z tym, ze stanie wobec 
sytuacji, w ktorej, jesli bt(dzie chcia~ dochowac wiernosci wyznawanym 
przez siebie zasadom etycznym, to poniesie stratt( finansow£t. To test dla 
jego postawy moralnej, poziomu zycia duchowego, milosci blizniego. 

Z drugiej strony, ludzie czt(sto okazuj£t miiosc blizniemu, bo podswia
domie licz'l, ze gdy sami znajd£t sit( w trudnej sytuacji, podobna milosc im 
takze zostanie okazana; moze wartosc moralna takiej postawy jest mniej
sza, ale nie widzt( w niej nic nagannego. Chct(jednak podkreslic, ze nawet 
w swiecie biznesu S£t ludzie, ktorzy kieruj£t sit( motywacj£t moraln£t. 

Mowi Pani Prezes, jakjest. Ale jak bye powinno? Czy elemenl moralny 
powinien bye obecny w caloksztafcie mOlywacji biznesmena? 

Tak, dlatego ze moralnosc to wartosc sarna w sobie, a biznesmen jest przede 
wszystkim czlowiekiem, czyli podmiotem moralnym. 

Wano natomiast zwrocic uwagt( na specyfikt( polskiej sytuacji. My 
nauczylismy sit( oddzielac rozne sfery dzialania, z czym nie mamy do czy
nienia (przynajmniej w tym stopniu) na Zachodzie. Czt(sto wir;;c zostawia
my zasady etyC:;T]~ w donm, a w zyciu publicznym, w tym i w gospodar
ce, przestajemy sit( nimi przejmowac. Ta "schizofrenia" moralna to skutek 
nawykow wyniesionych z czasow komunizmu. Musi jeszcze trocht( czasu 
uplyn£tc, zanim etyka na dobre przeniknie do sfery gospodarki. 

Observmjt( wiele przykladow grup biznesmenow chrzcScijanskich, kto
rzy interesuj£tsit(,jak wygl£tda etyka gospodarcza w krajach rozwinit(tych. 
Istnieje wiele osrodkow samoksztalceniowych, sama bylam wspo~zalozy
cielk£t takiej grupy. 

Na podstawie tego, co Pani Prezes mowi, dochodz~ do wniosku, ie rack 
majq ci, ktorzy twierdzq, ii rygorystycznie stosowane zasady wolnorynko
we same wymuszajq uczciwosc. Czy wlasciwie zinterprelowalem Pani sla
nowisko ? 

W idealnych warunkach rzeczywiscie wolny rynek likwidowalby konflik
ty moraIne. W rzeczywistosci jednak jest to tylko sytuacja modelowa . 
W praktyce, gospodarki nie mozna zostawic same] sobie, dlatego ze, przy
kladowo, ludzie czt(sto przyjmuj£t postawt(; "po nas chocby potop". Nie 
interesuj£t ich dalekosi((zne skutki ich dzialan, d'lz£t do szybkiego zysku 
kosztem mnych. Skra]ny liberalizm jest form£t naiwnej wiary, ze dobro 
zawsze Zwyclt(za. 
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Wroemy jeszeze do roli pa/lstwa w promowaniu moralnosei gospodarezej. 
Na ezym konkretnie moglaby w Polsce polegae taka rola? 

Panstwo przede wszystkim powinno wymuszae jak najwil;{kszi\. profesjo· 
nalnose, unikae eksperyment6w, na przykiad jakiejs utopii "trzeciej dro· 
gi" w gospodarce, bo pewne rozwii\.zania ekonomiczne Si\. uniwersalne. 

A ezy fa uniwersalnosc rozwiqzari oznacza, ie biznesmen dzialajqcy na 
jakims rynku lokalnym moie nie brae pod uwag~ panujqcych w danym 
kraju obyczajow, tradycji, etosu moralnego przyj~tego w danym spolecze/l
stwie? 

Oczywiscie, ze powinien brae te czynniki pod uwagl;{. Widae to zreszti\. na 
przykfadzie obcych inwestor6w w Polsce. lnwestorzy europejscy nasta
wieni Si\. na zysk w dluzszej perspektywie; s'l. gotowi poniese na pocz'l.tku 
straty, by pozyskae przychylnose spo!eczn't, staraji\. sil;{ maksymalnie sza
nowae polskie tradycje i wzorce kulturowe. Natomiast inwestorzy poza
europejscy cZl;{sto nastawieni Si\. na szybkie zyski. W Europie na przykfad 
budzi opory azjatycki styl pracy, gdyz tamtejsi pracownicy na og6! (z wy
ji\.tkiem Singapuru czy Japonii) w maiym stopniu korzystaji\. z zabezpie
czenia socjalnego. 

Dobry przedsil';biorca obserwuje lokalne zwyczaje. Zn6w wracamy do 
tezy, ze na diuzszi\. metl;{ mu sit( to opiaca, co moze kogos razie utylitary
zmem, ale pamit(tajmy, ze altruisci na og61 dziaiaji\. w fundacjach, zas lu
dzie biznesu muszi\. bye nastawieni na zysk. Korzystaji\. na tymjednak nie 
tylko oni sami, ale daji\. zatrudnienie innym, a ze swych podatk6w utrzy
muji\. dziaialnose instytucji panstwowych. 

A czy istnieje sprz~ienie mi~dzy poziomem demokracji a poziomem roz
woju gospodarczego? 

Uwazam, ze tak. Posrednio dowodzi\. tego nie tylko przykiady panstw to
talitarnych, kt6re na diuzszi\. mett( s'l. zawsze niewydolne gospodarczo (do
tyczy to takZe hitlerowskich Niemiec), ale i autorytarnych rezim6w poiu
dniowoamerykanskich. Jak zatem pokazuje historia, przejscie do systemu 
demokratycznego pO'Noduje wzrost gospodarczy. Dobrym przykiademjest 
pod tym wzgll;{dem Chile... 

Jak to? Przeciei Chile przywolywane jest jako sztandarowy przyklad na 
poparcie odwrotnej tezy: za czasow autorytarnych rzqdow generala Pino
cheta gospodarka chilijska rozkwifla. 
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W takiej opinii jest wiele przesady. Sytuacja gospodarcza poprawila si(( 
w por6wnaniu z okresem socjalistycznych rzqd6w Allende, ale - podob
nie jak w Hiszpanii generala Franco - gospodarka chilijska napotkala ba
riery, kt6rych nie bytaby w stanie pokonac bez przejscia do systemu de
mokratycznego. Innym przykladem przywolywanym dla poparcia tezy, ze 
wzrost gospodarczy da si(( osiqgnqc bez reform demokratycznych, Sq Chi
ny. Ale autorzy takich opinii nie zauwazajq faktu, ze poza kilkoma osrod
kami typu Pekin czy Szanghaj, kt6re sqzamkni((tymi enklawami dobroby
tu, poziom zycia w Chinach podni6sl' si(( nieznacznie. 

Bariery system6w totalitamych czy autorytamych biorq si(( chocby 
z niech((ci do otwarcia si(( na zewnqtrz, na obcy kapital, za kt6rym idq 
obce (czyli demokratyczne) wplywy, z niech((ci do globalizacJl. Moim 
zdaniem istnieje wi((c zwiqzek mi((dzy trwafosciq struktur demokratycz
nych a wzrostem gospodarczym. 

A spojrzmy na problemy etyczne w gospodarce z innej perspektywy - z per
spektywy indywidualnego polski ego przedsi~biorcy. Czy jest on odpowie
dzialny wylqcznie za wlasl1qfirm~, czy lei l1a srodowiskach biznesowych 
spoczywa szersza odpowiedzialnosc za interes polskiej gospodarki? Zada
j~ to pytanie zwlaszcza w zwiqzku ze zbliiajqcq si~ integracjq l1aszego kraju 
z Uniq Europejskq. Czy w procesie tym kr~gi polskiego bizl1esu ma;qja
kid zadanie do speinienia? 

Por6wnaiabym to z sytuacjq rodziny. Z jednej strony, zadaniem ojca jest utrzy
manie przede wszystkim wiasnej rodziny. Z drugiej jednak strony, musi on 
miec swiadomosc, ze jego rodzina nie jest samotnq wyspq. Odnoszqc t(( ana
logi(( do Panskiego pytania, powiedzialabym, ze polski biznes powinien 
WfqCzyC si(( w proces integracyjny i przygotowywac nasz kraj na peme uczest
nictwo w rynkach europejskich. Chcqc podjqc konkurencj(( z gospodarkami 
innych region6w, Europejczycy mUSZq si(( zrzeszac i to jest ten element do
bra wsp6lnego, kt6ry w Polsce powinnismy dostrzegac. 

Wjaki sposob srodowiska biznesowe majq przygotowywac spoleczenstwo 
na procesy integracyjne? Czy powinny na przyklad poczuwac si~ do wspol
odpowiedzialnosci za rozw6j nauki, bez kt6rego trudno sobie wyobrazic 
trwaly rozwoJpolskiej gospodarki? 

Obawiam si((, ze jest u nas za maIO kapitaIu, kt6ry byIby w stanie finanso
wac wiele potrzeb nauki. Pojawia si(( tu zresztq osobny i delikatny pro
blem. Pi((cdziesiqt lat komunizmu uniemozliwiio zgromadzenie kapitafu 
rodzimego. Teraz me mozna tego zostawic dziaianiu czystych praw ryn
kowych, lecz trzeba w jakis spos6b harmonizowac interes kapitalu rodzi
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mega i kapitalu zagranicznego. Nie mozna ograniczae si(( do pozyskiwa
nia za kazd'l. cen(( obcego kapitalu. Trzeba go dopuscie, a nawet zdobywae 
ten "najczystszy" i najsolidniejszy, gdyz bez niego dalszy rozw6j kraju 
bylby niemozliwy. Trzeba tez troszczye si(( 0 pomnozenie kapitalu rodzi
mego. Z pewnosci'l. niezdrowa bylaby sytuacja, w kt6rej sto procent Pola
k6w trudniloby si(( tylko pracq najemn'l.. W tym widz(( dzisiaj pewien kon
flikt mi((dzy racjonalnosci'l. ekonomiczn'l. a etyk'l. zbiorow<t., napi((cie mi((
dzy "miee" a "bye", kt6re trzeba roztropnie rozwi'l.zywae. 

Co do finansowania nauki, to interesuj'l.ca wydaje si(( propozycja rz'l.
du, aby finny zagraniczne, kt6re zatrudniaj'l. dobrze wyksztakonych Pola
k6w, dokonywary wplat na Fundusz Nauki. 

Tym, co w oczach duiej cz~sci spoleczenstwa podwai a wimygodnosc prze
mian gospodarczych, jest odziedziczona po PRL-u, a wzmocniona w pierw
szym o/a-esie postkomunistycznej Polski nierownosc szans. Czy widzi Pani 
Prezesjakqs moifiwosc przeciwdzialania ze so-ony panstwa tej nierownosci? 

Ta nier6wnose niew'l.tpliwie istnieje i niew'l.tpliwie jest odziedziczona po 
poprzednim ustroju. Wzi((ia si(( ona st'l.d, ze ci, kt6rzy tego systemu nie wspie
rali, nie mieli szansy awansu. Nie ma co ukrywae, ze maj'l.tek zarz'l.dzany 
przez komllnist6w zostal cz((sciowo sprywatyzowany, i to nie po roku '89, 
ale g16wnie pod koniec lat 80., kiedy czt(se aparatu partyjnego zdala sobie 
spraw((, ze zblizaj'l. si(( historyczne zmiany. Upadek rZ'l.du Hanny Suchoc
kiej doprowadzil do tego, ze przedruiylismy ten proces 0 kolejne cztery lata. 

Czy da si~ tojeszcze nadrobic ? 

Gdy si(( ma wladz((, to zawsze mozna nadrabiae. Ale w moim przekonaniu 
nie wolno tego robie metodami rewolucyjnymi - a wi((c wywlaszczaniem 
- bo takie dzialanie jest nieetyczne i w dodatku szkodzi gospodarce. By1
by to "czysty bolszewizm", przynosz'l.cy zawsze wi((cej szkody nawet tym, 
kt6rzy tego dokonllj'l.. R6wniez wymieniaj'l.c menedZer6w w przedsi((bior
stwach panstwowych, nie nalezy dzialae na oslep, trzeba pami((tae, ze 
wyksztakila sit( tam juz grupa specjalist6w, kt6rzy po proStll przetrwali 
poprzednie cztery lata rZ'l.d6w lewicy. 

Natomiast szans'l. dla obozu "Solidarnosci" jest fakt, ze tymczasem 
zd'l.zylo si(( ju;'~ wyksztakie wiele m10dych os6b, pokolenie profesjonali
st6w, kt6rzy nie pochodz'l. z nadania partyjnego i kt6rzy nie chcq bye od 
nikogo zalezni politycznie. W tej grupie pokl"adam duze nadzieje, ze w swej 
dzial"alnosci b((dzie kierowala si(( zasadami racjonalnosci gospodarczej, 
a wi((c i czystymi regul"ami glY, nakazem sprawiedliwosci. Pozwolifoby to 
uniezaleznie gospodark(( od uklad6w wladzy. 
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A Jakie przyklady zagroien moralnych zwiqzanych z ingerencjq pans twa 
w gospodarkf;! dostrzega Pani Prezes w dzisiejszej Polsce? 

Zgadzam si~ z tymi, kt6rzy twierdzq, ze tam, gdzie decyzja zalezy od 
uznania urz~dnika, tam prawo jest zle. Podpada pod to wszelkie konce
sjonowanie czy licencjonowanie. Jako prezes Banku staram sil( - jesli 
tylko nie jest to konieczne - nie miee takiej wladzy. A jeSli juz taka ko
niecznose zachodzi (bo banki jak na razie Sq koncesjonowane), to zabie
gam ze wszystkich sil, by procedury i kryteria byly jasne. Przykladem 
dowolnosci Sq r6Znego typu ulgi - oczywiscie, czasami trzeba je wpro
wadzae; na przyklad tam, gdzie bezrobocie jest duze, w celu przyciq
gnil(cia inwestor6w trzeba zaoferowae im pewne ulgi. Te niezbl(dne wy
jqtki powinny bye jednak bardzo precyzyjnie okreslone. 

Nie jestem tez przekonana 0 slusznosci wyodrl(bniania w gospodarce 
dziedzin strategicznych; w epoce satelitamej, gdy nic istotnego nie da si~ 
utajnie, wiara, ze panstwo moze tymi dziedzinami zarzqdzac z lepszym 
pozytkiem dla kraju,jest dla mnie mitem. 

ezy uwaza Pani Prezes, ie w pracy duszpasterskiej Kosciola problemy 
gospodarcze brane sq pod uwagr;: w dostatecznym stopniu? 

Absolutnie nie. Dla mnie - mimo wszystkich zastrzezen, kt6re pojawiajq 
sil( wraz z rozwojem wiedzy 0 historii gospodarczej - przekonujqca jest 
teza Maxa Webera, ze w sferze ekonomicznej katolicyzm ze swej istoty 
jest bardziej lewicowy niz protestantyzm. Gdy popatrzy sil( na Francjl(, 
Wlochy, Hiszpanil(, Portugalil( czy Polskl(, zauwazye mozna silne zako
rzenienie tradycji rewolucyjnych, dqzenie do zapewnienia sprawiedliwo
sci juz tu, na ziemi. Podobnie jest z Filipinami, kt6re jako jedyne panstwo 
tamtego regionu nie zalicza sil( do grupy azjatyckich "tygrys6w". 

Oczywiscie w miarl( przeplywu kapitalu czy informacji te r6Znice ule
gajq zatarciu i teza Webera sil( dezaktualizuje. Ale wciqz w polskim Ko
scie1e dostrzegam sklonnosc do pil(tnowania bogaczy jako z definicji nie
moralnych. Ja natomiast uwazam, ze Polska potrzebuje klasy sredniej i nie 
powinno sil(jej potl(piac, ale ewangelizowac. Wiele tezjest obludy: szuka
my sponsor6w akcji koscielnych, a potem w kazaniu wytykamy ich pal
cern. Skoro Chrystus pozyskiwal celnik6w, to znaczy, ze takich ludzi moz
na przemienic duchowo i pozyskac dla dobrej sprawy. 

A sp6jrzmy od drugiej strony: co polscy biznesmeni mogq zaczerpnqc ze 
spolecznego nauczania Kosciola? 
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Na pierwszym etapie tworzenia kapitalizmu istnieje niebezpieczenstwo 
d£tzenia do zysku bez ogl£tdania sit( na czlowieka. Taki "krwioierczy" ka
pitalizm jest bardzo ostro krytykowany w nauczaniu KOSciola i dla wielu 
biznesmen6w moze bye ono impulsem do zastanowienia sit(, w jakim stop
niu ich postt(powanie wobec pracownik6w jest etyczne. Katolicka nauka 
spoleczna przypisuje tei duze znaczenie ochronie pracownik6w przez 
zwi'!.zki zawodowe; choe w dzisiejszym swiecie nie odgrywaj'!. one juz 
takiej roli jak w wieku dziewit(tnastym i pierwszej po1owie XX, to trudno 
mi sit( zgodzie - zreszt'!.jako bylemu dzialaczowi zwi'!.zkowemu - ze pra
codawcy wolno wszystko, czego nie zabrania ustawa. Rol'!. zwi'!.zk6w za
wodowych jest zapewnianie pracownikom podmiotowosci, i nauczanie 
Kosciola przypomina 0 tym. 

A czy Prezes Narodowego Banku Polskiego przeiywa dylematy moraine? 

0, przezywam, przeiywam. Najczt(stszy wi'!.ze sit( z redukcjami zatrud
nienia czy przenoszeniem pracownik6w na nizsze stanowiska. Przezywam 
to wlasnie teraz - muszt( zmniejszye liczbt( oddzia16w, robi'!. to wszystkie 
banki na swiecie i jest to nieuchronne. Oznacza to jednak koniecznose de
gradacji, zawsze bardzo bolesnie odbieranej przez pracownik6w. Niekt6
rzy m6wi'!.: "tak Pani'!. Prezes lubimy, po co nam Pani to robi pod koniec 
kadencji?" itd. Takie decyzje s'!. naprawdt( bardzo nieprzyjemne - prezeso
wi Banku najlatwiej przychodzi k16cie sit( z ministrem finans6w, a naj
trudniej reformowae wlasn'!. instytucji(. Ale dobrego menedzera poznaje 
sit( wlasnie po tej ostatniej umiejt(tnosci. 

Czy zwalniajqc kogos z pracy, przeiywa Pani Prezes tfi! sytuacjfi!jako dyle
mat moralny? 

Zawsze. Nawet gdy zwalnialam osobt(, kt6reJ bardzo nie lubilam i kt6ra 
byla wobec mnie nielojalna. 

J co wtedy pomaga podjqc decyzjfi! - czy wystarczy kierowac sifi! racjonal
nosciq ekonomicznq, czy tei trzeba takq decyzje przemodlic? 

Trzeba. Modlt( sit(, bym podjt(la wlasciw'!. decyzjt(. ModIt( sit( tez w inten
cji zwalnianej osoby. Zycie ludzkie prowadzi Pan B6g. Skoro ta osoba nie 
sprawdzita sit( na obecnym stanowisku i musi odejse, widocznie Pan B6g 
czegos od niej chce ... 

Bardzo dziekuk za rozmowe. 
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CHRZESCIJANIN 

NAAREOPAGU 

GOSPODARKI 


Aniela Dylus 

Jest wiclkim zadanicm naszcgo pokolcnia, wszystki ch chrze
scijan tego czasu, niesc swiatlo Chrystusa IV iycic spolecz
ne . NieSe jc na "wsp6lczcsnc arcopagi" , ogromnc obszary 
wsp6/czcsncj cywili zacji i kultury, pOl ityk i i ckonomii. 

Jan Pawcl II, Homilia w Legnicy, 2 czcrwca 1997 

Areopag starozytny i wsp61czesny 

"Wsp61czesny areopag", na kt6ry chrzescijanie - zach~cen i przez Jana 
Pawla II - maj~ niesc swiatlo Chrystusa, jest pewnym skr6tem myslo
wym, charakteryzuj'l.cym kulturowy, polityczny i ekonomiczny kontekst 
ich Zycia i dzialania. Okres lenie to niew~tpliwie nawi~zuje do doswiad
czenia sw. Pawla na staroZytnym areopagu (por. Dz 17, 16-34). Na tyrn 
wzg6rzu w pobliw Akropolu, b~d~cym politycznym osrodkiem Aten, trwa
ly nie koncz~ce si~ debaty. Atenczycy i przybysze z upodobaniem poswi~
cali czas "albo m6wieniu 0 czyms, aJbo wysluchiwaniu czegos nowego". 
Miasto bylo peIne bozk6w. Filozofowie epikurejscy i stoiccy rnieszali sit<. 
z Zydami i z "boj~cymi si~ Boga". Uzywaj~c dzisiej szej terminologii 
sytuacjt<. areopagu okresla naj pierw pJuralizm pogl~d6w oraz postaw fiJo
zoficznych i religijnych, ale takZe - wolnosc ich gloszenia i otwartosc 
poznawcza sluchaczy. Niczego si t<. tu nie narzuca, nikogo nie zmusza do 
przyjt<.cia cudzego punktu widzenia. Na "wolnym rynku idei" kazdy rna 
szanst<. wygloszenia swego przeslania i przekonania poszukuj ~cych. Sw. 
Pawla potraktowano w tym gronie zrazu z pewn~ nieufnosci'l., j ako dziw
nego "nowinkarza", ale nie zamkni~to s i~ najego naukt<., nie odm6wiono 
mu prawa do prezentacji tego, co ma do powiedzenia. Przeciwn ie, Aten
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czycy sami "zabrali go i' zaprowadzili na Areopag i zapytali : »Czy mogli
bysmy sit( dowiedziee, jak'l to now'l nau kt( glosisz?«" 

Do m'ldrej Pawlowej pedagogiijego slynnej "mowy na Areopagu" trze
ba bt(dzie jeszcze powrocie. W tym miejscu warto zatrzymae sit( na reakcji 
adresatow tej mowy. Jednych setnie ona ubawila. Rozsmieszyla ich zwlasz
cza nauka 0 zmartwychwstaniu. Nieswiadomie zastosowali najskuteczniej
SZq chyba bron zamykaj'lc'l usta glosicielom niewygodnych prawd. Jui: 1a
twiej zniese ucisk i przesladowanie niz osmieszenie czy tei: zaliczenie do 
kategorii zaScianka i ciemnogrodu, a tym samym - spoleczne odrzucenie. 
Bye moze tu tkwi psychologiczne irodlo obrazania sit( wspolczesnych i:arli
wych, lecz ambitnych glosicieli Chrystusa na "zly swiat". Bezpieczniej wow
czas zamkn'le sit( w kr((gu "swoich", podobnie mysl'lcych i czuj'lcych oraz 
podobnie doswiadczonych gorycz'l porazki. Uciqzliwosci dobrowolnie wy
branego getta kompensuje swiadomose przynaleznosci do "malej trzodki" 
wybranych i akceptacja ze strony wsp6lwyznawcow. Izolacja od wrogiego, 
przesmiewczego swiata zapewnia wzglt(dne poczucie bezpieczenstwa. 

Kolejn'l interesuj'lC'l kategoriq Areopagitow S'l ci, ktorzy oswiadczyJi 
sw. Pawlowi: "Posluchamy cit( 0 tym innym razem." Zwykle interpretuje 
si t( ich stwierdzenie jako odmowt( sluchania w ogole, jako kulturalnq wy
mowk((, wybieg, aby opt(dzic sit( od natrt(ta: wiemy, ze nigdy nas nie prze
konasz, ale dlaczego mamy ci 0 tym mowic wprost i odb ierae nadziejt(? 
Mozliwe jestjednak rowniei: powazne potraktowanie ich generalnej goto
wosci sluchania. Mog'l sit( wsrod nich znaleze autentycznie W'ltpi'lcy i po
szukuj'lcy. Przeczuwaj'l, ze "cos w tymjest", ale dzis jeszcze nie S'lgotowi 
zglt(bie nowej nauki . Nie maj'l odwagi, aby pojse za Chrystusem. Przeraza 
ich zwi'lzany z tym wysilek. Nawr6cenie odkladaj'l na p6Zniej. Teraz nie 
maj'l czasu. Ty le innych nauk trzeba jeszcze zwery fikowac, tyle spraw 
zalatwie! Powod odmowy sluchania "tym razero" moze tez tkw ie po stro
nie glosiciela. Udalo mu sit( wprawdzie zaszczepic niejasnq intllicjt( wagi 
przepowiadanej prawdy, ale nie potrafil przekonae do konca. Uzywal nie
wlasciwych argumentow, skompJikowanej retoryki, mowil dziwnym jt(
zykiem, nie przystaj'lcym do naszych kanonow. Jego osobowose przeslo
nila gloszone przeslanie. JesJi "innym razem" ty alba jakis twoj wspolwy
znawca lepiej do nas trafici e - bt(ciziemy uwazniej sfllchac. 

I wreszcie, 0 czym bardzo czt(sto si« zapomina, na Areopagu byli i ta
cy, ktorych sw. Pawel przekonaL "Niektorzy jednak przy1'lczyli si« do nie
go i uwierzyli." Wprawdzie w porownaniu z niektorymi spektakulamymi 
sukcesami dll szpasterskimi wielkich podr6Zy misyjnych Apostola tym ra
zem nawrocenia nie mialy charakteru masowego. Niemniej i trudny mi
syjnie Areopag zostal potraktowany jako wlakiwe miejsce przepowiada
nia Chrystusowej prawdy. Dwa tysiqdecia p6Zniej trudno zreszt'l znaleze 
obszary ewangelizacj i, ktore nie wykazywalyby wszystkich pozytywnych 
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i negatywnych cech Areopagu. Jednym z nich jest obszar gospodarki ryn
kowej. 

Areopag gospodarki 

Klasyczny model rynku idealnego zaklada pluralizm, wolnosc i wie
dz(( podmiot6w gospodaruj'l.cych - cechy, kt6re definiuj'l. sytuacj(( areopa
guo Na rynku doskonalym wyst((puje wielu sprzedaj'l.cych i kupuj'l.cych 
towary i uslugi. Zaden z nich nie dysponuje przywilejami, kt6re umozli
wilyby mu opanowanie jakiegos fragmentu rynku i narzucenie innym swojej 
oferty. Kazdy zainteresowany wymian'l. dysponuje peln'l. wolnosci'l. wej
scia na rynkowy areopag i opuszczenia go. Jest tez w stanie uzyskac odpo
wiednie informacje dotycz'l.ce ceny, ilosci i jakosci d6br rynkowych, istot
ne dla podj((cia wlasciwej decyzji. Aby poznac rynkow'l. prawd~, nie po
trzebuje przy tym zadnych posrednik6w: politycznych czy religijnych . 
Prawda ekonomiczna ujawnia si~ wystarczaj'l.co jasno poprzez ceny, ksztal
tuj'l.ce si(( pod wplywem sil podazy i popytu . Wchodz'l.c na rynek ze swo
im produktem lub wybieraj'l.c wsr6d wielu propozycji kupna t((, kt6ra go 
zainteresowala , okazal si~ przekonany co do jej zalet. Uiszczaj'l.c cen(( 
glosuje, niczym w plebiscycie - "za" wybranym towarem. Moze tez od
rzucic aktualn'l. ofert(( rynkow'l. i odejsc ze slowami: "Kupi(( (lub sprze
dam) ci~ innym razem." 

Sytuacja na rynkowym areopagu ulega ciqglej zmianie. Historia go
spodarcza zna okresy (epoka tzw. kapitalizmu handlowego, pocz'l.tek okresu 
industrializacji), w kt6rych wypracowany przez klasyczn'l. szkol(( liberali
zmu ekonomicznego model rynku doskonalego mniej wi~cej odpowiadal 
rzeczywistosci. Konkretne historyczne formy rynku zazwyczaj jednak da
leko odbiegaj'l. od tego modelu. Rewolucja naukowo-techniczna, rozw6j 
nowych technologii i sposob6w organizacji procesu gospodarczego, za
kladaj'l.ce produkcj(( na wielk'l. skal(( i wymuszaj'l.ce koncentracj(( srodk6w 
produkcji, Sq czynnikami (obok wielu innych) zakl6caj'l.cyml "od strony 
podazy" idealne stosunki rynkowe. Rozne monopole i oligopole wladaj'l.
ce rynkami i manipuluj'l.ce cenami stwarzajq przeciez bariery dla swobod
nego dost((pu do rynku . Podobne zjawiska przemocy rynkowej maj'l. miej
sce "po stronie popytu". Przyklad6w opanowania rynku nawet przezjed
nego tylko odbiorc(( dostarcza chociazby przemysl zbrojeniowy. Ponadto 
w dobie wyszukanych technik zachwalania towar6w pi((kn'l. iluzj'l.jest tez 
konsumencka wolnosc wyboru d6br najlepiej zaspokajaj'l.cych potrzeby. 
Zaprogramowany manipulatorsk'l. reklam'l. cZlowiek nawet nie wie, ze wcale 
nie wybiera tego, czego naprawd(( potrzebuje. Jego koszyk zakup6w wy
pemiajq raczej niepotrzebne blyskotki. Wm6wiono mu, ze bez ich posia
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dania jego prestiz spOteczny zostanie naruszony, a on sam bt(dzie kims 
mniej wartosciowym i nigdy nie dorowna tym, ktorzy go przescignt(li. 

W'ltpliwoSci co do rzekomo autonomicznej prawdy rynkowej pojawi
ly sit( rowniez w zwi'lzku z narastaj'lcym kryzysem ekologicznym. Kla
syczna ekonomia abstrahowala od ograniczonosci zasobow naturalnych 
i stanu srodowiska. Ceny rynkowe do dzis nie w petni uwzgl((dniaj'l "zu
zycie" srodowiska naturalnego, ale takZe otoczenia spolecznego. lnstytu
cje spofeczne (chociazby rodzina) i swiat kultury, jak surowce, rowniez 
podlegaj'l w trakcie procesu gospodarczego swego rodzaju "zuzyciu", 
Podobnie tez bywaj'l mamotrawione, Nie s'ljednak brane pod uwag(( w kal
kulacji kosztow. W ten sposob zapoznany zostaje jeszcze jeden warunek 
rynku doskonalego: aby koszty produkcji obci'lzaly wy1'lcznie konto ku
puj'lcych i sprzedaj'lcych dane dobro, nie zas kogos "trzeciego", nie uczest
nicz'lcego w wymianie. Ekonomiczna teoria tzw. "kosztow spolecznych" 
probuje nadrabiae to przeoczenie klasykow, ale droga do realizacji w pemi 
adekwatnej kalkulacji kosztow jest jeszcze daleka. 

Absolutnie wolny areopag rynkowy moze sit( wydawae pi((kn'L do
broczynn'l i poci<tgaj'lc'l wizj'l gospodarcz'l. Proby powrotu do tej wizji 
w kontekscie wspokzesnej rzeczywistosci technicznej i gospodarczo-spo
fecznej musz'ljednak bye skazane na niepowodzenie. Po totalitamych do
swiadczeniach z gospodark'l planistyczn'l i w okresie gl((bokiego kryzysu 
(czy nawet bankructwa) gospodarki dobrobytu, nieufnie podchodzimy do 
wszelkich koncepcji zakladaj'lcych zwi'lzek polityki z ekonomi'l. Nie da 
si((juzjednak dzis zrezygnowae z gospodarczej aktywnosci panstwa, cho
ciazby w postaci stanowienia tzw, "warunkow ramowych" rynkowych 
dzialan. "Spoleczne oswajanie" rynku przez pans two nie musi przy tym 
zaraz oznaczae "r((cznego sterowania" gospodark'l czy keynesowskiego 
interwencjonizmu. Definitywne pozegnanie sit( z modelem rynku dosko
nalego i w1'lczenie si(( panstwa w zycie gospodarcze wcale nie oznacza , ze 
niczym nie przypomina ono areopagu. Jego oznak trzeba jednak szukae 
w nieco innych miejscach niz w okresie klasycznych pOCZ'ltk6w. ., 

Signum specificum wspokzesnej gospodarki jest chociazby plura
lizm mikro- i makroekonomicznych form gospodarowania, w tym - roz
norodne co do zakresu i sposobu zaangazowanie panstwa w gospodarkt(. 
Zr6Znicowanej rzeczywistosci gospodarczej odpowiada wie lose ekono
micznych koncepcji teoretycznych, a takZe pomys16w i propozycji uzdro
wienia gospodarki.' Ie rozne modele milcz'lCO zakladaj'l przy tym od
mienne filozofie swiata i czlowieka. Zazwyczaj bazuj'l tez na okreslo
nych przekonaniach religijnych. Na przykfad w latach trzydziestych XX 

I Wiclosc "kapitalistycznych" modcli zajmuj1tco charaktcryzujc np, Michel Albcrt. Por. 
Kapilalizm kOl1lra kapilalizm, Krakow 1994, 
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wieku "optymistyczna" epistemologia liberalnej ekonomii (l.e prawda 
rynkowa jest poznawalna przez kal.dego zainteresowanego) zostala za
stqpiona keynesowsk'l epistemologi'l (i antropologi'l.) "pesymistyczn'l". 
Zdaniem Keynesa wolnosc gospodaruj'lcej jednostki musi podlegac roz
s'ldnej kontroli, gdyl. dostt(pna jej wiedza, w oparciu 0 kt6q podejmuje 
ona decyzje, nie zawsze okazuje sit( sluszna z perspektywy dobra spo
lecznego. W pewnych okolicznosciach rynek zafa!szowuje prawdt(. Dla 
jej odkrycia potrzeba wit(c posrednik6w w postaci panstwa, rZ'ldu oraz 
jego ekonomicznych doradc6w. Nie bez powodu nazywa sit( keynesizm 
ekonomi'lpatemalistyczn'l. Wiedza ekonomiczna jest tu bowiem dostt(pna 
i zarezerwowana wyl'lcznie dla elit2 

W og61e calej gospodarce, a zwlaszcza okreslonej polityce gospodar
czej towarzyszy zwykle odpowiadaj'lca jej ideologia. Komunizm byl ide
ologicznym zapleczem gospodarki realnego socjalizmu, zas socjaldemo
kracja uzasadniala panstwowy interwencjonizm gospodarki dobrobytu. Po 
upadku komunizmu i wewnt(trznym oslabieniu socjaldemokracji - utracie 
przez jej idee sily przyci'lgania - u schylku XX wieku l.adnej ideologii nie 
udalo sit( na razie zdominowac gospodarki3 Poniewal. zas "natura nie zno
si pr6Zni", na ideowe zaplec;-:e gospodarki wciskaj'l sit( przer6Zne dziwne, 
krancowo odmienne "ideologie", ezoterycznych sekt nie wyl'lczaj'lc. R6w
niel. w Polsce sprawia to wral.enie "socpostmodernistycznego" chaosll,jak 
to trafnie okrdlil Maciej Zit(ba. Zaiste, pelno tu bol.k6w. Z przejt(ciem 
pali sit( kadzidia przede wszystkim przed bol.kiem mamony. Czesc odbie
ra bOl.ek sukcesu. Pott(l.ny jest bol.ek wladzy gospodarczej i spo1ecznego 
prestil.u. Opr6cz tego, wsr6d obecnych na gospodarczym areopagu nie
malo jest tel. wyznawc6w Boga prawdziwego. 

ldeowy i religijny plura!izm kontekstu wsp6l'czesnej gospodarki po
glt(bia rosn'lca wsp6lzaleznosc stosunk6w gospodarczych. Rynki lokal
ne, krajowe, kontynentalne okazuj'l sit( system em naczyn pol'lczonych 
w jeden wielki rynek swiatowy. Decyduj'lCll. rolt( w tym wzglt(dzie ode
gral rozw6j nowych technik przekazu informacji. Gospodarczy areopag 
obejmuje jul. dzis caly glob ziemski. Wtasnie globalizacja stata sit( zna
mienn'l cech'l gospodarki konca XX wieku. Og6lnoswiatowa konkuren
cja zmusza poszczeg6Jne gospodarki krajowe do dostosowania swych 
struktur do wymog6w rynku swiatowego. Kapital stal Sl\( niezwykle 
mobilny. Dla optymalizacji naklad6w jego wlasciciele lub dysponenci 
dowolnie przenosz'l go do krajow 0 nizszych kosztach sily roboczej 
i mniej restrykcyjnych systemach fiskalnych. Dotyczy to zwlaszcza glo
balnych rynk6w finansowych. Staly sit( one atrakcyjnym miejscem in

2 Por. F. G. Camacho, Der Markl: Geschichte lind Al1thropologie einer soziookol1omi
schen institution, "Concilium" 1997, nr 2, s. 139- J40. 

) Por. M. Vidal, D. Micth, Markt, Ethrk und Religion, tamze, s. J33. 
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westowania. Na rynk~ch pieni((znych i dewizowych mozna znaCZnle 
wi((cej i szybciej zarobie niz przez inwestowanie w "gospodark(( realm\." 
- w produkcj(( d6br i USfug.4 Proces wypierania z areopagu gospodarki 
faktycznej wymiany d6br i uSfUg przez rynki finansowe, nastawione na 
abstrakcyjne pomnazanie pieni((dzy, czyli dominacja tzw. "kapitalizmu 
kasyna" z jego spiral<\. zadfuzenia, stanowi problem sam dla siebie. 5 Trud
no dzis przewidziee wszystkie dfugofalowe spoleczno-polityczne, kul
turowe, religijne skutki tych proces6w. Niew<\.tpliwie wywofaj<\. one jed
nak rosn<\.c<\. konkurencj(( takze na "rynku idei". Na wielk<\. pr6b(( wysta
wione zostan<\. m.in. demokratyczne wolnosci obywateli, zwartose lokal
nej i narodowej tkanki spolecznej, a takZe dziedzictwo religijne. 

Jak w tym kalejdoskopie ofert materialnych i ideowych, nie przebie
raj<\.cej w srodkach konkurencji, pogoni za dobrobytem rna si(( znaleze 
chrzescijanin? Czy "boj<\.cy si(( Boga" maj<\. szans(( dorownania kroku wy
znawcom bozk6w pieni<\.dza i sukcesu? Czy wejscie na areopag gospodar
ki nie wymaga od nich zbyt wysokiej ceny: zfozenia ofiary na oHarzLl ob
cych b6stw? 

"Bye albo nie bye" - obecnym w gospodarce? 

Cytowane na pocz<\.tku wezwanie lana Pawfa II wlasciwie powinno 
rozwiae wszelkie w<\.tpliwosci co do obecnosci chrzescijan na "wspokze
snych areopagach ekonomii". Wielokrotnie, takze w czasie swej ostatniej 
pielgrzymki w Polsce, Papiez mobilizowal nas, aby swiadczye 0 Bogu 
wsz((dzie ina rozne sposoby, gospodarki nie wyf<\.czaj<\.c ("w zakladach 
pracy, w urz((dach")6 Wzywaf, aby wejse w swiat, w pemi w nim si(( za
nurzyc. Ojciec Swi((ty doskonale orientuje si(( przy tym, ze "swiat moze 
bye niekiedy groznym zywiolem", ze rzeczy tego swiata, systemy ekono
miczne, cywilizacja techniczna, konsumizm, fatwy sukces stwarzaj<\. nie
bezpieczenstwo zniewolenia czlowieka. Mimo to nawofuje do konfronta
cji z tym zywiolem. Wierzy, ze ze wzrokiem utkwionym w Chrystusa po
trafimy "stawie czolo zagrozeniom tego swiata"7 

Mimo wielkiego autorytetu duchowego,jakim cieszy si(( Jan Pawer II, 
uzasadnienie: "Papiez kazaf" lub "zalecif" podj((cie chrzeScijanskiej odpo
wiedzialnosci za swiat gospodarki, moze okazae si(( zbyt sfabe. Nie zinte

4 Par. 1. Sehasehing, Wskazul1iu nauki spolecznej Kosciola 110 okres przemial1 systemo
wych - ad kolektywizrnll do gospodarki rynkowej. w: Katolicyzrn spoleczny a Polska wopol
czeSl1a, Warszawa 1997, s. 91. 

5 Szerzcj na ten lemal por. B. Kern, Koloft aujtonernen Fiiften, "Coneilium" 1997, nr 2, 
s. 	 145-J 52 . 

6 Par. homilia w Gorzowic Wielkopolskim, 2 ezerwea 1997. 
7 Por. prLem6wicnic do mladzieZy, Poznan, 3 ezerwea 1997. 
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rioryzowane, czysto heteronomiczne racje na rzecz gospodarczego zaan
gazowania swiadczyiyby zreszt'l. 0 pewnej niedojrzalosci duchowej. By
iyby tez malo skuteczne. S'l.dz((, ze i samemu Papiezowi zalezy nie tyle na 
bezwzgl((dnym posluszenstwie, ile raczej na tym, aby z nim wsp6lmyslec8 

Tym bardziej, ze jego nauczanie nie uchyla wielu waznych pytan pojawia
j'l.cych si« w kontekscie skomplikowanego splotu gospodarczych wsp6l
zaleznosci . 

Pytanie, kt6re pojawialo si(( w historii chrzescijanstwa od jego zara
nia, dotyczylo zakresu gospodarczej aktywnosci "boj'l.cych si(( Boga". Czy 
chrzescijanin moze wchodzic naprawd« do wszystkich obszar6w gospo
darki? Juz uczeni w Pismie zglaszali Jezusowi swe w'l.tpliwosci: "Czy wolno 
nam placic podatek Cezarowi, czy nie?" (Lk 20, 22)9 Slowo "celnik" ucho
dzilo zas w ich opinii za synonim "grzesznika". Tertulian sposr6d zaj((c 
godnych chrzescijanina wyl'l.czyl nie tylko produkcj(( wytwor6w Sluz'l.
cych kultowi poganskiemu, ale i artyku16w luksusowych, takich jak boga
ta bizuteria, szminki, perfumy, zaspokajaj'l.ce ludzk'l. pr6znosc. Mysliciele 
chrzescijanscy przez cale wieki co najmniej z dystansem podchodzili do 
handlu i bankowosci . Utozsamiaj'l.c omylkowo lichw(( z wszelkimi opera
cjami pieni((znymi, bardzo dlugo bezwzgl((dnie zakazywali chrzescijanom 
aktywnosci bankowej. W rezultacie sfery te zostaly zdominowane przez 
niechrzescijan, g16wnie przez Zyd6w. Konflikty ekonomiczne zwi'l.zane 
z nier6wnosci'l.maj'l.tkow'l.przemieszaiy si((z konfliktami etnicznymi i wy
znaniowymi. Zgubne ich skutki odczuwamy do dzis. Jeszcze teraz p1'l.cz'l. 
si(( w naszej swiadomosci niejasne obawy, a niekiedy wr((cz fobie przed 
zydowsko-masonskim spiskiem i mi((dzynarodow'l. finansjer'L kt6ra chce 
nas zniszczyc, wykupic i wyprzedac. Z kolei echa deprecjacji kupieckiej 
profesji znajdujemy nawet w Katechizmie Kosciola Katolickiego. Trudno 
na przyklad zrozumiec, dlaczego akurat handlarze mieliby byc szczeg61
nie narazeni na wad(( chciwosci. Fragment, w kt6rym wyraznie mozna si(( 
doczytac nuty pogardy wobec "brudnego" handlu, pochodzi wprawdzie 
z tekstu Katechizmu Rzymskiego . Nie wiadomo jednak, dlaczego go za
cytowano. Wbrew temu, co nam usiluje zasugerowac nowy Katechizm, 
dzis juz przeciez wiadomo, ze gospodarcze funkcje pracownika handlu 
nie sprowadzaj'l. si((jedynie do tego, aby tanio kupic i drogo sprzedac (por. 
KKK 2537). 

Obecnie od niekt6rych, wyraznie nielegalnych dziedzin Zycia gospo
darczego, jak produkcja narkotyk6w i handel nimi czy tzw. pranie brud

8 Tak<\. postaw« wobee tckst6w papieskich zaleca - w odniesieniu do Cenlesimus Wll1li.j' 
Richard J. Neuhaus. Por. Biznes i Ewal1gelia. Wyzwanie diu cl1I7eScijanina. kapilalisly, Poznan 
1993,s. 103. 

9 Chodzi!o im wprawdzie 0 to, aby "podehwycic Go w mowie" (Lk 20, 20), ale widoez
nie problem godziwosei p!aeenia podatk6w weale nie byl wowezas oezywisty. 
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nych pienit(dzy, chrzescijanie rzeczywiscie powinni trzymae sit( z daleka. 
Ich obecnose w innych sferach, zwlaszcza nastawionych na zaspokajanie 
tzw. sztucznych potrzeb, budzi niekiedy pewne zastrzezenia moraine . Doty
czy to na przyklad rynku uZywek: alkoholowego, tytoniowego. Argumenta
cja przy moralnej ocenie aktywnosci w tych dziedzinach nie moze jednak 
miee charakteru deontologicznego ("nigdy nie" lub "zawsze tak"). Odnosne 
czyny nie Sct bowiem same w sobie dobre lub zle. Ich kwalifikacja moralna 
zaleZy od wielu okolicznosci i od skutkow, jakie WYWofujct. Ta niejedno
znacznose moralna znajduje zresztct wyraz w zroznicowanym i nieco nie
konsekwentnym nastawieniu spolecznym wzglt(dem tych dziedzin. Zrozu
miale oburzenie wywoluje na przyklad natrt(tna reklama papierosow, szcze
golnie skierowana do dzieci i mlodzieZy, czy agresywne techniki sprzedaZy 
alkoholu. Bardziej wyrozumialijestesmy juz wobec plantatorow tytoniu czy 
chmielu, zwlaszcza rodzimych, zas wlasciciele winnic cieszct sit( raczej po
wszechnym powazaniem. Podobnie niejednoznaczny jest stosunek do pro
dukcji zbrojeniowej i handlu bronict. Wspieranie konfliktow zbrojnych i mit(
dzynarodowego terroryzmu rzeczywiscie godne jest pott(pienia, ale zupel
nej likwidacji narodowych sil zbrojnych czy wojskowych paktow obron
nych domagaj'l sit(jedynie skrajni pacyfisci (a przeciez zolnierz bez karabi
nu bylby kukhj). 

Odrt(bnego studium etycznego wymagalaby tez obecnose chrzescijan 
w tzw. szarej strefie zycia gospodarczego. W normalnych, prawidlowo 
uksztaltowanych ramach porzctdku gospodarczego "drugi obieg" wyraz
nie godzi w dobro wspolne spoleczenstwa. Kiedy jednak zycie gospodar
cze jest w peini "uladzone"? Czy pojedynczy poclmiot w ogole jest w sta
nie ocenie na przyklad godziwose systemu podatkowego? Czy zaintereso
wani pollegaln'l dzialalnoscict nie Sct sklonni przeceniae ewentualnych nie
prawidlowosci? Z drllgiej strony podobno minimalne zaspokojenie kon
sumenckich potrzeb w okresie gospodarki realnego socjalizmu mialo miej
sce tylko dzit(ki aktywnosci przedsit(biorczych podmiotow prywatnych, 
zazwyczaj operujctcych na gran icy legalnosci, poza oficjalnym systemem 
arbitralnych, socjalistycznych "regul gry". 

Jeszcze innym problemem, coraz czt(sciej bt(dctcym zrodlem powaz
nych konf1iktow sumienia, jest obecnose w tych galt(ziach lub jednost
kach gospodarki: firmach , spolkach, bankach, urzt(dach, ktorych dzialal
nose jako taka jest spolecznie dobroczynnna i niezbt(dna, ale ktorych strllk
tury z wielu wzglt(dow ulegly wynaturzeniu. Jesli wierzye doswiadczo
nym spowiednikom, i u nas "istniejct ludzie gotowi wycofae sit( z intere
sow, zrezygnowae z wyzszego standardu zycia czy podjcte cit(zsz'l. pract(, 
jezeIi ich aktualne zaangazowanie jest nie do pogodzenia z duz'l. liczbct 

!O P. Kozacki . "W drodzc", 1997, Dr 2. s. I. 
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oszustw, iap6wkarstwem czy systemem mafijnych powiqzan pomit(dzy 
podmiotami gospodarczymi".IO Ci wrailiwi ludzie znajduj<t sit( w sytuacJi 
powainego dylematu moralnego. Zostali skonfrontowani z dramatycznym 
dla nich pytaniem: czy moina pozostae uczciwym w ramach niesprawie
dliwych ukiad6w, w obrt(bie tzw. "struktur grzechu" (por. SRS 36)? Mo
rainy wyb6r "wycofania sit( z interes6w" w konkretnej, trudnej sytuacji 
budzi git(boki szacunek. Nie kwestionuj<tc jego siusznosci w poszc7.eg61
nych wypadkach, warto jednak dodae, ie jest on pewn<t ostatecznosci<t. 
Dowodzi przeciei przegranej zainteresowanego. Tt( dramatyczn'l. decyzjt( 
powinny wit(c poprzedzie pr6by zmiany "grzechogennych" ukiad6w. Zbyt 
czt(sto traktujemy je jako "dane", na kt6re nie mamy iadnego wpiywu. 
Tymczasem wynaturzone struktury bynajrnniej nie na1ei<t do istoty gospo
darki rynkowej . Nie tworz<tjakichs determinizm6w, wobec kt6rychj este
smy zupeinie bezsilni. Nie naleiy ich tei mylie z prawami i ycia gospodar
czego. Podejmuj<tc nieiatw<t walkt(, trzeba jednak dokiadnie obliczye wia
sne siiy (odpornose psychiczn'l., wytrwaiose duchowq), opracowae m<tdr<t 
strategit( i realistycznie obliczye szanst( zwycit(stwa. przede wszystkim zas 
- zdobye sojusznik6w. Samotna ofensywa, emocjonalne, odruchowe re
agowanie na "przemyslne", zorganizowane zio rzadko koncz<t sit( sukce
sem, a dodatkowo groi<t niepotrzebn<t utrat<t sii czy wrt(cz zaiamaniem sit( 
szlachetnego "sprawiedliwego". Wielkoduszna "walka z i:ywiolem", mt(zne 
upominanie sit( 0 godziw<t obecnose na areopagu gospodarki s<t nie do prze
cenienia. Podejmuj<tc ten wysilek, czynimy dobro na skalt( spoleczn<t. Przy
gotowujemy grunt, aby inni nie zostali wystawieni na podobne pokusy. 
Uiatwiamy im sfuibt( bliiniemu na polu gospodarczym. Ponadto malo
duszne wycofanie sit( oznacza odda!lie tego pola innym. Przeciez "nie
obecni nie maj<t racji". 0 fatalnych skutkach pozostawiania calych sfer 
aktywnosci gospodarczej poza obrt(bem promieniowania "Chrystusowe
go swiatla" byla jui mowa. 

W rozwazaniach wok6i udziaiu chrzescijan w gospodarce poz'l.dane 
jest stanowisko trzezwego umiaru w ocenie rynku. Niewskazana - bo nie
realistyczna - jest zar6wno jego bezkrytyczna apologia, j ak i totalne pott(
pienie. I jedno, i drugie krancowe nastawienie grzeszy ponadto niekiedy 
anachronizmem. Legitymizuj<tc rynek, krytykuj<tc go lub zupelnie kwe
stionuj<tc, nawi<tzuje sit( do zamierzchiych stosunk6w gospodarczych i przy
woiuje argumenty, kt6re dawno utraciiy sw<t moc. Bye moze byiy trafne 
·w przeszlosci, ale okazuj<t sit( chybione w odniesieniu do aktualnej sytu
acji gospodarczej. Formufuj<tc wszelkie s<tdy oceniaj'l.ce wzglt(dem gospo
darki, trzeba zawsze miee na uwadze zachodz<tce w niej szybkie przemia-

II Por. A. Lattuada, Positive Bewertung des Marktes aus elhiseher Siehl, "Concilium" 
1997, nr 2, s. 208-209. 
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ny, a takze odnosic sit< nie do idealnego rynku, ale do jego konkretnych, 
historycznych form. II Decyzjt< co do obecnosci na rynkowym areopagu 
podejmuje sit( przeciez zawsze "tu i teraz". Jesli rna to byc dojrzala decy
zja moralna, wymaga najpierw uchylenia pojawiaj'lcych sit< zastrzezen, 
a nastt<pnie przywol-ania racji uzasadniaj'lcych gospodarcze zaangazowa
nie. W naszej refleksji moralnej pytaniu "czy'l" zawsze towarzyszy pyta
nie "dlaczego'l". 

Dlaczego bye obecnym w gospodarce? 

W swietle poczynionych przed chwil'l zastrzezen zadanie adekwatne
go uzasadnienia uczestnictwa chrzeScijan w roznych formach rynku ok a
zuje si t< niewykonalne. W tym miejscu mozna co najwyzej zasygnalizo
wac ogolny kierunek dalszych samodzielnych poszukiwan takich argu
mentow, kt6re uchylal-yby pojawiaj'lce sit( ci<tgle pytania i w<\.tpliwosci. 

Mimo postt<puj'lcej racjonalizacji produkcji wobec pewnych dziedzin 
gospodarczej aktywnosci , zwlaszcza prowadzonej na mniejsz'l ska1t< (rol
nictwo, rzemioslo, drobna v;,ytworczosc, uslugi), ci<tgle aktualne pozosta
j 'l og61noetyczne argumenty przywol-ywane od dawien dawna. Rdzeniem 
i ostatecznym celem gospodarowania jest zaspokajanie ludzkich potrzeb. 
Nasza konstytucja psychofizyczna domaga sit< ci<tglego ich zaspokajania, 
a zatem dzialalnosc gospodarcza jest ostatecznie sluzb'l czl-owiekowi, au
tentyczn'l form'l mil-osci blizniego. lesli produkuj'lc i wymieniaj'lc u:i':y
teczne dobra sami odnosimy przy tym korzysci, jesli kierujemy sit( intere
sem wlasnym, to nie od raw jest on r6wnoznaczny z egoizmem, godz'l
cym w dobro wspolne. Aby utrzymac sit( na rynku, musimy sprostac kon
kurencji. To zas wymaga tworczej inwencji, przedsit(biorczosci, odwagi, 
\'lytrwalosci, uczciwosci, pilnosci i wielu innych cnot. Podejmuj'lc ryzyko 
gospodarowania, mamy wit(c szanst( na samorealizacjt(. Mozemy stac sit< 
lepsi, odkryc i dobrze wykorzystac drzemi'lce w nas talenty. 

Oczywiscie, wszyscy ci, ktorzy na w!asnej sk6rze doswiadczyli pracy 
ponad sily, zle zorganizowanej, nuz'lcej , monotonnej, oglupiaj'lcej, bez
sensownej , a w koncu degraduj'lcej, mog'l wzruszyc ramionami na te ar
gumenty. Dotyczy to glownie pracownik6w najemnych, na przykfad za
trudnionych w systemie tasmowym. lesli mimo rzetelnych wysilkow 
wszystkich odpowiedzialnych za organizacjt( produkcji nie da sit( wyeli
minowac niektorych uci'lzliwych element6w ich gospodarczego zaanga
zowania, wowczas bt(d'l musieli poszukac na jego rzecz j eszcze glt(bszych 
uzasadnien etycznych czy religijnych. Odpowiedzialnosc za egzystencjt( 
WlaSll'l i swoich najblizszych, czasami doslownie: za przezycie, jest - przy 
braku kapitalu umozliwiaj'lcego robienie czegos ciekawszego - racj'l trudn'l 
do odparcia 
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"Sruzba" czy "samorealizacja" dostarczaj'lprzekonuj'lcych argumen
tow jedynie na rzecz tzw. gospodarki realnej. Natomiast z trudem uzasad
niaj'l gospodarcz'l aktywnosc na rynkach finansowych . Wobec "kapitali
zmu - kasyna" i drapieznych rynkow spekulacyjnych sprawiaj'l wrazenie 
romantycznych mrzonek. Wspomniany wyzej ogromny ostatnio wzrost 
obrotow na tych rynkach, ich zdecydowana dominacja w gospodarce swia
towej, rodzi pa1'lce pytanie 0 ich etyczn'lgodziwosc. Cala sprawa jest nie
zwykle skomplikowana. Odpowiedzialny s'ld etyczny wymagalby doklad
nego przeanalizowania nie do konca przejrzystych wspolzaleznosci w tym 
obszarze, dlatego trzeba w tym miejscu powstrzymac sit( od oceny. 

Gospodarowanie zawsze jest wspolnym dzielem wielu podmiotow po
wi'lzanych ze sob'l systemem wielorakich wspolzaleznosci . Jest dzialalno
sci'l spoleczn'l. Dlatego wsrod argumentow na rzecz gospodarczego zaan
gazowania znajdl1j'l si« i takie, ktore wskazuj'l na ow wspoJnototworczy 
i kulturotworczy wymiar calego systemu gospodarczego. Umocni'l one in
dywidualn'lmotywacj«jedynie wowczas,jesli gospodaruj'lcy podmiotjest 
w stanie ogam'lc t« calosc i uswiadomic sobie cZ'lstk« swej odpowiedzial
nosci za jej ksztalt. Do l1czciwego gospodarczego dzialania, w tym - do 
w1'lczenia si« w proces prawidlowego ksztahowania "przedpola rynku" 
w postaci odpowiedniego prawn ego "porz'ldku ramowego" gospodarki, 
moze mobilizowac na przyklad swiadomosc, ze nieprawidlowosci gospo·· 
darcze i zawodnosc "czystego" rynku nierzadko tkwi'l u podstaw wielkich 
kryzysow naszych czasow. mOWn'l odpowiedzialnoSci'l za kryzys ekolo
giczny, za mamotrawstwo zasobow naturalnych i nieuwzgl«dnianie pod
stawowych praw przyszlych pokolen slusznie obarcza si« gospodarkt(. Nie 
moma pozostac neutralnym wobec niej rowniez dlatego, ze jest ona insty
tucj'l spoleczn'l wywieraj'lC'l przemozny wplyw na styl i jakosc zycia po
szczegolnych jednostek i calych spoleczenstw. Kondycja rynku wspolo
kresla losy wolnoSci i sprawiedliwosci taue obszarow pozarynkowych. 

Chrzescijanin poszukiwac b«dzie jeszcze gl«bszych motywacji na rzecz 
swego gospodarczego zaangazowania. Tradycja biblijna umocni go w prze
swiadczeniu, ze w swiecie wiary wszystkie sprawy mi«dzyludzkie, a wi«c 
takZe gospodarcze, S'l wazne. Stworzony na obraz i podobienstwo Boze, 
otrzymal zadanie ksztahowania swiata. Jest ono skierowane do kazdego 
czlowieka i do calych wspolnot. Przymierze na Synaju zobowi'lzuje zas 
do wypelniania nakazow dotycz'lcych calkiem "swieckich" spraw, na przy
klad zapewniaj'lcej egzystencjt( ochrony wl'asnosci. W swietle chrzesci
janskiego przekazu i produkcja, i handel, i pol ityka gospodarcza maj'l zna

12 Dlatcgo rcdakcja "Concilium" tytulowc zdanic cytowancgo ju:i. numcru ( 1997 . nr 2): 
Poza rynkiem nie ma zbawienia? "(AufJerhalb des Markles kein Hei!?) slusznic opalrzyla 
znakicm zapytani a. 
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czenie nie tylko "ziemskie", ale i transcendentne. Oczywiscie, zbawienie 
dokonuje si(( na plaszczyznie religijnej.12 Jest ona jednak zakorzeniona 
w ziemskich strukturach stworzenia, takZe gospodarczych. Wszelkie nie
sprawiedliwosci ziemskie, nawet jesli kr6tkofalowo 1udz'l. ekonomiczn'l. 
rentownosci'l., w ostatecznym rozrachunku szkodz'l. dobru og6lnemu, oka
zuj'l. si(( szkodliwe etycznie. Naruszaj'l. poniek'l.d takZe porz'l.dek zbawczy. 

Chrzescijansk'l. motywacj(( gospodarcz'l. winna tez przenikac "opcja na 
rzecz ubogich". Biedni, poszkodowani, slabi zajmuj'l. wyr6Znione miejsce 
w Biblii. Poniewai nie moina od nich oczekiwac odwzajemnienia si((, pel
nego sprostania wymogom rynkowym, szczeg61nie narazeni S'l. na wyzysk 
silniejszych.IJ Problematyka sprawiedliwego podzialu rynkowych owoc6w, 
w tym: ksztaHowanie struktur gwarantuj'l.cych r6wnosc szans, dotyczy jui 
jednak raczej sposobu chrzescijanskiej obecnosci w gospodarce. 

Jak bye obecnym w gospodarce? 

Wobec kompleksowosci omawianej problematyki odpowiedZ na py
tanie: jak Uako chrzescijanin) bye obecnym w gospodarce? nie moze bye 
wyczerpuj'l.ca (dotyczylo to tei pytan: "czy?" i "dlaczego?"). Tym bar
dziej, ie problemy moraine wybranych obszar6w i sfer zycia gospodar
czego, a nawet poszczeg61nych zawod6w oraz firm S'l. bardzo zr6Znicowa
ne. Zreszt'l. w coraz szerszym zakresie staj'l. si(( przedmiotem szczegOlo
wego namyslu. W takich sprawach jak na przyklad: stosunek do bogac
twa, do placenia podatk6w, do kredyt6w, marketing, reklama, tzw. mob
bing i wielu innych moina odeslac czytelnik6w do licznych opracowan. 14 

R6Zne grupy zawodowe czy stowarzyszenia gospodarcze, swiadome spe
cyfiki dylemat6w moralnych wlasnego srodowiska i zatroskane stanemjego 
ethosu, podejmuj'l. refleksj(( nad SW'l. etyk'l. zawodow'l. oraz sporz'l.dzaj'l. 
kodeksy etyczne.15 Liczne korporacje i firmy zastanawiaj'l. si(( nad funda-

IJ Por. F. ['urger, Gospodarka Iynkowa w Europie skol1cenlrowana na praey, eko logiczlla 
i odpowiedzill/Ila przed swialem ?, w: EtllDpajulra, pro zb. pod red. P. Koslowskicgo, Lublin 
1994, S. 302-]04. 

14 Oto nicktorc tylko tytuty artykut6w w tcgorocznych polskich czasopismach katolic
kich: Raju Ila ziemi nie b~dzie (z M. Zi<;b'l rozmawia A. Gruszccka , "W drodzc", J997, nr 2, 
S. 5-1 3) , Jews i piclIl(ldze (J . Gac, "W drodzc", 1997, nr 6, S. 24-28) , Chrzeseijanin wobee 
podll/kolV (A. Filipowicz, " Przcgl'ld Powszcchny", 1997, nr 3, S. 288-299), Bib/ijnll per
speklywa POiYCZllllill pieni~dzy (D. Rybinska, "W drodzc" 1997 , nr 6, S. 16-23), Markeling 
elyczllY? (A . Krzyminski, "Przcglqd Powszcchny" 1997, nr I, S. 50-61), Milnipu/Il cja mell
,a/Ill/ i ku/furowil (P. Rcmcsz, "W drodzc" 1997 , nr 2, S. 14-1 8), Mobbing - fer/vr p;yehiezllY 
w miejseLi proty (E. Kosmicki, "Przcglqd Powszcchny" 1996, nr 6, S. 340-345). 

15 Rownicz w Polsce probujc s i<; kodyfikowac ctycznc normy aktywnosci gospodarczcj . 
Opracowano jui: np. Kodeks etyki zawodowej doradcow w zakresie publiezllego obrolu pa
picrami wllriosciowymi. Kodeks dobrej prakfyki ball/wwej, Kodeks elyki w dzia/a/nosei go
;podarezej. 

31 

http:etyczne.15
http:wyczerpuj'l.ca
http:silniejszych.IJ
http:religijnej.12


ANIELA DYLUS 

mentalnymi celami swego dzialania, nad filozofi q i aksjologiq, ktora nimi 
kieruje. Dla podniesienia standardu etycznego i minimalizacji zachowan 
nagannych probujq zainicjowac proces instytucjonaJizacji "dobrych oby
czajow". Opracowujq "misje finny" czy regulaminy etyczne swychjedno
stek gospodarczych, powolujq komisje etyczne. 

Dynamicznie rozwijajqcemu si(( ruchowi etyki biznesu towarzyszy re
fleksja teoretyczna. Na uniwersytetach dzialajq katedry etyki gospodar
czej. Powstajq czasopisma fachowe i podr((czniki z tej dziedziny. Rozne 
specjalistyczne instytuty i centra badawcze organizujq sympozja i kongre
sy, prowadzq "treningi etyczne" dla biznesmenow. Znaczqcym dorobkiem 
tych srodowisk jest wypracowanie koncepcj i stakeholder l6 Sfowem tym 
okresla si(( wszystkich, ktorych interesy lub prawa w jakikolwiek sposob 
zwiqzane Sq z dziafalnosciq danego przedsi((biorstwa. Chodzi tu 0 akcjo
nariuszy, menadzerow roznych szczebli, pracownikow najemnych, klien
tow lub ui:ytkownikow, dostawcow, konkurentow, wspolnoty lokalne, na 
terenie ktorych dziala finna , a w kOllCU - 0 cale spoleczenstwo. W ramach 
tej koncepcji probuje si(( przezwyci((zyc zaw((zone rozumienie celu firmy 
i sprowadzenie go do maksymalizacji zysku. Zamiast uprzywilejowanego 
traktowania interesow jednej tylko grupy-wlascicieli, zostajq tez uwzgJ((d
nione sruszne zqdania wszystkich innych zainteresowanych. Oczywiscie, 
kazdorazowe wywazanie aktualnych priorytetow nie nast((puje bezkon
fliktowo. lendak w oparciu 0 wizj(( przedsi((biorstwa, na ktorq sklada si(( 
cala siatka wielorakich relacji, nie da sit( juz zaprzeczyc istnieniu upraw
nionych roszczen roznych podmiotow. 17 

Obok niezaprzeczalnych osiqgnit(c oddolnego ruchu i ciekawych pro
pozycji teoretycznych etyki biznesu takie w tej dziedzinie odnotowuje sit( 
pewne deficyty. Zarzuca si((jej na przyklad zainteresowanie nie tyle etycz
nosciq biznesu, ile biznesem poprzez etykt(. Przeciez etycznosc poplaca, 
moma na niej zrobic niezfy interes! Poza tym nowa etyka gospodarcza 
rozwija sit( w bardzo roznych kontekstach kulturowo-spolecznych. Trud
no niekiedy doszukac sit( w niej chrzescijanskiej inspiracji. Wskutek pa
nujqcego tu pluralizmu pogJqdow, trudnosci wypracowania konsensu kul
turowego, a tym samym - uzgodnienia nawet fundamentaJnych kryteriow 
oceny moralnej, wykazuje ona raczej cechy areopagu. 

Sposobu odniesienia sit( do tej sytuacji,jak i w ogole - strategii postt(
powania na rynkowym areopagu, mozemy uczyc sit( od sw. Pawla. Jego 
niebanalne podejscie do Areopagitow i nam dostarcza cennych wskazo
wek. Apostol nikogo nie pott(pial, nie rozpoczql swej mowy od ostrej po
lemiki. Przeciwnie, nawiqzujqc do napisu "Nieznanemu Bogu" najednym 

16 Brak dot'l.d zadowaJaj'l.eego polskiego odpowiednika tego slowa. Najbardziej trafne 
Jest chyba okresIcnic "nosiciel ryzyka". 

17 Por. A. Lattuada, art. cyt., s. 213-216. 
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z oltarzy, pochwalif Atenczykow: "widzt(, ze jestescie pod kazdym wzglt(
dem bardzo religij ni". Trzeba zatem docenic i zaakceptowac wySifki wszyst
kich ludzi "dobrej woli" , podjqc z nimi wspofpract(, cierpliwie wysfuchi
wac ich racji. Niewskazane jest ani fundamentalistyczne forsowanie swych 
racji, ani pospieszne "synkretyczne zbratanie". Nie mozna tez ukrywac 
swych poglqdow. Stanowcze, choc pefne zyczliwosci i szacunku dla Sfll
chaczy jest Pawlowe oswiadczenie: "Ja warn gioszt( to, co czcicie, nie zna
jqC" (por. Dz 17, 22-23). Owo "gfoszenie" okazuje sit( jednak w koncu 
nieuniknione. Znamiennym tytufem - pytaniem retorycznym - opatrzYfa 
redakcja "W drodze" wywiad z Hannq Gronkiewicz-Waltz: Czy moina bye 
katolikiem i nikomu 0 (ym nie mowiC? Pani prezes NBP zas przekonuje: 
"Najwazniejsze jest bycie alltentycznym C.. ) Nalezy byc po prostu sob<t, 
zaniechac jakiegos natrt(tnego moralizatorstwa, nawracania Sif<t, bo to ni
czego dobrego nie przynosi."IS 

Rynek nie ostoi sit( bez moralnosci, potrzebuJe takZe indywidualnego 
swiadectwa swieckich chrzescijan. Wfasnie oni powinni, jak zauwaza Jan 
Pawel II, i to "we wfasnym imieniu, ale jako wiemi cZfonkowie Kosciofa, 
rozwijac ( ... ) Zycie gospodarcze C ...) zgodnie z zasadami Ewangelii".19 W in
nym miejscu i w odniesieniu do pewnej tylko bolesnej kwestii ubostwa, 
ktore odsfonifo sit( w dobie dynamicznego rozwoju gospodarczego nasze
go kraju, Papiez przypominal 0 obowiqzku mifosci, niesienia pomocy na 
miart( mozliwosci kazdego z nas. Jednoczesnie wskazaf na inny obszar 
gospodarczej aktywnosci chrzeScijan: n Jest obowiqzkiem ZWfaszcza tych, 
ktorzy sprawujq wfadzt(, tak zarzqdzac dobrem wspolnym, takie stanowic 
prawa i tak kierowac gospodarkq kraju , aby te bolesne zjawiska zycia spo
lecznego znalazfY swoje wfasciwe rozwiqzanie"20. 

To indywidualne oraz strukturalne podejscie dotyczy wszystkich za
gadnien spo-teczno-gospodarczych. Etyka biznesu oprocz pfaszczyzny mi
kroetycznej Czachowan, postaw, cnot czy indywidualnego "swiadectwa") 
oraz makroetycznej C organizacja cafe go porzqdku gospodarczego, i to nie 
tylko w skali gospodarki narodowej, ale i ponadnarodowej) wyr6Zniajesz
cze tzw. meso-etykt(, zajmujqcq sit( prawidfOWq organizacjqjednostek go
spodarczych Cwspomniana koncepcja stakeholder nalezy do tej sfery re
fleksji etycznej). Bardzo pozqdana jest aktywna obecnosc chrzescijan we 
wszystkich tych obszarach. 

N ie traktujemy zazwyczaj zmudnych WYSifkow wok6f reglllacji zycia 
gospodarczego, np. obmyslania skutecznego ustawodawstwa antymono
polowego, wfasciwego systemu podatkowego, kredytowego, monetame

18 e zy moi l/a bye kalolikiem i nikomu 0 lyl7ll1ie nll)wic?, z H. Gronkicwicz-Waltz rozma
\Via J. Grzcgorczyk, "W drodzc" 1997, nr 6, s. 9. 

19 Przcslanic do biskupow z Konfcrcncji Episkopalu Polski, Krakow 8 czcrwca 1997. 
20 HomiJia w Lcgnicy, 2 czerwca 1997. 
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go ezy ubezpieezen spoiecznych i w og61e stanowienia ram dla gospodar
ki jako dziaiania w obrt(bie pola moralnego. Tymczasem tylko rynek 
instytuejonalnie uregulowany jest w stanie dobrze wypdnie swe funkeje 
siuzby dobru wsp6lnemu. R6wniez na wintegrowaniu rynku w pewien 
projekt poli tyezny, kt6ry zapobiega jego wynaturzeniom, a nie tylko na 
osobistym nieuleganiu bozkom mamony i sukcesu, polega niepoddawanie 
sit( rynkowej hegemonii. Takie "oswajanie" rynku rzeczywiscie ma cha
rakter (makro-) etyczny. Jego ideami przewodnimi Sq takie kategorie, jak: 
dobro wsp61ne, sprawiedliwose, solidamose, wolnose i odpowiedzialnosc. 

Z wieJoma makroekonomicznymi problemami wspokzesnego swiata 
nie poradzi sobie ani osobista doskonalosc moralna i zaangazowanie reli
gijne, ani sam rynek. Mqdrych polityeznych rozwiqzan, ito w skali po
nadnarodowej, domaga sit( choeiazby slepy zauiek mit(dzynarodowego 
zadfuzenia czy proces globalizacji gospodarki. Zdaniem specjalistow zgub
ne skutki globalizacji (drastyczny wzrost bezrobocia, groiba zalamania 
"panstwa spotecznego") pojawity sit( wiasnie dlatego, ze gospodarka "wy
mknt(ia sit(" z dobroezynnego wpiywu panstwowego "porzqdku ramowe
go", a nie udalo sit(jej dotqd wprZqC w jakis kontynentalny czy swiatowy 
lad polityczny - bo go po prostu nie rna. Europejczycy pokiadajq pewnC\.. 
nadzit 'jt( w strukturach Unii Europejskiej, zwlaszcza w unii walutowej, 
przewidujC\..eej dla panstw czionkowskich wsp61nq politykt( monetarn'l.., fi
nansowq i podatkowC\... Unia Europejska bynajmniei nie jest koniem tro
janskim otwierajqcym globalizacji drogt( do Europy, jak sit( niekiedy su
geruje. Przeeiwnie, stwarza szanst(, jesli nie zatrzymania, to przynajmniej 
wsp61ksztahowania tego proeesu. 21 

Trudno przecenie spoieczno-etyczne znaczenie dziaian instytucji po
litycznyeh w piaszczyznie makroekonomicznej. Niemniej, zgodnie z za
sadC\.. pomocniczosci, nie mogC\.. one we wszystkim zastt(powae spoieczen
stwa obywatelskiego. Powinny raczej zagwarantowae warunki umozliwia
jqce wyzwoJenie wielorakich form oddolnej aktywnosci spo1ecznej (ruch 
konsumencki, samopomocowe inicjatywy spoieczno-gospodarcze, rozne 
organizacje pozarzC\..dowe i grupy wolontariatu) zmierzajC\..cych ku temu 
samemu celowi: uladzeniu rynku. Takim warunkiem jest chociazby nieza
lezny od wpiywu sd rynkowych system komunikacji, stwarzajqcy plasz
czyznt( swobodnej wymiany poglC\..d6w na temat godziwych ce16w w 2Y
ciu publicznym i sposobow skutecznego ich urzeczywistnienia. Instytucje 
polityczne powinny tez zabiegae 0 skoordynowanie tych inicjatyw z dzia
ianiami panstwowymiY 

2 1 Por. 1. Hom eyer, Zur wirlschajilichen ulld svziulen Luge, " Die neue Ordnung" 1997, z . 
2, s. 92-93. 

22 Por. A. Lattuad a, art. eyt. , s. 213. 
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W dziatalnosci tzw, "trzeciego sektora", od pewnego czasu niezwykle 
aktywnego we wszystkich zachodnich spoteczenstwach kapitalistycznych, 
poklada si(( wielkie nadzieje na uzdrowienie gospodarki, a przynajmniej 
na zlagodzenie jej wynaturzen, "Trzeci sektor" tworz'l. niezliczone organi
zacje samopomocowe tych wszystkich, dla ktorych zabrakto miejsca wsrod 
elit ekonomicznych i politycznych ("pierwszy sektor") oraz wsrod zorga
nizowanych w zwi'l.zki zawodowe pracownikow najemnych ("drugi sek
tor') Wspolnie realizuj'l. rozne altematywne projekty spoleczno-gospo
da;-cze, gtownie dla zaspokojenia lokalnych potrzeb, Chodzi tu na przy
klad 0 spotdzielnie kredytowe, produkcj(( na mat'l. skale:< artykulow spo
zywczych, wspolne prowadzenie niewielkich sklepow czy stolowek. Bo
gate S'l. tez nieformalne inicjatywy spoleczne "trzeciego sektora"; domy 
dziennego pobytu dla potrzebuj'l.cych, osrodki dla narkomanow, imigran
tow, centra szkoleniowe i poradnictwa, szkoly ludowe i wiele innych. 

W pewnych kr((gach naukowych ten nowy, pr((zny ruch spoleczny 
witany jest wr((cz entuzjastycznie. Wskazuje si(( na jego potencjal wspol
nototworczy, lokalne zakorzenienie, odkrycie zapomnianej wzajemnosci 
i dobrowolnosci, ksztahowanie "cieptych" relacji spotecznych .23 Na przy
klad w opinii Karla Polanyi naprawy wspo1czesnego spoleczenstwa nie 
zapewni ani wzrost gospodarczy, ani sprawiedliwy podziat dobr, ale wta
snie ponowne zintegrowanie aktywnoscl gospodarczej z zyciem wspolno
towym, odbudowa ethosu solidarnosci i kultury wspolpracy24 lakkolwiek 
obiecuj'l.ce i wazne bytyby inicjatywy "trzeciego sektora", zwi'l.zanego 
zazwyczaj ideowo z amerykanskim komunitaryzmem, w ocenie jego roli 
spo1eczno-gospodarczej nie mozna jednak ulegac swego rodzaju romanty
zmowi spotecznemu - przestrzegaj'l. inni. Z uwag'l. trzeba sledzic rozwoj 
tego ruchu, aby w por(( zapobiec ewentualnemu powstaniu "spoteczenstwa 
zwi'l.zkowego" (Verbiindegesellschaft) i "wladzy funkcjonariuszy" 2 5 

Nie da si(( wykluczyc mozliwosci takich wynaturzen (nie rna na ziemi 
rzeczy doskonalych). Sluszny jest zatem postulat czujnej obserwacji ewo
lucji "trzeciego sektora". Na pewno jednak na areopagu niezliczonych jego 
organizacji jest miejsce dla chrzescijan. Zache:<t(( do aktywnosci w ich ob
r«bie znajdujemy tei na kartach encyklik spolecznych. Dostrzega sie:< bo
wiem, ze owe "spo1ecznosci posrednie dojrzewaj'l. (. ..) jako prawdziwe 
wspolnoty osob i umacniaj'l. tkank« spolecznq, zapobiegaj'l.c jej degrada
cJi,jak'l. jest anonimowosc i bezosobowe umasowienie, niestety cz«ste we 
wspo-lczesnym spoleczenstwie. Osoba ludzka zyje i »podmiotowosc spo

23 Par. G. 8aum, ienseils des Markles: Das Wi/chs tum des injormellen Wirtschajissek
tors , "Concilium" 1997 , nr 2, s. 160-166. 

24 POr. K. Polanyi, The Greut Transformation. Polit ische und iikol1omische Urspriinge 
von Gesellscha/ien unci Wirtschajissystemen, Frankfurt a. M. 1978. 

25 Por. L. Roos, DIIS Wort der Kirchen, "Die neue Ordnung" 1997, z. 2, s. 110. 
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leezna« wzrasta wtedy, kiedy wiele r6znyeh relaeji wzajemnie sit( ze sob'l 
sp lata" (CA 49). 

Rozpatrywane tu sposoby "etyeznej" obeenosei na rynku: rueh i teoria 
etyki biznesu, indywidualne swiadeetwo milosei blizniego, humanizaeja 
przedsit(biorstwa, projekty polityezne gospodarezego "porz'ldku ramowe
go" (ezyli mikro-, meso- i makroetyka), iniejatywy "trzeeiego sektora", 
niezaleznie od tego, ezy poehodz'l z inspiraeji ehrzeseijanskiej czy poza
chrzeScijanskiej , wskazuj'l na powszechne dzis przeswiadezenie, ze rynek 
bazuje na potenejale, kt6rego sam z siebie nie jest w stanie stworzyc. Czt(
sto eytowana zasada, kt6q Wolfgang Bockenforde odni6s1 do nowozytne
go pans twa demokratyeznego (ze nie potrafi ono ani zabezpieczyc, ani 
tym bardziej stworzyc moralnyeh przeslanek, na kt6re jest zdane), doty
czy w rownej mierze gospodarki rynkowej . Zreszt'l wieley przedstawieie
Ie mysli ekonomieznej doskonale zdawali sobie z tego sprawt(. Jednak w do
bie "ekonomistyeznego" dueha ezasu pewne fragmenty ich dorobku uJe
gly zapomnieniu. I tak na przyklad wybitny przedstawieiel ordoliberalnej 
szkoly freiburskiej , Wilhelm Ropke, pisal w 1955 roku: "Okazuje sit(, ze 
zimny swiat czystego interesu ezerpie z rezerw moralnych. Na nich sit( 
opiera i z ich powodu upada. S'l one wazniejsze niz wszystkie prawa go
spodarcze i zasady ekonomiczne. Rynek, konkurencja, gra podazy i popy
tu nie tworz'l tych rezerw, ale je zuzywaj'l' Musz'lje pozyskiwac z obsza
r6w pozarynkowych."26 Jeszcze wczesniej, bo w 1930 roku, John M . Key
nes w wykladzie Moi liwosci gospodarcze naszych wnuk6w zarysowal wi
zj t( przyszlosci swiata, w kt6rym ekonomiczny problem ograniczonosci 
d6br zostanie rozwi'lzany dzi t(ki temu, ze "udzielimy glosu moralnosci", 
ze odwazymy si t( przypisac pieni'ldzu jego wlasciw'l pozycj t( srodka, a nie 
celu. Jego zdaniem przyszlosc nalezy do krolestwa wolnosci i moralnosci, 
a nie koniecznosci ekonomicznych . W nowym, przyszlym spoleczenstwie 
powr6cimy do najtrwalszych i najsluszniejszych zasad tradycyjnej religii 
i enoty. Bt(dziemy wiedzieli, ze chciwosc jest wad'l, lichwa przestt(pstwem, 
a milosc do pieni'ldza - niegodziwosci'l i ze ci, kt6rzy naprawdt( krOCZ'l 
drog'l cnoty i zdrowego rozs'ldku, nie musz'l myslec 0 przyszlosci . Za
konczenie tego \.\fykladu brzmi prawie eschatologicznie: "zaprawdt( nowe 
spoleczenstwo juz sit( rozpoczt(10"27. 

Przyblizanie jego realizacji, tzn . "podkladanie" moralnych fundamen
tow gospodarki , rewitalizacja podstawowych wartosci, na kt6rych opiera 
sit( rynek: wolnosci, solidamosci , pomocniczosci , sprawiedliwosci , jest za
daniem na wskros chrzescijanskim. Kosci61 i przez swe nauczanie, i przez 

2 (\ W. Ropkc, Grunulexle zur Sozia/en Marktwirlschajt, prozb. pod red. W. Stiitzel, Stutt
gart 198 1, S. 439-450. 

27 Por. J. M. Keynes, Ensayos de persuasion, Edit. Critiea, Barcelona 1988, s. 331 -333; 
cyt. za: F. G. Camacho, art. eyt., s. 142-144. 
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aktywnosc laikatu, a przede wszystkim przez sw6j mistyczny potencjal 
modlitwy i zycia sakramentalnego jest w stanie znacz(tco przyczynic si~ 
do powlqzania na nowo rynku z elhosem. Najpierw j ednak daje ludziom 
"motywy Zycia i nadziei", budzi zaufanie do przyszlosci oraz wol~ ksztal
towania nowego, sprawiedliwego spoleczenstwa. 

AN lELA DYLUS. prof.. kierownik Katedry Etyki Gospodarczcj na Wydzialc KOSciclnych 
Nauk Historycznych i Spo!ccznych ATK . Wyda!a: Problematyka elyki nauki u przedstaw/
deli szkoly Iwowsko-warszawsk/ej (1987). Moralnose; k/'Glicowa jako problem dla ka/olic
k/ej nauld spoleczl1ej (1992). Gospodarka. Mora/noH:. ChrzeScijwislwo (1994). 
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SLOWEK 

KILKANASCIE 


Czeslaw Por£2bski 

1. SJowniczek terrninow dotyczl!cych globalizacji 

Jakie jest "dyskursywne" znaezenie "globalizaeji", dose l'atwo powie
dziee: "globalizaeja" jest z pewnosei'l.jednym z tyeh sl'ow-kluezy, ezy moze 
raezej sl'ow-wytryehow, przy pomoey ktoryeh staramy si« uzyskae rOZUlTI
ny dostf(p do sensu przemian, jakie ogaruf(fy ludzkose po roku 1989. "Glo
balizaeja" rna wif(e znaezenie epokowe: eal'a epoka postkomunistyczna wi
dzi w niej podstawowe narzf(dzie schematyeznej samointerpretacji. Podobne 
znaczenie w epoce poprzedniej mial'y zwroty "zelazna kurtyna", "zimna 
wojna" ezy "wolny swiat". 

o odpowiedz na pytanie, czymjest globalizacja w rzeczy samej , a nie 
w dyskursywnych sehematach, znacznie trudniej. Gl'owny pogl'l.d, ktory 
chcf( tutaj przedstawie, polega na tym, ze sens rzeczowy "globalizacji" 
mozna uchwycie dopiero wtedy, gdy uzna sif(, iz skfada sif( na ni'l. bardzo 
niejednorodny zbior zjawisk, procesow, tendencji widocznych w Zyciu eko
nomicznym, spol'ecznym i politycznym wspokzesnego swiata. 

Ow zbior da sif( charakteryzowae na wiele roznyeh sposobow. 1edna 
z mozliwych recept: wybrae kilkanascie sl'ow uZywanych najczf(sciej w opi
sach rozmaitych aspektow globalizacj i, zdefiniowae ich znaczenie, a na
st((pnie - czy tez niejako po drodze - probowae odpowiedziee na podsta
wowe pytania jej dotycz'l.ce : pytanie 0 jej genezf(, pytanie 0 jej najwaz
niejsze przejawy i pytanie 0 jej perspektywy. 1ak tatwo sif( domyslie, tf( 
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wlasnie recept(( zastosujemy ponizej w nadziei na to, ze taki slowniczek 
terminow dotyczqcych globalizacji nie tylko ubtwi rozstrzygni((cie kwestii, 
czym jest globalizacja, ale tez b((dzie pomocny w rozwazaniach nad etycz
nymi problemami, ktore pojawily si(( bqdz nasiliry w obecnej epoce. 

o to, czymjest globalizacja, i 0 jej ocen((, spierajq si(( autorzy ekono
micznych i politycznych prognoz, publicysci , a takze filo zofowi e. Mozna 
sqdzic na przyklad, ze dla wielu tzw. komunitarian impulsem dla rozwa
zan filozoficznychj est w cz((sci wlasnie poglqd na natur(( globalizacji j ako 
jednego z glownych zagrozen dla autentyzmu ludzkich wspol not. 

Niektore sposrod licznych problemow moralnych, jakie pojawiajq si(( 
w zwiqzku z globalizacjq, stajq si(( przedmiotem rozwazan prowadzonych 
na terenie "etyki biznesu" . Ta stosunkowo mloda dyscyplina, wykladana 
juz w wielu krajach na wyzszych uczelniach ekonomicznych, zacz((la si(( 
rozwijac w latach osiemdziesiqtych najpierw w Stanach Zjednoczonych, 
a nast((pnie w Europie i Japonii. Podobnie jak inne "etyki partykulame"
etyka ekologiczna czy bioetyka - etyka biznesu wyrasta z przekonania 
o tym, ze zmieniona w wyniku przemian cywilizacyjnych sytuacja czlo
wieka w swiecie wymaga pogl((bienia refleksj i moralnej nad jego dzialal
nosciqpraktycznq. W przypadku etyki biznesu mamy wi((c na przyklad do 
czynienia z rozwazaniami nad zakresem moralnej odpowiedzialnosci, jakq 
przedsi((biorczosc przyjmuje wobec swego blizszego i dalszego otocze
nia, wobec klientow, dostawcow, kooperantow, konkurent6w, wspolnot 
lokalnych i regionalnych, wobec wspolnoty politycznej i globalnej. "Ety
ka biznesu" powstaje w znacznej cz((sci w wyniku kooperacji pomi((dzy 
osrodkami akademickimi a r6Znymi srodowiskami zawodowymi. Tym tlu
maczy si(( si((ganie przez "etyk(( biznesu" do "analizy przypadku" jako 
szczeg61nie przydatnego narz((dzia rozstrzygania zawilych kwestii moral
nych , kt6re mnozy przedsi((biorczosc uprawiana w skali globu : biznesme
ni przedstawiajq znane sobie z praktyki przypadki , formuluj qc nie.lako pros
bf( 0 ich rozpatrzenie i 0 wskazowki, kt6re pozwolq znalezc rozwiqzanie 
w sytuacjach podobnych. . 

2. Podloie i przyczyny globalizacji 

Gdy mowa 0 genezie globalizacji, czyli procesu - powiedzmy dla uzy
skania wst((pnego porozumienia - w wyniku kt6rego niezwyklego przy
spieszenia doznal "przeplyw" towar6w i uslug, os6b i kapita16w, techno
logii produkcyjnych i wynalazk6w pomi«dzy r6znymi region ami gospo
darczymi, panstwami i carymi kontynentami, najcz((:kiej wskazuje si« naj
pierw na znaczenie "dekomunizacji " - rozpadu systemu panstw ko
munistycznych . "Upadek muru berlinskiego" pociqgnql za sobq upadek 
r6znego rodzaju barier, ktore sprawialy, ze na duzej pobci swiata poj((cie 
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"wolnosci gospodarczej" byio pozbawione praktycznego znaczenia, Upa
dek systemu "realnego socjalizmu" nie jest wszaki:e rownoznaczny z uwol
nieniem swiata od "dziedzictwa" pozostawionego przez ten system, Na
wet w krajach najbardziej zaawansowanych w procesie transfonnacj i ustro
ju gospodarczego trwaj<tliczne i uci<tzliwe "ostance" dawn ego porz<tdku , 
Nie wolno tez zapominac, ze w Chinach wiadza polityczna pozostaje do
men<t partii komunistycznej, ktora zezwala tylko na bardzo osobliwie do
zowan<t "liberalizacj((" gospodarki, 

Innym terminem, jaki pojawia si(( w rozwazaniach nad genez<t globa
lizacji, jest "d ere g u 1 ac j a", Mianem tym opatruje si(( cafY zesp6{ posu
ni((c politycznych i rozstrzygni((c ustawowych, ktore - zWfaszcza w kra
jach ekonomicznie rozwini((tych - mialy na celu usuni((cie nadmiaru roz
nego rodzaju ograniczen, kr((puj<tcych swobod(( stosunkow gospodarczych, 
Dla przyspieszenia globalizacji szczegolne znaczenie miaia de r e gu 1 a
cj a rynkow kapi talowych, Oto obserwacJa znawcy tych zagadnien: 

Do lat sicdcmdzicsiqlych sprawowana byla szcroka kon lrola nad rynkami kapilal6w 
IV wi<;kszosci wysoko rozwini<;tych kraj6w, Faktcm jcst, ic porozumicnic z BrCllon-Woods, 
klore nakazywalo sygnalariuszom unikac res tryk cj i w biez~cych platnosciach zagranicznych, 
zczwala lo na kontrol<; mi<;dzynarodowych um6w na podstawic przcpis6w artykutu IV. (",) 
System kontroli mi~dzynarodowych rynk6w kapilatu ulcgl w latach sicdcmdzicsi~lycb stop
niowcj crozji, a calkowitc jcj znicsicnic naslwilo w latach osicmdzicsiqtych, Przy koncu 
ubicglcgo dziesi<;ciolccia prywatni wlasciciclc kapilal6w w wi<;kszosei kraj6w przcmyslo
wych cicszyl i si<; prawic calkowitq wolnosciq nabywania aktyw6w zagranicznych, I 

Przyj((cie wielu rozwi<tzan deregulacyjnych bylo konsekwencj<tkolej
nych "rund" negocjacji prowadzonych w ramach GATT (czyli ukladu 
w sprawie cel i handlu, zawartego w 1947 roku przez 23 kraje), Ostatnia 
z siedmiu "rund" - tak zwana runda urugwajska - zakollczyla si(( w Mara
keszu w 1994 roku, Jej owocem byl kolejny etap liberalizacji swiatowego 
handlu: obnizenie stawek celnych, wynegocjowanie warunkow obnizenia 
sUbwencji dla rolnictwa, zawarcie ukladu liberalizuj<tcego wymian(( uslug 
(GATS) oraz ukladu 0 ochronie wfasnosci intelektualnej, Nad wprowa
dzeniem w zycie ustalen rundy urugwajskiej rna czuwac od 1 styczn ia 1995 
roku Swiatowa Organizacja Handlu, 

Z pewnosci<t akceleracja przepiywu kapitaiow, towarow i usiug jest 
w duzej mierze konsekwencj<t"permanentnej rewolucj i komuni
k a cy j n e j", Nowe srodki l<tcznosci, system telekomunikacj i mi((dzyban
kowej , komputeryzacja gromadzenia, przetwarzania i przesylania danych 
finansowych - to tylko niektore z czynnikow, jakie zrewolucjonizowaly 
rynek kapitaiowy, Glowne osrodki tego rynku w coraz mniejszym stopniu 
zlokalizowane s<t w rzeczywistej przestrzeni fizycznej, staj<tc si(( raczej 

I Roman Domaszcwicz, Ekspansja mi~dzynarodowych slOsunko w jinunsowych, "Zcszy
ty Naukowc Unlwcrsytctu Szczccinskicgo", Nr 144, Acla Polilica Nr 7, 1994, s, 14-15, 
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stacjami przekaznikowymi umoiliwiaj'l.cymi dokonywanie w przestrzeni 
informatycznej ci<J.glych operacji finansowych. Permanentna rewolucja 
komunikacyjna obejmuje swym zasi((giem nie tylko dziedzin~ przekazy
wania informacji. Post~py w r6Znych dziedzinach transportu - szybsze 
samoloty i pocictgi, wi~ksze tankowce, sprawniejsze urz'l.dzenia telekomu
nikacyjne - sprawiaj~ ie nawet niewielkie firmy S'l. w stanie prowadzic 
interesy na globaln'l. skal~. 

3. Przejawy globalizacji 

GJ:ownym przejawem globalizacji jest "u n i we r s a liz a c j a" systemu 
gospodarki wolnorynkowej. Likwidacja barier politycznych i prawnych, 
a wi~c dekomunizacja i deregulacja, sprawia, ie "wolny rynek" rozszerza 
swoj zasi((g: jego cZ'l.stk'l. staj'l. si~ regiony, kraje, a taue dziedziny zycia, 
ktore jeszcze do niedawna pozostawal:y na uboczu swiatowej gospodarki. 
Globalny porz'l.dek gospodarczy pozwala na to, ze przedsi~biorstwa staj'l. 
si~ strukturami luznymi, niejako rozproszonymi: wcale cz~sto zdarza si~, 
ze firma w Jednym kraju ma SW'l. ksi((gowosc, w kilku innych swe zaklady 
wytworcze, a jeszcze gdzie indziej gJ:owny osrodek zarz'l.dzania. Uniwer
salny charakter tego porz'l.dku sprawia, ie jedynymi kryteriami decyduj'l.
cymi 0 pozostawaniu pewnego elementu firmy w danym miejscu S'l. wzgl~
dy ekonomiczne. Gdy owe wzgl~dy nakazuj'l. przeniesienie winne miej
sce, nast~puje "d e 10k ali z a c j a": firma instaluje swoj dziaJ:, zaklad czy 
osrodek dyspozycyjny tam, gdzie jej si~ to bardziej optaca. 

Inny rys globalizacji niektorzy nazywaj'l. "d en a c jon ali za c j '1." pro
duktu: produkt najcz~sciej nie ma iadnych znamion umozliwiaj'l.cychjego 
"narodow'l." identyfikacj~. Nie niesie jui informacji 0 tym, ie jest made in 
Sweden, made in France czy made in Germany. A to dlatego, ze zostat 
wyprodukowany po cz~sci tLl, po cz~sci tam, po cz~sci jeszcze gdzie in
dziej, tak ie pewne jest tylko to, iijest made somewhere. leden z autorow 
zajmuj'l.cych si~ globalizacj'l. pisze: "Naprawd~ nie wiem, czy zamawiaj'l.c 
nowy samochod Ford zakupi~ produkt brytyjski, japonski czy europejski. 
W rzeczywistosci b~dzie to zapewne zalezalo od wybranego przeze mnie 
modelu. lednakZe zdaj~ sobie spraw~ z tego, iz nie kupi~ produktu amery
kanskiego, mimo ie sztab gJ:owny koncemu znajduje si(( w Detroit."2 N ie
ktorzy s'l.dz~ ie skoro firmy nie S'l. zwi'l.zane z okreslonym miejscem na 
Ziemi ani za posrednictwem prodllktu, ani wskutek umiejscowienia struk
tur zarz'l.dczych czy finansowych, mozna wtasci wie mowic 0 "d e t e r y t o
r i a I j za c j i" przedsi((biorczosci. 

2 Stephen O'Brian, Bizl1es wobec nowej Jazy wyzwUli elycznych nowej Jazy go;podarki 
rYl1ko wej, w: Paul M. Minus (red.), Etyka w biznes ie, PWN, Warszawa 1995, s.20. 
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Owa deterytorializacja przedsit<biorczosci wi<\.ze sit< z inn<\.jeszcze, waz
n<\. zmian'l., jak<\. jest "d e mat er i a liz a c j a" gospodarki swiatowej . Zna
czenie ekonomicznej dematerializacji polega mit<dzy innymi na tym, ze 
niepomiemie wzrasta rola transakcji czysto finansowych. Obr6t gospo
darczy w skali swiata w coraz mniejszym stopniu pol ega na wymianie pro
dukt6w przemysru cz;y rolnictwa, a w coraz wit<kszym na operowaniu "pro
duktami bankowymi" czy finansowymi: bonami skarbowymi, obligacja
mi, akcjami, pozyczkami, odsetkami od pozyczek. Mniej waz<\. w gospo
darce swiatowej takie elementy materialne, jak grunty, surowce czy ma
szyny. Nabieraj<\. zas znaczenia jej el ementy nie zwi<\.zane z przetwarza
niem materialnego substratu: wiedza naukowa, dostt<p do informacji, re
klama, cala sfera usrug cz;y wlasnie sfera finans6w. 

Ta ostatnia rozrasta si~ w tempie znacznie szybszym niz tempo wzro
stu produkcji materialnej cz;y wymiany handlowej . Same tylko mit<dzyna
rodowe pozyczki bankowe stanowi<\. w krajach najbardziej rozwinit<tych 
sektor przerastaj<\.cy swym rozmiarem finansowym znaczenie mit<dzyna
rodowego handlu. Niezwykle szybko wzrastaj<\. bezposrednie inwestycje 
zagraniczne: jezeli por6wnae pierwsze trz;y lata dekady lat siedemdziesi<\.
tych z ostatnimi trzema latami lat osiemdziesi<\.tych, to okaie sit<, ze bez
posrednie inwestycje zagraniczne wzrosly prawie dziesit<ciokrotnie. Ow 
rozrost sfery finansowej - nazywany przez niekt6rych autor6w "fi nan
Cj a liz a c j <\. " globalnej gospodarki, a tahe zerwanie zwi'lzku pomit<dzy 
operacjami finansowymi a procesami produkcyjnymi czy sfer<\. handlu 
zwane niekiedy "auto nomi zacj<\. kapitalu" - sprawia, ze globalne 
procesy gospodarcze coraz trudniej poddaj<\. sit< kontroli : wydaje sit<, ze 
nawet w razie bardzo powainej potrzeby rz<\.dy kraj6w gospodarczo naj
silniejszych mog<\. nie bye w stanie zapanowae nad zjawiskami, kt6ryl11 
stopien kOl11plikacji nadaje niekiedy cecht< swoistej iywiolowosci. 

4. Odwrotna strona medalu 

Wielu obserwator6w i interpretator6w globalizacji podnosi jej para
doksalny charakter. Globalizacja wywoluje bowiem zjawiska i procesy, 
kt6re - jak sit< wydaje - nawzajem przeciwstawiaj<\. sit< sobie czy przynaj
I11niej zl11ierzaj <\. w rozbieinych kierunkach. I tak uniwersalizacji wolno
rynkowego systemu gospodarczego towarzyszy "fragm en ta ryzacj a" 
gospodarcza poszczeg6lnych kraj6w, region6w ekonol11icznych i globu jako 
calosci. Pojawiaj<\. sit< wyrazne Iinie graniczne oddzielaj<\.ce od siebie to 
wsz;ystko, co znalazlo sit< w gl6wnYl11 nurcie globalnej gospodarki, od tego, 
co sit< w nim nie miesci. Dla Ios6w poszczeg6lnych kraj6w, region6w, grup 
etnicznych czy spolecznych, grup zawodowych, instytucji lub wreszcie 
poszczeg61nych ludzijest spraw<\. 0 zasadniczym znaczeniu, czy l11aj<\.zna
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lezc si(( w tym nurcie czy nie . Outsiderzy traq ekonomiczny dystans i za
czyna im grozic "m a r gin a liz a c j a" . Szybko zmniejsza si(( ich znacze
nie i przestaj'l, si(( liczyc w globalnej grze sit SpOfeczn'l, pochodn'l, owej 
marginalizacj i jest narastanie poczucia zagrozenia. Od obaw nie s'l, wolne 
kraje zamozne, coraz cz((sciej z grozb'l, marginalizacji musz'l, si(( nawet tam 
liczyc do niedawna "pewni swego" przedstawiciele klas srednich. Z dru
giej strony upowszechnia sit( przekonanie, ze odmowa udziafu w proce
sach globalizacji po prostu nie jest juz mozliwa. "Proba powstrzymania 
czy wrt(cz cofnit(cia rewolucyjnej przemiany bYfaby czyms daremnym . Nic, 
ani meksykanska opozycja przeciw strefie wolnego handlu, ani awersja 
wobec kapitalizmu w bytym Zwi'l,zku Radzieckim, ani totalitarna ideolo
gia partyjna w Chinach, ani socjalistyczna nostalgia w Europie, nie spra
wi, ze bt(dzie mozna po prostu odtr'l,cic proces globalizacji i nie liberalizu
j'l,C rynkow finansowych, nie obnizaj'l,c cef, isc sobie uparcie wfasn'l, naro
dow'l, cirog'l.." 3 

Inny rys paradoksalny globalizacji wi'l,ze sit( z nieobliczalnosci<t, nie
przewidywalnosci'l, tego procesu . Reaguj'l,c na zwi'l,zane z tym zagroze
nia , gfowne regiony gospodarcze swiata niejako zwieraj'l, szeregi: coraz 
scislej integruj'l, sit( gospodarczo ze sob<t, przeciwstawiaj'l,c niepewnej resz
cie swiata wfasne sprawdzone rozwi'l,zania i powi'l,zania gospodarcze. Tak 
wi((c niejako odwrotn'l, stron'l, gospodarczej globalizacji swiata czy uni
wersalizacj i systemu wolnorynkowego jest postt(puj'l,ca de fa cto "r e g i o
n ali z a c j a " - wyksztakenie sit( trzech gfownych regionow: Unii Euro
peJskiej, skupionej wokOt Stanow Zjednoczonych p6tnocno-amerykanskiej 
strefy wolnego handlu i strefy azjatyckiej, ktorej osrodkiem jest Japonia. 
Charakterystyczny przejaw tej regionalizacji : kraje Unii Europejskiej dwie 
trzecie swego eksportll kieruj'l, na rynki krajow nalez'l,cych do Unii Ellro
pejskiej. 

Historyk dziejow najnowszych z fatwosci'l, dostrzeze zwi'l,zek global i
zacj i z jeszcze gft(bieJ si((gaj'l,cymi d'l,zeniami separacyjnymi: "Podczas gdy 
rynki podlegaj'l, globalizacji, pod pokrywk'l, pozornie llniwersalneJ kultury 
swiatowej zderzaj'l, sit( ze sob'l, coraz gwahowniej cywilizacyjnie odmien
ne swiaty, kt6re swym programem czyni'l, nie integracjt(, lecz separacjt(."4 
Globalny charakter produkcj i, obrotu handlowego i finansowego, rekla
my i konsllmpcji wywofuje coraz powszechniej poczucie zagrozenia Wfa
snej tozsamosci; coraz wyrazniejsza staje sit( potrzeba ponownego kultu
rowego samookreslenia sit(, w krW wfasnej, wyraznie od innych oddzie

3 Hans Kung, Well elhosjiir Wellpolilik und Wellwirlschaft, Piper, Munehen-Zurieh 1997, 
s.220. 

4 Urs Altermatt, Das Fanal von Sarajevo, Verlag Neuc Zurcher Zcitung, Zurich 1996, 
s. 161. Polski przck!ad: Sarajewo przesl17ega, tlum. Grzegorz Sowinski, Wydawnietwo Znak, 
Krak6w 1997. 
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lonej, wspolnoty. W tym kontekscie dodatkowego znaczenia nabierajq 
wspolnoty jt{zykowe, etniczne i religijne. Globalizacji towarzyszy wit{c 
"e t n i z a c j a" - wzmaganie sit{ tendencj i nacjonalistycznych i renesans 
romych postaci "in te gry zm u re I i g ij ne go". Wedlug obrazowego ujt{
cia arnerykanskiego politologa Benjamina R. Barbera - swiat jest w pol 
drogi pomi((dzy dzihadem a Me World. Wszystkie te tendencje: akcento
wanie wartosci etnicznych, obrona narodowego panstwa zagrozonego pro
cesami globalizacji czy regionalnej integracji, wykorzystywanie tradycjl 
i tresci religijnych jako spoiwa scalajqcego r6Zne grupy zagrozone w ich 
odczuciu przez gospodarczy i kulturowy Me World - tworzq nowe zjawi
sko, ktore cytowany wlasnie historyk proponuje nazwac "et n on a cj 0 n a
liz m em" i uznaje za jednq z niepokojqcych swoistosci czasow najnow
szych. Najgwahowniejszq erupcjq etnonacjonalizmu byla wojna w bylej 
Jugoslawii. "Sarajewo przestrzega", ze podobne zjawiska mogq wystqpic 
takZe w innych regionach Europy i swiata. Jak globalizacja - etnonacjo
nalizm rna coraz bardziej uniwersalny zasi((g. 

Ambiwalentny charakter globalizacji uwidacznia sit{ w calym kom
pleksie jej konsekwencji spoiecznych. Z jednej strony wlqcza cale spole
czenstwa i kraje w jeden system gospodarki rynkowej, z drugiej - powo
duje "d e z i n te g r ac j t{" przestrzeni spolecznej. Spoieczenstwa wielu kra
jow w coraz wit{kszej mierze stanowiq socjologicznq mozaikt{ zlozonq 
z wielu r6Znorodnych elementow, ktore uparcie zachowujq odrt{bnosc. 
Gastarbeiterzy i imigranci ekonomiczni, a takZe uchodzcy i azylanci poli
tyczni, wykwalifikowani fachowcy i menezerowie "delokalizowanych" 
przedsit{biorstw Zyjq przez dlugie lata na marginesie nie tyle przyjmujq
cych, co raczej znoszqcych ich spoieczenstw. Dezintegracja przestrzeni 
spolecznej w czt{sci jest konsekwencjq poglt{biajqcego sit{ zroznicowania 
dochodow. Mierzony mozliwosciami finansowymi dystans pomit{dzy eli
tqkierujqcq tymi dziedzinami gospodarczymi, ktore znalazly sit{ w global
nym mainstream, a resztq spoieczenstwa ciqgle sit{ powit{ksza. Ale i w niz
szych partiach hierarchii spolecznej przybywa szczebli. W wielu krajach 
urzeczywistnia sit{ podobny schemat: tylko czt{sc spoleczenstwa znajduJe 
sposob, by znaldc sit{ w obrt{bie nowego systemu gospodarczego swiata. 
Reszta - czt{sto okolo 1/3 - pozostaje pozajego obrt{bem: ulega mniej lub 
bardziej trwalej marginalizacji. Szczyt nowej hierarchii stanowi mit{dzy
narodowa elita wyrozniajqca sit{ tym, ze jej interesy wiqzq sit{ z globalnq 
gospodarkq w sposob bezposredni. Rzecz charakterystyczna: takZe elita 
globalnej gospodarki - oddzielona od reszty spoleczenstwa calkiem lite
ralnie pojt{tymi murami zamknit{tych, pilnie strzezonych osiedli bqdz po
siadlosci - jest bardzo niejednolita i ulega dalszemu roznicowaniu. Ricar
do Petrella i Georges Corm dostrzegajq w niej az siedem odmiennych grup. 
Stanowiqje: 
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1. czlonkowie kadry techniczno-naukowej; 2. najwyzsi funkcjonariu
sze narodowej i mi((dzynarodowej technobiurokracji, ktorzy zdobyli for
tun((, korzystajetc ze swych wplywow lub uczestnicz'tc w r6i:nego rodzaju 
praktykach korupcyjnych; 3. dyrektorzy wielkich bankow i przedsi((biorstw 
mi((dzynarodowych; 4. wielcy finansisci, "ksietz((ta finansow", ktorzy gro
madz't olbrzymie fortuny prawie wyl'tcznie dzi((ki operacjom na "elektro
nicznych" rynkach finansowych ; 5. szefowie mass-mediow; 6. szefowie 
sieci prowadzetcych handel narkotykami, bronill, tani't si1et roboczll, towa
rami przemycanymi; 7. warstwa "blaznow nadwornych": gwiazdy telewi
zji , sportowcy, modelki, przywodcy bardzo rentownych sekt religijnych , 
slowem - "ci, ktorzy si(( bogacll, dostarczajetc rozrywki elicie i ludowi"5. 

5. Globalizacja a etyka biznesu 

Jak stwierdzilismy na wst((pie, niektore aspekty globalizacji staj't si(( 
przedmiotem zainteresowania etyki biznesu. Dobrego przykladu charak
terystycznych analiz dostarcza artykul Richarda T. De George ' a Reaso
ning in International Business Ethics: Three Cases. Pierwszy z trzech ty
tulowych przypadkow dotyczy pracy dzieci zatrudnionych w fabrykach 
tekstylnych w Pakistanie. Przypadek drugi - przedstawiciel duzej korpo
racji mi((dzynarodowej musi zdecydowae, czy zgodzi si(( wyplacie pewnet 
sum(( pieni((dzy urz((dnikom celnym w porcie w poludniowo-wschodniej 
Azji , by zaj((li si(( transportem szybko psujetcych si(( towarow, ktore przy
wiozl wlasnie statek stoj'tcy na redzie, ezy tez pozwoli na to, by ten towar 
zniszczal- staje si(( okazjet do rozwazan na temat znaczenia kontekstu kul
turowego dla wytyczenia gran icy pomi((dzy "lapowket" a "napiwkiem". 
Opisywana w przypadku trzecim duza firma mi((dzynarodowa chce stwo
rzye w Rosji siee barow szybkiej obslugi. Miejscowy broker-konsultant 
stwierdza, ze samo uruchomienie sieci wymagae b((dzie wielu lapowek, 
a ponadto ze firma b((dzie zmuszona wyplacae eo miesietc spor't sum(( pie
ni((dzy miejscowej mafii , jesli zechce uniknete demolowania jej lokali. 
W szystkie trzy przyklady set schematycznet prezentacj't przypadkow, ktore 
zdarzyly si(( w rzeczywistosci. Firma Levi-Strauss nie zaakceptowala wy
jasnien swojego pakistaIlskiego kooperanta, ktory dowodzil, ze osmiolet
nie dziewczynki Set szcz((sliwe, gdy moget pracowae. Rozwietzaniem pro
blemu stalo si(( wybudowanie szkoly i zobowietzanie si(( do wyplacania 
rownowartosci zarobkow dzieciom do niej UCz((szczajetcym. Materialow 
do trzeciego przypadku dostarczyly doswiadczenia dwoch firm amerykan
skich: McDonalda i Ben&Jerry. Firma McDonald otworzyla swoje pierw
sze restauracje w Moskwie, rezygnujil,c zrazu z jakichkolwiek dostawcow 

5 Edgar Morin, Sami Nair, Vne polilique de civilisation, arlea, Paris 1997, s. 64. 
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rosyjskich domagajqcych sit( "zwyczajowych" iap6wek. Przedstawiciele 
drugiej z finn mieszkali ponad trzy miesiqce w pokoju hotelowym w Mo
skwie, by uzyskac - bez uciekania sit( do przekupstwa - zezwolenie na 
zbudowanie swojego zakiadu w Rosji. 

W komentarzu do przypadku trzeciego De George wypowiada szereg 
og61nych uwag dotyczqcych przedsit(biorczosci w krajach postkomuni
stycznych, a w szczeg6lnosci w Rosji. Podkresla znaczenie mit(dzynaro
dowego biznesu dla wdrazania pewnych zasad postt(powania, bez prze
strzegania kt6rych biznes staje sit( niemozliwy. W przeciwienstwie do nie
wielkich prywatnych firm miejscowych przedsit(biorczosc mit(dzynarodowa 
jest w stanie przeciwstawic sit( korupcji, wymuszaniu i szantazowaniu 
i w ten spos6b przyczynic sit( do ustanowienia zrt(b6w nowego porzqdku 
gospodarczego. De George stwierdza: "biznes ucielesnia i zakiada pewne 
normy etyczne, bez przestrzegania kt6rych nie moze funkcjonowac. Jego 
odpornosc na korupcjt( nie jest wielka, podobnie jak odpornosc na dezin
fonnacjt(, oszukiwanie i wykorzystywanie. W miart(jak mnozq sit( podob
ne zjawiska, biznes zamiera, a jego miejsce zajmuje handel wymienny i inne 
prymitywne fonny wymiany. Obserwujemy to wiasnie w Rosji i w niekt6
rych sposr6d dawnych republik radzieckich."6 

6. Co nas czeka, czyJi ku czemu zmierza globalizacja 

Ocena perspektyw globalizacji zaleZy w duzej mierze od tego, kt6rej 
z jej skfadowych tendencji przyda sit( najwit(kszq wagt(. Gdy na plan pierw
szy wysunie sit( aspekty globalizacji, kt6re kazq w niej dostrzegac czynni
ki gospodarczej unifikacji, niwelacji r6znic w globalnej skali, a takze kul
turowej homogenizacji, pojawia sit( wizja swiata, w kt6rym nie rna juz 
miejsca na historit( w dotychczasowym znaczeniu. Globalizacja tak ujt(ta 
usuwa bowiem podstawowe zr6dia konflikt6w, kt6rych dzieje wypeiniajq 
podrt(czniki historii. To wiasnie globalizacja zbliza nas ostatecznie do kre
su historii. 

Gdy na plan pierwszy wysuwa sit( "regionalizacj a", wizja przy
sziosci pozostaje nadal przejrzysta, choc zawiera zapowiedz r6znych form 
rywalizacji pomit(dzy regionami. Jesli wielkie regiony swiata okresla sit( 
z pomocq wyznacznik6w wydobywanych z tradycji gi6wnych religii, 
z podstawowych tresci najwit(kszych krt<g6w kulturowych, pojawia sit( 
przepowiednia: w niedalekiej przysziosci globalizacja doprowadzi do mniej 
lub bardziej gwaltownej konfrontacji odmiennych cywilizacji. Gdy nato
miast zasadq r6znicujqcq regiony stajq sit( gi6wne czynniki gospodarcze, 

6 Richard T. Dc George, Reasoning in /nlernaliana/ Business £lhics: Three Cases, w: Woj
cicch Gasparski, Leo V. Ryan (cds.), Human AClion in Business, Transaction Publishers, 
Ncw Brunswick, London 1996, s. 341. 
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obraz przyszlosci rysuje sit( odmiennie: swiat, w kt6rym militamej oslony 
powszechnego porz<tdku dostarcza jedyne supennocarstwo - Stany Zjed
noczone, staje sit( widowni<t ekonomicznych batalii 0 supremacjt( pomit(
dzy regionem azjatyckim, zjednoczon<t EuroP't i regionem amerykanskim. 
Wojskowa pott(ga Stanow Zjednoczonych nie zapewnia im automatycznie 
pozycji takZe gospodarezego hegemona. St<td pojawiaj<t sit( rozbiezne pro
gnozy: wiek XXI bt(dzie "wiekiem Ameryki Lacinskiej" albo "wiekiem 
Paeyfiku" , albo "wiekiem Azji" ezy "wiekiem Chin". Stosunkowo malo 
prawdopodobna wydaje sit( autorom prognoz przewaga gospodarcza zjed
noczonej Europy. Najbardziej niepokojqce s<t te przewidywania, kt6re za 
podstawow<t tendencjt( globalnych proces6w uznaj<t podbudowan<t inte
gryzmem religijnym etnizacjt( swiatowej gospodarki i polityki. Zarysowuje 
sit( wtedy perspektywa globalnej "b a1 k ani za ej i". 

Wydaje sit(, ze wywazona oeena perspektyw globalizaeji musi z jed
nej strony uwzglt(dnic calli. mnogosc tendencji, 0 jakieh tutaj by1a mowa. 
Z drugiej strony oeena taka nie moze sit( ograniezyc do stwierdzenia, ze 
perspektywiezny wynik globalizaeji bt(dzie zalezal od relatywnej "sily" 
tyeh tendencji. luz teraz mozna dostrzec moc trendow, kt6re s<t w stanie 
doprowadzic swiat do globalnej dezintegraeji. Wypada sit( wit(e zgodzic 
z Leszkiem Kolakowskim ostrzegaj<tcym w "kazaniu na koniec wieku": 
trzeba sit( spieszyc, bysmy przynajmniej pozostali w miejscu, w kt6rym 
jestesmy. 

CZESLAW PO~BSKI, ur. 1945, dr hab , wykladowca filozofii Akadcmii Ekonomiczncj 
w Krakowic. Wyda! m.in.: Umowa spoleczlla w swielle leorii decyzji (1986), Na przyklad 
Szwujcarzy... (1994), Polish Value Theory (1996), Czy elyka si~ oplaca? (1997). 
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Z Pawlem Dembinskim 
rozmawia Stefan Wilkanowicz 

STEFAN WILKANOWICZ: W ostatnieh kilku ezy kilkunastu lataeh na 
swieeie dokonujq si~ znaezqee przeksztaleenia gospodareze - rozwija si~ 
proees globalizaeji, szezegolnie widoezny w dziedzinie finansow i komu
nikaeji; rosnq mi~dzynarodowe ezy ponadnarodowe pot~gi, majqee nieraz 
wi~kszy potencjal gospodarczy niz niejedno sredniej wielkosci pmistwo, 
obserwujemy coraz wi~kszq mobilnosc w dziedzinie inwestyeji; tworzq si~ 
mi~dzynarodowe rynkifinansowe; narasta bezrobocie, prowadzqce coraz 
cz~sciej do swoistego wykluczania bezrobotnych z zycia spoleeznego, do 
ich wielostronnej degradaeji. Pojawiajq si? wi?e taki:e nowe problemy etyez
ne. Jak Pan je widzi? 

PAWEL DEMBINSKI: Zacznijmy od diagnozy. Wsr6d zmian, ktore za
szly w ci<tgu ostatnich dwudziestu lat, najwazniejsza wydaje mi si(( rola 
finansow. 0 ile mnie pami((c nie myli, mit{dzy rokiem 1980 a 1995 pro
dukt narodowy brutto kraj6w OECD wzr6s1 trzykrotnie, wa110sc transak
cji gieldowych dwunastokrotnie, natomiast wartosc wymian wa)utowych 
zostala pomnozona przez 21. Skqd sit{ to bierze? Oczywiscie wazn'l. rol(( 
odgrywaj'l. tu przyczyny techniczne, ale nie tylko - mamy do czynienia 
z glt{bok'l. przemian'l. wsp6lczesnej gospodarki i r6wniez czlowieka: nasze 
podejscie do zagadnien gospodarczych staje sit{ coraz bardziej finansowe, 
a coraz mniej "rzeczywiste". 

Do listy symptomow przemian,w gospodarce swiatowej, dodajmy 
jeszcze jeden element. Jest on malo widoczny (szczeg6lnie z perspekty
wy krajow postsocjalistycznych), poniewaz zachodzi w glt{bi zycia go
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spodarczego krajow zachodnich i poprzez nie rzutuje na gospodarkt( swia
tow~. Chodzi mi tu 0 swoiste zlewanie sit( pienietdza i aktywow finanso
wych w jednet cafosc. Do niedawna kazdy pienietdz byi symbol em jakie
gos panstwa - widae to bYfO wyraznie w trakcie debat towarzyszetcych 
integracji monetarnej europejskiej pit(tnastki. Byi swego rodzaju dobrem 
publicznym jakiegos spoieczenstwa, siuzetcym dziafajetcym na danym 
terytorium podmiotom gospodarczym do codziennych operacji kupna, 
sprzedazy, wyceny itp. Nad stabilnosciet pienietdza czuwai centralny bank, 
ktorego arsenai instrumentow siuzyi do utrzymywania zaufania do pie
nietdza, mit(dzy innymi przez sterowanie jego ilosciet w obiegu. 

Jeszcze na poczettku lat 70. stosunkowo fatwo byio okreslie tt( ilose 
w kazdym kraju gospodarki rynkowej, zarowno pojt(ciowo,jak i statystycz
nie. Tym samym mozna byio wytyczye dose wyrazne granice mit(dzy pie
nietdzem jako "rzeczet publicznet", podlegajetC't sterowaniu jego wartosciet 
(mit(dzy inflacjet a deflacj<t), a "rzeczet prywatnet", czyli rynkami, ktore 
wyceniafY wszelkiego rodzaju aktywa finansowe (nieruchomosci, papiery 
wartosciowe, rozne formy kont bankowych). 

Przez ostatnie ewiere wieku zasziy jednak trzy podstawowe zmiany, 
w rezultacie ktorych granice te sit( zatady. 

Po pierwsze bardzo powamie zmalaia rola gotowki - jako formy pie
nietdza - w codziennym zyciu gospodarczym. ZaCZetf sit( on nagminnie prze
istaczac w rozne formy bezgotowkowe (najbardziej znane to pienietdz pla
stykowy i elektroniczny). Pojt(cie pienietdza jak i jego "rzeczywistose sta
tystyczna" rozmyiy sit(, straciiy na precyzji, a zatem zatada sit( granica 
mit(dzy pienietdzem a innymi, tez bardzo piynnymi, aktywami finansowy
mi, jak na przykiad rachunki oszczt(dnosciowe w bankach. 

Po drugie w tym ewiercwieczu rozwint(iy sit( bardzo r6Zne formy ak
tywow finansowych. Zostaiy one w swoisty sposob stworzone i wprowa
dzone do obrotu pod "zastaw" aktywow mniej lub bardziej realnych - jak 
nieruchomosci, przedsit(biorstwa, surowce - oraz caikiem uznaniowych, 
jak przyszie rezultaty, zaufanie lub oczekiwane wyniki takiej czy innej 
gieidy. Pienietdz stat sit( wit(c widzialnet czt(sciet gory lodowej , ktorej pod
wodna czt(sc stale sit( rozrasta . Poprzez wzajemne przenikanie sit( pieniet
dza i aktywow finansowych zatarla sit( granica pomit(dzy tym, co publicz
ne - i 0 co rna dbac panstwo - a tym, co prywatne. 

I wreszcie w wyniku ogolnej wymienialnosci najwazniejsze waluty 
staty sit( rowniez - poza terytorium, gdzie SfUZet jako srodek wymiany 
aktywem finansowym podobnym do nOimalnych akcji czy obJigacji, kto
rymi handluj'l. specjalisci. W rezultacie nie bardzo wiadomo, gdzie sit( za
czyna i gdzie konczy misja banku centralnego jako str6Za pienietdza-dobra 
publicznego, srodka wymiany. Aktualny kryzys azj atycki jest tego wyraz
nym przykfadem. Dziaialnose finansowa straciia swoj tradycyjny, czysto 
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prywatny charakter i nabrala - szczegoJnie w warunkach krancowych 
wymiaru dobra publicznego. Takie zas przemiany odbijaj'l. sit( na calosci 
funkcjonowania gospodarki rynkowej. 

A zatem pojawiajq si~ nowe problemy etyczne? 

Tak, i zachodzi tu bardzo ciekawe zjawisko: ludzie, ktorzy podejmuj'l. de
cyzje w oparciu 0 tabele wyswietlone na ei(Ianie komputera, nie maj'l. wra
zenia ich realnosci gospodarczej ... S'I. one podejmowane nieraz bardzo 
da!eko od miejsc, w ktorych ujawniaj'l. sit( ich skutki . Wydaj'l. sit( pozba
wione konsekwencji . Ten mlody czlowiek, ktory powalif najszacowniej
szy bank brytyjski, byl zdziwiony swoim aresztowaniem - przeciez pie
ni'l.dze, ktorymi obracal, nie byly "realne", to tylko znaki na ekranie ... 
A wit(c nie widac tu problemu odpowiedzialnosci, wymiaru etycznego. 
Operacje te wydaj'l. sit( dzialaniami czysto technicznymi. 1a to nazywam 
bardzo brzydko "finansjaryzacj'l." myslenia, zakrywaj'l.c'l. rzeczywistosc . 

U nas mowilo si~ 0 spieni~zeniu swiadomosci, ale widz~, ze tu chodzi nie 
ty le 0 konkretne pieniqdze, ile 0 cos bardziej nieuchwytnego .. 

... 0 pojmowanie swiata w kategoriach pienit(zno-finansowych, co rna bar
dzo daleko id'l.ce implikacje. Jt(zykiem swiatowym nie jest juz angielski , 
lecz arytmetyka . Po co jakies zdania, opisy - wysylam tabelkt( na drugi 
koniec swiata i proszt( 0 odpowiedi cyfrow'l.. Proces globalizacji rozwija 
sit( w duzej mierze w oparciu 0 ten jt(zyk, now<t lingua franca . 

Dyrektor Banku SWiatowego, Michael Camdessus, powiedzial kiedys, ze 
decyzja rynku moze bye wyrokiem smierci ... 

I dzieje sit( to jakby poza swiadomosci<t uczestnikow tego procesu. Gospo
darka staje sit( coraz bardziej "abstrakcyjna",jest to jakas gra symboJiczna 
- gdzie tu wit(c miejsce na problemy etyczne? Dochodzimy do petnej "ra
cjonalnosci", w ktorej arytmetyka zastt(puje etykt(. RownoczeSnie rosn<t 
mozliwosci destabilizacji gospodarki. Przed pol wiekiem trzeba bylo wiel
kiej klt(ski zywiolowej, zeby doprowadzic do kryzysu duZy kraj , a dzisiaj 
wystarczy, aby ktos doszedl do wniosku - w oparciu 0 komputerowe obli 
czenia - ze w jakims kraju za dwadziescia [at bt(dzie za malo inzynierow, 
a wobcc tego nalezy inwestycje przesun'l.c do innego kraju - i st'l.d zala
man ie, ktore destabilizuje wielki region. 

W tym kontekscie problemy etyczne sytuuj<t sit( na dwu pozIOmach. 
Jeden dotyczy etyki spolecznej i zwi<tzany jest z tym, ze od gospodarki 
rynkowej przechodzimy do cywilizacji rynkowej - a to zupe1nie co inne
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go. To przejscie jest bardzo niebezpieczne, bo srodek staje siC'( celem, ulti
ma ratio dziaialnosci, punktem wyjscia i dojscia wszystkich uzasadnien 
na kazdym poziomie, od lokalnego do globalnego. 

Gdy od problem6w makrogospodarczych przechodzi siC'( do zagadnien 
osobistych decyzji, to oczywiscie pojawia siC'( problem odpowiedzialno
sci. Ale pojC'(cie to jest dzis okryte kurzem, jezeli siC'( pojawia, to tylko jako 
odpowiedzialnosc prawna, kama czy cywilna.lnne jej wymiary odsuniC'(te 
zostaly na dalekie miejsca. 

NastC'(pny bardzo trudny problem dotyczy miejsca jednostki w przed
siC'(biorstwie, okreslenia udziafu pracownik6w - bardzo r6znych - w od
powiedzialnosci za przedsiC'(biorstwo, w podejmowaniu decyzji. Jest to 
sprawa bardzo zfozona. Przypomina mi siC'( tu cwiczenie, kt6re jeden z by
lych wiceprezydent6w Banku Swiatowego zadawaf jego pracownikom 
polecaf im mianowicie, aby w oparciu 0 te same dane rozwi'l.zalijakis pro
blem kredytov,ry, daj'l.c priorytet raz interesowi swego szefa, raz dziafu, 
w kt6rym pracuj'l., innym razem cafego banku, wfasnego kraju i kraju ubie
gaj'l.cego siC'( 0 kredyt. Za kazdym razem wyniki byly rMne. Zatem okazy
waf0 siC'(, ze trudno 0 jak'l.S obiektywn'l. racjonalnosc. 

Ale przeciez zacz~la si~juz wrli'CZ moda na etyk~. wszyscy 0 niej m6wiq, 
zar6wno w odniesieniu do przedsili'biorstwa,jak i innych wymiar6w zycia 
gospodarczego .. 

Jest powr6t do s:lowa "etyka", to prawda. Ale za s!owem tym kryje siC'( 
duzo dobrych chC'(ci i duzo niemoznosci . Sk'l.d siC'( to bierze? Wydaje mi 
siC'(, iz ludzie, kt6rzy dzis dochodz'l. do stanowisk kierowniczych, zaczyna
j'l. dostrzegac, ze problemy, z kt6rymi codziennie siC'( stykaj'l., nie maj'l.je
dynie charakteru technicznego, cos siC'( za nim jeszcze kryje. Ale brak im 
instrument6w pojC'(ciowych, aby je zrozumiec, odczytac. Zaczynaj'l. wiC'(c 
szukac odpowiedzi na podstawowe pytania, kt6re stawia Zycie zawodowe. 
Poniewaz jednak nie mog'l. sobie pozwolic w tym celu na d!uzszy urlop i 
zyj'l. pod cisnieniem potrzeb chwili, chq miec zestawy gotowych rozwi'l.
zan. Ale dzisiejsze problemy gospodarcze S'l. bardzo zfozone i trudno 0 pro
ste recepty. 

Sl'I.d rozziew mi~dzy teori'l. i praktyk'l., takZe w etyce katolickiej. Mamy 
znakomitych etyk6w, odleglych od rzeczywistosci, oraz wspaniafych tech
nik6w, nic maj'l.cych pojC'(cia 0 etyce. Etycy nie rozumiej'I. problem6w fi
nansowych, finansisci nie wiedz'l., 0 co tym etykom chodzi. Etycy skupia
j'l. siC'( na jednostce, a tymczasem problemem podstawowymjest zfozonosc 
zwi'l.zk6w miC'(dzyludzkich, rozmaitosc sieci wsp6haleznosci. Mamy tu 
wiC'(c dwa niebezpieczenstwa - z jednej strony "angelizm", z drugiej bar
barzynstwo. Dlatego staramy siC'( - w gronie zaprzyjaznionych ekonomi
st6w - 0 podchodzenie do tych spraw z uwzglC'(dnieniem czterech pfasz
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czyzn: technicznej , i1osciowej; strukturalno-organizacyjnej; motywacyj
nej (zachowanie si~ uczestnikow dzialania); kryterium wspolnego dobra. 

Opieranie s i~ jedynie na dwoch pielwszych prowadzi do barbarzyn
stwa, zas j edynie na nast~pnych - do angelizmu. 

Istnieje chyba jeszcze jedna przyczyna tego zainteresowania etyk't, a mia
nowicie globalizacja. Budzi ona potrzeb~ przekraczania barier kulturov.rych, 
szukania czegos, co jest wspolne - natury ludzkiej. Powraca tu poj~cie kul
tury - coraz cz~sciej mowi si~ 0 kulturze przedsi~biorstwa, a zatem 0 jakiejs 
hierarchii wartosci, jakims kodeksie zachowan, ktory bylby zrozumialy i moz
liv.ry do przyj~cia dla wszystkich uczestnik6w dzialalnosci finny. W dUZych 
przedsi~biorstwach ten element ponadkultillowy staje si~ koniecznosciq. 

Od kilku lat w Stanach Zjednoczonych funkcjonuJe akt prawny mo
dyfikujqcy zakres odpowiedzialnosci przesi~biorstwa. Wedle niego odpo
w iedzialnosciq za szkody wyrzqdzone przez przedsi~biorstwo mozna ob
ciqzyc konkretnego pracownika, jesli udowodni si~, ze jego dzialanie bylo 
sprzeczne z wewn~trznymi normami przedsi~biorstwa, z obowi'l.zujqcq 
w nim deontologiq. Jesli przedsi~biorstwo wykaze, ze taka deontologia 
istnieje i ze pracownicy przeszli przez odpowiednie szkolenie w tej dzie
dzinie (co stwierdzili wlasnym podpisem), to odpowiedzialnosc przesuwa 
si~ z przedsi~biorstwa na pracownika. Stqd rozkwit etyki biznesu ... przed
si~biorstwa muszq wi~c miec wlasny kodeks etyczny, tarcz~ przed odpowie
dzialnosciq. A amerykanskie obyczaje promieniujq na inne kontynenty ... 

Przejdimy wobec tego na nasze podworko. Globalne problemy bezrobo
cia, gospodarki 0 dwoch szybkosciach (rozrastajqcego sil{ rozziewu mil{
dzy roiny mi jej sektorami), wykluczania z iycia spolecznego sq aktualne 
i u nas. Jest Pan w Polsce doradcq do spraw malej przedsil{biorczosci.jak 
widzi Pan te problemy z perspektyv.'Y Goldapi czy RaMi? 

Powrocmy jeszcze na chwil~ do owego przeskoku od gospodarki rynko
wej do cywilizacji rynkowej. Gl6wnym aktorem dzialalnosci gospodar
czej jest przedsiC(biorca. W mitologii rynkowej przedsi~biorca rna wszel
kie cechy pozytywne. To czlowiek, kt6ry pcha gospodark~, kt6ry ponosi 
ryzyko. Ale trzeba tu wprowadzic pewne rozr6Znienie. Klasyczny przed
si~biorca jest czlowiekiem, kt6ry dobrowolnie podejmuje wyzwanie. Ale 
widzimy coraz wi~cej takich, kt6rzy stajq siC( przedsi~biorcami z przymu
su, z desperacji. PrzedsiC(biorca "z wyzwania", podejmujqc dzialanie, zwiC(k
sza swoje ryzyko, natomiast przesiC(biorca "z desperacji", chwyta :; iC( ostat
niej deski ratunku , stara siC( zmniejszyc grozbC( swojej ludzkiej katastrofy. 
To Sq dwie zupeln ie r6Zne kategorie socjologiczne i napotykajq one takZe 
na inne problemy etyczne. Na Zachodzie m6wi siC(, ze odpowiedziq na 
bezrobocie jest wzrost malych i srednich przedsiC(biorstw, najczC(sciej in
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dywidualnych lub rodzinnych. Takjest rzeczywiscie. Ale to wcale nie zna
czy, ze S'l. one produktywne i zapewniaj'l. awans gospodarczy i spoleczny. 
Jest to raczej jedynie walka 0 przeiycie. Poziom niepewnosci jest tu tak 
wielki , ze na dzialanie etyczne prawie nie rna miejsca. Ludzie S'l. pod tak 
potwom'l. presj'l. iyciow'l.., ze nie rna jak im m6wic 0 etyce - chyba tylko 
o etyce sytuacji granicznych. 

I z takimi sytuacjami spotykam sil( w Polsce w regionach, kt6re od
wiedzam. ZajmujI( sit( tu malymi kredytami. Ale na co one id'l. - na rozw6j 
dzialalnosci gospodarczej czy na nakarmienie glodnych dzieci? I czy ja 
mam prawo od ich matki wymagac normalnych, etycznych zachowan kre
dytobiorcy? Wiem na przyklad, ze bior'l.c kredyt na zakllp dw6ch kr6w, 
kupi tylko jedn'l.., a pozostafe pieni'l.dze wyda na konieczne biez'l.ce wydat
ki ... I ze zapewne tego kredytu nie zwr6ci alba zwr6ci z wielkim opoznie
niem. Ale co mogt( zrobic? 

Do tego dochodzi jeszcze spuscizna realnego socjalizmll, gdzie nor
malna etyka gospodarcza przestala istniec, bo wszystko byl0 "niczyje", 
a odpowiedzialnosc rozmyta. 

Czyli ie naleiy mowic nie 0 odpowiedzialnosci tych ludzi, ktorzy sir{ zaji{li 
jakqs przedsir{biorczosciq, ale raczej 0 odpowiedzialnosci za nich ... 

I tu trzeba podejsc gll(biej do problemu. W wydanej w 1955 roku ksi'l.zce 
Une societe en quete de sens Jean-Baptiste de FOllcauld i Denis Piveteau 
przedstawili tward'l. diagnozl(: jesli sil( chce rozwi'l.zac problem bezrobo
cia, to nie mozna sit( ograniczyc do recept techniczno-ekonomicznych . 
Konieczne jest uwzgll(dnienie wil(zi spol:ecznej Oraz potrzeby sensu. Do
piero harmonizacJa tych trzech wierzcholk6w tr6jk'l.ta: ekonomia-wil(z
sens stwarza mozliwosci znalezienia skutecznych rozwi'l.zan. Oczywiscie 
typowi ekonomisci takich calosciowych ana liz nie lubi'l.., wol'l. sit( ograni
czac do ekonomicznej techniki - ale doswiadczenie uczy, ze sarno rna new
rowanie procentami do niczego nie prowadzi. 

Jest to problem cywilizacyjny i od tej strony trzeba do niego podejsc. 
W gruncie rzeczy chodzi tu 0 sprawt( soJidamosci na plaszczyznie wit(zi 
spofecznej. Zapomnielismy juz 0 tym, ze rodziny, klany czy niekt6re gru
py spofeczne zawsze byl:y srodowiskami, w kt6rych dokonywal si(( po
dzial d6br, ale nie na zasadach ekonomicznej wymiany. Jesli ten rodzaj 
wit(zi zanika, to spoleczenstwo przybiera charakter archipelagu nie po
wi'l.zanych z sob'l. wysepek. Tak dll1go nie rozwi'l.ze si<:< problemu bezro
bocia, jak dll1go myslenie polityczno-gospodarcze b((dzie zdominowane 
przez kategorie finan~owe. 

Oczywiscie kazdy czlowiek rna w sobie jak'l.s zdolnosc do przedsit(
biorczosci i gdy bardzo si(( go naciska, na przyklad groib'l. glodu, to jak'l.S 
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dzialalnosc z siebie wydusi. Ale do jakich granic mozna go naciskac? Mysl((, 
ze ta presja powinna miec granice. 

Drugim zagadnieniem jest podejscie instytucji finansowych do tych 
mikropodmiot6w gospodarczych. Ot6Z w krajach zachodnich klasyczne 
instytucje finansowe odwracaj<\. si(( do nich plecami. Dlaczego? Po pierw
sze s<\. za male, a przeciez udzielenie kredytu wielkiego i malego kosztuje 
prawie tyle sarno, zatem to si(( nie op!aca, nie rna na to czasu. A ponadto 
koszt poznania malego przedsi((biorstwa jest wi((kszy niz duzego, gdzie 
dokumentacja wystarcza dla zorientowania sit( w stanie firmy. A mikro
przedsit(biorstwo wymaga zmudnych "przepytywan" szefa, bo dokumen
tacja zazwyczaj mizema, wi((kszose wiedzy siedzi w jego glowie ... 

Szybkie inwestowanie wielkich pienit(dzy W odlegle rynki jest (sci
slej: do tej pory byto) z reguly bardziej rentowne niz zajmowanie sit( go
spodarcz<\.lokaln'l. "drobniq", gdzie zachodu bardzo duzo, a plynnose fi
nansowa bardzo mala - nikt drobnych drugow nie bt(dzie kupowat, na gield(( 
z nimi nie pojdzie. 

Czy wi~c nie trzeba wrocic do klasycznej spoldzielczosci kredytowej? 

Taki powrot si(( rysuje, choe niekoniecznie w oparciu 0 wi((zi terytorialne, 
raczej 0 inne zwi<\.zki. Taka jest idea programu pomocy finansowanej, udzie
lanej przez rz<\.d szwajcarski, programu, w kt6rym uczestnicz((. Jest on re
alizowany w czterech regionach, kredyty s<\. przeznaczone dla matych i sred
nich przedsi((biorstw. Kredyty te s<\.juz splacane, ale pieni<\.dze nie wracaj<\. 
do Szwajcarii, lecz zasilaj<\.regionalne instytucje, w ramach ktorych wspol
pracuj<\. sami przedsi((biorcy. Maj<\. one form(( fundacji, ktorych celem jest 
wspieranie rozwoju danych miejscowosci. One b((d<\. wi((c dalszymi kre
dytodawcami, organizacjami wspieraj<\.cyml 10kaJn<\. przedsi((biorczosc. 

Na pocz<\.tku tej dzialalnosci natychmiast pojawil si(( problem uczci
wosci kredytobiorcow - niektorzy z nich zupe!nie si(( nie przejmowaJi 
podpisanymi zobowi<\.zaniami, potraktowali je jako formalnose bez zna
czenia. A ponadto wielu si(( nie powiodlo - z r6Znych powodow, CZ((sto 
wskutek chwiejnosci gospodarczej w okresie przeobrazen. 

W Jakim kientnku idq poszukiwania rozwiqzmi? 

Widz(( tu dwa elementy nadziei. Pierwszy to szeroko rozumiane fundusze 
emerytalne. One maj<\. zapewnie emerytury tym, kt6rzy dzis wchodz<\. na 
rynek pracy. Zatem s<\. to instytucje (chyba jedyne), kt6re maj<\. dlugi hory
zont dzialania. Musz<\. wi((c troszczye si(( dzisiaj 0 dynamizm gospodarki. 
Ale on zaJezy w gl6wnej mierze od matych i srednich przedsi((biorstw, 
ktore stanowi<\.jakies trzy czwarte dzialalnosci gospodarczej. Gospodar
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cze giganty Sq wazne strategicznie, ale ich udziaf w calosci gospodarki nie 
jest duZy. Zatem skutecznose dziafania funduszy emerytalnych zaleZy w naj
wi((kszej mierze od malych i srednich przedsi((biorstw, nie zas od makro
rynkow finansowych. 

Drugim elementem nadziei jest niepokoj, ktory zaczyna si(( od paru lat 
pojawiae w kr((gach finansowych "decydentow". Powstaje pytanie: czy 
obecne tendencje mogq si(( na druzszq met(( utrzymae'7 Na swiatowej struk
turze finansowej pojawiajq si(( rysy - jesli si(( pogf((biq, to pewnie trzeba 
b((dzie "wrocie na ziemi((", czyli - jak to si(( w XIX wieku mowifo - do 
pracy u podstaw. Wsrod ludzi na szczytach swiatowych finansow poja
wiajq si(( pytania podstawowe, zaczyna si(( mowie na przykfad 0 dobru 
wspolnym, a nawet 0 sensie ich dziafalnosci. Oczywiscie 0 takich rzeczach 
mowi si(( prywatnie, w malych gronach, nigdy publicznie - bo istnieje sil
na obawa, ze pOfuszanie takich tematow mogloby zachwiae zaufaniem do 
instytucji finansowych. Niemniej pytania te drqzq umysly techniczno-eko
nomiczne i pr((dzej czy p6Zniej b((dq oddzialywaly coraz szerzej. 

Przed dziesi((ciu laty zafozylismy w Genewie mafY instytut naukowy 
- "Ecodiagnostic" - ktory zajmuje si(( gfownie malymi i srednimi pl'zed
si((biorstwami. Wspolpracujemy z r6Znymi mi((dzynarodowymi instytucja
mi (jak OECD, Bank 'swiatowy, Mi((dzynarodowy Fundusz Walutowy), 
wykonujemy takZe opracowania dla rzqdu szwajcarskiego. Przed pi((ciu 
laty przyszedl do nas znany, doswiadczony inzyniel' i biznesmen i zadaf 
zaskakujqce pytanie: do czego SfUZq rynki finansowe? W pierwszej chwili 
miafem ochot(( wzruszye ramionami i odeslae go do pierwszego z brzegu 
podr((cznika makroekonomii, ale wobec niego nie moglem tego zrobie. 
Zacz((lismy si(( zastanawiae nad tym pytaniem i doszlismy do wniosku, ze 
zadowalajqcej odpowiedzi nie mamy ... W wyniku naszych refleksji po
wstafa ksiqzeczka Marchesjinanciers - vocation trahie ? (1993). Wywola
fa spore echo, zach((cano nas do kontynuowania tych rozwazan. Znald:li
smy francuskq fundacj((, ktora dala nam troch(( pieni((dzy na dalsze prace 
w tej dziedzinie. StworzyJismy wi((c "Observatoire de la finance". Jest to 
rowniez fundacja, z ktorq wspoldzialajuz kilkaset osob, nie tylko finansi
stow. N iedlugo wydamy nowq ksiqzk(( Finance et responsabilite. 

Jak wi((c widae, rosnie zainteresowanie zagadnieniami etycznymi zwiq
zanymi z gospodarkq i jej nowymi ksztahami. Czasem przybiera formy 
krzyku rozpaczy - bije si(( na alarm, nie wskazujqc drog wyjscia - alba 
bezsensowne; ale i to jest uzyteczne, bo zmusza do myslenia i szukania. 

Dziiikuj~ za rozmow~ i iyczii znajdowania ... 

PAWEt DEMBINSKI, ur. 1955 . Studia na Uniwersytceic Gencwskim w zakresie nauk po
lityeznych i ckonomii, tamie wykladal, obeenie mieszka w Szwajearii i ,,'yk!ada na Uni
wersytccic we Fryburgu. 
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ZOBOWIAZUJE? 


Janina Filek 


Mysliciele dwudziestowieczni, szukaj<tc odpowiedzi na problemy zro
dzone ze wsp6kzesnego triumfu wolnosci, coraz cz((sciej odwoluj<t si(( do 
ide i 0 d pOW i e d z i a 1 nos c i - nie tylko odpowiedzialnosci za dzialania 
jednostkowe, ale takze za dzialania wsp61ne, a nawet przyszlosc naszego 
swiata. Znana filozofii teza: nie rna odpowiedzialnosci bez wol
nosci, zostala dope!niona tezq: nie rna wolnosci be z odpowie
d z i a 1 nos c i. Dopelnienie wolnosci odpowiedzialnosciq rna przeciwdzla
lac niekontrolowanej tendencji do przeradzania si(( wolnosci w samowol((, 
kt6ra prowadzi ostatecznie do unicestwienia wolnosci przez samq siebie, a 
w konsekwencji do nowej fonny zniewolenia. Wolnosc - jak zauwaza Karl 
Jaspers - nalery rozumiec nie tylko jako przezwyci((zenie zewn((trznego 
przymusu, ale takze jako przezwyci((zenie wlasnej samowoli , bowiem "au
tentyczna wolnosc swiadomajest swoich granic"' . Odpowiedzialnosc, wy
znaczajqc granice wolnosci, spelnia wobec niej funkcj~ racjonalizacji, 
nadaje wi((c dzialaniu wymiar moralny. Bez odpowiedzialnosci - jak sqdzi 
Neuhaus - bardzo latwo byloby uczynic bozka z wolnosci jednostki . 2 

Najcz((stsZq odpowiedziq na trudnoSci zwiqzane z ustaleniem istoty 
i zakresu odpowiedzialnoSci jest jej porzucenie. Ze spektakulamym po
rzuceniem odpowiedzialnosci rna my CZ((sto do czynienia w swiecie po
lityki, a takZe w swiecie gospodarki. Najbardziej typOWq argumentacjq sto
sowanq przez podmioty gospodarcze, a prowadzqcq w rezultacie do od-

I K. Jaspers, Wolnosi i komul1lkacja, ttum. L. Kolakowski w: Fiiozo[ia egzyslel1cjail1a, 
red. L. Kolakowski , K. Pomian, Warszawa 1965, s.186. 

2 R.J. Neuhaus, Blznes I Ewal1gelia. Hum . B. Szlaehta, Poznan 1993, s.16. 
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rzucenia odpowiedzialnosci,jest uznanie swiata gospodarki za swiat dzun
gli : wszyscy wa1cz<\. przeciw wszystkim, st<\.d dopuszczalne s<\. wszelkie 
metody (jesli ja ich nie zniszcz~, to oni zrobi<\. to ze mnq). Odpowiedzial
nose staje si~ w tym przypadku jedynie niepotrzebnym balastem ograni
czaj<\.cym mozliwose stosowania wszystkich dost~pnych srodk6w. 

Inn<\. racj<\. odrzucania odpowiedzialnosci jest traktowanie sfery go
spodarczej jako dziedziny calkiem szczeg6lnej, w kt6rej nie obowi<\.zuj<\. 
zadne zasady moraIne, bowiem dzialalnose w tej sferze jest rozumiana jako 
pewna odmiana glY. A jdli tak, to za obowi<\.zuj<\.ce na jej obszarze uznaje 
Sl~ jedynie specyficzne, wlasciwe dla tej gry regufy ekonomiczne. W tak 
rozumianej grze ekonomicznej,jak w kazdej grze, chodzi wy!<\.cznie 0 zwy
ci~stwo Odpowiedzialnose wydaje si«jej uczestnikom poj~ciem z innego 
swiata, a pr6ba angazowania odpowiedzialnosci w ow<\. gr~ wydaje si~ nie
porozumieniem. A przeciez ,Jesli firmy roszcz<\. sobie uzasadnione prawo 
do wolnosci i autonomii - jak srusznie zauwaza P. H. Werhane - to musz<\. 
pami~tae, ze S<\. to zarazem prawa m 0 r a 1 n e"3. 

Innym, r6wnie CZ«sto uZywanym argumentem przeciw odpowiedzial
nosci jest teza, ze przy podejmowaniu decyzji gospodarczych wystarczy 
przeciez wybrae najmniejsze z!o. Jak s<\.dzi wi~kszose menedzer6w, wy
b6r najmniejszego z!a jest wystarczaj<\.cym dzia1aniem gwarantuj<\.cym 
etycznose ich post~powania. Zapominaj<\. oni jednak, ze wyb6r najmniej
szego z!a jest takle z1em, a w najlepszym razie przykladem realizacji ne
gatywnej dyrektywy etycznej 4 - na dodatek w jej niepe!nym zakresie. 

Najbardziej widoczn<\. przyczyn<\. niepodejmowania odpowiedzialno
sci przez srodowiska biznesu jest charakterystyczne dla ekonomii skupie
nie si~jedynie na wolnosci negatywnej (.,wolnoSci od"), a wi~c wolnosci 
rozumianej jako lIwolnienie si~ od zewn«trznych ograniczen. Tak rozu
mianej wolnosci odpowiada jedynie odpowiedzialnose restrykcyjna, poj
mowana jako pocictganie do odpowiedzialnosci za czyny niezgodne z obo
wi<\.zujqcymi na wolnym rynku zasadami gry. Tymczasem odpowiedzial
nose pozytywna, 0 kt6rej wspomina si~ coraz cz~sciej (przez jednych na
zywana spo1eczn'l., przez innych moralnq), odnosi si~ takle do dzia!an biz
nesu wynikaj<\.cych z wolnosci pozytywnej (.,wolnosci do"). 

W praktyce gospodarczej mozna wyr6Znie trzy poziomy odpowiedzial
nosci: odpowiedzialnose jednostkow'l., odpowiedzialnose przedsi«biorstwa 
i odpowiedzialnose biznesujako caloSci. 

3 P.B. Werhanc, Persons. Righls, lind Corporalions, New Jersey 1985, s. 60. 
4 "Gdy mam do wyboru wi~ccj nii Jcdno dzialanie - powie T. Kotarbiitski formulujqc 

OWq dyrcktyw~ - wyborcm rozumowym jest zawsze ten, kt6ry polega na wybraniu dzialania 
zapobicgajqccgo jakicmus zlu lub takicgo, kt6ry jakies zlo uchyli" (zob. T. Kotarbinski, 
o realizmie praklycznym , w: tcnzc, Wyb6r pism, t. I, Warszawa 1957, s. 688). 

57 

http:obowi<\.zuj<\.ce


JANINA FILEK 

Fundamentalna jest niew'ltpliwie ta pierwsza. 5 Dopiero jej przyj((cie 
pozwala na okrdlanie odpowiedzialnosci fi nny6, zas przyj((cie tej os tat
niej prowadzi do odsl'oni((cia si(( kolejnego poziomu - odpowiedzialnosci 
srodowisk biznesowych. JednakZe to wl'asnie ta ostatnia wydaje si(( miec 
najwi((ksze znaczenie dla przyszl'osci rodzaju ludzkiego. 

Ktos moze zapytac: sk'ld ta szczegolna odpowiedzialnosc srodowisk 
biznesu? Pytanie ze wszech miar zasadne. 80 tak naprawdt;, dlaczego wl'a
snie te srodowiska maj'l ponosic odpowiedzialnosc nie tylko w tradycyj
nym prawno-moralnym rozumieniu odpowi edzi a I no sci re s t ry kcy j
n e j (wynikaj'lcej z popel'nionej winy), ale rowniez podejmowac d z i a l' a
nia odpowiedzialne w sensie spol'ecznym, a nawet podj'lc sit; od
powiedzialnosci rozumianej pozytywnie - odpowiedzial nosci za 
ksztaftowanie przyszl'osci? 

Jesli przyj'lc, ze srodowiska biznesu to pewien bardzo liczny zbior 
podmiotow gospodarczych (indywidualni przedsi((biorcy, finny, instytu
cje finansowe , stowarzyszenia dzial'aj'lce na rzecz rozwoju gospodarki), to 
ich odpowiedzialnosc w rozumieniu pozytywnymjest ufundowana na co
raz pot((zniejszym wplywie dzial'alnosci gospodarczej na kierunek cywili
zacyjnego rozwoju. Skoro ci((zar zachodz'lcych zmian cywilizacyjnych spo
czywa w coraz wi((kszym zakresie na gospodarce, to ponos! ona odpowie
dzialnosc za przyszly ksztaft swiata. Dzisiaj nie sposob juz lekcewazyc 
dzialalnosci gospodarczej, jak czynili to starozytni (kiedy byl'a jedynie 
domen'l niewolnikow), ani traktowac jej jako dzialalnosci zgola nieistot
nej dla ksztaltowania oblicza swiata, jak myslano w sredniowieczu, ani 

5 Zaznaezmy j ednak, ze ehoc odpowiedzialnosc jednostkow'l odnosi si<; do wszys!kieh, 
to z zasady roinieuje si<; oezekiwania co do odpowiedzialnosei podmiotow dzialaj'leyeh 
w sferze gospodarezej i podmiotow dzialaj'leyeh poza t'l sfer'l. W praktyee wymagania sta
wiane biznesmcnom jako grupie zawodowej mozna okrcSlic jako minimalistyezne, nalo
miast wobee ta kieh grup, jak lekarze, nauezyeicle ezy adwokaei formulowane Sq wymaga
nia maksymalistyezne. Warto zalem zastanowi6 si<;, dlaezego w stosunku do pewnych grup 
zawodowyeh postuluje si<;, aby mialy na uwadze przede wszyslkim eudze dobro, podezas 
gdy w stosunku do innyeh ni e stawia s i<; lego i'ldania , wystarezy, aby przy okazj i rcalizaeji 
swojego dobra miaty na uwadze rowniez eudze dobro. (Zob. L Lazari-Pawlowska, Etyki 
zawodowejako role spoleezne, w: tejie Eryka. Pisma wybrane, Ossolineum 1992.) 

6 Podobnie jak z odpowiedzialnosei'l jednoslkow'l rzeez s i<; ma i z odpowicdzialnosei'l 
na poziomie firmy. Wielu ekonomistow i mencdicr6w, akeeptuj'le prawnq i finansow'l od
powiedzialnosc firmy, nie chec uznac jcj odpowiedzialnosei moralnej . Niektorzy nawe! eal
kowieie odrzueajq mozliwosc egzckwowania tego rodzaju odpowiedzialnosei. (Zob. M. Fried
man, Spo/eczllq powinnoseiq biz/Zesujesl pomnaianie zysk6w lub M.G. Velasquez, D/aC2e
go spo/ki nie sq za nie moralnie odpowiedzialne?, w: Etyka Biznesu, red. L.V Ryan CSV, J. 
Sojka, Wydawnietwo W drod ze 1997). Sposrod teorii , ktorc sprzyjajq temu slanowi rzeezy, 
moi na wymienic: I. powszeehnic obowi'lzuj'lC'l w ekonomii konee pej ~ ladu rynkowcgo, 
klora glosi, ii niezaleinie od dzialari jednostkowyeh na rynku panuje porz'ldek nie b<;dqey 
zamicrzonym skutkiem tyeh dzialan, 2. indywidualizm mctodologiezny i J. uznan ic ekono
mii za nauk<; wolnq od jakiegokolwi ck wartoseiowania. 
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tei uznawae za dzial:alnose drugoplanowq, jak s£tdzono nieomal do sie
demnastego wieku, 

Gospodarka poprzez dzial:aj£tce w sferze gospodarczej podmioty wy
znacza dzisiaj nowy system wartosci, a takZe peJ:ni rol(( czynnika kulturo
tworczego. I, czy tego chcemy czy nie, wszystkie sJ:abosci gospodarki i zja
wiska patologiczne powstaj£tce na jej obszarze, staj£t si(( sl:abosciami i pa
tologiami czlowieka wspoJ:czesnego, 

Jak wnikliwie zauwaia Hans Jonas, zakres odpowiedzialnosci pozo
staje proporcjonalny do zasi((gu posiadanej wJ:adzy (power). Skoro zatem 
gospodarka peJ:ni rol(( kulturotworczq, a wJ:adza srodowisk gospodarczych 
si((ga tak daleko, ii powodowae moze nawet upadek rz£tdow i powaine 
konflikty spoJ:eczne (rowniei zbrojne), to i odpowiedzialnose gospodarki 
za stan obecny i za zachodz£tce zmiany powinna bye daleko wi((ksza niz 
ta, jak£t si((je] dotychczas przypisuje, Dzisiaj, kiedy charakter gospodarki 
narodowej i zachodz£tce w niej procesy,jak i poziom moralny dzialaj£tcych 
firm nie pozostaj£t bez wpJ:ywu na sytuacj(( spoJ:eczn£t nie tylko jednego 
kraju, ale wpl:ywaj£t niejednokrotnie na sytuacj(( spoJ:eczno-gospodarcz£t 
panstw s£tsiednich, a nierzadko caJ:ych regionow geopolitycznych, odpo
wiedzialnose podmiotow gospodarczych wzrasta niepomiemie. 7 

Dowodem na to, ie elity gospodarcze u5wiadomiJ:y sobie wag(( tego 
problemu, jest powstanie w latach siedemdziesi£ttych nowej dyscypliny, 
ktor£t nazwano e t y k £t b i zn e s u, Wielu ekonomistow nie traktuje jej jesz
cze powainie, postrzegaj£tc j£tjako zaledwie wytwor chwilowej mody, ktora 
przeminie po jednym sezonie, Nieufni wobec etyki biznesu pozostaj£t tak
ie niektorzy intelektualisci, widz£tc w niej niezwykle por((czne i efektyw
ne narz((dzie kamuflowania rzeczywistego braku etyki w dzial:alnosci go
spodarczej. Etyka biznesu peJ:ni wed lug nich jedynie rol(( pomyslowego 
kamuflazu skrywaj£tcego przyrodzon£t amoralnose biznesu. Dla wielu me
nedzerow z kolei etyka biznesu okazal:a si(( nowym, skutecznym narz((
dziem walki z konkurencjq, letore pozwala zwi((kszae zyski w sytuacji, kiedy 
walcz£tce z sob£t finny osi<tgn((l:y podobny poziom technologiczny i orga
nizacyjny, czyli zwyci((stwo nad rywalami na tych polach przestal:o bye 
mozliwe. Jak wykazuj£t badania ostatnich lat, finny podejmuj£tce dzial:ania 

7 Za przyk!ad takieh zalcinosci (efektu domina) nieeh posluiy chaos na gieldaeh nicomal 
ea!cgo swiata (z prze!omu listopada i grudnia 1997) spowodowany, jak podaj'l. speejalisei, 
przcz "przcgrzanie" koniunktury na rynkaeh "azjatyekieh tygrys6w", a w szezeg61nosei 
kryzys gospodarki koreanskiej , Niekt6rzy odwoluj'l. siQ w opisie zaleinosei finansowych do 
teorii ehaosu, wedlug kt6rej poruszenie skrzydct motyla gdzies nad r6wnikicm moze po 
pewnym czasic wywo!ac tornado W odleglym zak'l.tku swiata, Kryzys korcanski i upadck 
najwiQkszego domu maklcrskicgo w Japonii - Yamaichi (jcdcn z jcgo wysoko postawio
nych pracownik6w poinformowal 0 kontaktach biura z mafi'l.l- nie pozostaty bez wplywu 
takzc na syluacjQ na polskicj gicldzic, Jak podajc polska prasa, Yamaichi posiada wiQkszosc 
udzial6w w firmic zarZ'l,dzaj'l.cej polskim NFl Fortuna, zatcm bye moi e 0 polskich konsc
kwencjach upadku biura maklerskicgo w Japonii przyjdzie si" nam jcszcze dowiedzicc , 
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etyczne zdobywajq sobie wi((cej stalych klientow i dZi((ki temu osiqgajq 
wyzsze zyski , co gwarantuje im przewag(( konkurencyjnq. 

lednakZe niektorzy z myslicieli i swiadomych animatorow zycia go
spodarczego wiqzq powstanie etyki biznesu z rosnqcq potrzebq caloscio
wego i globalnego (w sensie dostownym) spojrzenia na problemy spotecz
no-polityczno-gospodarcze. W tym uj((ciu za zasadniczqprzyczyn((POwsta- ; 
nia etyki biznesu naleiy uznae rodzqce si(( poczucie odpowiedzialnosci za 
przyszlose czlowieka i swiata. 

Aby zauwazye przemian((, jaka zaszta w ostatnich dwudziestu latach 
w ocenie dzial:alnosci gospodarczej i zwi((kszajqcego si(( poczucia odpo
wiedzialnosci srodowisk biznesu, wystarczy porownae dwa dokumenty. 
Pierwszy z nich to znany powszechnie na Zachodzie Manifest z Davos. 
Dokument ten zostat przygotowany przez Trzecie Europejskie SympozJum 
Zarzqdzania, ktore odbylo si(( w Davos w roku 1973. Byl on niezwykle 
waznym glosem w trwajqcej wtedy dyskusji nad zadaniami i celami, Jakie 
powinny przyswiecae firmom podejmujqcym dzialalnose gospodarczq. 
Uczestnicy sympozjum przyj((li stanowisko odmienne od stanowiska za
gorzatych obroncow gospodarki rynkowej. Teza Miltona Friedmana, iz 
jedynym celem dziatalnosci firrny jest zysk, zostata w Davos bardzo moc
no oslabiona. Wedtug uczestnikow sympozjum zadaniem kierownictwa 
przedsi((biorstwa nie jest tylko i wylqcznie osiqganie zysku, ale swego ro
dzaju SfU z b a. Kierownictwo powinno sluiye zarowno klientom, wspot
pracownikom, kapitalodawcom,jak i calemu spoleczenstwu, a takze row
nowazye rozbiezne interesy wymienionych grup. Wedlug dokumentu kie
rownictwo zobowiqzane jest: wo bec kJ i en tow - "zadowalae ich po
trzeby w mozliwie najlepszy sposob", w obec wspolpra c own ikow 
"dbae 0 zapewnianie miejsc pracy" i "przyczyniae si(( do humanizacji pra
cy", wobec kapitalodawcow - "zapewnie dywidendy", wobec 
s p olecz en s tw a - "wykorzystae wiedz(( i srodki,jakie Sl\. mu powierzo· 
ne dla dobra spoleczenstwa" i "zapewnie przysztym generacjom warte Zycia 
srodowisko"8 

Nie zamierzam przeceniae roli tego dokumentu. Z Caf'l pewnosciq nie 
stat si(( on punktem zwrotnym w praktyce zycia gospodarczego. Lecz jesli 
nawet nie przyniosl wyraznych i natychmiastowych zmian , to zapewne stal 
si(( jednym z wielu czynnikow powodujqcych stopniowe przeksztal:cenia, 
Jakie zachodzq w sferze praktyki gospodarczej od roku 1973. Manifest ten 
mozna uznae za poczqtkowy etap uswiadamiania sobie przez uczestnikow 
Zycia gospodarczego ciqzqcej na nich odpowiedzialnosci. 

W 1994 roku w szwajcarskim miasteczku Caux, w obliczu zachodzq
cych przemian politycznych i spotecznych, spotkali si(( przy okrqgtym sto le 

8 H. Ste inmann, G. Sehrcyogg, Zarzqdzanie. Pods/awy kierowal1ia p,.zedsi~bio"slWelJl, 
trum . L. Matran, Wroclaw 1992, s.59-60. 
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przeds tawiciele biznesu z Europy, Japonii i Stanow Zjednoczonych. W opu
blikowanym przez nich tekscie idea sluzby wobec zostaje zastqpiona 
ide&. o d p owiedzialnosci&. za. Inicjatywa miala bye fundarnentem dla 
rozwoju przyjazni i wspOlpracy w oparciu 0 wspolny szac unek d I a naj
wyzszych wartosci moralnych, miala tez przyczynie si~ do roz
szerzenia zakresu odpowiedzialnosci j ednostek i finn (odpowiedzialnose 
nie tylko za podejmowane dzialania, ale takZe za przyszlose spoleczenstw). 

Uczestnicy Okr~lego Stolu odwolali si~ do dwoch idealow etycz
nych: japonskiego idealu kyosei, ktory nakazuje zye i pracowae dla wspol
nego dobra, i europejskiej idei ludzkiej godnosci - uznaj&.cej nienaruszal
nose i wariose kazdej osoby jako celu samego w sobie, a nie jedynie srod
ka do realizacji celow innych osob. 

Proponowana przez uczestnikow Okr~lego Stolu wizja gospodaro
wania oparta jest na podstawach etycznych i charakteryzuje si~ odejsciern 
od odpowiedzialnosci jedynie wobec akcjonariuszy na rzecz odpowiedzial
nosci wobec interesariuszy (stakeholders), poszanowaniem dla regul obo
wi&.zuj&.cych w kraju dzialania finny, ale takZe uznaniem zasad uczciwej 
konkurencji i praw mi~dzynarodowych, wsparciem dla wszechstronnej wy
miany swiatowej, trosk&. 0 srodowisko naturalne, unikaniern dzialan niele
galnych9 

Podobnie jak w przypadku Manifestu z Davos zasady biznesu przyj~
te w Caux oczywiscie nie zrewolucjonizowaly praktyki gospodarczej, nie 
przemienily jej jak za dotkni~ciem czarodziejskiej r6Zdzki w cudowny, 
przenikniC<ty duchem etyki obszar ludzkich dzialan. Ale jesli idee tam za
walie z walna zaczn&. wchodzie w obieg i wspOlokreslae swiadornose in
dywidualn&. i spolecznq, bye moze stan&. si~ z czasem skladow&. 0 d P o
wi e d z i a I neg 0 d z i a 1 ani a finn, a w przyszlosci przyczyni&. si~ do pod
j~cia przez nie odpowiedzialnosci pozytywnej. 

Jako przyklad korzystnych zmian zachodz&.cych w swiadornosci rne
nedzerow mozna takZe przywolae dwie konkretne historie, Jakie rnialy 
miejsce w przernysle motoryzacyjnym. Przyklady te pokazuj&. calkowicie 
rozbiezne sposoby pojrnowania zadan stoj&.cych przed kierownictwem czy 
zarz&.dem firmy i odrnienne podejscia do problemu odpowiedzialnosci fir
my wobec klientow na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. 

Pien'lsza z nich to historia produkowanego w latach 60. przez Gene
ral Motors samochodu Chevrolet Corvair 10, ktory ze wzgl~du na atrakcyj
n&. cenc< cieszyl si~ duz&. popuJarnosci&.. W 1961 roku doszlo do pief\'lsze
go wypadku tego samochodu. Kobieta prowadz&.ca samochod stracila pa
nowanie nad kierownic&.. W zwi&.zku z tym, ze wypadek zdarzyt si~ przy 

9 Principles/or Business. The CUIIX Round TilbLe 1994. 
10 Zob. A. Lcwicka-Strzalccka, "Biuictyn lnformacyjny ZCSPOfU Etyki Bizncsu PAN", nr 

51l 995. 
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niewielkiej szybkosci i na oczach policjanta , uznano, iz przyczyn'l byl'a 
wada tego egzemplarza i firma zostal'a zobowi'lzana do wypl'acenia kie
rowcy duzego odszkodowania. Kolejne wypadki samochodu tej marki, 
chociaz niekt6re z nich zakonczyly si€( smierci'l kierowcy lub pasazer6w, 
nie zaniepokoily jednak zarz'ldu firmy. Cal'a energia prawnik6w firmy zo
stal'a skierowana na obalanie z'ldan 0 odszkodowanie dla kierowc6w (lub 
ich rodzin), kt6rzy ulegli kolejnym wypadkom. Chociaz wszyscy zaskar
zaj'lcy firm€( do 1964 roku (do 1969 wniesiono oskarzenie 150 razy) twier
dzili, iz samoch6d rna wad€( konstrukcyjnq, firma nie chciala przyj'le tego 
do wiadomosci i wolal'a nadal produkowae samoch6d w nie zmienionej 
wersji, reklamuj'lc go jako model zwl'aszcza dla ml'odego pokolenia. Do
piero w 1964 roku , po serii wypadk6w smiertelnych (w tym takZe czlon
k6w rodzin pracownik6w firmy), zarz'ld zdecydowal' si€( na zainstalowa
nie w nowo produkowanych samochodach stabilizatora maj'lcego prze
ciwdzialae przewracaniu si€( samochodu przy gwahownych skn;tach. Na
dal nie godzil' si€( jednak na zainstalowanie stabilizatora w samochodach 
juz uzytkowanych, chociaz zaz'ldal tego jeden z akcjonariuszy, a koszt ca
lego przedsi€(wzi€(cia wynosil 25 mIn dolar6w. Dopiero dzialania Ralpha 
Nadera, prawnika, kt6ry postanowil' nadae sprawie rozglos (w 1965 wydal 
ksi'lzk€( Unsafe at Any Speed) i walczyc 0 prawa klienta-kierowcy, do pro
wadzily ostatecznie do zaprzestania produkcji niebezpiecznego samocho
duo Co zaskakuj'lce, firma do konca nie chciala dokonac zasadniczych zmian 
w projekcie konstrukcyjnym ani dobrowolnie zaprzestae jego produkcji, 
choc poniosl'a przez to wi€(ksze straty, niz wyni6sl'by koszt poprawy pro
jektu. To raczej opinia publiczna, a wlasciwie obawy ewentualnych przy
szlych kierowc6w spowodowaly tak gwahowny spadek w sprzedazy tego 
modelu, iz dalsza jego produkcja stala si€( bezcelowa. 11 

Druga historia to niedawny przypadek samochodu produkowanego 
przez firm€( Daimler-Benz AG, kt6ry okazal si€( niestabilny. Przy bardzo 
gwahownych skr€(tach kol'a tego samochodu odrywaj'l si€( od nawierzch
ni, co w skrajnych przypadkach moze doprowadzic nawet do dachowa
nia . Pierwsz'l reakcj'l prezesa Daimler-Benz Jurgena Schremppa bylo 
wydanie polecenia wprowadzenia koniecznych poprawek do projektu, 
aby samoch6d dor6wnywal' innym modelom produkowanym przez fir
m€(. Niestety po dokonaniu poprawek samoch6d wci'lz nie uzyskiwal' 
odpowiedniej stabilizacji. Jak podaly media, decyzj'lprezesa firmy sprze
daz samochodu zostal'a wstrzymana. 

Nalery zapytac, czy historia mercedesa napawa optymizmem, czy tez 
nie. No c6z, zalery,jak na to spojrzee. Na pewno dose przerazaj'lcy jest fakt, 

II W 1960 (przed pierwszym wypadkiem) firma sprzcdala 229 98 5 szlltk lego samoeho
du , w 1964 - 193642, w 1966 (po ukazaniu si~ ksiqiki Nadera) 88 951, w 1968 juz ty lko 12 
997 . W 1969 zaprzestala produkeji tego modclu. 
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ze dochodzi do seryjnej produkcji, a nast«pnie sprzedaiy nie w pemi przete
stowanego samochodu. Jesli jednak por6wnac ilosc ofiar i wysilki poszko
dowanych kierowc6w (klient6w General Motors), jak i dzialania Nadera 
podj«te w wa1ce z nieodpowiedzialnq finnq z szybkosciq decyzji finny nie
mieckiej, to zmiana sytuacji moze napawac optymizmem. Podzielajqc go, 
nie naleiy oczywiscie wyprowadzac zbyt pochopnych wniosk6w co do ra
dykalnego wzrostu poczucia odpowiedzialnosci przedstawicieli aktualnie 
dzialajqcych fum. Aby ustalic poziom odpowiedzialnosci prezentowany przez 
finny podejmujqce dzisiaj dzialalnosc gospodarcz'l., naleiy odr6znic co naj
mniej trzy rodzaJe odpowiedzialnosci: odpowiedzialnosc narzucon'l., wymu
szonq i swiadomit Wszystkie one mieszczqsi« w obszarze pomi«dzy nieod
powiedzialnosciq a odpowiedzialnosci<\. pozytywn<\.. 

Odpowiedzialnosc narzucona to ten rodzaj odpowiedzialno
sci, do kt6rej przyj«cia fuma zostaje zmuszona prawem. 0 d po w i e d z i a I
noS c wym u s zo n<\. przyjmuje firma pod presj<\. opinii spokcznej . W kra
jach rozwini«tych presj« tak<\. wywieraj<\. na finny stowarzyszenia konsu
menckie i organizacje proekologiczne. Zas od pow ied z i a 1nos c s w i a
do m a to najwyzszy poz iom odpowiedzialnosci . Mozemy 0 niej m6wic 
w6wczas, kiedy fIrma zdecydowanajest przyjqc odpowiedzialnosc za po
dejmowane przez siebie dzialania. 

Naiwnosci<\. byloby s<\.dzic, ze istniej<\.ce dzisiaj finny kierujq si« w swo
ich dziaianiach ide<\. odpowiedzialnosci swiadomej (swiadomie podj«tej). 
Zdecydowana wi«kszosc pozostaje na najnizszym poziomie, poziomie 
odpowiedzialnosci narzuconej. Jednakie coraz wi«cej fi rm (choc nast«pu
je to bardzo powoli), licz<\.c si« z opini<\. klient6w i reprezentuj<\.cych ich 
ekspert6w z rozmaitych stowarzyszen konsumenckich czy ruch6w ekolo
gicznych, akceptuje poszerzenie swojej odpowiedzialnosc. Firm dziataj<\.
cych na poziomie odpowiedzialnosci swiadomej jest naprawd« niewiele, 
ale dodajmy tez, ze aby taka firma mogla dzialac na rynku, musi zaistniec 
splot niezwykle sprzyjaj<\.cych okolicznosci i nie wystarczy sarna decyzja 
finny 0 podj«ciu takiej odpowiedzialnosci. Wiara w powszechne nastanie 
w sferze dzialalnosci gospodarczej ery odpowiedzialnosci 5wiadomej jest 
przy zachowaniu dotychczas obowi<\.zuj<\.cych zasad ekonomicznych i przy 
aktualnym poziomie wiedzy etycznej spoleczenstw oczywiscie czyst<\. 
:11fZOnk'l.. Lecz jesli sfera wytwarzania zawladn«la przestrzeni<\. dzialania 
istotnego, to - jak s<\.dzi Hans Jonas - i moralnosc musi si« wedrzec w ja
kis spos6b w sfer« wytwarzania, od kt6rej uprzednio stronila, i musi to 
uczynic w formie swiadomej polityki publicznej.1 2 

JAN[NA FILEK, lilozof, ckonomista, adiunkt w Katcdrzc Filozolii Akadcm ii Ekonomicz
ncj w l-: rakowic. 

12 H. Jonas, Zasada odpowiedziaillosci, trum. M. Klimowicz, Krak6w 1996,5.35. 

63 

http:1996,5.35
http:publicznej.12
http:istniej<\.ce


ZARZl\DZANIE 

IETYKA 


ODPOWIEDZIALNOSCI 


Gilles Lipovetsky 

Zarz~dzanie przy pomocy wartosci 

Wyglqd przedsi((biorstwa ulega zmianie: wobec nowych wyzwan spo
wodowanych potrzebq innowacji i niepewnoSciq dokonano w dziedzinie 
zarzqdzania kapitalnego aggiomamenlO, stawiajqc pod znakiem zapyta
nia podstawowe zasady przedsi~biorstwa taylorowskiego funkcjonujqce
go od pierwszych dziesiqtk6w lat tego wieku. Na mocy tych radykalnych 
przeksztaken etyka stala si~ parametrem konstytutywnym nowych metod 
organizacji pracy: funkcjonowanie dzisiejszej filmy moze bye znakomicie 
"nap~dzane" etyk<t, takjak dawniej "nap~dzane" by to dyscyplinq. Wedlug 
nowego paradygmatu sukces gospodarczy wymaga przyznania prymatu 
czlowiekowi, wyeliminowania ponizajqcych praktyk i form pracy zwal
niajqcych od odpowiedzialnosci. Jesli firma rna osiqgae w swojej dzialal
nosci swietne wyniki, musi traktowae ludzi jako sw6j gf6wny atut, wpro
wadzae nowe sposoby zarzqdzania oparte na poszanowaniu i dowartoscio
waniu czlowieka, stosowae podzial odpowiedzialnosci, proponowac pro
gramy udziaru w rezultatach i zapewniae mozliwosci doksztakania si~ . 
Wszystkie przejawy braku szacunku dla czlowieka i braku zaufama mu
SZq zostae usuni~te - dynamika gospodarcza b~dzie miala ludzkie oblicze 
alba nie b~dzie jej wcale. Rewolucja w dziedzinie zarzqdzania i etyka fir
my Sq komplementame, stanowiq dwa wsp61zalezne oblicza tej samej de
leg itymizacji organizacj i pracy na spos6b taylorowski i promowania zasa
dy odpowiedzialnosci indywidualnej. 
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Kluczowe zalozenia nowej racjonalnosci w dziedzinie zarz'ldzania S'l 
obecnie dobrze znane: zast'lPienie kierowania poprzez dyscyplint( kiero
waniem poprzez kreatywnosc, rozszerzenie odpowiedzialnosci, udziela
nie pelnomocnictw i odbiurokratyzowanie firmy, zasit<ganie opinii pracow
nik6w i dialog z nimi, srodki redystrybucji zysk6w, polityka ciqglego do
ksztalcania - to zasady okreslaj'lce przedsit(biorstwo posttaylorowskie wraz 
z jego "organizacj'l wielokom6rkow'l", systemem "sieciowym", zarz'ldza
niem "uczestnicz'lcym" i "poziomym". To zarz'ldzanie "uczestnicz'lce" rna 
charakter "rewolucji kopemikanskiej": 0 ile flrma typu taylorowskiego 
miala budowt( piramidaln'l i opart'l na autorytecie, firma now ego typu po
szukuje sposob6w wzmozenia inicjatywy pracownik6w, "mobilizacji ich 
inteligencji", rozwinit(cia ich zdolnosci pomyslodawstwa, autonomii i kre
atywnosci w ramach "grup postt(pu", niezaleznych zespol6w i innych grup 
podnoszenia jakosci. Nalezy skonczye z technokratyczn'l sztywnosciq, kt6ra 
ogranicza mozliwosci czlowieka. Firma przyszlosci bt(dzie musiala naj
pierw wygrae batalit( 0 zaangazowanie i uniezaleznienie sit( personelu, 0 ile 
prawd'l Jest zasada Instytutu Firmy m6wi'lca, ze "r6znica pol ega na lu
dziach i organizacji". Zarz'ldzanie postbiurokratyczne w takich warunkach 
nie rezygnuje z cel6w etycznych, za istott( uznaj'lc podstawienie zasady 
odpowiedzialnosci w miejsce zasady posluszenstwa, dynamizacjt( zr6del 
kreatywnosci wszystkich wsp61pracownik6w, podniesienie jakosci zycia 
w miejscu pracy. 0to moralny happy-end: zwomikiem sukcesu gospodar
czego nie jest juz eksploatacja sily roboczej, dyscyplina i mechaniczny 
podzial zadan, lecz systemy zainteresowania, programy szkolenia, wzmo
zenie odpowiedzialnosci, kierowanie wsp61nym losem. 

W tym duchu w ramach zarz'ldzania uczestnicz'lcego zainicjowano 
nowe metody kierowania odwoluj'lce sit( do wartosci i sensownoSci. Dys
kwaJifikacja systemu taylorowskiego zbiega sit( z wprowadzeniem nowych 
sposob6w osiqgania wydajnosci zespolowej zastt(puj'lcych technokratyczn'l 
racjonalnose kulturq, natychmiastow'l skutecznose projektem jakosciowym, 
przymuszanie dobrowolnosci'l. Dynamizacja ca-losci i mobilizacja indy
widualna maj'l bye osiqgane poprzez uczestnictwo wszystkich pracowni
k6w we wsp6lnym programie firmy i ujasnienie fundamentalnych warto
sci. Programy firmy znajduj'l sit( w centrum tej reorientacji: w momencie 
gdy indywidualna inicjatywa staje sit( bardziej poz'ldana niz scis-le poslu
szenstwo, kontrola w firmie odchodzi od modelu dyscyplinarnego na ko
rzyse dzialan faworyzuj'lcych prymat wartosci, uczestnictwo, zaangazo
wanie w zycie zbiorowosci. We "wzorowej" firmie wsp6lne idealy w za
sadzie zastt(pu j'l przymus biurokratyczny, j ednocz'lcy charakter i wartosci 
etyczne projektu staj'l sit( teraz zmiennymi operacyjnymi zarz'ldzania, la
godnymi nosnikami mobilizacji ludzkich mozliwosci. Jest to zwrot post
moralistyczny: moral nose, kt6ra niegdys byla zr6dlem systematycznosci 
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i dyscypliny, dzisiaj stab sit( narzt(dziem elastycznosci finny, kiedys sta
nowila system w!adzy, przymusu i rz<\.dzenia bezwarunkowego, dzisiaj 
oznacza mniej hierarchii i dyscypliny, a wit(cej inicjatywy, otwartosci na 
zmiany oraz git(tkose zmierzaj<\.C<t do osi<tgnit(cia wyzszej konkurencYJno
sci. Etyka jako narzt(dzie zmniejszania sztywnosci organizacyjnej powo
duje w dziedzinie zarz<\.dzania zarowno odrodzenie normatywnego idea!u 
wartosci, jak podniesienie znaczenia czynnikow wspohaleznosci i psy
chologicznych w motywacji do pracy. Etyczny rozkwit nie opiera si((juz 
na kategorycznym obowi<\.zku, lecz na kulturze psychologicznej i przy
znawaniu wp!ywu na zwit(kszanie spojnosci grupy i indywidualnego za
angazowania wartosciom komunikacyjnym. Na wzor mecenatu czy innych 
strategicznych promocji wartosci zarz<\.dzanie uczestnicz<\.ce obrazuje przede 
wszystkim wzrost mozliwosci, jakie daje zinstrumentalizowana komuni
kacja w firmie. 

Wdarcie sit( wartosci w dziedzin(( zarz<\.dzania wzbudza wiele pytan 
dotycz<\.cych etyki i wydajnosci. Jak<\.zalett(przypisae tworzeniu wspolnej 
wizji,jesli w zaden sposob nie rezygnuje ona z praktykowania fuzji i dzi
kiego wchfaniania przedsit(biorstw, mniej lub bardziej brutalnych i maso
wych restrukturyzacji i zwalniania personelu? W czym projekt firmy roz
ni sit( od czysto kosmetycznego zabiegu, jesli narzucany jest przez ekip(( 
kieruj<\.C<t bez wspolnej debaty i jesli jego konsekwencj<\. nie S<\. odpowied
nie zmiany w codziennych praktykach finny? W braku koherentnych prze
ksztaken organizacyjnych "dzialania uczestnicz<\.ce" zwracaj<\.si((przeciwko 
samym sob ie, wzmagajqc poczucie braku motywacji i nieufnose pracow
nikow: choe projekt finny jest w pewnych wypadkach warunkiem koniecz
nym akcesu personelu, nie moze bye uwazany za warunek wystarczaj<\.cy 
jego satysfakcji i poczucia odpowiedzialnosci. Tym bardziej, ze zarz<\.dza
nie przy pomocy wartosci nie jest sarno w sobie pozbawione etycznej 
dwuznacznosci . 0 ile bowiem projekt finny rna w zasadzie na celu kody
fikacjt( wartosci jednocz<\.cych przedsit(biorstwo, w rzeczywistosci zarz<\.
dzaj<\.cy mi1cz<\.co spodziewaj<\. sit( po nim wzrostu mobilizacji i zaangazo
wania personelu. Dlatego wlasnie konkretna zawartose projektu rna zna
czenie 0 wiele mniejsze niz wewm;trzne uczestnictwo i komunikacja, kto
re umozliwiaj<\.jego realizacj((. Ale to jest cel utajony i nie da sit( go reali
zowae bez uniewaznienia procesu uczestnictwa, ktory wymaga celu wy
zszego niz on sam. Nie moma oficjalnie przyznae, ze liczy sit( tylko efekt 
lIczestnictwa; zarz<\.dzanie stawiaj<\.ce sobie za cel pragmatyczn<\. mobiliza
cjt( llidzi l11usi uswit(cie sens. Stqd czt(sciowo "manipulacyjny" charakter 
zarz<\.dzania przy pomocy wartosci: w zasadzie idealy stawia sit( na pierw
szym miejscll, lecz w rzeczywistosci stawk<\. jest skutecznose firmy via 
motywacja i akces personelu. Choe za atut uwazana jest "przezroczystose", 
projektu firmy nie da sit( wypracowae bez lIkrywania pewnych spraw i bez 
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strategicznych obliczen. Paradoksalnie w projekcie firmy wi~cej jest dwu
znacznoSci etycznej niz w mecenacie czy reklamie, poniewaz 0 ile te ostat
nie nigdy nie maskuj<\. calkowicie swoich intencji, tamten zmuszony jest 
utajniac swoj ostateczny cel. 

Menadzerskiego hymnu do odpowiedzialnosci i calkowitej likwidacji 
pogardy nie nalezy oczywiscie przypisywac bezinteresownemu nawroce
niu na wartosci, jakie przeszli zarz<\.dzaj<\.cy: jego fundamentem jest nowe 
srodowisko ekonomiczne i kulturalne firmy. W nowych warunkach swia
towej konkurencji charakteryzuj<\.cej siC:( niestabilnosci<t, szybkosci<\. cykli 
innowacyjnych i wstrz<\.sami popytu konkurencyjnosc firmy wymaga ela
stycznosci i jakosci, co nie daje siC:(juz pogodzic z hierarchicznym i auto
rytamym sposobem kierowania. Mechaniczne stosowanie regul i proce
dur stalo si~ przestarzale, wzorowa firma potrzebuje zaangazowania wszyst
kich swoich wspolpracownikow, optymalizacji potencjalu idei i wyobraz
ni, co powiesc siC:( moze tylko dziC:(ki zarz<\.dzaniu uczestnicz<\.cemu, etycz
nemu i uwolnionemu od hierarchizacji. Etyka odpowiedzialnosci wyraza 
nie tyle ideal uswi~cenia indywidualnej autonomii co niedostosowanie 
regulacji dyscyplinarnej do nowych wymogow permanentnej innowacji 
i jakosci: nie mozna z<\.dac od pracownikow nowatorskich pomyslow czy 
poprawy jakosci, zachowuj<\.c sztywn<\.hierarchiC:( i podtrzymuj<\.c atmosfe
r~ nieufnosci i braku poszanowania czlowieka. Tak realizuje siC:( "fortel 
rozumu" menadzerskiego: intensyfikacja wojny gospodarczej prowadzi do 
walki 0 etykC:( w swiecie interesow, a materialistyczna hiperkonkurencja 
promuje ideal' odpowiedzialnosci indywidualnej. 

Walka 0 jakosc i innowacjC:( nie jest jedyn<\. przyczyn<\. wysuwania siC:( 
paradygmatu etycznego na pierwszy plan. Na wzrostjego znaczenia wply
n~ly rowniez nowe wartosci wewn«trznej samorealizacji i osobistej auto
nomii skl'adaj<\.ce si« na drug<\. rewolucj~ indywidualistyczn<\.. 0 ile firma 
o budowie piramidalnej korespondowal'a z kultur<\. dyscypliny pocz<\.tkow 
indywidualizmu, firma 0 budowie "sieciowej" zbiega si« z kultur<\. post
modemistyczn<\. - otwart<\. i psychologiczn<t, spersonalizowan<\. i komuni
kacyjn<\.. Problematyka mobilizacji ludzkich mozliwosci towarzyszy no
wemu historycznemu obliczu wszelkich demokracji, thlmaczy trosk« 0 do
stosowanie firmy do kultury hiperindywidualistycznej, dowartosciowuj<\.
cej autokontrolC:(, formuly afa carte, poszukiwanie tozsamosci, czynnik 
wspolzaleznosci, zycie na warunkach "samoobslugi" . Zgodne z podsta
wowymi zalozeniami dotycz<\.cymi personalizacji i pluralizmu, ktore obo
wi<\.zuj<\. w sferze konsumpcji , mediow, ksztakenia, sty low zycia, mody 
i sportu, zarz<\.dzanie uczestnicz<\.ce musi zostac pomyslane jako narz«dzie 
rozwi<\.zywania sprzecznosci nowego wieku indywidualizmu oderwanego 
od dawnych norm dyscyplinarnych i moralnych. Promuj<\.c indywiduali
styczne normy autonomii i rozwoju osobistego w pracy, nowe zarz<\.dza
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nie poszukuje sposobu przeciwdziarania zjawiskom indywidualnego bra
ku zaangazowania generowanym przez konsumpcyjne i komunikacyjne 
open society. Nowy paradygmat przedsi((biorstwa jest tu zabezpieczeniem, 
charakteryzuje si(( tym, ze przypisuje sobie ideary kultury ego, by w ten 
spos6b przeciwdziarae efektom braku motywacj i, absenteizmu, turn-over, 
zniech((cenia. Nie chodzi juz 0 przymuszanie do pracy przy pomocy ideal
nych norm ezy dyscypliny, lecz 0 uczynienie z pracy sfery daj<tcej poten
cjalnie duze mozliwosci samorealizacji i przeciwdziaranie w ten spos6b 
przejawom indywidualnego braku zaangazowania. 

Etyka i produktywnosc 

Pocz<ttki wieku konsumpcji uksztahow3ry si(( poprzez binarne opozy
cje: czas wolny/praca, swoboda/dyscyplina, zycie prywatnelZyeie zawo
dowe - dystynktywne podziafy zhierarchizowane kulturowo na korzyse 
pierwszej cz((sci tych zestawien: "prawdziwe Zycie" kojarzone byio z przy
jemnosciami, wakacjami, czasem wolnym od pracy. Ta epoka dobiega kre
su: nie dlatego, ie te przeciwstawienia nie maj<tjuz spofecznej wainosci, 
leez dlatego, iz zarysoWl~e si(( nowy ruch, ktory usiruje rozmye ich utrwa
lone kontury sprzeezne z kulturqhiperindywidualistyczn£t., przyznaj<tc<tpry
mat wolnosci, inicjatywie, realizacji ja. Zarz<tdzanie uczestnicz<tce wyraia 
ten proces postmodemistycznej destabilizacji kategorii r6wnolegle z no
wym ukierunkowaniem sp((dzania wolnego czasu: rezygnaej<t z wypdnia
nia go bezmyslnymi zaj((ciami w rodzaju opalania si((, stazami szkolenia 
kulturalnego, seminariami medytacji duchowej i badania swiadomoSci. 
Wsz((dzie tam chodzi 0 usuni((cie ostrej granicy "alienuj<tcych" podziar6w 
poprzez uczynienie z przyjemnosci czasu aktywnego i caiosciowego roz
woju, a z pracy - osobistej przygody, pasji, obszaru autonomii i autoekspre
sji. Epoka modemistyczna charakteryzowara si(( dychotomi£t., epoka post
modemistyczna n((kana jest wol<t pojednania, wielopostaciowego i natych
miastowego zniesienia podziarow, bez odwofywania si(( do jakiejkolwiek 
perspektywy eschatologicznej. Rehabilitacja pracy w finnie nie dokonuje 
si(( wediug dawnego rygorystycznego sposobu, ale na postmoralistycznej 
indywidualistycznej drodze jednostkowego "wi((cej bye". Etyka odpo
wiedzialnosci nie narzuca autorytarnie zadnej normy, powoduje nato
miast, ze staje si(( ona poz<tdana jako najodpowiedniejsza dla osobistego 
rozwoju. Poczuciu przynaleinosci do zespofu nadaje wartosc 0 tyle, 0 ile 
grupa jest tym , co pozwala stac si(( bardziej sob<t przy rownoczesnym 
podnoszeniu skutecznosci dziarania firmy. Odpowiedzialnosc oddzielira 
si(( od problemu dyscypliny, ogranicza ona prawa jednostki tylko w ta
kim stopniu, by wzm6c jej potencjar zyciowy i tw6rczy, potencjar wol
nosci i OSl<tgD1((C. 
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Etyka odpowiedzialnosci usiiuj<tca obejsc to scisie przeciwstawienie: 
Zycie zawodowelZycie prywatne za posrednictwem autonomii i rozwoju 
osobistego jawi Si(( faktycznie jako zupe{nie nowe narz((dzie niezwykle 
silnego wchioni((ciajednostki przez firm((. Opozycja praca!czas wolny, nie 
rozmywaj<tc si(( w zadnym razie, odczytywana jest w nowy sposob, tym 
razem na korzysc czionu pierwszego. W momencie gdy biurokracyjn<t 
inercj(( traktuje si((jak wroga, ktorego nalezy pokonac, wi((cej autonomii 
oznacza wyzsz<t produktywnosc i wyzszy imperatyw innowacyjnosci, 
zwi"kszon<trywalizacj(( i presj((, wi((ksz<t mobilizacj (( czasu, doskonalenia 
si((, wysilku. "Zero awarii", "zero usterek", "akurat na czas" - aby zwi((k
szyc "osi<tgi" i determinacj(( pracownikow, nalezy "wytworzyc uczucie 
nagl<tcego terminu", zoptymalizowac kompetencje, skrocic czas reakcji 
firmy, wzbudzic powszechn<t wol(( wprowadzania ulepszen, "uczynic 
z klienta obsesj((", zindywidualizowac place, ustanowic systemy zach((ty 
finansowej, premie za wydajnosc powi<tzane z zyskami. Skoncentrowanie 
zarz<tdzania mozliwosciami ludzkimi na etyce nie zmniejsza produkcyjne
go forcingu , powoduJe tylko, ze formulowany jest on w terminologii 
"uczestnictwa": pracowac inaczej znaczy rowniez pracowac wi((cej. W ja
ponskich "transplantach" (Mazda, Nissan) dziaiaj<tcych w Stanach Zjed
noczonych, gdzie najwazniejszymi poj((ciami s<t dialog, "koncertacja", 
konsens, tempo pracy jest wyrainie wyzsze niz w porownywalnych fabry
kach amerykanskich: robotnik jest w ruchu srednio przez 57 sekund na 
minut(( w stosunku do 45 sekund u konkurencji. Male zespoiy same decy
dUN 0 obsadzie stanowisk pracy i w zasadzie kazdy przygotowany jest do 
wykonywania wszystkich czynnoSci. Nie przewiduje si(( zast((pstwa w ra
zie niedyspozycyjnosci ktoregos z czlonkow zespoiu - grupa sama musi 
znaleic wtedy sposob wykonania wymaganej pracy. Wi((cej dialogu prze
klada si(( w tym wypadku na przyspieszenie tempa pracy i wzrost wydaj
nosci ; wi((cej wsp6ipracy i koordynacji poziomej oznacza zwi((kszon<tpre
sj« moraln<t. 

Czatuj<tc na pracownikow gotowych do zmian, umotywowanych i wa
lecznych, posttaylorowska firma koncentruje si(( teraz na polepszaniu wy
nikow ich pracy, rozwoju potencjaiu innowacyjnego i kreatywnosci. Tech
niczne transformacje i wewn((trzne promocje juz nie wystarczaj<t - naiezy 
przebudowac mentainosc, zmodyfikowac stosunek jednostki do samej siebie 
i do grupy, produkowac pracownikow tworczych, zdolnych do przystoso
wywania si(( i komunikacji. Firma swi((tuje nastanie indywidualneJ auto
nomii, leczjednoczesnie czyni z niej obowi<tZuj<tqnorm((. Z tego nowego 
wymogu wzi((la pocz<ttek popuiarnosc metod i stazy maj<tcych na celu tak 
zwany "rozwoj osobisty", ktore zmierzaj<t do wzbudzenia gi((bokiego za
angazowania, sklonienia do zakwestionowania nawykow hierarchicznych, 
stymuiowania dynamizmu, ducha podejmowania wyzwan i solidamosci. 
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Finna nie zadowala sit( juz kontrolowaniem czasu pracy swoich ludzi 
usiluje sklonic ich do zainwestowania uczucia, akcesu, przekraczania sa
mych siebie dzit(ki mit(dzy innymi stazom formacyjnym maj<\.cym na celu 
zintensyfikowanie zmyslu zespolowosci (team building), przystosowanie 
ich do nowych elastycznych struktur, wyzwolenie emocji (psychodramy, 
odgrywanie pewnych r61) i "nieuswiadamianych energii" (staze "Extre
mum" lub oul-door), polepszenie stanu ich zdrowia (sale cwiczen, zajt(cia 
"cardio-fitness" , porady dietetyczne). W szkoleniach "przekraczania gra
nic" (skok w pustkt(, rafting, szkola przezycia w puszczy, speleologia, 
wspinaczka itp.), przeznaczonych g!6wnie dla zarz<\.dzaj<\.cych i kierowni
czej kadry handlowej, rozw6j osobisty utozsamiany jest z cwiczeniem 
umiejt(tnosci podejmowania ryzyka , przekraczania wlasnych granic, 
wzmocnienia ducha wsp61pracy, rozwinit(cia wiary w siebie. Nasze spole
czenstwa celowo odrzucaj<\. autorytam<\. formacjt( moraln'l, d<\.z<\.c do for
macji "holistycznej", obejmuj<\.cej w skrajnych przypadkach calosc zdol
nosci czlowieka; nie wpajaj<\.juz katechizmu obowi<\.zk6w jako imperaty
wu, lecz chq zdynamizowac uczucie zaufania i przynaleznosci, poslugu
j<\.c sit( technikami sportowymi opartymi na metaforze i symbolice zacho
wan. Jedn<\. z tendencji okresu posttaylorowskiego jest podniesienie jako
sci zycia i poszerzenie marginesu swobody dzialania jednostki; inn<\.jest 
usilowanie wchlonit(cia jej coraz bardziej calosciowo pod wzglt(dem cza
su, zaangazowan, emocji i ryzyka, Jakie ponosi. Wchlonit(cie to nie upo
waznia jednakZe do przywolywania hasla "neototalitaryzmu" w odniesie
niu do wsp6lczesnej firmy: nie wchodz<\.c w zadnym razie na drogt( ide
ologii czy terroryzmu, dla wzmocnienia spojnosci personeJu wykorzystu
je sit( scisJe metaforyczne sytuacje z zycia finny, dzialania ludyczne 
i punktowe, psychologiczne i sportowe, dotycz<\.ce wyborow i nieoczeki
wane, gdzie nie chodzi 0 zmiant( natury ludzkiej, Jecz zoptymalizowanie 
potencja16w poprzez doprowadzenie kazdego do odkrycia samego siebie, 
poczucia solidamosci, doswiadczenia uczuc krancowych . Rozwojowi oso
bowemu zagraza raczej "gadzetyzacja" niz "gwah psychologiczny": sprzt(
ganie roznic, kierowanie stresem, przezywanie przygody, nowe metody 
fonnacyjne S<\. ilustracj<\. tego indywidualistycznego elementu psycholo
gicznego i postmoralistycznego, a nie hydry Wielkiego Brata, elementu 
s p 0 sob u is t n i en i a demokracji , a nie zwycit(skiego totalitaryzmu; zo
gniskowane s<\. na jednostce i jej wlasnym poszukiwaniu siebie, na u r ze
czeniu tym, co nowe, intensywnym przezyciu osobistym i zbiorowym, 
jakiekolwiek bylyby ich cele odnosz<\.ce sit( do rywalizacji i wydajnosci 
w sluzbie finny. 

Czy w tym kontekscie supermobilizacji w przedsit(biorstwie mozna 
dziwic sit(, ze It(ki i stresy, zaburzenia snu i choroby sercowo-naczyniowe 
wyraznie sit( nasiJaj<\. wsr6d kadry kierowniczej i zarz<\.dzaj<\.cych? W Sta
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nach Zjednoczonych juz 14% przypadk6w wystqpien oodszkodowanie 
w zwi 'l.zku z chorobami zawodowymi to procesy 0 stres; w Silicon Valley 
60% pracownik6w korzysta z pomocy psychologa, 35% pracuje pod wply
wem srodk6w odurzaj'l.cych. Prawie wsz«dzie raporty medycyny pracy 
sygnalizuj'l. wzrost dolegliwosci psychopatologicznych; badanie z roku 
1985 wykazafo, ze 65% pracownik6w Apple France budzi si« rano zm«
czonych, 34% przezywa stany I«kowe, 23% cierpi na skurcze jelitowe; 
zorganizowanie pracownik6w produkcyjnych w zespofY autonomiczne 
w zakladach General Electric w Salisbury spowodowafo stres uog6lniony, 
po kt6rym nastqpifo potrojenie rocznej liczby os6b rezygnuj'l.cych z pra
cy; 90% wielkich firm amerykanskich uruchomifo programy antystreso
we. Niegdys moralnose represywna bYfa zr6dfem histerii, dzisiaj moral
nose autonomicznosci i swobodnego rozwoju przyczynia si« do wywo!y
wania stan6w I«kowych, przem«czenia i depresji. Oto paradoks: odrzuce
nie taylorowskiego sposobu organizacji i koronacja przedsi«biorstwa hu
manistycznego przyspieszaj'l. destabilizacj« i oSfabienie podmiot6w. ezy 
to w sferze prywatnej , czy zawodowej, za indywidualnq autonomi« WSz«
dzie placi si« zachwianiem r6wnowagi egzystencjalnej. 0 ile odrzucenie 
przedsi«biorstwa technokratycznego i dowartosciowanie odpowiedzialnej 
jednostki zaslugujq na pochwal«, b«dqc reaktywacjq etycznej tradycji po
szanowania osoby, 0 tyle nie nalezy tracie z oczu nowych sprzecznosci, 
kt6re z nich wynikajq: wi«cej niezaleznosci , ale tez wi«cej l«k6w, wi«cej 
inicjatywy, ale i wi«cej wymagan mobilizacyjnych, wi«cej dowartoscio
wania rMnic, ale i wi«cej imperatywow konkurencyjnych, wi«ceJ iodywi
dualizmu, ale rowniez wi«cej zmysru zespofowosci i "zintegrowanej wspol
noty", wi«cej celebrowania szacunku dla jednostki, ale i wi«cej nakazow 
zmiany i poddawania si« recyclingowi. 

tillm. Dorota Za/lko 

Niniejszy leksl poehodzi z ksiqzki Le creplIscule du devoir ( 1992). 

GILLES LJPOVETSKY, ur 1944, profesor Uniwersytetu w Grenoble. Wydal: L 'ere du vide 
(1983), I.'empire de L'ephhnere (1987), La rroisiemefemme (1997). 
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Dyskusja 0 podatkach podejmowana w mediach i w krt(gach opinio
tw6rczychjest r6wnie gorqca, co chaotyczna. Po wieloletnim okresie przy
musowego ub6stwa, w dobie radykalnej altematywy - albo szybkiego 
wzbogacenia si~, alba podzielenia losu najnizej uposazonych - oraz wo
bec istnienia wielu dziedzin zycia gospodarczego nie uregulowanych ani 
literq prawa, ani silnie zakorzenionym zwyczajem - przy podejmowaniu 
tematu podatk6w rodzi sit( cos w rodzaju histerii. Po jednej stronie staje 
rzqd ze swoim programem budzetowym i naturalnq tendencjq do rozsze
rzania sfery danin publicznych, po drugiej - cala gama podmiot6w gospo
darczych i zwyklych obywateJi, zainteresowanych oczywiscie w minima
lizowaniu ci~zar6w finansowych. Mit(dzy tymi dwiema skrajnosciami oscy
lujq partie polityczne, kt6re niestety nie czyniq dyskusji klarowniejszC\., 
a wrt(cz jq utrudniajq. Wobec braku stabilizacji sceny politycznej nie Sq 
one w stanie odzwierciedlic rzeczywistyeh konflikt6w interes6w w spole
czenstwie, a w walce 0 elektorat ulegajq ezt(sto pokusie demagogii i wr~ez 
nie Sq zainteresowane w wyjasnianiu obywatelowi prawdziwej motywacji 
ekonomieznej . 

Mamy wi~c w efekcie dwie dyskusje. Pierwsza to dyskusja polityk6w 
- ehaotyczna, g6rnolotna, cz~sto niesp6jna merytorycznie. Koneentruje 
si~ ona w zasadzie na stawkaeh podatkowyeh z pomini((eiem kontekstu 
spoleeznego, ignorowaniem dobra wsp6lnego i dlugoterminowyeh perspek
tyw rozwoju gospodarki. 

Jest i druga dyskusja, toezona r6wnolegle na lamaeh fachowyeh pism 
i rubryk, w j~zyku prawno-ekonomicznym. Koneentruje si~ ona na zagad
nieniaeh szezeg61owych, zwiqzanyeh gl6wnie z wykladniq prawa w kon 
kretnyeh przypadkaeh, rozwiqzuje wiele problem6w praktyeznyeh. Szko
da tylko, ze zakres jej odbiore6w jest raezej niewielki. 
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Deficyt etyki 

Pojawia sit( podstawowe i zasadnicze pytanie - czy jest w tych dyskll
sjach miejsce na moralnosc? Czy dojrzelismy do takiej refleksji? 

W dzisiejszej Polsce bardziej nii kiedykolwiek, ujawnia sit( potrzeba 
refleksji nad etyk<t sp0feczn<t. Chaos w programach polityczno-ekonomicz
nych wynika nie tylko ze zlozonosci materii gospodarczej. W duzej mie
rze jest on wynikiem ubostwa ideowego i braku konsekwentnie uznawa
nych wartosci. 

S<t dwie racje, by dyskurs 0 wartoSciach rozpocz<tc od zaprezentowa
nia tez etyki chrzescijanskiej. Pierwsza racja, wrt(cz banalna, to taka, ze 
znaczna wit(kszosc spoleczenstwa do tej etyki sit( przyznaje. Drug<t racj<t, 
bardziej prowokuj<tc<t, jest to, ze raz po raz jakas partia czy llgrupowanie 
polityczne powoluje sit( na katolick<t naukt( spoleczn<t. Nie wdaj<tc sit( 
w szczegolowe rozwazania, zaznaczyc wypada, ze term in "katolicka na
llka spoleczna" jest nieco szerszy niz "etyka sp0feczna" przez ow Kosciol 
deklarowana. Etyka opiera sit( w caiosci na poznaniu rozumowym, kato
licka nauka spo1eczna zawiera w swoich tresciach tezy teologiczne. Dla 
wielll Jednak ludzi wlasnie ta nallkaJest glownym "pasem transmisyjny m" 
propagllj<tcym zasady etyki spofecznej, czyli tej dziedziny wiedzy, ktora 
llstala reglliy moraIne porz<tdkuj<tce zycie spofeczne. Kosciol katolicki trak
tuje nallczanie spoleczne jako swoj<t misjt( ewangelizacyjn<t, a codz ienn<t 
pract( i walkt( 0 sprawiedliwosc llwaza za element swiadectwa 0 ChryStll
sie Zbawicielll.' 

Podnosz<tc kwestit( moralnosci systemll podatkowego, argllmenty po
dzielic by nalezal0 na argllmenty natllry formalnej i rzeczowej. 

Milfdzy innymi: Adam Smith 

Argllmenty forma lne dotycz<t konstrukcji instytllcji podatkowychjako 
klarownych, efektywnych, stabilnych. Czt(Sciowo natill)' formalnej (doty
cz<tcej stnlktury systemll) s<t klasyczne zasady podatkowe sformlllowane 
przez Adama Smitha, ktore sit( nie zdezaktualizowaiy. Tak wit(c zasada 
rownosci (w sensie rownosci wszystkich obywateli wobec prawa), pew
nosci (niearbitralnosci urzt(d6w), dogodnosci (nieklopotliwej techniki sci<t
gania podatkow), taniosci (uzyskiwania wpiywow z podatkow przy mini
malnych kosztach wymiaru i poboru) nie s<t w zasadzie kwestionowane 
w demokratycznym swiecie - niezaleznie od orientacji politycznej. Moz
na by do tego dodac pewne standardy ogolnej kultury i tradycji prawnej, 
jak na przyklad zasada lex retro non agit i wynikaj<tcy z niej zakaz zmie

, Cenlesimus anIJUS , 5. 
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niania zasad wymierzania podatku w danym roku budzetowym, ochrona 
praw nabytych, ustawowosc wymierzania podatk6w i kontrola ustaw po
datkowych przez organ konstytucyjny. Oddzwif(k tych wszystkich zabez
pieczen dobra wsp6lnego znajdujemy chociazby w encyklice Pacem in 
terris. Papiez Jan XXIII pisze w niej mif(dzy innymi 0 potrzebie skodyfi
kowania w zwif(zlej i jasnej formie podstawowych praw cz1owieka, kt6re 
powinny stanowic osnowf( calego ustroju panstwowego, 0 potrzebie uchwa
lenia konstytucjl ujf(tej w odpowiednie terminy pra'.'1ne, kt6re jasno okre
slaj'l.powofywanie najwyzszych w1adz, zakres kompetencji organ6w paJ'J
stwowych, obowi'l.zuj'l.ce je zasady i metody dzialania oraz stosunki z oby
watelami.2 

W swietle wymienionych zasad sformu1owac trzeba powazne zastrze
zenie wobec poczynan konstruktor6w obecnego systemu podatkowego 
w Polsce - mianowicie stopien jego skomplikowania. 0 ile rzadkosci'l.jest 
w Polsce wsp6lne stanowisko kilku partii politycznych w jakiejkolwiek 
kwestii,o tyle uderza absolutna zgodnosc wszystkich partii obozu postso
lidamosciowego co do generalnego obnizenia podatkow i u c z y n i en i a 
ich prostszymi. 

Z drugiej strony, dobrze skorzystac czasami z doswiadczen kraj6w 
maj'l.cych wif(ksze osi£l.gnif(cia w budowaniu gospodarki rynkowej. W li
teraturze niemieckiej od lat podkresla sif( fakt takiego skomplikowania 
przepis6w podatkowych, ze juz nie tylko zwyk1y obywatel, ale nawet 
wykwalifikowany ksi«gowy rna k1opoty z prawid10wym ustaleniem wszyst
kich ulg i odpis6w podatkowych. Taka jest cena rozbudowania aparatu 
opieki socjalnej panstwa i w1'l.czenia podatk6w w system zaspokajania 
funkcji niefiskalnych. Jestesmy na najJepszej drodze do wejscia w podob
n'l. diunglf( przepisow. 

Kwestia stabilnosci zasad podatkowych jest tak oczywista, ze 0 jej 
potrzebie nie trzeba w zasadzie nikogo przekonywac. Tym bardziej wif(c 
dziwi'l. cZf(ste zmiany i eksperymentowanie na spoleczenstwie. Warto przy
pomniec chociazby powszechne zaniepokojenie podatnikow w obliczu 
zmian obliczania ulg podatkowych pod koniec 1996 roku. Jak rna si f( na 
przyklad zachowac obywatel, kt6ry na bazie obowi'l.zuj'l.cych w danyrn 
roku przepis6w rozpoczyna inwestycje budowlane (odliczaj'l.c ulgf( bu
dow1an'l. od dochodu) w sytuacji radykalnej zrniany zasad ulgowych w ro
ku nadchodz'l.cym (gdy dowiaduje sif(, ze wypadnie mu konczyc tf( sam'l. 
inwestycjf(, odpisuj'l.c j'l. od naliczonego podatku, nie mowi'l.C JUz 0 nerwo
wym wyczekiwaniu,jak wysoka bf(dzie ulga inwestycyjna w roku nastf(p
nym)? Przyklady mozna by mnoZyc. Efekty takiego stann rzeczy S'l. jak 
najgorsze dla m10dej demokracji. Opr6cz doznanego uszczerbku ekono

2 Pacem in terris , 75-80. 
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micznego podatnik pozostaje sfrustrowany, i to nie z wfasnej winy. Brak 
stabilnych i jasnych zasad wp1ywa na oslabienie tzw. moralnosci podatko
wej i nieuczciwe zachowanie podatnika. 

Jak oddawac cesarzowi, co cesarskie? 

Merytoryczne cechy systemu podatkowego moma podzielic na dwie 
grupy. Do pierwszej naleza1yby pewne podstawowe zasady nie kwestiono
wane w literaturze przedmiotu i przyjmowane niezaleznie od orientacji po
litycznej, a nawet - przy pewnych zafozeniach - od deklarowanej etyki. Do 
drugiej natomiast zaIiczyc by nalezalo cechy specyficznie chrzescijanskie. 

Ujmuj'l.c rzecz w najwi~kszym skrocie, katalog pierwszych zasad 
otworzmy kwesti'l. opodatkowania wedfug tzw. zdolnosci podatkowej 
i wspofgrania tej zasady z podstawowymi zalozeniami systemu konstytu
cyjnego dane go panstwa - jak uwzgl~dnienie i zagwarantowanie wolno
sci konkurencji, wolnosci wyboru zawodu i zatrudnienia, wolnosci zrze
szania si~ i wolnej, prywatnej przedsi~biorczosci. Wazne jest przede wszyst
kim takie uksztahowanie systemu podatkowego, aby nie naruszaf on god
nego zycia obywatela i aby przyznana temu obywatelowi wolnosc nie na
ruszafa takich samych praw innych. Andrzej Komar, omawiaj'l.c wsp6i
czesne zachodnie systemy podatkowe, zauwaza, iz przy ich konstruowa
niu istotne jest uwzgl~dnienie zalozen gospodarki rynkowej, demokratycz
nych rzqd6w parlamentamych i praw podmiotowych podatnika. l U podstaw 
tego dqzenia lezy nie tylko ochrona praw podmiotowych przed nadmiemym 
fiskalizmem, lecz takZe poszanowanie wfasnosci prywatnej, prawa do dzie
dziczenia, swobody wykonywania dziafalnosci i zrzeszania si~. Istotne jest, 
aby sektor publiczny w zamian za przeJillowane podatki swiadczYf dobra 
i usrugi pubIiczne, kt6rych nie jest w stanie swiadczyc sektor prywatny. K1a
dzie si~ przy tym nacisk na ochron~ oszcz~dnosci i inwestycji. 

Tworzone Sq wi~c systemy oparte na kilkll podstawowych podatkach, 
obciqzajqcych gfownie konsumpcj~ i osiqganie dochodu. Progresj~ ksztaf
tuje si~ z uwzgl~c!nieniem inflacji, a ponadto zaobserwowac mozna ten
dencj~ do odchodzenia od podatkow na rzecz opfat, co oznacza ogranicza
nie arbitralnosci w ich pobieraniu i podqzanie w kierunku samofinanso
wania i subsydiamosci (uwzgl~dnione zwlaszcza w traktacie z Maastricht). 
Kazdy kraj zachowuje przy tym swoj'l. specyflk~ ustawodawczq co do lIkla
du poszczegolnych rodzaj6w podatk6w. Przykladowo podatki dochodowe 
i maj'l.tkowe stanowi'l. w Austrii - 49,1% wszystkich podatk6w, w Belgii 
- 60,9%, w Grecji - 26,6%, zas w Luksemburgu - 65,2%. Udzial podat

1 Andrzcj Komar, Systemy podatkowe kraj6w Unii Europejskiej, Polskic Wydawnictwo 
Ekonomicznc, Warszawa 1996, s. 30 inn. 
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k6w od wartosci dodanej waha sit; w przedziale od 32,9% w Luksembur
gu do 69,6% w Grecji . Podatki od przyrostu wartosci i obrotu maj'ltkiem 
sit;gaj'l z regury kilku procent calosci, we Wloszech - 3,9%, w Wielkiej 
Brytanii - 2,9%, w Szwecji - 1,4%, we Francji - 1,3%4 

Wymienione wyzej zasady odpowiadaj'l., z grubsza rzecz bior'l.c, pod
stawowym zalozeniom katolickiej nauki spolecznej wyrazonej w encykli
kach spolecznych i w literaturze naukowej. 5 W szystkie te zasady S'l. natury 
og6lnej, zostawiaj'l. margines ala rozwi'l.zan szczeg610wych, samych w so
bie obojt;tnych moralnie . Kwalifikacja etyczna tych zasad (z wyj'l.tkiem 
poszanowania godnego zycia kazdej jednostki, kt6ry to nakaz jest norm'l. 
absolutn<0 zalezna jest dopiero od ostatecznego przyczyniania sit; do do
bra wsp6lnego i od zgodnosci b'l.d.i: kolizJi z naczelnymi zasadami budo
wania spoleczenstwa. Ich uznanie nie powinno bye kontrowersyjne zwlasz
cza w swietle pewnej autonomii przyznanej naukom i poszczeg6lnym in
stytucjom oraz dystansowania sit; Magisterium Kosciola od konkretnych 
system6w politycznych. Najpemiej wyrazil to Sob6r Watykanski II w Kon
stytucji Gaudium et spes, podkreSlaj'lc, iz: "Kosci61 moc'l swojej misji 
oraz zgodnie ze swoj'l. istot'l. nie powinien wi'lzae sit; z zadn'l. szczeg6ln'l. 
form'l. kultury albo systemem politycznym, gospodarczym lub spolecz
nym."6 

Zwr6cie przy tym jednak nalezy uwagC( na bardzo wazn'l. wskaz6wkC( 
metodyczn'l.. Wymienione wyzej cechy systemu podatkowego mog'l bye 
rezultatem zastosowania r6znego typu norm, mog'l. bye m.in. wynikiem 
analizy ekonomicznej. Podstawowym zalozeniem w ekonomii jest teoria 
racjonalnego wyboru jednostki i spoleczenstwa. Zachowanie racjonalne 
to zachowanie sp6jne wewnt;trznie, kt6re umozliwia jednostce maksyma
lizacjt; satysfakcji . Jego miar'l. jest stopien uzytecznosci, jak'l jednostka 
zyskuje ze spozyciajakiegos dobra, uslugi lub tez z udzialu w jakiejs dzia
lalnosci .7 Na pytanie - jak dzialae? - ekonomista (zakladaj'l.c, ze nie po
przestaje on na opisie rzeczywistosci, ale formuluje pewne wskazania ak
sjologiczne) daje odpowiedz w postaci nonn utylitamych. 

Inaczej rna siC( rzecz z etyk'l.. Etyka rowniez zajmuje siC( badaniem za
chowan ludzkich, ale dokonuje ich oceny pod innym k'ltem (StoSLlj'lC oczy

4 Tamzc, s. 33. 
5 Por. Rerum 110Vllrum, 27, 35; Quadrugesimo 1111110, 49 i 88; Mill eI' elll1llgislra, ISO; 

Gaudium el spes, 75; oraz ks. J6zcfMajka, Etyka iycill gospodllrczego, Wydawnictwo Wro
clawskicj Ksi~arni Archidiccczjalncj, WrocJaw 1982; Joseph Kard. Hoffncr, ChrzeScijllli
ska nllukll spoleczna, WAM, Krak6w 1993; Czcslaw Strzeszcwski, Kalolicko IIIlUkll spo
leczl1ll, RW KUL, Lublin 1994; ks. Tadcusz Slipko, ZIlIYS elyk/ szczegolowej, WAM, Kra
k6w 1982. 

6 Gaud/um el spes, 42 inn. 
7 David R. Kamerschc.n, Richard B. McKenzie, Clark Nardinclli, Ekol1oll1/ll, Fundaeja 

Gospodareza NSZZ "Solidarnosc", s. 446 inn. 
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wiscie rowniez innq metodt<): ustala m 0 r a I n e podstawy i regufy ludz
kiego dzialania . Oznacza to, ze etyk powinien uszanowae autonomit< eko
nomii jako nauki szczegolowej, wykorzystae jej wyniki do ustalania re
gUf, czyli ocen i norm okreslonych kategorii aktow ludzkich - zarowno 
jednostek, jak i grup spofecznych - ale w efekcie sformulowae zupemie 
inny typ norm powinnosciowych . 

Etyka Llstala normy dobra moralnego. A dobro moraIne (bonum ho
nestum ) to cos wi t<cej niz dobro uzyteczne (bonum utile) czy dobro przy
jemne (bon um delectabile). Dobro moraIne jest przedmiotem dqzenia dla 
siebie samego i z siebie samego. Oznacza to, ze wzorce etyczne odno
SZqce si t< do poszczegolnych kategorii ludzkiego dzialania wyrazajq nie 
tylko doskonalose, ktora odpowiada tym dzialaniom (bye dobrym szew
cern, dobrym kierowcq etc. ), ale rowniez doskonalq cZfowieka jako oso
bt<, urzeczywistniajq sit< w warunkach wolnosci i rozumnosci, kiedy to 
czlowiek sam jest zdolny do rozwoju i moze ksztahowae swoje czlowie
czenstwo, odkrywajqc dobro moraIne w podstawowym przezyciu etycz
nym. 8 

Sposrod cech polityki gospodarczej panstwa tradycyjnie podkresla
nych przez naukt< chrzescijanskq na uwagt< zasfugujq przede wszystkim jej 
prorodzinnose, "opcja na rzecz ubogich" i zasada pomocniczosci . Wszystkie 
one odgrywaj q waznq role w ksztahowaniu polityki podatkowej. 

Prorodzinnosc podatkow 

Postulatem wynikajqcym z prorodzinnoscijest roztoczenie opieki nad 
rodzinami wielodzietnymi, naliczanie podatku dochodowego z uwzglt<d
nieniem liczby osob pozostajqcych w danym gospodarstwie domowym, 
uwzglt<dnienie szczegolnych okolicznosci rodziny odbiJaj<\.cych sit< na bu
dzecie domowym, takichjak wiek, stan zdrowia, obecnose osob niepdno
sprawnych, zwlaszcza w przypadku dzieci (wyrazae by sit< to mogfo w po
staci , niezaleznych od zasilku na dzieci, ulg dla dzieci pobierajqcych na
ukt< lub trwale niezdolnych do pracy, jak rowniez kwot wolnych od podat
ku w przypadku osob sarnotnie wychowujqcych dzieci). Dodae by do tego 
trzeba potraktowanie mafienstwa jako wspolnoty - z mozliwosci'l wybo
ru opodatkowania wspolnego albo osobnego. 

Etyka katolicka stoi na stanowisku, ze rodzina jest instytucj'l ustano
WiOll'l przez prawo naturalne do wychowywania mfodego poko lenia. Rola 
panstwa, zgodnie z zasadq pomocniczosci, sprowadza sit< do uzyczenia 
rodzin ie wszystkich pomocy, ktore s'ljej potrzebne do wypdnienia zadan 
wyznaczonych przez prawo naturalne. Zaleznose mit<dzy rodzicami a dziee
mi rna w it<c charakter ontyczno-osobowy, a nie tylko moralny i nie tylko 

8 Ks. Tadcusz Slipko SJ, Zarys ely ki ago/ne), WAM, Krakow 1974, s. 15-24 . 

77 



DARJUSZ DANKOWSKI SJ 

funkcjonalny. Nie do pomyslenia jest stawianie na r6wni rodziny natural
nej i instytucji PaIlstwowych oraz przyznawanie praw temu z nich, kt6re 
"lepiej" zaspokoi potrzeby dziecka. Politycy i publicysci uzywajqcy argu
mentu, ze lepsza jest sprawna instytucja spoleczna nil. patologiczna rodzi
na, zbyt latwo godz<\. si~ ze zredukowaniem znaczenia rodziny do funkcji 
czysto socjologicznej. Szczeg61na troska panstwa 0 rodzin~jestjego obo
wiqzkiem moralnym wynikajqcym z prawa naturalnego i pomoc ta powinna 
dotyczyc wszystkich dziedzin , w jakich jest mozliwa: w wydatkach edu
kacyjnych, mieszkaniowych, zdrowotnych, socjalnych. 

Osobnym tematem do dyskusji jest zakres tej pomocy. 0 ile uzalez
nienie podatku dochodowego od liczby os6b w rodzinie nie budzi wi~k
szych zastrzezen, 0 tyle kwestia na przyktad zwolnienia z podatku rodzin 
wielodzietnych jest juz przedmiotem spor6w i kontrowersji. Jaki rodzaj 
pomocy socjalnej nie odbiera rodzinie samodzielnosci w trosce a popra
w~ bytu? Kiedy popieranie niesamodzielnych ekonomicznie i niewydal
nych spolecznie rodzin prawadzi do utrwalenia si~ ich spolecznego statu
su? Kiedy pamoc ze strony panstwa okazuje si~ demoralizujqca i zach~ca 
rodziny raczej do pasywnego trwania w roli biorqcego? W krajach 0 roz
budawanych swiadczeniach spokcznych obserwuje silt zjawisko przecho
dzenia z pokolenia na pakolenia nawyku zycia na zasilkach, co degraduje 
czlowieka jako osob~ woln<\. i rozumnq, zdoln<\. do samodzielnego rozwo
ju. Jest oczywiste, ze tzw. polityka rodzinna powinna miec swoje granice, 
skoro rodzina sarna w sobie jest sradowiskiem wychowawczym, kulturo
tw6rczym i uspokczniaj<\.cym. 

Opcja na rzecz ubogich 

Pomoc najubozszym mozna realizowac wielorako. Punktem wyjscia 
b((dq stawki i progi podatkowe, w tym r6wniez kwoty wolne od podatku. 
Drazliwym problemem jest ta, jak wyznaczyc wyfqCZOne od podatku mi
nimum egzystencji - okreslone nie tylko przez czynniki psychologiczne, 
ale takZe cywilizacyjno-kulturalne. Istotne Sq, dalej, wszelkie regulacje 
dostosowujqce opodatkowanie do sytuacji osobistej podatnika - jak cho
ciazby branie pod uwag~ wieku emeryta przy opadatkowaniu rent i eme
rytur. 

Wspomniano wyzej a obciqzeniu podatkowym w zaleznosci od zdal
nosci do swiadczenia. Jest to zasada generalna, sformufawana juz przez 
Arystotelesa, podtrzymana przez sw. Tomasza, zachowana w wit'(kszosci 
wspokzesnych panstw. Nie jest moz.liwe idealne realizowanie tej zasady. 
Okreslenie osobistej zdolnosci podatkowej wymaga bardza szczeg610wych 
i skomplikowanych obliczen. Nie jest rzeCZq etyka ustalanie wysakosci 
progow podatkowych i ksztahowania sit'( skali w danym kraju . Muszq ane 
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bye poprzedzone zmudn<t symulacj<t ekonomiczn<t, balansowaniem potrzeb 
i mozliwosci danego spoleczenstwa. Etyk powinien zwracae jednak uwa
g(( na ich zgodnose z naczelnymi zasadami etycznymi oraz na zwyczajn<t 
uczciwose w informowaniu opinii publicznej 0 rzeczywistych kosztach 
spolecznych poszczeg61nych operacji fmansowych aparatu panstwowe
go. 

Opcja odpowiedzialna 

Nie wystarczy zaproponowae obnizenia podatk6w - rzekomo w in
teresie najubozszych. Redukcja podatk6w powinna bye odpowiedzialna, 
pol<tczona z analiz<t budzetu i mozliwosciami jego zmian - z zachowa
niem najwyzszej ostroznosci przy finansowaniu deficytu buclZetowego 
za pomoq emisji pustego pieni<tdza. W przypadku inflacji redukcja opo
datkowania niczego nie zmienia, zmienia si(( tylko forma opodatkowa
nia. Funkcj(( podatku przejmuje inflacja, kt6ra jest konsekwencj<t emisji 
pieni<tdza na pokrycie deficytu budzetowego. Inflacja rodzi efekt - uzy
waj<tc sl6w Miltona Friedmana - "pelzaj<tcego opodatkowania". Wywo
luje ona zmiany struktury podzialu dochodu narodowego. Zwi((kszaj<t 
si« nominalne zarobki, ale w efekcie emisji pustego pieni<tdza spada ich 
sila nabywcza, zmniejsza si(( przych6d realny. Ostatecznie inflacja jest 
swoistym podatkiem od posiadanych zasob6w pieni((znych, choe nie 
uchwalonym przez zaden parlament. Ocenie, czy rzeczywiscie nast'lPi1a 
redukcja podatk6w, mozna dopiero w swietle caloksztaltu polityki mo
netamej i ksztahowania si(( inflacji. Uczciwy polityk, optuj<tcy za ubogi
mi , nie powinien tych rzeczy ukrywae. Niekiedy przyjdzie mu pow ie
dziee: "Proponujemy obnizenie podatk6w, ale w zamian za to zaci<tga
my dlug publiczny, kt6ry b((dziecie splacae wy alba wasze dzieci - wy
b6r nalezy do was: czy skonsumujemy obecn<t nadwyzk(( j owoce wzro
stu gospodarczego, czy damy naszym dzieciom szans(( zycia na wyzszej 
stopie dochodu narodowego." 

Wydaje si((, ze tego typu nawyk6w brakuje naszym politykom, kt6rzy 
populistycznymi haslami troski 0 los ubogich szafuj<t nadzwyczaj szczo
drze. Taka postawa jest nie tylko nieuczciwa, jest ona ponadto lekkomysl
nym prowokowaniem wyborcy, niedocenianiemjego zdolnosci analitycz
nego myslenia. Etyka chrzescijanska zawsze mocno podkreslala obowi<t
zek pomocy ubogim. Pomoc taka winna bye rzeczywista, skuteczna, pol<t
czona z rozwijaniem wi((zi mi((dzyludzkich i wzajemnej solidarnosci. Dla 
ustawodawcy podatkowego jest tu pole do popisu w postaci ulg podatko
wych w prL.ypadku darowizn na cele spoleczne i charytatywne, czy tez 
inwestycji maj<tcych na celu pomoc niepelnosprawnym. Moze on pop ie
rae dobrowolne inwestowanie w takie sektory, kt6re sruz<t umacnianiu wi((zi 
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mi«dzyludzkich i poprawie losu tych, ktorym nie jest w stanie pomoc pan
stwo czy samorz'l.d lokalny. Korzysci ekonomiczne i spoteczne takich roz
wi'l.zan s'l.latwo dostrzegalne, wzrasta tei samodzielnosc i podmiotowosc 
poszczegolnych jednostek w spoteczenstwie 9 

Zasada pomocniczosci 

Nie trzeba jui dzis nikogo przekonywac, ie jest rzecz'l. niegodziw'l. 
odbierac jednostkom to, czego zdolne S'l. dokonac wlasnymi silami , i po
wierzac to wsp61nocie. Zasada pomocniczosci znajduje sw'l. podstawt( 
w wolnosci i godnosci cZlowieka, jak rowniei w strukturze i w szczegol
nej naturze mniejszych grup, ktore posiadaj'l. prawa i obowi'l.zki, jakie nie 
mogtyby zostac wykonane i zaspokojone we wlasciwy sposob przez wiel
kie organizmy. Kaida akcja spoleczna ze swej natury rna charakter po
mocniczy.IO Wi'l.ie sit( to z pobudzaniem inicjatyw oddolnych i samo
dzielnosci'l. finansow'l. spolecznosci lokalnych (w Polsce dotyczy to gmin , 
a w - oby niedalekiej - przyszlosci powiat6w). Wydaje sit(, ie od kilku 
lat w naszym krajll istniej'l. podstawy takiej samodzielnosci w postaci 
budiet6w gminnych. Pomoc gminom ze strony budietu panstwa jest czt(
sto nieunikniona, jednak preferowanie dotacji celowych ogranicza samo
dzielnosc gmin. Znacznie efektywniejsze bt(d'l. dotacje og61ne i udzial w po
datkach centralnych, a najlepsze - dochody wlasne, przy czym stworzenie 
warunkow osi<tgania tych dochod6w, przynajmniej na poziomie gwarancji 
prawnych, wymaga pomocy ze strony panstwa . 

Dzialanie organ6w podatkowych 

Na pdny obraz systemu podatkowego skladaj'l. sit( rowniei zasady po
boru ustalonych podatkow - a wit(c kwestia funkcjonowania organow ad
ministracji w resorcie finansow - unonnowanie kontroli , egzekucji i czyn
nosci zabezpieczaj'l.cych sci<tganie podatk6w. W'l.tpliwe wydajq sit( nie
ktore uregulowania obowiqzuj'l.cej w Polsce ustawy 0 zobowi 'l.zaniach 
podatkowych, kodeksu postt(powania administracyjnego i roinych akt6w 
wykonawczych. lako przyklad moina by wymienic: 

- ograniczenia w korzystaniu z prawa wlasnosci na nieruchomosci 
poprzez ustanowienie hipoteki ustawowej z tyturu nie zaplaconego podat
ku ; 

- szerokie kompetencje dla organow finansowych , kt6re mogq zabez
pieczyc zobowiqzanie podatkowe na maj'l.tku podatnika nawet przed wy
daniem decyzji ustalaj qcej wysokosc tego zobowiqzania; 

9 Quadragesimo anno, 50. 
10 Tamic, 79-80. 
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- nieokreslone zasady kontrolowania i kryteria oceny wiarygodnosci 
dokument6w podatkowych, jak na przyklad "obr6t znacznie niiszy od prze
ci«tnie osiqganego w danej braniy". 

Praktyka wypemiania tych akt6w prawnych dowodzi, ie nie stanowiCl. 
one naleiytej ochrony wlasnoSci prywatnej ani wolnosci przedsi«biorczo
sci, nie zabezpieczajCl.c dostatecznie interes6w podatnika. 

Moralnosc obywatela a moralnosc panstwa 

Moralnosc indywidualna obywatela zobowiCl.zanego do zaplaty podat
kujest stosunkowo prosta. Nakaz: "Plac podatki sprawiedliwe!", choc brzmi 
surowo i bezwzgl«dnie, jest konsekwencj'l. koncepcji panstwa jako wsp61
noty politycznej powolanej do dbania 0 dobro wsp61ne i jako takiej wyro
slej z same] natury czlowieka. W panstwie demokratycznym, gdzie istnie
j'l.legalne moiliwosci reformowania systemu podatkowego i gdzie zaspo
kajane S'l. podstawowe potrzeby Zyciowe obywateli , nie rna podstaw do 
oszustw podatkowych Gak np. materialne b'ldi rachunkowe zatajanie przed
miotu opodatkowania, wprowadzanie fikcyjnych danych do ewidencji, 
zorganizowana niewypiacalnosc itd.) okreslanych eufemistycznie "ucieczk'l. 
w szar'l stref«". Trudno rozstrzygn'lc generalnie kwesti« tzw. legalnego 
uchylania si« od piacenia podatk6w (wykorzystywanie luk prawnych i nie
jednolitej interpretacji prawa) bez szczeg610wego rozwaienia poszczeg61
nych przypadk6w. M6wi'lc najog6lniej, pot«pic naleiy kaide zachowanie 
podatnika stwarzaj'l.ce sytuacj« nieuczciwej konkurencji - czyli takiej, kt6ra 
stawia jeden podmiot w wyrainie korzystniejszym poloieniu ekonomicz
nym nii pozos tale w analogicznych okolicznosciach. 

Znacznie bardziej skomplikowana od moralnosci indywidualnej jest 
etyczna ocena polityki podatkowej, czyli calego systemu wyst«puj'lcego 
w danym panstwie. Pewna nerwowosc pojawia si« przy powo1ywaniu si« na 
normy absolutne. Zaznaczyc trzeba, ie etyka chrzescijanska opiera si« na 
normach powszechnych i niezmiennych, tzn. niezaleinych od chwilowych 
stan6w emocjonalnych i od warunk6w spo1ecznych. Dotyczy to zar6wno 
tradycyjnego podejscia do niej (wychodzenie od tzw. pierwszych zasad, 
poprzez konkluzje etyczne do oceny poszczeg61nych akt6w dzialania czlo
wieka), jak i nowszego podejscia tomistyczno-egzystencjalnego (punktem 
wyjscia jest doswiadczenie etyczne, dalej nast«puje wyjasnienie tego faktu 
i uprawomocnienie tez etyczno-normatywnych). Jak pogodzic t« kategorycz
nosc z natur'lpodatku, kt6ry jest,jak wiadomo, instytucj'l polityczn'l i praw
n'l? 

We wsp6kzesnych panstwach wyst«puj'l r6ine filozofie podatkowe. 
Nawet w Polsce rozwaiane S'l konkuruj'lce ze sob'l koncepcje: z jednej 
strony - silnej redukcji podatk6w na wz6r tzw. "tygrys6w azjatyckich" , 
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z drugiej - oparcia sit( na modelu zachodnioeuropejskim, preferuj'lcym 
wysokie podatki i silne zabezpieczenia socjalne (patrz: przyklad Niemiec, 
kt6re w okresie zjednoczenia zwit(kszyly podatki). Za kazdym z tych po
gl'ld6w stoj'l autorytety naukowe i powazne instytucje Zycia pUblicznego. 
Niezaleznie od spor6w doktrynalnych i od formy rZ'ldzenia, we wsp6kze
snych demokracjach struktura podatk6w jest przejawem kompromisu po
litycznego, kt6ry naleZy traktowae jako metodt( prowadzenia polityki, 
w tym r6wniez polityki podatkowej. 

Polityka podatkowa wymaga zgody rZ'ldzonych. Stwierdzie jednak na
leZy, ze kompromis kompromisowi nier6wny. Taki, kt6ry polega na wyrze
kaniu sit( samego siebie, wyznawanych zasad, oznacza degeneracjt( spolecz·· 
nil. Z etycznego punktu widzenia naleZy dodae, ze znaczna wit(kszose co
dziennych, Zyciowych wybor6w nie nawi'lzuje wprost do norm bezwzglt(d
nych, dopuszcza rozwi'lzania zaleme od sytuacji i w tychze sytuacjach kom
promis jest uprawomocniony. Z cal'lpewnosci'ljednak sztuka osi'l8ania go 
bt(dzie w duzej mierze zalezna od poziomu moralnego i kondycji spoleczen
stwa oraz reprezentuj'lcej go klasy politycznej. 

Czy istnieje etyczny papierek lakmusowy? 

Co proponuje w tej sytuacji katolicka nauka spoleczna? Zgodnie z przy
jt(t'l w nauczaniu Kosciola metod'l lana XXIII "zbadae, ocenie, dzialae"ll, 
wiedza szczeg610wa jest niezbt(dna do wlasciwego zdiagnozowania rze
czywistosci. Problem6w zyciowych zwi'lzanych z podatkami jest wiele. 
Powyzej zasygnalizowano tylko niekt6re. Wiedza ekonomiczna, prawn i
cza, socjologiczna posluZy tu opisowi kwestii spomych i perspektyw ich 
rozwi'lzania. By zachowae poprawnose og6lnej koncepcji spoleczenstwa, 
czlowieka i jego dzial"alnosci, wazniejszajest jednak gruntowna znajomose 
doktryny i trafne realizowanie etapu "ocenie". Podstawowe zasady regu
luj'lce stosunki spoleczne to: zasada solidamosci, zasada dobra wsp6lne
go, zasada pomocniczosci, a takZe zasada traktowania czlowieka jako osoby 
i istoty spolecznej i wywodzenia z tej jego konstytucj i podstawowych praw 
I powinnosci. W sferze wzajemnych powi'lzan mit(dzy osobami i spolecz
nymi calosciami do glosu dochodzi zasada etycznej wolnosci i r6wnoSci. 
Z zasad tych wyplywaj'l bardziej szczeg6l"owe normy etyczno-spoleczne, 
kt6re ksztaltuj'l sit( na dwu normatywnych plaszczyznach: sprawiedliwo
sci i miloSci. Walio moze w tym miejscu przytoczye, za ks. l6zefem Maj
k'l, dwie zasady szczeg610we jako podstawowe w polityce publiczno-fi
nansowej: a) musz'l bye osi'l8nit(te cele dzialalnosci gospodarczej oraz 
zachowana jej ciqglose i rozw6j; b) musz'l bye zachowane podstawowe 

II Maler el l71agislra, 236. 
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prawa osoby ludzkiej. Z pierwszej zasady wynika, ze system redystrybu
cji nie moze osiabiae aktywnosci gospodarczej, a powinienj,! wr((cz pobu
dzae. Z drugiej wynika, ze nigdy rachunek ekonomiczny nie moze gwai
cie podstawowych praw cziowieka, w tym przede wszystkim odnosz'!cych 
si(( do ochrony jego godnoSci jako osoby.12 

Ocena poszczeg61nych rozwi,!zan prawno-politycznych uzalezniona 
jest od caiosciowego kontekstu spoiecznego, uwzgl((dniaj,!cego kultur((, 
tradycj((, sytuacj(( mi((dzynarodow,! itd., w swietle wyzej wymienionych 
zasad. JeSli konkretne rozwi,!zania S,! WYlWane z kontekstu, mog,! bye mo
ralnie indyferentne albo mog<t bye mylnie ocenione. Ostatecznym celem 
uporz,!dkowania instytucji spoiecznych jest dobro spo!eczenstwa, a przez 
to dobro wszystkich tworz'!cych je jednostek. 

Przyswojenie sobie tych zasad przez rz<tdz<tcych b((dzie miaio kilka 
konsekwencji. Jedn,! z nich b((dzie rosn<tca neutralnose rozwi,!zan ekono
micznych wobec partykulamych interes6w ugrupowan politycznych, na
st((pnie ich stabilnose i tlWaiose ladu prawno-politycznego. Nie bez zna
czenia jest uczciwose w podejmowaniu decyzji i informowaniu 0 nich 
opinii publicznej. Fakt respektowania b,!dz ignorowania zasad moralnych 
b((dzie wreszcie wplywal na harmoni(( rozwoju spoleczenstwa i klimat 
budowaniajego gospodarki. W okresie, kiedy wszyscy, CZ((sto na wlasnych 
bl((dach, uczymy si(( kultury politycznej, cenne wydaje si(( odwolywanie 
do wszelkich kryteri6w tlWalych, sp6jnych wewn((trznie, bliskich cz!o
wiekowi i jego najgl((bszym potrzebom. Powyzszy artykui by! pr6b,! do
cierania do takich kryteri6w. 

DARJUSZ DANKOWSKJ S1, ur. 1967, alumn w zakonic jezuit6w, ukonczyl Wydziat Pra
wa i Administracji na Uniwersytecic im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obronil prac~ licen
cjackq na tcmat etycznych podstaw polityki podatkowcj w uj((ciu katolickicj nauki spotccz
ncj. Micszka w Warszawic. 

12 Ks. J6zefMajka, dz. cyt, s. 240-250. 
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Zarlobliwym tylulem ankiety chcielismy wskazae na podstawowy jej te
mal: kolizj'i "wielblqdziej" praktyki gospodarczej z "igielnym uchem " zasad 
moralnych. Jak wyglqdajq konkrelne dylematy moraine polskiego przedsi'i
biorcy - zapylalismy 0 to ludzi bliskich codziennej praktyce gospodarczej: 
ekonomistow, politykow i samych biznesmenow (czy z braku czasu wyniklo, ie 
ci oSlatni wybrali milczenie?). Naszym aulorom zadalismy ezlery pytania: 

1. Jaki powinien bye" wzor osobowy" polskiego biznesmella; czy wystar
czy, aby posiadal on wiedz~ i umiej~tnosci czysto projesjonalne, czy lei powi
niell ezerpae wzorce z zasob6w religii, etyki i lradycji, a jeieli tak - 10 z ja
kich? 

2. Jaka powinna bye rola i slanowisko polskiego biznesu wobee gospo
darezej inlegracji naszego kraju z Iynkami zachodniml:? Czy na polskich 
srodowiskach ekonomicznych spoezywa pod Iym IVzgI~dem jakas szezegolna 
odpowiedzialnosc za interes polsldej gospodarki? 

3. Jakie problemy moraIne zwiqzane z przemianami ekonomiczllymi, przez 
klore przechodzi nasz kraj, sq najwainiejsze; czy sian prawa, a lakie panujq
ce IV dziedzinie gospodarczej obyczaje promujq uczeiwosc, ezy lei raczej 
sklaniajq do lamania norm moralnych? 

4. Czy w duszpasterstwie Koseiola problemy gospodarcze sq brane pod 
uwag~ w dostateeznym stopniu i w sposob wlasciwy? 

DWA OBOWli\ZKI 

Dariusz Filar 

Zjawiska eharakteryzujqce wsp6iczesnqgospodark« swiatowq -- a zwtasz
eza jej najbardziej rozwini«tq ez"sc - oraz aktualny stan gospodarki polskieJ 
wyznaczaj<t srodowiskom naszego biznesu - ezy tei; szerzej: wszystkim, kt6
rzy maj<t u nas wp!yw na bieg spraw ekonomicznych - co najmnieJ dwa obo
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wiqzki , ktore wiqzq si« z odpowiedzialnosciq i motywacjami wykraczajqcy
mi daleko poza dbalo§e 0 doraine powodzenie w interesach. To, czy obowiqzki 
te w og6Je zostanq podjl'(te, a w przypadku ich podj«cia - spos6b, w jaki zo
stanq wypelnione, przesqdzi 0 rodzaju uczestnictwa polskiej gospodarki 
w swiatowym podziale pracy, a w konsekwencji - 0 poziomie generowanego 
przez niq dobrobytu. 

Od okolo ewierewiecza toczy sil'( w gospodarce swiatowej proces okre
slany mianem "transnacjonalizacji" lub "globalizacji". Przebiega on jedno
czesnie w wielu wymiarach - w zakresie wlasnosci kapitalu, w sferze rozwo
ju technologii , w organizacji produkcji, we wzorach konsumpcj i czy stylach 
zycia. We wszystkich tych wyrniarach r6Znorodne narodowe czynniki gospo
darcze coraz mocniej angazujq si« w ponadnarodowe (transnarodowe, global
ne) wsp6hstnienie, coraz bardziej przenikajq si« wzajemnie i lqczq ze sobq. 
To w wyniku tego procesu Daimler-Benz, koncem, kt6ry w powszechnej swia
domosci bez reszty kojarzy si« z Niemcami, w rzeczywistosci do Niemc6w 
naleZY juz tylko w cz((sci (okolo 13-procentowy udzia-l we wlasnosci rna Emi
rat Kuwejtu, 8% naleZY do akcjonariuszy amerykanskich, a za posrednictwem 
frankfurckiego Deutsche Bank dalszych kilka procent pozostaje pod kontrolq 
zakorzenionych poza Niemcami funduszy powiemiczych). Ten sam proces 
sprawil, ze z 253 tysi((cy pracownik6w holenderskiego Philipsa az 85% (210 
tys.) wykonuje swoje sruzbowe obowiqzki poza Holandiq (od Portugalii po 
Singapur); wynaleziony w laboratoriach Philipsa dysk kornpaktowy bye moze 
do dzis nie cieszy-lby jeszcze naszych uszu, gdyby rozw ini((cie pierwotnego 
pomyslu w dojrzalq technologil'( nie zostalo dokonane we wsp6tpracy z ja
ponskq firmq Sony, kt6ra z kolei takZe prawie 60% sposr6d 160 tysi((cy swo
ich pracownik6w zatrudnia poza Japoni q. Charakterystyczne dla procesu glo
balizacji powiqzania badawcze i produkcyjne uwidacznia znakomicie praca 
nad nalezqcym do produkt6w Mazdy modelem MX-5 Miata - jego pierwszy 
projekt wykonano w Kalifomii, prototyp zbudowano w Worthing, w Anglii, 
a montaz podj«to w zakladach w stanie Michigan w USA i w Meksyku. Po
dobnych przyktad6w transnarodowych powiqzan gospodarczych przybywa 
z kazdym dniem .. . 

Motywy transnarodowego ksztaltowania produkcji mogq bye rMne: dq
zen ie do blizszego kontaktu z rynkiem zbytu, poszukiwanie nowych :i:r6det 
surowcowych czy ch«e skorzystania z nizszych koszt6w pracy. Ale motywem, 
kt6rego znaczenie nieustannie rosnie, a kt6ry perspektywicznie bez wqlpienia 
uzyska pozycj(( dominujqCiL jest pogon za no\\rymi rozwiqzaniami technolo
gicznymi i luMmi umiejqcymi je tworzye. Jesli prezes Microsoftu , Bill Ga
tes, wybiera okolice Cambridge na miejsce budowy osrodka badawczo-roz
wojowego swojej firmy, kt6ry w przysztosci rna stae sil'( rywalem dla calej 
kalifomijskiej Silicon Valley, to decyzja ta stanowi najbardziej przekonywu
jqcy dow6d osiqgni«e uniwersytet6w brytyjskich w dziedzinie technologii 
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informacji; po pro stu to osiqgni((cia naukowo-badawcze stajll. si(( dzisiaj ma
gnesem przyciqgajll.cym inwestycje i nap((dem dla wzrostu gospodarczego. 

Docieramy w ten spos6b do pierwszego wielkiego obowill.zku polskich 
srodowisk ekonomicznych - jest nim podj((cie wysilku na rzecz dokonania 
w naszym kraju prawdziwego przelomu w sferze edukacji i badan naukowych. 
JeSli dla uczestnikow globalnej sceny gospodarczej atrakcyjnose Polski nie 
rna si(( ograniczae do jej roli jako chlonnego rynku towarow konsumpcyjnych 
i rezerwuaru tanich rll.k do niskokwalifikowanej pracy, to w najblizszych Ja
tach polski wysilek intelektualny powinien bye zwielokrotniony - od szkol po 
laboratona badawcze. Srodki potrzebne na ten cel zapewnie musi zarowno 
wlasciwa wysokose stosownych wydatkow z budzetu panstwa (dzisiaj Sll. one 
zatrwazajll.co niskie), jak i inicjatywy samego biznesu (np. fundacje wspiera
jll.ce dzialalnose badawczq). Potrzebne Sll. takZe 0 wiele intensywniejsze niz 
dotll.d dzialania na rzecz uswiadomienia ogolowi spoleczenstwa wspoiczesnej 
roli badan naukowych. 

Chociai wielkie i nastawione na obslug(( globalnych rjnkow korporacje 
ponadnarodowe (UNCTAD ocenia ich calkowitq Iiczb(( na blisko 40 tysi((cy; 
Ford, Exxon, Mitsubishi czy Volkswagen to tylko poczll.tek bardzo dlugiej 
listy) praktycznie bez reszty kontrolujll. juz podaz takich produktow jak 10
dowki i odkurzacze, proszki do prania, kosmetyki i napoje chlodzll.ce czy wresz
cie motocykle i samochody, to uwagi ekonomistow nie przestajll. przyciqgae 
firmy male i koncentrujll.ce swojll. dzialalnose na rynkach lokalnych. W rap or
tach Unii Europejskiej podkreSla si((, ze w nalezll.cych do niej panstwach rna 
wprawdzie swoje korzenie i kwatery gl6wne ponad potowa (dokladnie 20 609) 
wielkich korporacji transnarodowych, ale jednoczesnie w rMnych zakll.lkach 
obejmowanego przez ni ll. obszaru dziala Ill.cznie okolo 11 ,5 min firm malych 
i srednich . 

Zainteresowanie firmami malymi nie rna w soble nic z sentymentalnego 
spojrzenia w przeszlose i wynika z trend6w jak najwyrazniej biegnll.cych ku 
przyszlosci. Okazuje si((, iz zamozniejsze spoleczenstwa, gdy juz nasycq si(( 
towarami wytwarzanymi masowo i sprzedawanymi w niemal identycznej po
staci pod kazdll. szerokosci ll. geograficznq, zaczynajll. t((sknie za produktami 
cechujll.cymi si(( pewnll. indywidualnosci ll. i noszll.cymi slady rll.k swego tw6r
cy. Zjawisko to chcialbym zilustrowae przykladami trzech - znanych mi oso
biscie - drobnych przedsi((biorc6w, kt6rzy - w swojej kategorii - cieszll. si(( 
godnymi odnotowania sukcesami. Pan Perus, z prowansalskiego miasteczka 
Sospel, w drewnie pozyskanym z pni starych oliwek drll.zy wspaniale misy, 
na kt6re zawsze znajduje nabywc6w. Pan Ruckstuhl z Emmental, jednej z naj
bardziej malowniczych dolin Szwajcarii , w swojej zatrudniajll.cej kilkudzie
si((ciu pracownik6w fabryczce splata sizalowe wl6kna w chodniki, ktore trwa
lose i barwy zawdzi((czajll. doswiadczeniom czterech pokolen rodziny Ruck
stuhl6w (zywa jest pami((c 0 pradziadku, tw6rcy firmy, kt6ry jako prosty ma
rynarz przed ponad stuleciem dotarl do Indonezji i tam zainteresowal si" si
zalsk ll. agawq). Produkcja nie jest wielka - zaspokaja okolo 1 % szwajcarskie
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go i niemieckiego rynku - ale jej jakosc sprawia, ze jest to ten najbardziej 
wymagaj'lcy pro cent. lest wreszcie pan Nelson z polnocnoangielskiego hrab
stwa Durham - w lepionych i wypalanych przezen cii(zkich kubkach pija sit( 
herbatt( i w biurach, i w uniwersyteckich akademikach. 

iywotnosc, a moze nawet swoiste odrodzenie drobnej przedsit(biorczosci 
w gospodarkach wysoko rozwinit(tych, wyznacza polskim srodowiskom eko
nomicznym drugi ze wspomnianych na wstt(pie obowi'lzkow. lest nim udziele
nie pomocy tradycyjnym zawodom i rzemios!om w obecnym, niezbyt sprzyja
j'lcym im okresie przejsciowym, a tilie zapewnienie m!odym adeptom tych 
zawodow dostl(pu do wiedzy menadzerskiej. TakZe w celu podji(cia tego obo
wi<'l:Zku potrzebne S'l pewne formy dzialania zbiorowego (stowarzyszenia, fun
dacje), ktore motywacji( czerpae musi z innych zrodd niz in teres dorawy. 

DARIUSZ FILAR, Uf. 1950, pfofesor ekonomii w Uniwcrsytccic Gdatiskim, czlonek zcspo
Iu redakcyjnego kwarlatnika "Przcglltd Polityczny". 

. 
NAWYKl I MlRAZE 

Zyta Gilowska 

W swoJej wypowiedzi odniost( sit( wyl'lcznie do dwoch pytan . 
Wbrew pozorom pytanie pierwsze nie jest banalne. lest niejasne. Oczy

wiscie, ze biznesmen nie powinien krase i oszukiwac , ale te normy dotycz'l 
wszystkich. lezeli przyj'lc uproszczone zalozenie, ze biznesmen to osoba ak
tywnie zaangazowana przy obrocie kapitalu (a kapita1em S'l. pieni'ldze poszu
kuj'lce zysku), to postulat profesjonalizmu biznesmena jest zbt(dny. To pro
blem wlasciciela kapitalu l Gdy nie chce (lub nie moze) sam owego kapitalu 
pomnazac, wowczas szuka odpowiedniego menedzera. To takZe problem in
nych w!ascicieli kapita!u, ktorzy z nim wsp6lpracujq, na przyklad banku, do 
ktorego zglosil sit( po kredyt. Szerokiej publicznosci ta sprawa nie dotyczy. 
Panstwa rowniez nie, poniewaz system edukacyjny rna stwarzae rowne szan
se wszystkim, a przeciez wiadomo, ze wszyscy biznesmenami nie S'l. i nie bt(d'l.. 

Natomiast z proby rozeznania sit( w przyczynach normatywnego charak
tern pytania Redakcji wy!ania sit( bardzo interesuj'lcy podtekst. To prawda, na 
ogol czujemy, ze biznesmeni wywieraj'l. na nasze zycie wplyw wit(kszy niz 
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tylko oferowanie konkretnych produktow (towarow, uslug). Biznesmeni Set 
grur't opiniotworcz<t, majet tei: swoje tajemnice, nie tylko handlowe. Stetd bie
rze sil( pewna sklonnose do wymagania od nich czegos wi((cej. Jak okreslie to 
"cos"? Wyczuwam tu t((sknot" za uczciwosci<t, osobistq prawosciq i solidno
sciet kupieckq. Ale wlaSciwie dlaczego biznesmen mialby rMnie sil( od in
nych? W kategoriach moralnych lub etycznych jest takim samym czlowie
kiem jak wszyscy. Ma te same sklonnosci, przypuszczalnie czt(sciej podlega 
rozmaitym pokusom (glownie z powodu balaganu w przepisach oraz niewy
dolnosci sqdownictwa), ale wcale nie wiemy, czy cz~:;ciej im ul ega . 

Gdyby szerokie kr((gi konsumentow forrnulowaly klarowne oczekiwania 
etyczne, na przyklad ch((tniej kupowalyby towar X-a (bo prawdomowny 
i uczciwy) nii: Y -ka (bo kr((tacz i oszust), to zapewne biznesmeni masowo 
wyczuliby koniunkturt(. W stabilnej gospodarce rynkowej po prostu oplaca 
sill bye soJidnym i uczciwym, zagadnienia etyki biznesu Sq rownie wai:ne, jak 
technika zarzqdzania. SoJidnose i uczciwose Sq tei: wartosciami rynkowymi. 
I majq wysokq cent(. W Polsce doby transformacji panuje wielkie zamiesza
nie i CZ((sto moi:na spotkae sill z oszustwem w stylu "bierz fors(( i w nogi". 
Zresztq wizerunek dynamicznie rozwiJajqcego sill kapitalizmu zostal swiet
nie opisany w Ziemi Obiecane;. Co nam zostalo po polwiecznej przerwie w nor
malnym rozwoju? Porwane wi((zi spoleczne, oszolomienie, naiwnosc, bier
nose, bezradnose, kult cwaniactwa. W tym dziedzictwie widz(( najwi((ksze 
niebezpieczenstwo, poniewai: jestesmy, niestety, dose podatni na manipula
cj((. W Polsce manipulacja byla uslugq codziennego uzytku. Wprawdzie ma
nipulator6w staralismy sit( pozbyc, ale wielol etni trening zrobil swoje i nawy
ki pozostaly. A przeciei: biznesmen aktywnie odd zialuje na potencJ3lnych 
nabywcow, wi((cej nawet - biznesmen potrafi kreowac potrzeb(( posiadania 
dobr, 0 ktorych istnieniu nie mielismy wczeSn ieJ pOj((cia i do glowy by nam 
nie przyszlo, ze Set "koniecznie potrzebne". Takie dzialania stanowiet cz((s6 
pracy biznesmena. Mysl(( , i:e Polacy zbyt slabo uswiadamiajq sobie wlasnq 
prostodusznose w tej dziedzinie, ograniczajqc sill do prob obrony przed mani
pulacjqpolityczn<t, tez zresztqniezbyt skutecznie. Moim zdanicm w tym mieJ
scu dochodzi do ostrej kolizji etyki i biznesu. 

Biznesmen musi bye swiadomy pozaekonomicznych skutkow swoich 
dzialan. lezeli Sq one sprzeczne z obyczajami, tradycjet i normami etycznymi 
w danym kraju, powinien ich zaniechae. Najlepiej jest wowczas, gdy biznes
men po prostu obawia sill reakcji, poniewai: wie, ii: moze bye dla niego nieko
rzystna , takZe finansowo. Ale nasze rozregulowane obyczaje stwarzajq spore 
prawdopodobienstwo, i:e moi:e sill udae. Stetd rodzi sill przeSwiadczenie , ze 
moi:na sobie pozwoli6 na wiele. Dobrym stymulatorem zachowan byloby pre
cyzyjne ustawodawstwo (ktorego nie ma) zabraniajetce przykladowo reklam 
odwohljetcych sill do przemocy i niskich namit(tnosci lub adresowanych do 
dzieci i manipulujetcych dziecit(cqpsychiket. Tego typu agresJi marketingowej 
jest w Polsce za duzo. Okazuje sill przy tym skuteczna, na co wskazuje wyso
kose sprzedai:y brukowych pism i kaset video oferujetcych zenujqcq zawar
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tose. Pojawila si(( niebezpieczna mieszanka biernosci z ucieczk'l w swiat ma
sowej wyobrazni, a popyt na ten towar wyst((puje najsilniej u mlodziezy i 
w srodowiskach najbiedniejszych. 

lestem pewna, ze solidni biznesmeni odczuwaj'l niepok6j wobec takiego 
zalewu. To nie jest produkcja op1acalna na dluzsz'l met((, taue z ekonomicz
nego punktu widzenia. Zbyt szybko przerabiamy lekcj((, kt6r'l na Zachodzie 
pobierano okolo 30 lat, a zdecydowana wi((kszosc zd'lZyla si(( tymczasem 
uodpomie. My dostajemy (7) gotowe recepty na tak'l wp6lwirtualn'l rzeczy
wistose (to jest dopiero cudo - rzeczywistose, a wirtualna l ). Na polskim biz
nesmen ie spoczywa cz((se odpowiedzialnosci za dziedzin(( kreowania marzen, 
potrzeb i zludzen. Nigdzie wzrost gospodarczy nie jest celem samym w so
bie, nie sluzy tez zaspokajaniu ambicji ekonomist6w, a tym bardziej biznes
men6w. Oszukancze miraze nie powinny wciskae si(( w nasze zycie prostac
kimi metodami. To zjawisko jest naprawd(( grozne i dlatego wymaga rozwaz
nej refleksji etycznej . 

Odpowiedz na czwarte pytanie chcialabym zacz'le od oczywistego stwier
dzenia, ze misj'l Kosciola jest gloszenie Ewangelii. Bogactwo zasad, nonn, 
pouczen i wskaz6wek w niej zawartych jest tak wi elk ie, ze wystarczy dla 
wszystkich. lednak objasnien nigdy nie za wiele . Od pewnego czasu zastana
wiam si(( nad potrzeb'l rozwazenia, oczywiscie w kontekscie naszych reali6w, 
nakazu oddania "boskiego Bogu, a cesarskiego Cesarzowi". I to nie w uj((ciu 
globalnym, kt6rym intensywnie zajmowalismy si((, dyskutuj'lc 0 konstytucji 
i konkordacie. Mysl(( raczej 0 problemach pojedynczego czlowieka. Mam 
CZ((sto wrazenie, iz bywamy do tego stopnia zagubieni, ze owo surowe we
zwanie zamieniamy na bardziej por((czne "Panu Bogu swieczk((, a diablu oga
rek". Nie powinno dochodzie do tak dziwacznych przeinaczen. Mamy jednak 
problem zjasnosciq oddzielenia "boskiego" i "cesarskiego", poniewaz roz
mywaj'l si(( nam gran ice rzeczywistosci. Mysl(( tutaj 0 lawinowo materializu
j'lcej si(( fikcji, kt6ra z wielk'llatwosci'l kreuje mity i legendy, osadzone w pu
stce, a przeznaczone dla milion6w oglupialych ludzi w ramach produktu 0 ety
kietce "masowa wyobraznia". Wi<ti:e si(( to z kwesti'l ogromnej sily razenia 
telewizji . Pot((zny biznes, rzesze biznesmen6w, wielkie pieni'ldze. Ersatz stra
wy duchowej. (Blyskawiczne "zr6wnanie" Matki Teresy z Kalkuty z Ksi((zn'l 
Dian'l bylo przeciez pouczaj'lce.) Zwalczye si(( tego nie da - za latwe, za 
lekkie, za przyjemne. Ale polemik(( podj<te trzeba. Stawkajest naprawd(( wy
soka, chyba wyzsza, niz umiemy oszacowae. S'ldz((, ze tylko Kosci61 rna moc 
zmierzye si(( z takq machin'l. 

ZYTA GILOWSKA, profcsor ckonomii, absolwentka UW, Kierownik Instytutu Ekonomii i 
Katcdry Finansow KUL, radna w Swidniku. Ostalnio wyda!a: Jak dokol1czyi: reform~ samo
rzqdowq? (1996), Regiollalizacja (1996), System ekollomiczllY samorzqdu rery roriaillego 
w Polsce (1998). 
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KSI~CIEM Z BAJKI 


Tomasz Gruszecki 


Bardzo dobrze si~ staIo, ze redakcja "Znaku" sonduje wypowiedzi na le
mat roli etyki w polskim biznesie. Problemowi temu, zupdnie nie doceniane
mu pfzez polskich liberal6w, poswi~cilem duio miejsca w mojej ksictice Przed
si~biorca w teorii eko/1omii (CEDOR 1994, rozdz. 1-4).0 ile na Zachodzie 
rola etyki w biznesie obroslajuz w olbrzymict literatur~ i bus/ness ethics stala 
si~ rutynowym skladnikiem program6w szk61 biznesowych (w samych USA 
w 1995 bylo 500 szk61 biznesowych majctcych w programie ten przedmiot), 
to w Polsce, zwIaszcza na poczcttku lat 90., sarno wspominanie 0 konieczno
sci nadania etycznych ram dzialainosci gospodarczej kwalifikowalo autor6w 
takich wypowiedzi do kategorii "oszolom6w" i "przeciwnik6w transforma
cji", ktorymi to epitetami ch~tnie poslugiwali si~ nadgorliwi zwolennicy ka
pilalizmu. Teraz sytuacja si~ poprawila, pojawia si~ literatura polska (np. Ety
ka biznesu, pod red. J. Dietla i W. Gasparskiego, PWN 1997) i tlumaczona 
(np. Paul M. Minus, Etyka w biznesie, PWN (995). Mozna wi~c wreszcie 
dyskutowac bez grozby ideologicznych etykietek i terroru political correct
ness, jaki usilowali zaprowadzie polscy liberalowie. 

M6wictc 0 etyce w biznesie, moina wyr6znie tfZY mozliwe stanowiska 
(wlasnie ich mieszanie bylo jednctz przyczyn nieporozumien ideologicznych): 

a) stanowisko typo we dla neopozytywistycznego paradygmatu nauki, 
ktore chce calkowicie oddzielie wypowiedzi 0 rzeczywistosci od aksjologii , 
zgodnie ze slynnym powiedzeniem Maxa Webera, ie "mieszac byt z powin
noscictjest rzeczct diabIa". Wedle tego stanowiska wypowiedi: aksjologiczna 
("powinno") nie moze bye zweryfikowana ani sfalsyfikowana, a zatem nie 
jest w og61e wypowiedzict naukowct. Jest to stanowisko wymierajctce i utrzy
muje si~ jeszcze w murach niekt6rych osrodk6w akademickich, na przyklad 
wsr6d przedstawicieli uniwersyteckiej ekonomii . PrzykIadem moze bye zna
ny podr~cznik Eko/1omia D. Begga, S. Fischera i R. Dombusha (PWE 1993, 
t. I), kt6ry (s. 43-44) ekonomi~jako nauk~ dzieli na e k 0 nom i t{ po z Y t Y w
nct, zajmujctC<t sit{ obiektywnym, naukowym objasnianiem zasad funkcjono
wania gospodarki, i normatywnct, kt6ra "dostarcza zalecen i informacji 
opartych na subiektywnych sctdach wartosciujctcych". Oczywiscie slowo "su
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biektywne" jest w tej konwencji r6wnoznaczne stwierdzeniu "nienaukowe" 
i "nieobiektywne". T((sknota ekonomist6w do stworzenia "wiedzy czystej", 
"fizyki nauk spolecznych" jest znana i nawet wytlumaczalna, ale trzeba wy
raznie stwierdzie, ze moze bye reprezentowana tylko przez teoretyk6w i na
sza - przedsi((biorcy, konsumenta, obywatela, polityka gospodarczego - wie
dza 0 gospodarce i jej uwarunkowaniach nie moze si(( skladae i nie sklada si(( 
wylqcznie z wiedzy pozytywnej (nie m6wiqc juz 0 tym, ze w ramach tej wie
dzy pozytywnej wspo!istniejq szkoly ekonomiczne 0 roznych pogl qdach). 
Zresztq bardzo wplywowa szkola neoinstytucjonalna postawila te r6zne nie
wymierne Iiczbowo uwarunkowania dzialalnosci gospodarczej w centrum 
uwagi. Wszystko to wskazuje, ze podejscie neopozytywistyczne odchodzi 
w przeszlose . 

Logicznq konsekwencjq takiego podejScia jest zalozenie, ze kontekst etycz
ny dzialania podmiotu gospodarczego nie jest w ogole brany pod uwag((. Ana
liza gospodarcza rna pozostawae domenq ekonometrii, kt6ra uwa±a za nauko
we tylko to, co daje si(( policzye i ujqe w abstrakcyjnych modelach. Przy ta
kim stanowisku, rzecz jasna, problemu etyki w biznesie nie rna, co kloci si(( 
z potocznq wiedzq (common sense) 0 gospodarce i jej uwarunkowaniach. 

Takie stanowisko (modne okolo 20 lat temu) jest przez niektorych na
szych ekonomist6w-liberalow uwazane za postaw(( ,,naukowq", w przeciwien
stwie do postawy "ideologicznej" (politycznej, populistycznej etc.). Symbo
lem takiego "niesienia kaganca czystej wiedzy" pozostaje nazwisko Leszka 
Balcerowicza. Przy calym szacunku dla motywow obrony nauki uwazam ta
kie stanowisko za zupelne nieporozumienie i idealistyczny bunt poszukiwa
czy prawdy obiektywnej przeciwko realnemu, a wi((c wplecionemu w warto
sci , swiatu. Jakkolwiek powstalo ono w pewnym okresie historycznym we
wnqtrz naszej cywilizacji - srodziemnomorskiej, judeochrzeScijanskiej czy 
"swiata zachodniego" - to w gruncie rzeczy jest ono pr6bq wykroczenia poza 
aksjologiczne uwarunkowania tej cywilizacji. 

b) stanowisko drugie miesci si(( w etosie naszej cywilizacji, ale bardzo 
szeroko zakresla jej granice. Przykladowo uwaza wi((c ono wskazania wyni
kajqce z katolickiej nauki spolecznej za kodeks tylko lokalny - a nie uniwer
salny. Uniwersalne Sq tylko pods taw owe wartosci naszej cywilizacji: wolnose 
i niepowtarzalna godnose jednostki, podstawowe zasady etyczne (np . uczci
wose w interesach), wlasnose i dotrzymywanie umow, pewne zasadnicze zo
bowiqzania jednostki w stosunku do spolecznosci i koniecznose zachowania 
jakiegos elementarnego ladu w spoleczenstwie. Jest to stanowisko najbardziej 
powszechne; jest ono fundamentem naszej cywilizacji i wsp6lczesnych roz
wini((tych gospodarek . Jest to taki.e stanowisko klasycznie liberalne - w prze
ciwienstwie do znieksztalconej, histerycznej nieco recepcji "polski ego Iibera
Iizmu". Opowiadam si(( wlasnie za takim stanowiskiem jako za najszerszym 
wspolnym mianownikiem dla dyskusji, gdzie i jakie Sq uwarunkowania etycz
ne. Jednak wlasnie uniwersalnose katalogu aksjologicznego powoduje, i.e nie 
da si(( z niego wyprowadzie konkretnych wskazan na przyklad dla polityki 
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gospodarczej w danym miejscu i czasie, uwzglt(dniajqcej tradycjt(, historit(, 
kulturt( danej spo!ecznoSci:. Stqd przyk!adowo zakupienie przedsit(biorstwa, 
a nastt(pnie zwolnienie cZt(sci pracownikow, by zmniejszye koszty i poJep
szyc wartosc gie!dowq firmy, albo tei umieszczanie swoich rodzicow w wy
godnych domach starosci w protestanckich USA odbierane jest jako neutral
ne etycznie, rna jednak odcien negatywny w katolickich spo!eczenstwach eu
ropejskich, czy nawet w protestanckich (w wit(kszosci) Niemczech. Stqd tei 
roine wersje kapitalizmu: amerykanska, aJpejska czy wloska. Innymi slowy: 
podejscie liberalne do etyki uwaiam za punkt wyjscia - ale nie jest one wy
starczajqce. 

c) ostatnie podej scie to spojrzenie na etykt( z punktu widzenia katolickiej 
nauki spolecznej, ktore z jednej strony "doprecyzowuje" etyczne uwarunko
wania , a z drugiej ciqgle buduje (np. w Cenlesimus annus) ca!osciowq wizjt( 
ekonomii i etyki. Trzeba oczywiscie pamit(tac, ie scierajq sit( roine interpre
tacje katolickiej nauki spolecznej. Dla katolika powinna bye ona nie tyle na
kazem tradycji i hierarchii koscielnej, ile "punktem dojscia" . Celowo ui y
warn okreSlenia "dojscia", poniewai przeiywamy, moim zdaniem, bardzo plod
ny okres scierania sit( r6Znych interpretacji na temat lego, co wynika, nie tyl
ko w sensie dogmatycznym, ale i praktycznym, ze wskazan katolickiej nauki 
spolecznej. 

Reasumujqc, dyskusja z pierwszym stanowiskiem wydaje mi sit( stratq 
czasu . W drugim znajduj~ naturalnego sprzymierzenca, uwzglt(dniajqcego 
koniecznose odwolania sit( do swiata wartosci jako fundamentu kaidego !adu 
gospodarczego; w tym sensie jestem zwolennikiem tak pojmowanego libera
lizmu . lednak jest on zbyt abstrakcyjny: uwzglt(dnia wartosci, ale zapomina 
o tym, co dla katolikajest najwainiejsze - ie czlowiek nie tylko mysli i czuje, 
ale jest "dzieckiem Boiym". Trzecie ujt(cie jest wyzwaniem dla wsp6kze
snych katolikow, szczegolnie w Polsce ery transformacj i. Zg!aszajqc swoj akces 
do katolickiej nauki spolecznej, nie powinnismy zapominac, ie nie dysponu
jemy gotowym dzie!em, ale raczej wytycznymi do dalszej pracy. 

Po tych uwagach wst«pnych przejdt( do odpowiedzi na pytania ankiety. 
I) Oczywiscie ograniczanie sit( do "umiejt(tnosci profesjonalnych" we 

wzorze osobowym polskiego biznesmena jest poklosiem paradygmatu neo
pozytywistycznego. Natomiast trudno byloby stworzye wzor osobowy biz
nesmena, poniewai bylby to obrazek skladajqcy sit( z cech idealnych. Kiedys 
w teorii organizacji podejmowano proby stworzenia zestawu cech "idealnego 
kierownika" i zarzucono je, bo przypominal on idealnego ksit(cia z bajki , a nie 
iywego czlowieka. W swojej ksiqice piszt( 0 tym, ie takie proby budowania 
zestawu cech ideaJnych zarzucili tei ci ekonomisci , ktorzy zaczt(li zajmowac 
sit( przedsit(biorczosciq i jej uwarunkowaniami . Natomiast chcialbym podkre
slie dwie cechy konieczne. Po pierwsze, polski przedsit(biorca musi miee swia
domose spolecznej odpowiedzialnosci - choeby dlatego , i e bierze odpowie
dzialnosc nie tylko za swoje losy, ale takie za losy swoich pracownikow. Bar
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dzo wyraznie podkresla to nauka spoleczna Kosciola (i - co ciekawe - nie
miecka literatura przedmiotu). Po drugie, musi to bye czlowiek 0 wyzszych 
niz przecit(tne standardach etycznych - i nie dla jakichs idealistycznych po
wod6w, ale dlatego, ie stosunki w biznesie mUSZq sit( opierae na zaufaniu 
i jednostka nie przestrzegajqca regul bardzo szybko zostanie wyeliminowana 
z gry (pozbawiona moz\iwoSci kredytu, zaufania, kontakt6w towarzyskich 
i handlowyeh etc.). Wszystko to juz sit( dzieje w Polsce. Nieprzypadkowo 
polskie srodowiska biznesu zaczt(ly si" powaznie interesowae problemami 
etyki w swoim otoczeniu. Stqd pr6by tworzenia "kodeks6w etyeznych" orga
nizacji przedsi"biorc6w i kodeks6w lokalnyeh (makler6w, notariuszy, ban
kowc6w etc.). Po prostu stereotyp polskiego biznesmena w bialych skarpet
kach, biorC\.cego dwa kredyty z zabezpieczeniem na prz6d i tyl samochodu 
zaczC\.l niekorzystnie wplywae na samC\. dzialalnose gospodarczq. Z tego wy
prowadzam wniosek - kt6ry moze si" wydawae idealistyczny - ze rozw6j 
prawidlowych stosunk6w rynkowych jest sprzymierzeneem zwit(kszania po
ziomu etyeznego. Oczywiscie, muszC\. to bye stosunki normalne, a nie oparte 
na symbiozie polityeznej i trumieniu konkurencji. Tutaj calkowicie zgadzam 
si" z Iiberalami, kt6rzy 0 takC\. norma InC\. konkurencj" zabiegajC\.. 

2) Odpowiedzialnose polskieh srodowisk biznesowych za integracj" z ryn
kami zachodnimi jest cZt(sciC\. ich odpowiedzialnosci spolecznej. Rozumiem 
jednak, ie w pytaniu chodzi 0 cos wi«cej: 0 odpowiedzialnose patriotycznC\. 
za sil« polskiej gospodarki. 

Tutaj niestety jestem sceptykiem. Podobnie jak w czasaeh komunizmu 
nie brakowalo nigdy ludzi, kt6rzy sw6j los poprawiali drogC\. konformizmu 
okazywanego politycznemu okupantowi, tak i dzisiaj w srodowisku polskich 
biznesmen6w zawsze b"dC\. dwie postawy. ledna (nazywam jC\. kosmopoli
tyczn'l.) b"dzie bezwzgl«dnie realizowala sw6j interes osobisty, takie kosz
tern interesu kraju. Do tej grupy nalezC\. byJi dyrektorzy panstwowych fa
bryk, kt6rzy - celowo zaniiajC\.c wartose firmy i wchodzC\.c w uklady z za
granicznym inwestorem - przyprowadzali prywatyzacj« w ten spos6b, aby 
znaleze sobie wygodne miejsce w zarzC\.dzie. Znam takie przypadki z do
swiadczenia. Zawsze znajdC\. si" ludzie, kt6rych mozna kupie - tyle ie teraz 
kto inny kupuje. 

Druga grupa biznesmen6w cofnie si" przed pewnymi transakcjami czy na 
przyklad wejsciem w sp6lk« z zagranicznym inwestorem, jesli narusza to in
teres kraju czy lokalnej spolecznosci. Bardziej etyczni nie b"dC\. z zalozenia 
inwestowali w pewne bardzo oplacalne przedsi«wzit(cia ezy branie, wo\c\.c 
inwestowae w polskC\. firmt(, by miee satysfakci«, ie pomimo luki kapitalowej 
w por6wnaniu z partnerami zagranicznymi po pewnym czasie zaoferujC\. kon
kurcncyjny produkt czy technologi". Tez znam takie przypadki. 

Problem w tym, kt6ra opcja zwyci«iy. To jui zaleZ)' po trosze od kazdego 
z nas: od tego, kogo uwaiamy za autorytet, na kogo glosujemy, z kim utrzy

93 



ANKIETA "ZNAKU" 

mujemy stosunki towarzyskie i komu podajemy rt(kt(. Ta walka 0 Polskt( sit( 
toczy. Niekt6rzy juz sit( zdeklarowali, inni silt wahaj'l. 

3) Za najwainiejszy problem uwaiam calkowite rozmycie postaw i war
tosci moralnych w spoleczenstwie, polski layzys etyczny. Kryzys ten dotkn'll 
wszystkie srodowiska, trudno nawet powiedziec, czy wlasnie przedsil(bior
c6w najmocniej. Polski przedsil(biorca nie moze czerpac zadnego wzoru oso
bowego z tradycji, a wobec layzysu wartosci nie rna tez aktualnego wzoru 
etycznego. Prawo jest ml(tne, arbitralne, niestale, ana przyklad prawo podat
kowe - sprzeczne z podstawow'l logik'l. Ale sprowadzanie wszystkiego do 
stanu prawa (typowa postawa dla czcicieli b6stwa "panstwa prawnego") jest 
uciekaniem srodowisk wychowanych kiedys w kulcie "zatatwiania", a teraz 
w kuJcie rynku, zazwyczaj indyferentnych religijnie, przed podstawowymi 
pytaniami . I w czasach okupacji, i w najgorszych latach stalinowskich byli 
ludzie kieruj'lcy sit( przede wszystkim wartosciami i ludzie "praktyczni". Stan 
prawa jest zly, upada w og6le autorytet prawa i panstwa - ale przyczyny pol
skiego kryzysu etycznego lez'l duzo glt(biej. 

4) Niestety, duszpasterstwo polski ego Kosciola nie sprostalo jak dot'ld 
wyzwaniu naszych czas6w. Od razu jednak stwierdzam, ze kazdy z nas pono
si za to swoj'l CZ'lstkt( winy. lest kilka gl6wnych przyczyn tego faktu. 

Po pierwsze, jak to celnie zauwazyl kiedys m6j ulubiony felietonista Sta
nislaw Michalkiewicz w "Najwyzszym Czasie", polski Kosci61 zostal w cza
sie komunizmu (a w szerszej perspektywie historycznej moze i wiek wcze
sniej) zupe1nie pozbawiony kontaktu z wlasnosciq, zarz'ldzaniem i dzialalno
sci 'l gospodarcz'l. A przeciez jako gospodarz mial wspaniale tradycje w Pol
sce i swiecie, byl gospodarzem "peln'l gl(b'l". 0 tym silt malo wie i pisze, 
a szkoda. Przynajmniej kilka generacji naszych duchownych wychowalo silt 
w przekonaniu, ze dzialalnosc na niwie gospodarczej to sprawa nie dla nich . 
Dodatkowo w czasach komunizmu pans two prowadzilo podjazdow'l walkl( 
z Kosciolem, czt(sto nie wprost, ale poprzez utrudnienia wlasnosciowe, po
datkowe, szukanie pretekstu do zaatakowania w jakichs rzeczywistych czy 
wyimaginowanych naruszeniach bzdumych ustaw podatkowych, dewizowych 
- czy wrl(cz w pr6bach prowokacji. Wyj'ltkiem byla "przedsil(biorczosc para
fialna", na przyklad budowanie kosciola czy znajdowanie srodk6w na jego 
remont. W rezultacie wielu naszych ksil(zy zaczl(lo uwazac dzialalnosc przed
sil(biorcz'l za - excusez Ie mot - rodzaj pomografii, cos, co nie piLYStoi oso
born duchownym. Nie tylko wit(c nie bylo maj'ltku do gospodarowania, ale 
nie mogty powstac wzory i doswiadczenia - tak teraz potrzebne. To zrodzilo 
przekonanie, ze Kosci61 utrzymuje silt wyl'lcznie z tacy, a nie z uczciwej i po
i.ytecznej dzialalnosci gospodarczej . 

Po drugie, ze wzgll(du na nasze losy historyczne Kosci61 polski .- jak 
i cale spoleczenstwo w por6wnaniu z Kosciolami w panstwach Europy Za
chodniej - nask6rkowo tylko zetkn'll silt z kapitalizmem. Nie przezylismy na 
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przyklad dyskusJi i problem6w, z kt6rymi borykala six etyka protestancka; 
mamy te dyskusje dopiero przed sob<\.. Osobiscie uwazam, ze rola etyki prote
stanckiej pozostaje u nas niedoceniona (co nie przes<\.dza ideologicznego spo
ru 0 podstawowe przeslanki dogmatyczne tej etyki). Konsekwencj<\. slab ego 
kontaktu z kapitalizmem i dominuj<\.cej roli rolnictwa bylo zakotwiczenie six 
Kosciola polskiego w spolecznosci wiejskiej i przyj((cie na og61 jej perspek
tywy widzenia swiata; z drugiej strony nie mozna six temu dziwic, bo prze
ciez nasz Kosci61 dzialal wlasnie gl6wnie w takiej i dla takiej spolecznosci. 

Dodatkowo w polskiej tradycji narodowej zawsze silne byly nurty patrio
tyczne, ale takze 0 zabarwieniu idealistycznym i romantycznym; uciemi((ze
nie narodowe jahe czxsto kojarzone bylo z uciemixzeniem "Iudu". "Stety" 
czy niestety (nie miejsce tu na t(( dyskusj(() w naszej tradycji nurty socjalizu
j<\.ce (nie mylic z komunizmem) byly bardzo silne. ezy mozna six dziwic, ze 
nasi ksixza - s6l tej ziemi, krew z naszej krwi, kierowani szlachetnymi po
budkami, ulegali im dosyc cz«sto? W rezultacie spowodowalo to pewien hi
storyczny "przechyl": opcja socjalizuj<\.ca w Kosciele polskim byla duzo sil
niejsza ni z opcja konserwatywna , przynajmniej w ci'l.gu ostatnich kilkudzie
si«ciu lat. To oczywiscie pogl<\.d dyskusyjny, ale spory 0 " prawidlow<\." inter
pretacj(( katolickiej nauki spolecznej nie s<\. w Polsce przypadkowe. 

Z tego, co napisalem, wynika, ze tak jak jest - bye musialo. Widzxjednak 
duze zmiany i szereg inicjatyw. Uwazam, ze Kosci61 powszechny musi sta
wic czola wyzwaniom naszych czas6w - wyzwaniom na polu gospodarczym. 
Jeszcze niedawno usilowano nam wm6wic, ze Kosci61 nie moze mieszac six 
do spraw publicznych, ze krzyz mozna sobie wieszae w domu, ale nie w szkole. 
Pod pretekstem budowania gospodarki rynkowej usiluje si(( nam jednak takze 
wm6wie - z czego nie zawsze zdajemy sobie spraw(( - ze od przedsi((biorczo
sci na rynku i konkurencji to s<\. profesjonalisci , a katolicy niech siedz,! w k,!
cie i nie "wyje:i:dzaj<\." ze swoj<\. etyk<\.. Katolicy polscy musz'! udowodnic, nie 
tylko mysl'l., ale i przykladem, ze mog,! bye wzorem gospodarzy, bo wiara 
daje si/x wewn«trzn,! i oparcie . To jednak zalezy od nas wszystkich. I dlatego 
UCZ(( ekonomii wlasnie na KUL-u . 

TOMASZ GRUSZECKI , ur. 1945, absolwcnt Wydzialu Prawa i Administracji UW, dr nauk 
zacz'tdzania, kicrownik Ministcrstwa Przcksztalccn Wlasnosciowych w fZ'tdz ie lana Olszew
skiego. Prawnik naukowy Sekcj i Ekonomii KUL. Wydal : Przedsi~biorca w leorii ekonomii 
( 1994). 
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CIEN DEMOKRACJI 


Janusz Jankowiak 


Wybralem malo uprzejmq form(( udzialu wankiecie "Znaku", kt6rej 
wyrazem jest nieodpowiadanie wprost na postawione pytania. ProSZ(( 0 wy
baczenie. Sqdz(( jednak, ze w tej ankiecie idzie 0 rzecz bardziej og61nq niz 
"etyka w interesach". Chodzi bowiem 0 naSZq codziennosc "po komunizmie", 
o polskie Zycie niepolityczne. 

Jaki sens mialoby prL)'pominanie, ze biznes, podobnie przecieijak kaida 
ludzka aktywnosc, podlega sqdom wartosciujqcym? Po co w k6lko powta
rzac, ie biznes powinien byc uczciwy, otwarty, wsparty na powszechnie ak
ceptowanym w cywilizowanych spoleczenstwach systemie wartosci, ubezpie
czony siatkqmqdrych praw i chroniony parasol em demokracji? Dlaczego niby 
dzialalnosc biznesowa mialaby podlegac jakiemus specjalnemu kodeksowi? 
Czyzby etyka czlowieka prowadzqcego interesy na wtasny rachunek miala 
szczeg61ne wlasnosci, obce - na przyklad - etyce panstwowego urz((dnika, 
samorzqdowca lub pracownika najemnego? Naprawd((, nie sqdz((, by tak bylo. 

Jedynq cechq wyrozniajqcq biznes sposr6d innych rodzaj6w ludzkiej ak
tywnosci zawodowej jest pewna towarzyszqca mu bezwzgl((dnosc. Bierze si(( 
to stqd, ie kazdy biznes zbudowany jest na tej samej prostej regule: taniej 
kupic - drozej sprzedac. r t(( regul((, jesli pragnie si(( osiqgnqc sukces, trzeba 
m6c i potrafic twardo egzekwowac. (Dzialalnosc typu non-profit jest od tej 
zasady jedynie specyficznym odst((pstwem.) Pod tym wzgl((dem biznes bar
dzo jest zresztq podobny do polityki. 

Nauka chodzenia 

Z tego wlasnie powodu nie spos6b, moim zdaniem, rozwazac zagadnie
nia biznesu etycznego w oderwaniu od caloksztaltu Zycia pUblicznego. Trud
no chyba oczekiwac, by "elita pieniqdza" stanowila i dyktowala og61nie obo
wiqzujqce nonny zachowan spolecznych. Naiwnosciq byloby r6wniei, jak 
sqdz((, zglaszanie pod jej adresem szczeg6lnych pretensji 0 nieprzestrzeganie 
Dekalogu, skoro w og61e nie jest to zjawiskiem zbyt powszechnym. 

Z tego r6wniez wzgl((du nie wydaje si(( sensowne adresowanie do Ko
sciola katolickiego pretensji, ie zgola nic lub niewiele uczynil dla przystoso
wania wiemych do codziennego Zycia w systemie nieautorytamym. Po pierw
sze, nauka spoleczna Kosciola wsz((dzie raczej slabo sobie radzi z tym zada
niem. Po wt6re, duchowni w komunistycznej Polsce bardzo zle znali demo
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kratyczny kapitalizm, a problemy symbolizowane przez "puste koscioty w Eu
ropie Zachodniej" budzity u naszych kaptan6w co naJwyzej politowanie. Po 
trzecie, nie ma powodu, by wracae akurat teraz do tonu kazan ojca Mtodzia
nowskiego, kt6ry utrLYmywat, ze katolikowi cil'(zej niz innowiercom zacho
wac uczciwose, bo diabe1 tamtych mniej kusi, jako z definicji skazanych na 
ml'(ki piekielne. Po czwarte wreszcie, 0 zarzut nie wypetniania misji nauczy
cielskiej - choe w nieco innym znaczeniu - r6vmie latwo w stosunku do wszyst
kich doslownie srodowisk opiniotw6rczych w kraju. Nie ma jednak chyba 
powodu powtarzae z tego tyturu litanii zal6w pod adresem tak zwanych elit, 
juz choeby dlatego, ze w Polsce robimy to wlasciwie bezustannie od czas6w 
Kazan sejmowych Piotra Skargi. Elity nigdy nam do niczego nie dorastaly. 
Taka nasza tradycja. 

Slowem - zycie "po komunizmie" jest niczym nauka chodzenia po cil'(z
kiej chorobie. Trzeba tu duzo cierpliwosci. Calej masy ewiczen. Mniej ztu
dzen . Wil'(cej pragmatyzmu. A nade wszystko potrzeba czasu. 

Na dorobku 

Teresa Bogucka caty ten zapl'(tlony problem zamknl'(la zgrabnym sformu
lowaniem we wstl'(pie do swej eseistycznej ksiqzki (wlasnie pod tytulem Po
lak po komunizmie): "Doskonale wiemy, co winien Polak robie w lesnej par
Iii , w Legionach, na barykadzie, w podziemiu, ale przekaz zbiorowej pamil'(ci 
milczy na temat tego, jak bye dobrym Polakiem na dorobku." Bardzo trafnie 
i bardzo elegancko powiedziane. Mozna to uj'l.e tez nieco inaczeJ , bardziej 
dosadnie. Chodzi mianowicie 0 to, jak postkomunistyczny czlowiek, trawio
ny wszystkimi doskonale zidentyfikowanymi juz przez badaczy przypadlo
sciami homo sovieticus, moze godnie przejse "z nl'(dzy do pienil'(dzy". I jak 
zrobie, by suma indywidualnych sukces6w zlozyla sil'( na pomyslnose catego 
kraju . I 0 tym wlasnie, sqdzl'(, traktuje ,,znakowa" ankieta. 

Stare odejdzie 

Zeby rozproszyc wszystkie zludzenia, od raw powiem: nie znam na to 
zadnej cudownej recepty. W og6Je, szczerze m6wiqc, wqtpil'( , by takowa ist
niala. Powszechnemu groszor6bstwu zawsze Jednak towarzyszy "absmak" 
intelektual ist6w. Moment przejscia od walki 0 wolnose do zmagan 0 kasl'( 
strasznie ich przygnl'(bia. Od Ralfa Dahrendorfa (Rozwaiania nad rewolucj q 
IV Europie), poprzez Jerzego Szackiego (Liberalizm po komunizrnie) az po Irl'( 
Katznelsona (Liberalism sCrooked Circle) - najznamienitsi autorzy wyraia
jq mniejsze lub wil'(ksze rozczarowanie stan em postkomunistycznego spole
czenSh.va,jego k16tliwosciq, bezideowosciq, konsumpcjonizmem. To, co mialo 
bye wielkie, okazuje sil'( po prostu mizeme, mialkie, ptytkie, trywialne, wpa
dajqce w ularte schematy. 
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e zy jest sit( czym martwic, ze nasi biznesmeni (z pewnymi nielicznymi 
wyj '!tkami, potwierdzaj,!cymi przecieZ regult() nie budzo. dzis entuzjazmu, majo. 
pokrt(cone biografie, swoj sukces zbudowali na nomenklaturowych "dojsciach" 
i znajomosciach? Ze nie dysponuj,! zadnymi "wzorcami osobowymi", bo ni
gdy nie slyszeli 0 intelektualnym menedzeryzmie, 0 takim - powiedzmy -
Percym Barneviku? Ze nie przestrzegaj'! zadnych zasad, a pytanie, czy cos 
jest moraIne, prowokuje ich do pustego rechotu? Jasne, ze czlowiekowi przy
kro, ze na takim Swiatowym Forum Ekonomicznym w Davos reprezentacja 
naszego biznesu przyprawia doslownie 0 skrt(t kiszek. Polak 0 wybujalym 
patriotyzmie (albo - jak chco. niektorzy - nacjonalizmie) moze tam cierpiec 
prawdziwe katusze. Nie przez przypadek zreszt'! w zadnej z dziesi'!tk6w sesji 
panelowych nigdy nie wyst«puje tam reprezentant polskiej firmy. 

Przyjdzie nowe 

A jednak, mimo wszystko, doradzalbym spok6j i cierpliwosc. Teraz jest 
faktycznie z le. Ale najwazniejsze so. perspektywy na przyszlosc. Tych jednak 
nie wytyczy kresleni e przez coraz liczniejsze organizacje biznesowe coraz 
doskonalszych wersji "kodeksu przedsit(biorcy". Swietlistych perspektyw nie 
zapewni tez coraz skuteczniej uprawiany biznesowy lobbying. Chodzi 0 kwe
sti« znacznie bardziej fundamentalno.: 0 jakosc demokratycznego systemu. 
Sprawne funkcjonowanie demokracji wymaga kilku rzeczy: czasu, doswiad
czeo, rzetelnej wiedzy i uksztaltowania sit( klasy sredniej. Teraz zewszqd bez
ustannie slychac biadolenia na temat nt(dzy Zycia publicznego, upadku oby
czaj6w, autorytet6w, moralnoSci i czego tam jeszcze w postkomunistycznej 
Polsce. Czy nie rna w tym jednak przesady? Uwazam, ze stanowczo naduZy
wa sit( sloganowych zwrot6w typu: "w normalnym kraju nie mogloby sit( to 
zdarzyc". Bo przeciez wcio.z sit( zdarza. Nieuczciwi biznesmeni . Glupi polity
cy. Afery. Korupcja. Szantaz. NaduZywanie stanowisk. Protekcja wlasnych. 
Gnt(bienie przeciwnikow. Takie jest zycie. Sila demokracji polega nie na tym, 
jak mniema si« u nas nader czt(sto, ze zapobiega ona takim zjawiskom w ogo
Ie . Ona je tylko cyklicznie ujawnia i likwiduje. Naturalnie nie wszystkie . 
Podobnie jak nie wszystkich gapowicz6w wylapujo. kontrolerzy w autobusach. 
Jesli pod tym ko.tem spojrzec na to, co dzieje si« w Polsce, mozna powiedziec, 
ze i u nas demokracja juz funkcjonuje. A ze nie jestesmy z niej zadowoleni? 
To doskonale . Tak wlasnie rna byc. U nas wci,!z powszeehnie pojmuje sit( 
demokracj« jako bezwzgl«dno. dyktaturt( wi«kszosci, podczas gdy jest ona 
przecie± tak naprawd« mo.drym konsensem. Ale ezy to aby wylo.cznie nasza 
przypadlosc? Potrzebujemy, powtarzam, ezasu i doswiadczeo. Juz teraz na 
wazne stanowisko w prywatnym biznesie awansowac zaczynajqludzie ksztal
ceni za granic'l, tam tez zdobywajqcy doswiadczenie, startujo.cy w zycie za
wodowe bez balastu historyezneJ przeszlosei . Poezekajmy, co tez oni wniosq 
do polskiej gospodarki, jako. kultur«jej zaszezepi'!. 
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Bez zludzen 

Czasem mam wrazenie, ze z grymasem estetycznego zbrzydzenia real
nym zyciem "po komunizmie" pr6buje sit( u nas propagowae jakis nie istnie
j'l.cy, nieomal anielski wzorzec spolecznych zachowan w warunkach demo
kracji. Okazujemy szalone zniecierpliwienie, ze u nas cos wci'l.z jeszcze nie 
dziala tak, jak powinno. Idealizujemy wit(c dalej demokracjt(, tak jak robili
smy to w6wczas, gdy bylismy jej pozbawieni. Wyolbrzymiamy jedne rzeczy 
i minimalizujemy inne. Po co? Chyba czas z tym skonczye. 

A biznes jest doskonalym odbiciem stanu zaawansowania i zakorzenie
nia w Zyciu pubJicznym tej niepodrt(cznikowej, realnej demokracji. Jest tej 
demokracji egzemplifikacjq. Jej Zyciem codziennym. 0 de nie rna pelnej gwa
rancji, ze biznes w demokratycznym otoczeniu bt(dzie zawsze uczciwy, 0 tyle 
jest przes'l.dzone, ze w srodowisku niedemokratycznym bt(dzie on zawsze 
chory. Nawet w6wczas, gdy z zewnqtrz wygl'l.da imponujqco i osiqga sukces. 
St'l.d wymagania etyczne wobec biznesu nie mogq bye zasadniczo r6zne 
od tych, ktore stawiamy funkcjonowaniu demokracji. 

JANUSZ JANKOWIAK. ur. 1957, absolwcnt Handlu Zagraniczncgo SGPiS , ckonomista, 
publicysta . Wraz z Janem Dworakicm rcdagowal podzicmny kwartalnik "Dwadzicscia Jc
den", w latach 1995-1997 rcdaktor naczclny "Gazcty Bankowcj". Wspotpracownik Instytu
tu Spraw Publicznych. Micszka w Warszawic. 

INTERES WLASNY 

IWSPOLNY 


Leszek Jerzy Jasinski 

I. W kai:dym zawodzie trzeba kierowae sil'( pewnymi zasadami, w kazdym 
przypadku moma wit(c m6wie 0 pewnej etyce zawodowej. Do prowadzenia 
dzialalnosci gospodarczej z pewnosciq nie wystarcza znajomose jt(zyk6w ob
cych, logiki i teorii decyzji, nawet gdy tt( ostatniq rozumie sit( szeroko, lqcznie 
z regulami zarzqdzania i analizy finansowej przedsit(biorstwa. Nie przypusz
czam, by Leszek Balcerowicz, wymieniajqc trzy niezbt(dne skladniki osobowo
sci biznesmena, negowal calkowicie inne potrzebne mu cechy i umiejt(tnosci. 
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Etyka w swiatowym biznesie odgrywa rol(( niemalq: powazny czlowiek 
interesu nie zechce wspmpracowac z partnerem 0 zlej reputacji, oszustwo eli
minuje z pracy w wielu instytucjach, zwlaszcza w bankach, a uslna obietnica 
bywa traktowana jak zobowiqzanie na pismie. Z tego powodu gospodarka 
rynkowa nie zamieni si(( w wielkq dzungl((, chociaz wyst((puje w niej wiele 
zjawisk negatywnych, a zdrowe zasady post((powania mogq isc w parze z ra
cjonalnym egoizmem. 

2. Integracja gospodarcza z Zachodem jest wielkq szanSq dla polskiej 
gospodarki, kt6rq - jak kazdq szans(( - mozna zmamowac. Sukces integracji 
zalezy od naszej konkurencyjnosci na rynkach mit(dzynarodowych oraz od 
umiej((tnosci wykorzystania nowych, powstajqcych dzit(ki niej mozliwosCl 
wszystko to w wielkim stopniu zaleiy od zachowan polskich przedsit(biorstw. 
Obawiam sit(, ze w tym procesie nasi biznesmeni nie odegrajqjednak nalezy
tej roli. Dlaczego? 

Integracja europejska jest procesem, kt6rego waznym elementem, cho
ciaz ani poczqtkiem, ani zakonczeniem, stanie sit( uzyskanie przez Polsk(( czlon
kostwa w Unii Europejskiej. Prawdopodobnie nastqpi to w roku 2002 . Proces 
ten, obejmujqcy przemiany w strukturach produkcji, handlu, zatrudnienia, 
wlasnosci , przestrzennego rozmieszczenia obiekt6w gospodarczych i wiele 
innych zjawisk, rozpoczql si((. kilka lat temu. A zatem juz dzisiaj mozna oce
niac postawt( polskiego biznesu wobec zachodzqcych przemian. 

Naszych przedsit(biorc6w interesuje, jakie konkretne udogodnienia i koszty 
spowoduje adaptacja przez Polskt( kolejnych systemowych rozwiqzan euro
pejskich. Majq oni tez swiadomosc, ze na naszym rynku, w obliczu Iiberaliza
cji importu i naplywu kapitaru zagranicznego, zaostrza sit( konkurencja. Wie
lu z nich, widzqc tt( perspektywt(, powit(ksza juz dzisiaj naklady na inwesty
cje. Oba zjawiska wypada oceniac pozytywnie. 

Co zatem wydaje sit( niekorzystne? Polski biznes jako calosc nie jest silq 
istotnie wplywajqcq na ksztalt procesu integracji, nie jest podmiotem, z kt6rym 
polskie wladze, rzqdy kraj6w Unii oraz instytucje europejskie mUSZq sit( po
waznie liczyc. Biznes adaptuje sit( do wymog6w integracyjnych, ale jezeli su
geruje cos rzqdowi, wynika to bardziej z interes6w doraznych niz z potrzeb dlu
gofalowych i og6lnogospodarczych. Wypada zauwa2:yc, ze spos6b oddziaty
wania polskich k6l gospodarczych na inne procesy ekonomiczne jest podobny. 

I jeszcze jedna uwaga: jako spoleczenstwo zyjemy trocht( ponad stan . 
Bt(dqc od bardzo niedawna krajem 0 gospodarce rynkowej, zbyt duzo prze
znaczamy na konsumpcjt(, za malq wagt( przywiqzujemy do poprawy infra
struktury gospodarczej, unowoczeSnienia panstwa i wlasnej gminy, do edu
kacji, doksztalcania sit(, rozwoju nauki i technologii. Nie jest to postawa wla
sciwa w swiecie, w kt6rym konkurencyjnosc jest tak waina, a Polska po wie
lu trudnych latach uzyskala szanst( lepszego rozwoju . Wina za to spoczywa 
w duzym stopniu na srodowisku biznesu. 

3. Nie potrafit( analizowac polskiego prawa z punktu widzenia latwosci 
podejmowania dzialan nieetycznych . Osoby lepiej ode mnie zorientowane 

100 



ANKIETA "ZNAKU" 

twierdz'L ze przepisy prawa i spos6b ich egzekwowania pozwalajq w prakty
ce na bardzo wiele dzialan nieetycznych i pozaprawnych, lub tez legalnych, 
ale sprzecznych z etykq. Mozna, na przyklad, prowadzie wlasny interes, zwlasz
cza rodzinny, otrzymujqc jednoczesnie zasilek przyslugujqcy bezrobotnemu 
(gdy tylko robi si~ to "w odpowiedni spos6b", nie istnieje grozba wpadki). 

Ryzykuj~ jednak tez~, ze polski biznes na tIe innych kraj6w nie jest wy
jqtkowo niemoralny. Niepokoi natomiast utrzymywanie si~ wsr6d duzej cz~
sci spofeczenstwa pogIqdu 0 nieuchronnej amoralnosci biznesu, co w gnmcie 
rzeczy podwaza sensownose zasad etycznych oraz wplywa negatywnie na 
rzeczywistose . Bye moze z robieniem interes6w w Polsce jest jak z przest~p
czoSciC\.: nie jest ona u nas dramatycznie wysoka, ale brakuje nam przekona
nia, ze mozemy sytuacj~ poprawie. 

Chociaz stworzenie prawa, kt6re wymuszaloby przestrzeganie etyki, jest 
pewnie niemozliwe, to jednak stan rozwiqzan systemowych oddzialuje na 
post~powanie biznesmen6w. W Polsce pozqdane jest zmniejszenie obciqzen 
podatkowych, kt6rych vvysokose wr~cz zach~ca do oszustw. Zachodzi tahe 
potrzeba przeciwdzialania monopolizacji oraz nieuzasadnionej regulacji zy
cia gospodarczego przez panstwo. Prywatyzacja majqtku panstwowego rodzi 
wyzwania moraIne, powstajq one jednak takze wtedy, gdy prywatyzacja jest 
opozniana, a w r~kach os6b zarzqdzajqcych tym majqtkiem pozostaje wla
snosc w zasadzie niczyja . Trzeba r6wniez postulowac wi~kszq trwalosc prze
pis6w prawa. 

Posluz~ si~ pewnym przykladem. W latach 1992-1996, a wi~c w okresie 
60 miesi~cy, tylko w ciqgu 2 I miesi~cy ministrowie wsp61pracy gospodarczej 
z zagranicq nie wydali nowych akt6w prawnych regulujqcych handel zagra
niczny, majqcych postac rozporzqdzen, czyli uzupelnien ustaw parlamentar
nych. Byly tez wydawane akty prawne nizszego rz~du. Kto zliczy, ile w wa
runkach takiej niestabilnosci podj~to dzialan moralnie wqtpliwych? 

4. W pracy duszpasterskiej Kosciola w Polsce problemy gospodarcze: 
indywidualna etyka pracodawcy i pracobiorcy oraz etyka spoleczna, zajmujq 
niewiele miejsca . Przypuszczam, ze wynika to z cz~stego, chociai: nie zawsze 
swiadomego przekonania 0 malym znaczeniu tych problem6w, a takze z ogra
niczonej znajomoSci tej tematyki wsr6d wi~kszosc i ksi~zy . 

To male zamteresowanie sprawami etyki w gospodarce jest, bye moze, 
nast~pstwem okreslonego sposobu rozumienia dominacji tego, co duchowe, 
nad tym, co materialne - tak zwanego sakralizmu, kt6rego przeciwnikiem byl 
sw. Tomasz z Akwinu . Jak pisal Stefan Swiezawski, poglqd ten oznaczal, "ze 
istnieje sfera spraw i przedmiot6w zwiqzanych z kultem i zyciem religijnym, 
tzw. sfera sakralna, ( .. . ) [kt6ra] zasluguje na specjalne zainteresowanie i sza
cunek ze strony czlowieka wierzqcego. Reszta zas spraw, tzw. rzeczywistosc 
niesakralna, czyli swiecka sfera zycia - jakby nie ostemplowana tym znakiem 
sakralnosci - to dziedzina co najwyzej tolerowana, ale w gruncie rzeczy w sto-

I S. Swiczawski, SlVi~ty Tomasz na nowo odczytany, Wydawnictwo Znak, Krak6w 1983, 
s. 135. 
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sunku do sfery sakralnej niewazna, niegodna uwagi i troski. C... ) W istocie 
i to jest rzecz zasadnicza - tego rodzaju sakralizm jest podobnym znieksztal
ceniem chrzescijanstwa jak i manicheizm."l 

Chcia!bym w tym miejscu przedstawic dwie obserwacje osobiste. W la
tach siedemdziesiqtych by!em zwiqzany z osrodkiem duszpasterstwa akade
mickiego bardzo wysoko notowanym w skali kraju. Nasz duszpasterz, nie
zwyczajny zakonnik-naukowiec, nigdy jednak nie m6wi! 0 katolickiej etyce 
spolecznej, chociaz mial wok6l siebie niema!q grupC;( student6w ekonomii. 
W innych osrodkach nie bylo chyba inaczej. 

Obserwacja druga. W ksiqzce o. Macieja ZiC;(by poswiC;(conej nauczaniu 
Jana Pawla IF wiele miejsca zajmujq rozwazania na temat demokracji i go
spodarki rynkowej. Prowadzq one do precyzyjnego ustalenia,jakie jest w tych 
kwestiach stanowisko Papieza, a wiC;(c i Kosciola. Jest dla mnie paradoksem 
to, ze po osmiu latach demokracj i i gospodarki rynkowej w Polsce oraz po tak 
wielu okazjach do popularyzacji mysli papieskiej istnieje potrzeba wypowie
dzenia, co w tych sprawachjest fundamentalne. Ana dodatek powstaje zal, ze 
ta swietna ksiqzka, z braku reklamy, nie zblqdzila pod strzechy. 

Obecnosc zagadnien gospodarczych w pracy Koscio!a wypada chyba roz
patrywac w zwiqzku z polskimi tradycjami ekonomicznymi, kt6re Sq dosyc 
skromne. Nieszcz((sciem I Rzeczypospolitej by!a nie tylko "zlota wolnosc", 
ale i brak warunk6w dla rozwoju mieszczanstwa. Na skutek rozbior6w stali
smy siC;( narodem bez wieku dziewiC;(tnastego, bardzo waznego w rozwoju go
spodarki swiatowej. II Rzeczpospolita istnia!a zbyt kr6tko, by przezwyciC;(zy6 
brak kapital6w i silnych rynk6w zbytu. 

W polskiej tradycji wizerunek kupca zajmowa! zbyt malo miejsca, pa
triotyzm Wolodyjowskiego dominowal nad patriotyzmem WokuIskiego. Pol
ska przez tysiqc lat pozostawala czC;(sciq Europy: politycznie, kulturowo, reli
gijnie, takze gospodarczo, jednak w tym ostatnim przypadku zbyt slabo. Do
piero po 1989 roku powstala szansa na stopniowq zmianC;( naszej pozycji 
w sWlecle. 

W roku 1945 Kazimierz Wyka pisa! 0 szkodach, Jakie w etyce gospodar
czej Polak6w spowodowa-ly lata okupacji; na oznaczenie rozbratu moralnosci 
i ekonomii uzy! terrninu "gospodarka wy!qczona".l To okreslenie v.rydaje siC;( 
dobrze ilustrowac takze sytuacjC;( wystC;(pujqC<t w PRL. Istnieje grozba powt6
rzenia siC;( takiego "wylqczenia" po raz trzeci, zw!aszcza w sferze spoleczne
go rozumienia zjawisk gospodarczych. Tym razem jednak nie dokonaloby siC;( 
to w nastC;(pstwie zniewolenia zewnC;(trznego. 

Nie rna lepszego nauczyciela etyki, takie etyki zawodowej, niz Kosci61. 
Katolicyzm, inaczej niz etyka racjonalnego egoizmu, zawiera zar6wno za
chC;(tc;( do aktywnego gospodarowania, jak i zrozumienie sytuacji slabszego. 
Jest otwarty dla os6b myslqcych, jak produkowac duzo i wydajnie, oraz dla 

2 M. Zi<;ba OP, Niezwykfy pOl1tyjikat, Wydawnictwo Znak, Krak6w 1997. 

3 K. Wyka, iycie na niby, Wydawnictwo Litcrackic, Krak6w 1984. 
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uzywaj'lcych pojt'(c pozomie staroswieckich, jak sprawiedliwosc spoIeczna, 
cena sprawiedliwa, wyzysk, postt'(P, solidamosc. ezy nalezy sit'( godzic, by na 
ocent'( zjawisk ekonomicznych przez spoIeczenstwo sk!adaly sit'( infantylne 
wyjasnienia rodem z PRL, czasem POI'lczone z przes'ldami 0 rodowodzie en
deckim, lub najtansza odmiana liberalizmu, uznaj'lca, ze wolny rynek, niczym 
czarodziejska rozdzka, uwalnia nasze sumienia od wyzwan pojawiajClcych sit'( 
w gospodarce? 

LESZEK JERZY JASINSKI, profcsor lnslylulu Nauk Ekonomicznych PAN Publikowal 
m.in. w "Znaku", "Znaku-Idcach" i w czasopismach spccjalistycznych. 

SZCZ~SCIE 

PRZEDSI~BIORCY 


KrzysztoJ Pawlowski 

I. W kierowanej przeze mnie uczelni - nowos'ldeckiej Wyzszej Szkole 
Biznesu - etyka biznesu wchodzi w sk!ad kursu obowi'lzkowego. Najprost
sze wytlumaczenie tego faktu jest suche i pragmatyczne: wyk!ady z etyki biz
nesu przewidziane S'l w programie przejt'(tym od bt'(d'lcego naszym partnerem 
amerykanskiego uniwersytetu. Nie jest to jednak wyt!umaczenie ostateczne. 
Na calym swieeie panuje obecnie tendencja do wzbogacania studiow bizne
sowych 0 przedmioty humanistyczne. Pozwalaj'l one na wykorzystanie w pro
wadzeniu biznesu nowych obszarowludzkiego umys!u. Podobne znaczenie 
maj'l wyk!ady z etyki biznesu. Staramy sit'( wpoic naszym studentom przeko
nanie, ze w dluzszej perspektywie dzia!anie zgodne z zasadami etyki pozwa
la korporacji na osi'lgnit'(cie lepszyeh wynikow finansowych. To w!asnie z te
go powodu (a nie ze wzglt'(dow religijnych ezy moralnych) zajt'(cia z etyki 
biznesu znalazly sit'( w programach wszystkich licz'lcyeh sit'( uczelni bizneso
wych na swiecie. 

Dla mnie motywacja moralna ma w dzia!alnosci gospodarczej znaczenie 
samoistne - nalezy postftpowac moralnie, bo tak trzeba, a nie dlatego, ze sift 
to oplaca. Wydaje mi sift jednak, ze pokoleniu moieh student6w nie da sit'( 
skuteeznie przekazac katalogu wartosci moralnyeh, jezeli w stosowaniu sit'( 
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do nich nie bt(dq widzieli celow zgodnych z racjonaJnosci<\. ekonomiczn<\.. Slu
denci trafiaj<\. na uczelni(( uksztaltowani przez wzorce wyniesione z domu ro
dzinnego i jezeli studia majq przygotowae ich do podejmowania dojrzalych 
(a wi((c takZe moralnych) wyborow Zyciowych, to moze tak si(( stae tylko dzi((ki 
osobistemu autorytetowi nas samych , wykladowcow czy wladz uczelni. My
sl((, ze osobisty przyklad jest w procesie ksztalcenia najwazniejszy. Podobnie 
jest w polityce; nie nalezy deklarowae, ze jest si(( na przyklad politykiem chrze
scijanskim - nalezy post((powae tak, by inni sami dostrzegali w naszym dzia
laniu wiernose wartosciom Dekalogu. 

Mam swiadomose, ze trening menedzerski, jakiemu poddajemy naszych 
studentow (na przyklad zaszczepianie im przekonania, ze "Sq dobrzy" i mog<\. 
wiele w Zyciu osiqgnqe), rodzi niebezpieczenstwo zachlysni((cia sit( skutecz
nosci<\.. Ale dla mnie wazniejszy jest aspekt pozytywny: w polskiej tradycji 
czci silt przegranych bohaterow, nie rna natomiast szacunku dla wygrywajq
cego. Dlatego uruchomilismy pewne mechanizmy, ktore naszych studentow 
zmuszajq do rywalizacji. RownoczeSnie jednak - aby uniknqe grozby, ze 
w swoich kolegach widziee bl(dq tylko konkurentow - staramy sit( zapewnie 
im warunki (takze materialne: akademiki, zaplecze sportowe itp.), w ktorych 
czuliby sil( wspolnotq. Walk(( 0 zwycit(stwo lqczymy z elementami pracy ze
spolowej. Taki tez m.in. eel ma stworzenie duszpasterstwa akademickiego. 

Z punktu widzenia doswiadezen ostatnich kilkunaslu lat widae wyraznie, 
ze w przeszlose odchodzi czysto pragmatyczny model przedsi((biorcy. Czo
16wka wielkiego biznesu zaczyna zrywae z traktowaniem pracownik6w w ka
tegoriaeh "sily roboczej". Praeownika traktuje si(( coraz cz((sciej jako parlne
ra (dobrym przyklademjest powolana przez General Motors fabryka "Saturn", 
wymyslona i stworzona przez dwoch ludzi: dyrektora General Motors i sLefa 
tamtejszych zwi<\.zkow zawodowych). Trzeba uczciwie powiedziee, ze 0 po
pularnosci takiego podejscia decyduje fakt, iz przynosi ono lepsze wyniki fi
nansowe, podnosi wydajnose praey. Nie jest to motywacja szczeg61nie szla
chetna, ale wyraza si(( w niej takze szacunek dla pracy. 

2. Na przedsi((biorstwaeh spoczywa przede wszystkim odpowiedzialnose 
za wsp61noty lokalne. Mozliwe Sq dwa do pewnego stopnia przeciwstawne 
rodzaje dzialania ze strony firm. Pierwszy to prowadzenie dzialalnosci chary
tatywnej, drugi - tworzenie nowych miejsc pracy i wzbogacanie konkretnych 
pracownik6w. Przyznam, ze ta druga metoda jest mi blizsza. lezeli przedsit(
biorca placi swoim pracownikom w spos6b uczciwy, jego zamoznose zaczy
na si(( "rozlewae" na otoczenie. To, ie srednia zarobkow w mojej szkoJe jest 
stosunkowo vl)'soka, oznacza, ie wokol szkoly tworzy sit( lancuch rodzin, 
kt6rym latwiej zye. Zasada: "gdy ktos prosi 0 ryb((, daj mu w((dkl(", jest naj
skuteczniejszym sposobem niesienia pomocy. 

Trzeba jednak przy tym pami((tac 0 tych, kt6rzy - z rozmaitych przy
ezyn - nie radzq sobie w gospodarce wolnorynkowej. Jak roztoezyc nad 
nimi opiek(( - na to pytanie nigdzie na swiecie nie zdolano udzielie satys
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fakcjonuj~cej odpowiedzi. Wzorcem niemozliwym w Polsce do zastosowa
nia ze wzglt(du na roznice kulturowe jest system japonski, w kt6rym bezro
bocie nieomal nie istnieje, a czlowiek wi~ze sit( z firm~ na cale zycie. la
ponczycy godz~ sit( zrezygnowac z czt(sci zarobk6w, by wspom6c w ten 
spos6b slabszych. U nas nie ma na to przyzwolenia. Ogromn~ rolt( do spel
nienia maj~ natomiasl tak zwane organizacje pozarz~dowe, kt6re powslaj~ 
dlatego , ze potrzebuj~ ich konkretni ludzie. Takie grupy dzialaj~ najsku
teczniej . Przed p6hora rokiem z grup~ kilkudziesit(ciu burmistrzow zorga
nizowalismy doroczny konkurs na najciekawsze inicjatywy lokalne . Dla 
wielu burmislrzow wielkim odkryciem byl0 to, jak wiele ciekawych oddol
nych inicjatyw powstal0 na zarz~dzanym przez nich terenie. Rol~ samorz~
dow jest stwarzanie mozliwosci dzialania tym, ktorzy chcq zrobic cos pozy
tecznego na samym dole. Takich ludzi nie brakuje, a proponowane przez 
nich metody na przyklad walki z bezrobociem sCI. czt(sto skuleczniejsze od 
ocit(zalej dzialalnoSci biurokratycznej machiny panstwowej. 

Odpowiedzialnosc za stan polskiej gospodarki w perspektywie jej inte
gracji z rynkami zachodnimi spoczywa, w moim przekonaniu, na parlamen
cie i na rz~dzie. lch zadaniem jest stworzenie czytelnych i obowi~zuj~cych 
wszystkich regu1. Na barkach przedsit(biorcow nie spoczywa zadna misja zba
wiania Polski - wystarczy, ze kazdy z nich, korzystaHc z rownych dla wszyst
kich regul, bt(dzie prowadzil normalnCl., nastawionCl. na zysk dzialalnosc. W ten 
sposob przyczyni sit( do pomnazania dobra wspolnego skuteczniej, niz gdyby 
przed swoj~ firm~ stawial szlachetne cele pozaekonomiczne. Wazn~ rolt( do 
odegrania majCl. natomiasl organizacje biznesowe, ktore mog~ wypracowy
wac rozwi~zania korzystne dla wszystkich podmiolow gospodarczych. Inte
gracja oznacza takze, ze kilka tysit(cy polskich przedsit(biorcow i menedze
row bt(dzie musial0 nauczyc sit( funkcjonowac w warunkach rynku jeszcze 
nie globalnego, ale jui europejskiego. Drugim zadaniem organizacji bizneso
wych jest przygotowywanie przedsit(biorcow do tej nowej sytuacji. 

3. Najwit(ksze moiliwosci moralnych naduiyc na styku gospodarki i po
lityki wi~i~ sit( ze sfer~ uznaniowosci , ktora rozszerzala sit( w ci~u ostatnich 
lat. Nie jest to choroba specyficzna dla Polski. Podobne problemy, ito nie
rzadko na 0 wiele wit(ksz~ skalt(, pojawiajCl. sit( w krajach 0 najbardziej zako
rzenionych tradycjach kapitalistycznych. ledynym lekarstwem na korupcjt( 
jest slwarzanie jednoznacznych regul prawnych. Ogromnym nieszczt(sciem 
Polski (do ktorego przyloiyly swojCl. rt(kt( takze rz~dy postsolidamoSciowe) 
jest zakres rozmaitych delegacji uSlawowych jui nie tylko dla ministr6w, ale 
i dla zwyklych urzt(dnikow. Stopien zdeprawowania aparatu panstwowego jest 
przeraiaj~cy. Sytuacji tej nie da sit( zmienic tylko przez zwit(kszenie kontroli 
ze strony organow sprawiedliwosci. leieli nie odbierzemy urzt(dnikom prawa 
do udzielania koncesji, do decydowania w sposob arbitralny, nie ograniczy
my obszaru korupcji. 
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Osobny problem to kwestia finansowania dzialalnosci partii politycznych, 
lestem zwolennikiem, by czynil to budzet panstwa (jest tylko pytanie, do ja
kiego szczebla), bo pieni'ldze pod1egaj'lce kontroli NIK-u S'l duzo bardziej 
"przezroczyste" i mniej korupcjogenne niz pieni'ldze plyn'lce z kas prywat
nych firm , 

leszcze grozniejsze jest, moim zdaniem, szerzenie si« przekonania, ze 
pewnych rzeczy nie da si« zalatwic bez wr«czenia lap6wki, Jestem gor'lcym 
zwolennikiem gospodarki Iiberalnej po pierwsze wlasnie dlatego, ze minima
Iizuje ona obszar dowolnosci, Drugim zaS powodemjej wyzszosci nad znany
mi z Europy Zachodniej rozwi'lzaniami panstwa socjalnego jest fakt, ze pie
ni'ldze przechodz'lce przez budzet panstwa wydawane S'l mniej efektywnie, 

4, M isja Kosciola dotyczy pojedynczego czlowieka i j ego zbawienia, A Ie 
w Polsce Kosci61 tradycyjnie pelnil inn'ljeszcze rol«: obroncy wartosci w zy
ciu publicznym, TakZe dzisiaj tego rodzaju dzialalnosc powinna zajmowae 
wazne miejsce w pracy duszpasterskiej, Kosci61 powinien uczyc nie tylko 
poczucia zwi'lzku z narodem, ale i poczucia odpowiedzialnosci za pans(wo, 
Przyznam, ze swiadomosci tego obowi'lzku troch« mi w katechezie polski ego 
Kosciola brakuje, Druga dziedzina publicznej aktywnosci Kosciola to budo
wanie wi«zi na poziomie "malych ojczyzn", Na razie, niestety, tylko nieliczne 
parafie spelniaj'l funkcj« osrodk6w integruj'lcych lokalne wsp6lnoty. 

Czy katolicka nauka spoleczna moze bye przydatna w pracy biznesme
na? Balbym sit( teoretycznych generalizacji, dlatego odpowiem na to pytanie 
na konkretnym przykladzie mojej uczelni , Z punktu widzenia menedzerskie
go jest ona klasycznym przedsi«biorstwem, Jednak fakt , ze jestem katolikiem 
i ze staram si« traktowae nakazy wiary w spos6b uczciwy, nigdy nie by! dla 
mnie obci'lzeniem, Przeciwnie, religia wskazuje mi granic«, kt6rej nie wolno 
przekraczae, a stosowanie si« do jej przykazan nie prowadzi do zmniejszenia 
efektywnosci, Religia wyznacza "warunki brzegowe", a ich istnienie ulatwia 
skuteczne dzialanie, 

Otwarte jest natomiast pytanie, czy z inspiracji religijnej mozna czerpae 
pozytywne wskaz6wki w prowadzeniu biznesu, Wielokrotnie je sobie zadaj« 
i potrafit( na nie odpowiedziec tylko w spos6b bardzo ostrozny: z punktu wi
dzenia efektywnosci nie jest oboj«tne, czy przedsi«biorca jest czlowiekiem 
szczt(sliwym w najgl((bszym wymiarze zycia, Dla mnie elementem tego SZCZ«
sciajest cos, co moma nazwae zyciem wewn«trznym (wol« uzywae tak og61
nego okreslenia, bo publiczne m6wienie 0 uporz'ldkowanym zyciu religijnym 
tr'lci faryzeizmem), Obejmuje to takZe udane zycie rodzinne. W moim przy
padku ma to miejsce gl6wnie dzi«ki powaznemu traktowaniu wiary i ducho
wemu zwi'lzkowi z Kosciolem. Chcialbym, aby nie zostalo to odczytane jako 
przejaw instrumentalnego podejscia do wiary, ale musz« powiedzlee, ze dzi«
ki uporz'ldkowaniu tej sfery jestem takze sprawniejszy w pracy, 

Bardzo nie lubi« m6wi6 0 sob ie, ze poswi«cam si« dla innych, lubi« nato
miast slowo "wyzwanie", To niezwykla radose: m6c tworzy6 i wiedzi ee, ze 
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jest sit< "w porz1\.dku". Kilkakrotnie otarlem sit< 0 smiere i zartujt< sobie czasa
mi, ze widocznie nagrzeszylem tak duzo, iz Pan B6g mnie nie chce. Ale cza
sami pojawia sit< mysl : a moze dlatego wlasnie dane mi jest jeszcze zye, ze 
mam cos istotnego do zrobienia? W moim przypadku wiara religijna jest nie
zwykle moen1\. motywacj1\. do pracy. To ona tez daje mi silt<, by w sytuacjach 
moralnie niejednoznacznych, nalez1\.cych do tak zwanej "szarej strefy", kt6ra 
zgodna jest z prawem, ale budzi w1\.tpliwoSci moraIne, opierae sit< pokusie 
przyjt<cia korzystnych propozycji . 

Muszt< sit< wreszcie przyznac i do tego, ze gdybym byl "bezdusznym" 
przedsit<biorc1\., to na przyklad w szkole pracowaloby mniej os6b. Ale dotyka
my lu sprawy bardzo delikatnej : poczucie bezpieczenslwa nie moze demora
lizowae pracownik6w, sprawiac, ze nie przykladaj1\. sit< do obowi1\.zk6w, spy
chaj1\.c je w len spos6b na tych, kt6rzy pracuj1\. uczciwie, czy pogr1\.zaj1\.c przed
sit<biorstwo w tarapatach. 

KRZYSZTOF PAWLOWSKI, fizyk, zaloZycicl i rektor Wyi:szej Szkoly Biznesu w No
wym S<\czu, byly senator i prczcs Klubu lntcligencji Katolickiej w Nowym S'lczu. 

CNOTA ZAUFANIA 


Tadeusz Syryjczyk 

Wz6r osobowy polski ego biznesmena bt<dzie sit< ksztaltowal przez poko
tenia. Trudno dzisiaj m6wic 0 - dobrej lub zlej - ale wykszlalconej obyczajo
woSci. Jej powstanie bylo bardzo utrudnione ze wzglt<d6w historycznych. Czas 
zabor6w, niedorozw6j kapilalizmu sprawily, ze zar6wno wplywy refleksji 
moralnej ksztaltuj1\.cej etos bourgeois, jak i praktyka kapitalizmu nie pozosla
wily wit<kszych slad6w w spolecznej mentalnosci. 

Dzis Benjamin Franklin - 0 ile kloS w og61e kojarzy jego osobt< - pozo
staje raczej wynalazC1\. piorunochronu niz wielkim wychowawc1\. epoki mlo
dego kapitalizmu. Jego maksyma: czas to pieni1\.dz - nie znajduje przesadne
go uznania. R6wniez autor Przyg6d Robinsona Crusoe, Daniel Defoe, i jego 
znana powiese nie kojarz1\. sit< z elosem przedsit<biorcy. Specyfik1\. okresu mit<
dzywojennego byla slabose polskiego kapitalizmu i kapilalu, a wzorce oso
bowe kszlaltowaly raczej cnoty rycerskie i Iradycja walki 0 niepodleglosc niz 
cnoty mieszczanskie. Na dodatek w czasie wojny i po wojnie klasa srednia 
ulegla calkowilej deslrukcji . Zaglada Zyd6w, kt6rzy odgrywali znacz1\.c1\. rolt< 
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w handlu, wyw1aszczenie reszty przedsi«biorcow, ktorzy przezyli wojn«, 
i wreszcie "b itwa 0 handel" oznacza1y nie tylko likwidacj« klasy spolecznej. 
Nawet ci, ktorzy przetrwali, prowadzqc niewielkie warsztaty lub sklepy, bar
dzo CZ«sto uwazali si« za gruP« schy1kowq i sklaniali swoje dzieci do wyboru 
innego sposobu na :i:ycie nii w1asna przedsi«biorczosc. Tak wi«c nawet to, co 
w niesprzyjajqcych okolicznosciach zdo1a1 wyksztakic wiek XIX i pierwsza 
polowa XX, nie by to przekazywane ani w rodzinie, ani - tym bardziej - przez 
oficjalny system wychowawczy. Przeciwnie - ulegto deslrukcji. 

Rownoczesnie etos kupiecki, mieszczanski - jak trafnie zauwaia Maria 
Ossowska - by1 poddany krytyce, i to z trzech rMnych punktow widzenia. 
Wywodzity si« one z zupe!nie roznych tradycji - szlacheckiej, marksistowskiej 
i bohemy artystycznej, ale w dziele obrzydzania cnot w1asciwych klasie sred
niej spotkaty si« bez przeszkod. W tym sensie prowadzenie interesow, OSZCZ«
dzanie, by inwestowac, posiadanie czegos wi«cej ponad dobra osobistego u:i:yt
ku, osiqganie zysku i w ogole "bycie prywaciarzem", "badylarzem" itp. jawi10 
si« po prostu jako zlo. Bariera uczciwosci oraz moralna legitymacja dla prawa 
w1asnosci zostaty postawione w miejscu przedziwnym. Z socjalistycznej zasa
dy wspolnosci srodkow produkcji oraz bezwzgl«dnego poszanowania w1asno
sci osobistej wynika10 na przyktad, ze wyzszy tytu1 do swej wtasnosci mial 
w1asciciel jachtu wypoczynkowego (w1asnose osobisla chroniona konstytucyj
nie) od w1aScicieia 10dzi, ktory przeprawia ludzi przez rzek« (s rodek pracy 
a wi«c w r«kach prywatnych narz«dzie wyzysku - podlegajqcy nacjonalizacji). 

przemiany 1989 roku zniszczy1y t« barier« z epoki socj alizmu: poczqtko
wo surOWq i prostq, potem dziwacznie pokrzywionq, stopniowo pozbawianq 
gl«bszej motywacji ideologicznej , nadszarpni«tq przez powszechnq toleran
cj« dla j ej omijania. Omijania koniecznego do zycia czlowieka, ale w konco
wej fazie socjalizmu - koniecznego takie dla fl1nkcjonowania spo1eczenstwa 
i gospodarki. Zniszczeniu barier towarzyszy jednak powstanie prozni . Tak si« 
tez sta1o. Po odrzuceniu zakazu przedsi«biorczoSci w ogole powsta1 zamt{t. 
Proby moralnego uzasadnienia dose elementamych zakazow, na przyklad praw
nego wykluczenia ewidentnego konfliktu interesow polegajqcego na pelnie
niu funkcji kierowniczych w firmach, ktore ze sobq handlujq, napotykaty na 
niezrozumienie takie u uczciwych ludzi, dalekich od jakichkolwiek kr«tactw. 
Traktowano je jako recydyw« socjalizmu. 

Tymczasem pomi('(dzy zakazem handlu i moralnq delegitymizacjq w1a
snosci a przyzwoleniem na dowolne zachowania rozpoSciera si(,( przepase. 
R6:i:ne religie i kultury wypelniajq jq rozmaicie . Brak wzorcow, etyki i do
brych obyczaJow jest zjawiskiem negatywnym. Prawo nie zastqpi ich do kon
ca. Zresztq ksztaltowanie prawa wy1qcznie w oparciu 0 sprawdzone wzory 
zagraniczne jest zadaniem skomplikowanym, a stosowanie prawa nie zako·· 
rzenionego w swiadomoSci przewazajqcej cz('(sci spo1eczenstwa napotyka na 
trudnosci, bywa, ze prowadzi do konfliktu pomi('(dzy poczuciem prawa i mo
ralnosc i, co zagraia obnizeniem powagi panstwa i prawa. 
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Ksztattowanie zasad etycznych, wzorc6w postf(powania, obyczajowosci 
Jest wif(c ze wszech miar poz'Idane. Miejscem ich powstawania powinny bye 
kn~gi elit, kt6re zechc'l. uczynie z okreslonych zasad kryterium uznania. Po
wstanie elit, kt6re narzuq sobie i posrednio wszystkim standardy etyczne, 
jest czynnikiem tw6rczym i trudnym do przecenienia. Gdy one same - funk
cjonuj'l.c wewn'l.trz srodowiska - zaczynaj'l. pewne zachowania krytykowae 
i ganie, a inne pochwalae, staj'l. sif( w ten spos6b zr6dlem oZywiaj'l.cym i umac
niaj'l.cym obyczaje z pogranicza profesjonalizmu i etyki zawodowej oraz sro
dowiskowej. 

Tworzenie etycznych standard6w funkcjonowania biznesu powinno na
Idee do zadan stowarzyszen gospodarczych grupuj'l.cych przedsif(biorc6w. 
Demokracja to nie tylko struktury panst\vowe, partie polityczne i zwi'l.zki za
wodowe. Potrzebne S'l. r6wniez organizacje, kt6re zrzeszaj'l. kilku czy kilku
nastu ludzi zgromadzonych wok6l wsp61nych spraw, tworz'l.cych pogl'1.dy, kt6re 
trafiaj'l. potem na szersze forum dyskusji; w ten spos6b wyksztalca sif( opinia 
publiczna. Myslf(, ze nasze zycie publiczne jest wcii:l,z ubogie, gdyz nic nie 
wypelnia luki pomif(dzy jednostk'l. a panstwem. Luka ta czyni demokracjf( 
kulaw'l, sprawia, ze staje sif( ona gr'l. elit politycznych pozbawionych zako
rzcnienia w spoleczenstwie. Diagnoza ta dotyczy takze sfery gospodarczej 
i jej wymiaru etycznego. 

Sk'l.d czerpae te wzorce i jakie powinny one bye? 
Zwazywszy na dominuj'l.c'l.fo1f( tradycJi chrzeScijanskieJ, naturalnym zr6

diem jest spoleczna nauka kosciola. Z powod6w, 0 kt6rych wyzej, Kosci61 
stal i w duzej mierze nadal stoi na uboczu tej problematyki. W og61e proble
matyka etyki, nie tylko biznesu, traktowana jest z pewn'l. rezerw'l.. W Polsce 
stosunkowo cZf(sciej koscielnej ocenie podlegaj'l. instytucje, prawo, panstwo, 
rzadziej zasady, sposoby postf(powania czlowieka. Znaczenie Kosciola zale
zee bf(dzie od tego, jak szybko znacz'l.ca cZf(se duchowienstwa, katechet6w 
i kaznodziej6w zauwazy ze wsr6d wiemych coraz liczniejsz'l. grupf( stanowi'l. 
ludzie, kt6rzy staj'l. przed dylematami moralnymi, jakie wi'l.z'l. sif( z praq "na 
swoim", z prowadzeniem firmy, z zatrudnianiem pracownik6w. S'I. to dyle
maty nie znane do niedawna ani im samym, ani nawet ich rodzicom. 

Niezwykle wazny dokument, encyklika lana Pawla II Centesimus annus, 
Jest w polskim Kosciele zbyt malo znany. lakkolwiek dotyczy on raczej kwe
stii samego ustroju ekonomicznego, to jednak ukazuje, jakie wybory S'l w ra
mach wolnosciowego systemu ekonomicznego mozliwe i jaki jest sens mo
rainy dokonywanych wybor6w. Zapewne daleko st'l.d do wskazan etycznych, 
jest to raczej interpretacja wartosci, ale jednak ten wielki wklad w uporz'l.dko
wanie moralnych ocen instytucji i zachowan wlasciwych dla kapitalizmu wart 
jest lepszego wykorzystania. 

Jf(zyk i tresci encykliki bliskie S'l. tezom, kt6re sktadaj'l. si(( na to , co Mi
rostaw Dzielski nazywal chrzescijanskim liberalizmem. lasne wskazanie na 
pozytywn'l. rolf( zysku i rynku pot'l.czone jest ze stawianiem przed panstwem 
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zadania prowadzenia aktywnej polityki, takie polityki spolecznej. Zadanie to 
jednak - wskazuje encyklika - nie powinno bye realizowane na drodze walki 
z rynkiem i korodowania mechanizm6w gospodarczych. Innymi slowy, poli
tyka spoleczna nie moze naruszae wolnosci ekonomicznych, ktore trzeba trak
towae z tak<t sam<t powag<tjak inne wolnosci obywatelskie. 

Mimo sporych luk w naszej tradycji rowniez w Polsce nie brakowalo prob 
sfonnulowania - i to na gruncie katolickim, a nie protestanckim - zasad etyki 
kupca, rzemidlnika itd. Warto tez odrobie dlugotrwaly brak rzeczowego kon
taktu z tradycj<t burzuazyjn<t. Takze dzis s<t formulowane zasady postt<]Jowa
nia, kt6re maj<t wymiar etyczny, jak na przyklad zasady opracowane przez 
The Caux Round Table. S<t one na ogol zbiezne z tym, czego uczy KosciOl. 

W Polsce mamy do czynienia z narastaniem dylemat6w 0 wymiarze mo
ralnym. Pierwszy z nich to kwestia przejrzystosci zachowan po stronie bizne
su i panstwa. Przejrzystose eliminuje korupcj«, wzmacnia rol« kompetencji, 
jakosci, a ogranicza znaczenie koneksji i ukladow. Ma swych zwolennikow
istnieje nawet swiatowe lobby na rzecz transparency. Ma tez przeciwnikow 
nie tylko w Polsce - wskazuj<tcych, ze powoduje ona zduszenie nowych ini
cjatyw w krajach 0 nizszym poziomie rozwoju, ktore w warunkach pelnej 
przejrzystosci musz<t przegrae z renomowanymi firmami. W imi« rownosci 
szans, ale nie rownosci formalnej, lecz rzeczywistej, przeciwnicy 
przejrzystosci gotowi s<tposzukiwae idei motywuj<tcych "gospodarczy nacjo
nalizm", pomimo znanych zagrozen, Jakie st<td wynikaj<t. 

Na tym tle pytanie 0 odpowiedzialnose polskiego biznesu za interes go
spodarki w procesie integracji prowadzi nas do rozwazania znacznie gl«bsze
go problemu. W Jakim stopniu biznes - choe nie tylko on - wykaze postaw«, 
ktora sukcesu zyciowego upatruje w zachowaniach opartych na kompetencji 
i uczciwosci, a jednoczesnie na wierze w szans« powodzenia ina odwadze 
podejmowania wyzwan? Czy tez, paradoksalnie, takie w tej grupie spolecz
nej objawi<t si« ludzie sklonni upatrywae wsz«dzie niebezpieczenstwa, po
szukiwae sposobow obrony, a w rezultacie raczej propagowae brak zaufania? 

Jezeli jednak pytamy 0 konkretne zasady, to osobiscie uwazam, ze ich 
mysl<t przewodni<t powinno bye poszanowanie czlowieka poprzez ksztalto
wanie zaufania - pomi«dzy samymi ludzmi biznesu, pomi«dzy nimi i konsu
mentami oraz pracownikami, pomi«dzy biznesem i spolecznosci<t - zarowno 
globalnc6 jak i lokaln<t. Jest to bardzo wazne kryterium; wiele wskazuje, ze 
cnoty, ktore sprzyjaj<t wzajemnemu zaufaniu oraz czyni<t zen powszechny 
obyczaj, a z podstt<]Ju wyj<ttek, s<t nie tylko mile Panu Bogu, ale w dluzszej 
perspektywie - jak pokazuj<t badania nad losem narodow - stanowi<t niezast<t
piony kapital, konieczny do budowy pomyslnej egzystencji materialnej spo
leczenstw. 

TADEUSZ SYRYJCZYK, ur. 1948, ckonomista, minister przcmyslu w rZ1(dzie Tadcusza 
Mazowicckicgo, posel, przewodniczitcy Klubu Parlamcntamcgo Unii Wolnosci. 
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, 
ZARZl\DZAC PRZEZ , 

WARTOSCI 


Jan Szomburg 

I. Z punktu widzenia czysto pragmatycznego (okreslonego potrzebami roz
woju gospodarczego) wame jest, by istniej<\.ce wzorce osobowe biznesmenow 
czy menedzerow przekladaly si« na dwie elementame kwestie: stworzenie odpo
wiedniej struktury bodzcow oraz mozliwie wysoki stopien pewnosci relacji mi«
dzy uczestnikami Zycia gospodarczego (przestrzeganie formalnych i niefonnal
nych um6w). Gospodarki, w kt6rych nie ma odpowiedniego systemu bodzcow i 
w kt6rych panuje nadmiema niepewnose (umowy nie s<\. przestrzegane), S<\. nie
efektywne. Nie rna uniwersalnego wzorca osobowego biznesmena, kt6ry sprzy
jalby realizacji tych dw6ch wymog6w. Musi on bye bowiem zgodny z tradycj<\. 
i kultur<\. danego SPOfeCZenstwa. Wzorce japonskie b«d<\. kontrproduktywne 
w USA i na odwrot. W Japonii istnieje kapitalizm typu instytucjonalnego, opar
ty na "relacjach", w USA mamy kapitalizm rynkowy, oparty na "transakcjach". 

Problem z polskim "wzorcem osobowym" biznesmena polega na trudno
sci \V ~tJrecyzowaniu punktu odniesienia wobec dose szczegolnego (przejscio
wego) stanu rozbicia kulturowego naszego spoleczenstwa. Po dezintegracji 
wywolanej pierwsz'l., PRL-owsk<\. fal<\. modemizacyjn<\. oraz obecn<\. drug<\. fal<\. 
transformacyjn<\. jest one dopiero w trakcie poszukiwania swej nowej tozsa
rnosci kulturowej , nowej syntezy rni«dzy przeszlosci'l., terazniejszosci<\. i przy
szlosci'l., ktora zostalaby uwewn«trzniona przez wi«kszose obywateli. Spo
feczno-kulturowo-pol ityczne rozbicie na dwie lub nawet trzy Polski utrudnia 
zaistnienie skutecznego (w sensie ekonornicznym) wzorca osobowego pol
skiego biznesrnena, podobnie jak polityka itp. 

Nie ma wqtpliwosci , ze poz<\.dany typ biznesrnena powinien bye oparty 
"na wartosciach". Zarz<\.dzanie "przez wartosci" jest bowiem przy wsp6kze
snej zlozonosci szeroko rozumianego procesu pracy (a w tym w szczegolno
sci potrzeby kreatywnosci) najskuteczniejszyrn sposobern zarz<\.dzania. Wspol
czesny biznesmen musi bye prawdziwyrn liderem, i to w szerokim tego slowa 
rozumieniu (r6wniez w sensie moralnym). Gospodarka rosnie na zaufaniu i ak
ceptacji okreslonych regul gry. J ednak trudno obecnie przes<\.dzac, jakie regu
ly gry, jakie wartosci zdob«d<\. dusze Polak6w: przykladowo, ile b"dzie tam 
wartosci indywidualistycznych, aile solidarystycznych. 
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Postulat etyki w biznesie rna oczywiscie znaczenie przekraczajqce per
spektyw« samej skutecznosci ekonomicznej. Etyka i kultura biznesll jest skla
dow'!., a zarazem wypadkowq etyki i kultury ogolnej spoleczenstwa. 

2. Generalnie biorqc, polski biznes powinien popierae integracj« Polski 
z Uni q Europejsk'!., bo taka jest polska gospodarcza i polityczna racja stanu. 
Jednak praktyczne zdyskontowanie tych szans, ktore oferuje weJscie do UE, 
b((dzie zalezalo od dwoch rzeczy: od tego, co dalej b((dzie silt dzialo z refor
mami w Polsce - jaki ustroj gospodarczy sobie zafundujemy - oraz od tego, 
jak wejdziemy do Unii, czyli w jakich kwestiach i na jak dlugo wynegocjuje
my tak zwane derogacje (przejsciowe niestosowariie regulacji i nonn unij
nych). Polski biznes powinien popierae zdrOWq polityk« gospodarcz'!., szyb
kie refonny instytucjonalne i strukturalne, gdyz to wzmocni organizm pol
skiej gospodarki (a w tym jej sil« kapitalowv i pozwoli nadrabiae dystans do 
krajow Europy Zachodniej. Oprocz strategii integracji Polska powinna miee 
tei: narodowq strategi« doganiania krajow wysoko rozwini«tych . 

Rzqd nie jest w stanie - nawet przy najlepszej woli - sam sfonnulowae 
dobrej strategii negocjacyjnej. Potrzebna jest tu aktywnose bezposrednio za
interesowanych. 

3. Glownym problemem moralnym okresu transfonnacji jest nierownose 
szans. Dotyczy ona zarowno procesu dystrybucji wlasnoscl (prywatyzacji) , 
rozkladu dochodow, jak i szans na pracf(. Nierownose szans rna cZf(sciowo 
charakter obiektywny, wynikajqcy z samej istoty transfommcji. 

Pracownicy sektorow, ktore z arbitralnych wzgl((dow byly w okresie PRL-u 
nadmiemie rozwijane (a obecnie muszq silt skurczye), Sq w innej sytuacJi nii: pra
cownicy sektorow, ktorych potencjal okazal sit( obecnie niedostateczny, ktore mogq 
liczyc na naturalny boom rozwojowy. Przejscie z gospodarki ksif(Zycowej do we
ryfikowanej przez rynek (krajowy i zagraniczny) musialo wywolac znaczne per
turbacje. 

Obok tych niejako obiektywnych nierownosci istniejq tei: jednak nierow
nosci subiektywne, wynikaj'lce z przyj«tej polityki gospodarczeJ i sposobu funk
cjonowania parlstwa. Szczegolnie rai:qce Sq te z nich, ktore wiqi:q si(( z zawlasz
czeniem i eksploatacjq panstwa przez bylq nomenklatur«. W ciqgu rZqdow ko
alicji SLD-PSL panstwo w sposob ostentacyjny ina szerokqskal« uZywane bylo 
do realizacji interesow prywatnych, grupowych i politycznych. Podstawowymi 
narz«dziami byly prywatyzacja, dysponujqce publicznymi srodkami i majqtkiem 
romego rodzaju agencje (np. slynna Agencja Rozwoju Gospodarczego) i fun
dusze (np. Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob NiepeJnosprawnych), kon
tyngenty i licencje, gwarancje i por((czenia, uJgi i umorzenia podatkowe, "ukla
dane" przetargi publiczne itp . W latach 1994-1997 mial miejsce wieJki transfer 
majqtku, pieni((dzy i kontroli z rqk publicznych w r((ce prywatne. Nastqpilo cos 
w rodzaju pierwotnej akumulacji kapitalu, przy czym byla to koncenlTacja wspo
magana przez panstwo, a nie przez rynek. 

OkoJicznosci te Sq przez wi((kszose spoleczenstwa odbierane Jako nie
sprawiedliwe, godzqce w poczucie ladu moralnego. Tworzy to u tej czt(sci 
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spoieczenstwa swoist'l. barier~ psychologiczn'l. utrudniaj'l.c'l. akceptacJ~ nowej 
rzeczywistosci i jej moraJne uprawomocnienie. Nowa rzeczywistosc nie jest 
odbierana jako bardziej sprawiedliwa. Nadal decyduj'l. ukiady (zmieniia si~ 
tylko forma), a ci, ktorzy mie1i si~ dobrze w PRL i byli wspoiodpowiedzialni 
za tamten system, maj'l. si~ dobrze i teraz. Zio nie tylko nie zostaio ukarane, 
ale wr~cz nagrodzone. 

Panstwo w ci<tgu ostatnich lat dawaio CZ((sto zly przykiad, promuj'l.c raczej 
nieuczciwosc niz uczciwosc, stanowi'l.c nierzadko zie prawo, dziaiaj'l.c na grani
cy prawa itp. W takich warunkach nie buduje si~ autorytetu pans twa i trudno 
oczekiwac lojalnych wobec niego zachowan biznesu (rezygnacji z szarej strefy). 

Uzdrowienie panstwa byloby wit<c dobrym impulsem do wzrostu stan
dardow etycznych w biznesie. Trzeba jednak zauwazyc, ze sarno zycie - do
swiadczenia praktyczne - tei: bt<dzie raczej dziaiaio w tym kierunku. Poiscy 
biznesmeni bowiem dopiero uCZ'l. sit< racjonalnych wzorcow zachow an. Po
dejscie "ukIasc (czy oszukac) i w krzaki" pokazaio jui: swoje slabosci. Row
niez zie traktowanie pracownikow niejednemu daio nauczkt<. Obyczaje biz
nesowe b~d'l. sit< wit<c zmieniac - na korzysc, jak S'l.dzt<. 

4. Kosci6t wydaje si~jeszcze ci<tgle nie przygotowany do odpowiedzi na 
pytanie, jak traktowac w duszpasterstwie problemy gospodarcze. W latach 
1990-1993 Koscioi byi w tych sprawach zbyt biemy (wyczekuj'l.cy). P6Zniej 
poparcie dla nowej rzeczywistosci byio tym bardziej niezr~czne. Jak wzywac 
do uczciwych zachowan, gdy nie przynosz'l. one efektow, jak wzywac do 10
jalnosci wobec pracodawcow, gdy ci s'l.nomenklaturowego pochodzenia i za
j~li swe pozycje dzi~ki protekcji itp.? Tymczasem ta nowa rzeczywistosc jest 
i potrzebuje swych fundamentow moralnych. 

JAN SZOMBURG, ckonomista, prezes [nstytutu Badan nad Gospodarki'\ Rynkow<\, czlonck 
Rady PrzcksztalccIi Wlasnosciowych przy Prcmicrzc RP. 

RYNEK SPRZYJA 

ETYCE 

Jan vViniecki 

I. Bardzo niech~tnie wdaj(:{ si(:{ w dyskusj(:{ 0 "typach idealnych", ponie
waz rzadko wnosz'l. one cokolwiek do przedmiotowej dyskusji. Tak jest i tym 
razem. Przyjmijmy jako dan'l., ze aktualne wzorce osobowe z n a c z n i e od
biegaj'l. od cech przedsi~biorcy opisywanych na przyktad przez Benjamina 
Franklina. Polscy przedsit<biorcy wywodz'l. si(:{ gtownie z czterech srodowisk: 
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bytej nomenkJatury, legalnych "prywaciarzy" czasow komunizmu, szarej strefy 
(np. bylych cinkciarzy) i wreszcie ludzi, ktorzy maj<t za sob<t doswiadczenia z 
Z achodu: pracy, oszcz((dzania, przedsil(biorczosci (zakladania wiasnych firm) . 
Z tych czterech grup tylko wil(kszosc przedsi((biorcow 0 s tat n i e j grupy przy
swoila sobie zapewne w znacznej mierze zachodnie standardy solidnosci (moc
no zreszt<t tam nadwer((zone ... ). W innych grupach takie jednostki sit ewidentnie 
w mni ej szosci. 

Takie sit reaJia i nasze preferencje nie maj<t tu wielkiego znaczenia . Maio 
tego, odwraeaj<t uwag(( od d y n ami k i zjawiska . Rzadko bowiem przyswaja 
sil( doswiadczenia kapitaJistycznej gospodarki rynkowej, ktore wskazuj1t, ze 
poziom etyki biznesu, przedsil(biorcow i menedzer6w nie 
j est c zy m s n i e z m i en n y m . Uzyjl( najprostszego przykladu: niezbyt 
uczciwy handlowiec z szarej strefy, sprzedaj<tcy ze "szcz((k", lozka polowego 
ezy bagaznika swego samochodu, ktory jako "Firma Krzak" sprzedaJe jak<ts 
przeterminowan1t, zlezal<t tandetl(, a nastl(pnie zmienia miejsce pobytu, aby 
uciec przed nabranymi klientami, sam stanie si(( uwaznym kontrolerem jako
sci sprzedawanych w swoim sklepie towarow po tym, jak dorobi sil( owego 
sklepu (tzn. kupi go czy wydzieriawi). Wie bowiem doskonale, ze raz oszu
kany klient nast((pnym razem zrobi zakupy u konkurenta, a on sam - po zain
westowaniu w sklep - nie moze juz umkn<tc z dnia na dzien. 

B((dzie to uczciwosc wymuszona, ale b (( d z i e. Z czasem ow przyklado
wy handlowiee przekona sil( zapewne, ze na dluzsz<t met(( uczciwosc poplaca, 
i przekaze tl( prawd(( swoim dzieciom, ktore przyjm<t to juz nie jak cos ze
wnl(trznego, narzuconego, ale przeciwnie: zintemaJizuj<t j<t w procesie wy
chowania. Powyzsza dynamika wynika z faktu , ze w odroznieniu od socjali
zmu (obojl(tne: realnego czy utopijnego) w kapitalizmie struktura bodzcow 
materialnyeh jest pozytywnie skorelowana z uczciwosci<t. 

Oczywiscie, dobrze byloby, azeby wil(kszosc naszych ludzi biznesu wy
kazywala charakterystyczne dla tradycyjnego kapitalizmu cechy etyczne; 
"koszty uzyskania" - uzywaj<tc terminologii z ksil(gowosci - bylyby wledy 
nizsze. Ale tak nie jest i "koszty uzyskania" wylaniaj<tcego si(( systemu sit 
znacznie wif(ksze Tyle ze jes]i instytucjonalne jego cechy nie zostan<t znie
ksztakone, to istnieje nadzieja, ze koszty Ie bf(d<t si(( zmniejszac. 

2. Jestem przeciwnikiem odpowiedzialnosci zbiorowej, st<td nie widz(( 
zadnej odpowiedzialnosci biznesu en bloc. Przedsi((biorcy i menedzerowic 
(tam, gdzie wlaseiciele nie pelni<tjuz funkcji menedzerskieh) 0 d pow i a d a
j<t za pomyslnosc w lasnych lub zar z <tdzanych przez nich 
fi r m. Rol<t panstwaJest stworzenie takich warunkow instytucjonalnych, aby 
nie diawily one przedsi((biorczosci i innowacyjnosci, a rol<t polityki gospo
darczej panstwa - aby nie stwarzala znieksztakonej struktury bodzcow, ktora 
zniechf(caiaby do eksportu dobr i usiug. Jesli te warunki zostan<t stworzone (a 
w wyniku wzrostu protekcjonizmu i w ogole oslabienia dyscypliny rynkowej 
jestesmy od nich bardziej odlegli, niz bylismy np. w 1991), to mozna patrzec 
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optymistycznie w przysztosc, gdyz podtrzymamy wzorzec wit(kszosci kraj6w 
srednio rozwini((tych po wst<wieniu do EWG/UE, tzn. ponadprzecit(tnie v,'Y
soki wzrost gospodarczy vis-a-vis gt6wnych kraj6w tego ugrupowania i zmniej
szanie dystanu ekonomicznego do unijnej sredniej. 

3. Jak podkrdlitem w odpowiedzi na pierwsze z pytan ankiety, poziom 
etyczny w gospodarce, obojt(tne czy ludzi biznesu, wolnych zawod6w, "bia
tych komierzykow" czy robotnik6w, jest - z wielu powod6w - bardzo niski. 
Poniewaz gtownym (choc niejedynym!) powodemjest odziedziczona po ko
munizmie demoralizacja, wit(c tez uptyw czasu pod rZqdami wyta
niaj<tcej sit( kapitalistycznej gospodarki rynkowej dziatae 
bt(dzie zdecydowanie korzystn ie . Kapitalizm sprzyja etycznym za
chowaniom nie tylko ludzi biznesu, ale i wszystkich innych . Powolny proces 
ponownego wiqzania ptacy z pracq, rewolucja w zakresie zwiqzku wyksztal
cenia i w og61e kwalifikacji z ptacqj u z zrobity swoje . Zmiana podejScia do 
roli wyksztalcenia, wzrost dyscypliny studi6w, pracowitosc mtodych wyksztat
conych - nie zdemoralizowanych przez komunizm - ludzi po wejSciu na ry
nek pracy, to wszystko zjawiska nowe, korygujqce odziedziczone deforma
cje. 

Na marginesie jedynie zaznaczt( zjawisko, ktore warte jest bye moze od
r((bnej dyskusji . OtM z moich wypowiedzi dotychczasowych wynika cos od
wrotnego od zalozen tkwiqcych implicite w pytaniach ankiety. Mianowicie 
wynika z nich, ze w Polsce i innych krajach postkomunistycznych to k a p i 
talistyczna gospodarka rynkowa umacnia moralnosc, anie 
moralnosc umacnia kapitalizm. Oczywiscie, dobrze by toby, gdyby istniata 
rowniez zaleznosc odwrotna. Mielibysmy w6wczas kapitalizm 0 niskich ,,kosz
tach uzyskania", jak w przesztosci wszt(dzie na Zachodzie, a obecnie jeszcze 
w kilku krajach tego regionu cywilizacyjnego. Ale tak n i e j est i dlatego 
uwazam, ze wymuszone przez v,'Ytaniajqcy sit( system etyczne zachowania 
bt(dq wptywac na poprawt( poziomu etycznego spoteczenstwa (w spos6b okre
slony powyzej) w wit(kszym stopniu anizeli nauki wyptywajqce z systemow 
etycznych swieckich lub religijnych. Z utomnosci natury ludzkiej wynika 
bowiem, ze jesli zasady etyki pod dane byty dlugotrwatej korozji, proces po
nownego przyswajania porzuconych wczesniej norm zachodzi wolniej gdy 
nie istnieje presja struktury bodzcow materialnych, zacht(caj<tcych do etycz
nych zachowan. 

4. W duszpasterstwie Kosciota problemy gospodarcze n i e s q brane pod 
uwagt( w dostatecznym stopniu, na co skfadajq sit( przede wszystkim ujaw
nione preferencje Kosciota w sprawach zycia spotecznego. Bardzo trudno 
zajmowac pozytywne stanowisko wobec systemu gospodarczego tworzqcego 
bogactwo znacznie skuteczniej niz wszystkie znane nam systemy gospodar
cze w historii ludzkosci (nawet jesli jest to system wymuszajqcy etyczne za
chowania), a jednoczesnie grzmiec na konsumeryzm, pogon za dobrami do
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czesnymi itd. Ponadto istnieje tez tzw. problem agendy. Brakowac moze cza
su na pog~l(bionq refleksjl( na tematy zachowan w gospodarce, w tytn rowniez 
elementamej uczciwosci, gdy wil(kszosc rozwazan i publicznych \V)'stqpien 
koncentruje si« tylko na jed n y m sposrod dziesil(ciu przykazan ... 

JAN WfNIECKI, profcsor i kicrownik Katedry Mi~dzynarodowcgo Handlu i Finans6w na 
Uniwcrsytecic Europejskim - Viadrina we Frankfurcie n.O. 

CZYMUSZ~ 


OSZUKlWAC? 
Pytanie 0 wzor osobowy polski ego biznesmena wydaJe mi sil( zle posta

wione, Czy "wzor osobowy" nalezy rozumiec jako wzor do nasladowania, 
wzor idealny, czy tez po prostu jako przyklad sprawnego dzialania? Z punktu 
widzenia drobnego przedsil(biorcy - a takich jest dziewi«cdziesiqt procent 
zasady etyczne i nomlY religijne generalnie przeszkadzajq w zarabianiu pie
ni«dzy. Patm, na tl( sprawl( bardzo praktycznie i napotykam takie problemy 
codziennie. Kontrakty, umowy, wzajemne rozliczenia itp. zmuszajq do my
sJenia w kategoriach wygrany-przegrany. W takiej sytuacji automatycznie sta
rasz sil( nagiqc rzeczywistosc, podbarwic jej obraz, zeby wygrac, zeby w przy
szlosci zajqc lepszq pozycjl(, zeby pokonac konkurencjl(. Bardzo blisko jest 
sil( wtedy granicy klamstwa i oszustwa. 

Oczywiscie, w biznesie wystl(puje lez uklad wygrany-wygrany, ale zda
rza sil( to nieczl(sto. 

Uwazam, ze wspokzesny biznesmen m u s i miec umiejl(tnosci czysto pro
fesjonalne, gdyz w przeciwnym przypadku ni e ma szans wobec rosnqcej kon
kurencji, a byloby ze wszech miar po z q dan e, by zechcial czerpac wzorce 
z tradycji i religii. Tu jednak tez pojawia sil( pewien klopot: ostatnio zawie
ram wiele kontraktow w Azerbejdzanie i przekonujl( sil(, ze pojl(cie uczciwo
sci oraz tradycja handlu Sq lam odmienne od naszych . 

Czy stan prawa i sposob funkcjonowania organow panstwowych sklania 
do lamania nonn moralnych? Zaczqlem pracowac w swojej tinnie w roku 1988. 
Wtedy naprawdl( bylo cil(zko pracowac ze wzgll(du na duzo wil(kszq ilosc 
koncesji, licencji, zezwolen. Wyrainie dawal sil( odczuc uktad MY-ONI. 
Moralnie latwiej byto oszukiwac panstwo. Dla nas, tj . matych przedsil(bior
cow, reprezentantem panslwa Sq glownie urzl(dy skarbowe, to z nimi sit( sty
kamy, spieramy itd. Do dzis wi«kszosc urz«dnik6w postrzega kazdego przed
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si~biorc« jako nieuczciwego naciqgacza. Nak!ada si~ na to duza ilose zmie
niaJ'lcych si~ przepis6w, z kt6rych wiele interpretowanych jest na r6zne spo
soby (dziewil'(edziesiqt procent na korzyse urz~du skarbowego). To zaczyna 
IV koncu z!oscie i daje argumenty za oszukiwaniem. Dla mnie momentem prze
!omowym byla decyzja ministra Osiatynskiego 0 utrzymaniu na wczesniej
szym poziomie kwot do opodatkowania. "M6j" rZ'ld zlama! umow« ze mn'!., 
w spos6b jawny t!umaczqc sil'(, ze potrzebne s'l mu pieniqdze. Mnie tez Sq 
potrzebne. 

Potem nadeszly rZ'ldy koalicji SLD-PSL. Nagle zaczl'(la zwi~szae si« 
dose koncesji, firmy "ustawione" po!itycznie zacz~1y dostawae lepsze kon
trakty. To r6wniez u!atwia rozgrzeszanie siebie z naciqgania prawa i oszustw. 

Prob lemy gospodarcze zaczynajq bye dostrzegane przez duszpasterzy. Nie 
spotka!em jeszcze duszpasterstwa dla przedsi«biorc6w, ale znam grupy, w kt6
rych Sq oni licznie reprezentowani i problemy nas dotyczqce poruszane Sq 
samorzutnie. Mysl«, ze duchowni majq trudnosci z przygotowaniem wsp61
nego programu duszpasterskiego dla wszystkich biznesmen6w. Stanowiq oni 
bowiem jedn'l z bardziej zr6znicowanych intelektualnie grup, maj'l zawsze 
zbyt malo czasu, zwykle S'l w g!«bi duszy lekko pyszni i wynosz'l s il'( nad 
innych z powodu sukcesu materialnego. To jednak tylko dodatkowy pow6d, 
aby Kosci61 objql tl'( grupl'( swoj'l pracq wychowawczq. 

(Nazwisko i adres Autora znane redakcji) 

NOWOSC WYDAWNICTWA -lim'" 
Thomas Stearns Eliot 

KTO TO JEST KLASYK I INNE ESEJE 
Wybor: Magdalcna Heydel 

Kia to jest klasyk i inne eseje to trzeei juz na polskim rynku zbior szk ieow jednego 
z najwainiejszyeh dWlldzicstowieeznyeh krytyk6w literaekieh i teoretyk6w tradyeji. 
Ksiq:i;ka zawiera zar6wno teksty znane i stanowi'lce kanon tworczosci cseistyeznej T.S . 
Eliota , jak i szkiee dotychezas nie tlumaezone na polski , w tym fragment)' rozwaian 
autora Ziemi ja/owej na tcmat ksztaltu spo!cczenstwa chrzcScijanskiego i przyszlosci 
chrzeScijanskicj kultury. 

W zcbranych tu tekstach ujawniaj'l si" rMne aspekty tw6rczej osobowosci Eliota: 
uwainy czytclnik poezji pochylaj<\cy si<; nad kaidym niemal slowem, autor syntetycz
nych szkic6w zmieniaj<\cych obraz kanonu literatllry angiclskiej, swiadomy odpowie
dzialnosci swojej pracy "krytyk krytyki" i wizjoner zagrozoncgo ladu kulnlry i spo!e
C2el1stwa chrzescijanskiego w jednoeZ<tccj si« Europic. 
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BIZNES, ETYKA 

I HYRAULIKA 


PROPOZYCJA KOMPROMISU 

Jacek Fedorowicz 

Pytanie, ezy biznesmen moze post'<Powac zgodnie z zasadami etyki, jest 
w istoeie pytaniem, ezy niew'ltpiiwy z!oeZyr1ea moze ezynic dobrze. 

ezy rozb6jnik, Jakim jest ex definitione ezlowiek bogaty, moze ezasem 
zrezygnowac z rozboju? Dywagaeje te w pierwszej chwili wygictdaj'l. na bez
przedmiotowe, bo przeciez wiadomo, ze zdobywanie bogactwa jest naganne. 
Wyzyskiwaez, krwiopijca, podly fabrykant, bankier, obszamik, a tabe skie
pikarz, prywatny budowlaniee ezy wlasciciei finny komputerowej mogl do
robic si(( tylko na krzywdzie mas pracujcteyeh. On jest nieetyezny od stop do 
glow, bo gdyby byl etyczny, to by si(( nie dorobil, a gdyby etycznose dopadla 
go z opoznieniem, juz po dorobieniu, wszystko, co rna, oddalby biednym, 
czyli zwr6cilby im to, co im zabral. 

Osmiel(( si(( rzec - glosem niepewnym, bo jakze tu walczye z poglctdami 
wyznawanymi przez miliony - ze problem "biznes a etyka" przedstawia si(( 
mniej wi((cej tak sarno jak "hydraulika a etyka" lub "szewstwo a etyka", ezy 
tez "roboty ziemne a etyka". Podejrzewam, ze proeent ludzi kierujctcych Sl(( 

zasadami etyki jest mniej wi((cej taki sam wsrod biznesmenow, jak wsrod 
hydraulikow, szewcow, kopaczy rowow, a takZe artystow, ekspedienlek i urz((d
nikow magistrackich. Fakt nieposiadania pieni((dzy nie czyni z czlowieka anio
lao Teatr, film, literatura przekonujct nas, ze czyni, ale to niestety nieprawda. 

To przekonywanie trwa zreszt'l. od dawna. Przez wieki odruchem kazde
go artysty wyczulonego na krzywd(( ludzkct byla obrona biednych przed boga
tymi. Stctd wlasnie calkowicie mylne przekonanie, ze szlachetny i moralny 
moze bye tylko ubogi , a bogaty wr((ez przeeiwnie. Dopiero tragiezne doswiad
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czenie mojego pokolenia, ktore mia!o mozliwose poobserwowama, co sit( dzieje 
ze swiatem, z ktorego postanowiono wyeliminowac bogatych, a w szczegoJ
nosci tych bogatych, ktorzy byli bogaci, bo pozwala!o im na to owczesne 
prawo, dopiero to doswiadczenie mog!o sprawic, ze oto ja, artysta, publicznie 
biort( w obront( bogatych. 

Artysci przez wieki skazani by to na lewicowosc. Artysta miat obowiq.zek 
bye lewicowy i po lewicowemu pit(tnowae grzechy bogatych, slawi<tc jedno
czesnie zalety biednych. I dopiero, gdy sit( okazato, ze swiat jest znacznie 
gm::;zy, kiedy zostaj'l. sami biedni, mozna - mam nadziejt(, ze mozna - przy
wrocie proporcje i zaproponowae kompromis polegaj<tcy na uznaniu , ze 
i w swiecie biznesu, i w swiecie "czamoroboczych" zdarzaj<t sit( i etyczni, i nie
etyczni, i ze i jednych, i drugich i tu , i tu jest zapevme tyle samo. 

Pijany rzemieslnik, partacz'l.c zamontowanie zlewu, krzywdzi klienta do
kladnie tak samo jak nieuczciwy producent zarabiaj'l.cy na tym, ze do swego 
produktu dodaje cos tanszego, a kaze sobie p!acic jak za drozsze. Ekspedient
ka, ktora w sklepie warczy na klientow, postt(puje nieetycznie, poniewaz wta
scicie! sklepu p!aci jej za to, zeby zacht(ca!a klientow; skoro warczy, bierze 
pensjt( nieslusznie, ergo: okrada wtasciciela sklepu . Ow w!asciciel, gdyby ofe
rowa! towar z ukrytymi wadami, a potem nie chcia! zwrocie klientowi pienit(
dzy, tez oczywiscie postf(powatby nieetycznie. Po prostu kazdy pracovmik na
jemny, ktory pracuje zle,jest nieetyczny w takim samym stopniu,jak nierzetel
ny w interesach pracodawca, czyli ten "biznesmen". Zeby jednak z tym sit( zgo
dzic, musimy pozbye sit( socjalistycznego nawyku nakazuj'l.cego kazde zajt(cie, 
za ktore bierze sit( miesit(czn'l. pensjt(, uznawae za uczciw'l. pract(, kazde zas 
zajt(cie pol'l.czone z wyplacaniem komus pensji - za hochsztaplerkt(. 

Czasem wydawac sit( moze, ze pracodawca, gdy postf(puJe nieetycznie, 
moze wyrz'l.dzicludzkosci wif(cej krzywdy niz skromny, acz niesum ienny pra
cownik. Nie zgadzam sif( z tym. Nie wiem niestety, ilu biznesmenow przypa
da na gtowf( !udnosci, ale jezeli przypada - za!ozmy - j eden biznesmen na 
trzydziestu pracownikow, to jestem przekonany, ze suma efektow dzialalno
sci trzydziestu nieuczciwych pracownikow jest rowna sumie efektow jednego 
nieuczciwego biznesmena. Ludzkose ucierpi przez nich dok!adnie tak samo. 
Ajezeli ktos mi wskaze trzydziestu uczciwych, sumiennych, a wif(c etycz
nych, pracownik6w, to ja mu wskazf(jednego uczciwego, sumiennego, a wif(c 
etycznego biznesmena, ktory przysluZyl sif( ludzkosci tak samo jak ta etyczna 
trzydziestka . 

No, moze na razie jeszcze nie u nas wskazf(, ale w Europie Zachodniej na 
pewno. 

JACEK FEDOROWICZ, Uf. 1937, aktor, satyryk, z zawodu malarz i gra fik. Wydal poza 
cenzurq Felielony i dialogi (1988), Dzielka wybralle (1989), w obicgu oficjalnym W zasa
dzie TAK (1975), Wielka encykfopedia kapilalizmu (1997). Autor cotygod niowcgo progra
mu satyryczncgo Dziennik lelewizyjny. 
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SMIERCJAKO 

DOWOD 


Dariusz Karlowicz 

Filozofowie i filosomaci 

lako zach((ta do filozofii Fedon dostarcza nie tylko definicji m'l.droSci, ale 
i przyk!adu jej urzeczywistnienia. W tym stopniu, w Jakim pozwala na to 
zwi'l.zek z cia!em, Fedo/lowy Sokrates jest cz!owiekiem wycwiczonym 
w smierci. M6wi 0 tym nie tylko majestatyczna scena kOllcowa, w kt6rej So
krates "w ca!kowitym spokoju" wychyla kielich cykuty, ale sceneria i drama
turgia calego dialogu. Jeszcze zanim m((drzec pojawi si(( na scenie, wi((zienny 
sruga zawiadamia zebranych, ze zdj((to mu wlasnie okowy (5ge). Kiedy wi
dzimy go po raz pierwszy, Sokrates rozciera sobie nogi obola!e od drugotrwa
!ego noszenia kajdan (60a). Tuz przed pocz'l.tkiem rozmowy filozof odsy!a 
lamentuj'l.c'l. z rozpaczy zon(( z malym synem na r((ku (60a-60b). Za nic bierze 
sobie rad((, by jak najmniej m6wic - gdyz dyskusja, kt6ra zwi((kszy tempera
tur(( ciala, powi((kszy tez m((ki konania - i niewzruszony perspektyw'l. smierci 
spokojnie kontynuuje rozmow(( (63d-63e). Trudno uznac, ze S'l. to nieistotne 
elementy tak przeciez precyzyjnie skonstruowanego dyskursu. leszcze przed 
smierci'l. fizyczn 'l. Sokrates - na ile to dla czlowieka mozliwe - zerwal wi((zy 
ze swiatem i poskromil ludzkie nami((tnosci. Sokrates jest wolny nie tylko 
mimo wi((zienie, do kt6rego wtr'l.cil go atenski demos, ale mimo wi((zienie 
ciala i swiata . Zwi'l.zek wyglaszanych opinii z rzeczywist'l. postaw'l. wobec 
smierci jest tu niezwykle istotny. Zwr6cmy uwag(( na to, jak duze znaczenie 
Platon przywi'l.zuje do uprawdopodobnienia relacji . Dialog rozpoczynaj 'l. trzy 
kluczowe pytania, kt6re zadaje pitagorejczyk Echekrates. Pierwsze dotyczy 
wiarygodnosci relacji, tego mianowicie, czy Fedon, narrator opowiesci, byl 
naocznym swiadkiem smierci filozofa . Kolejne zas tego, co Sokrates przed 
smierci'l. powiedzial i jak zakonczyl Zycie (57a) - a wi((c pytanie 0 swiadec
two slow a i czynu. Co kieruje ciekawosci'l. Echekratesa? Czego chce si(( do
wiedziec? 
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SMIERCJAKO 

DOWOD 

Dariusz Karlowicz 

Filozofowie i filosomaci 

lako zach«ta do filozofii Fedon dostarcza nie tylko dcfinicji ml\.drosci, ale 
i przykladu jej urzeczywistnienia . W tym stopniu, w jakim pozwala na to 
zwil\.zek z cialem, Fedonowy Sokrates jest czlowiekiem wycwiczonym 
w smierci. M6wi 0 tym nie tylko majestatyczna scena koncowa, w kt6rej So
krates "w calkowitym spokoju" wychyla kielich cykuty, ale sceneria i drama
turgia calego dialogu. leszcze zanim m«drzec pojawi si« na scenie, wi«zienny 
sruga zawiadamia zebranych, ze zdj«to mu wlasnie okowy (Sge). Kiedy wi
dzimy go po raz pierwszy, Sokrates rozciera sobie nogi obolale od drugotrwa
lego noszenia kajdan (60a). Tuz przed poczl\.tkiem rozmowy filozof odsyla 
iamentujl\.cl\. z rozpaczy zon« z malym synem na r«ku (60a-60b). Za nic bierze 
sobie rad«, by jak najmniej m6wie - gdyz dyskusja, kt6ra zwi«kszy tempera
tur« ciala, powi«kszy tez m«ki konania - i niewzruszony perspektywl\. smierci 
spokojnie kontynuuje rozmow« (63d-63e). Trudno uznae, ze sl\. to nieistotne 
elementy tak przeciez precyzyjnie skonstruowanego dyskursu. leszcze przed 
smiercil\. fizycznl\. Sokrates - na ile to dla czlowieka mozliwe - zerwal wi«zy 
ze swiatem i poskromil ludzkie nami«tnosci. Sokrates jest wolny nie tylko 
mimo wi«zienie, do kt6rego wtrl\.cit go atenski demos, ale mimo wi«zienie 
ciala i swiata. Zwil\.zek wyglaszanych opinil z rzeczywistl\. postawl\. wobec 
smierci jest tu niezwykle istotny. Zwr6emy uwag« na to, jak duze znaczenie 
Platon przywil\.zuje do uprawdopodobnienia relacji . Dialog rozpoczynajl\. trzy 
kluczowe pytania, kt6re zadaje pitagorejczyk Echekrates. Pierwsze dotyczy 
wiarygodnosci relacji, tego mianowicie, czy Fedon, narrator opowieSci, byl 
naocznym swiadkiem smierci filozofa . Kolejne zas tego, co Sokrates przed 
smiercil\. powiedzial i jak zakonczyl zycie (S7a) - a wi«c pytanie 0 swiadec
two slowa i czynu. Co kieruje ciekawoscil\. Echekratesa? Czego chce si« do
wiedziee? 
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Jakby nieufuy wobec swoich czytelnik6w, Platon decyduje sit( dopowie
dziee wszystko do konca. By!oby smieszne i g!upie, powiada Sokrates, gdyby 
przerazeniu, strachowi i wzburzeniu wobec smierci ulegali ci, kt6rzy ca!e i:y
cie zajmujq sit( umieraniem i smierciq. "Autentyczni filozofowie ( ... ) najmniej 
ze wszystkich ludzi przerazeni Sq umieraniem" (67e). Jdli pozqdali mqdrosci 
i przeciwstawiali sit( cialu, a ufajq zarazem, ze mqdrose osiqgnqpo smierci, to 
czyz g!upstwem nie by!by ich strach i wzburzenie? Jesli tak wielu ludziom 
spieszno jest do Hadesu, by polqczye sit( z ukochanymi, to skqd mialaby sit( 
brae niecht(e do smierci tych, kt6rzy i:ywiq nadziej(( osiqgnit(cia mqdrosci (68a
b)? "Czy nie stanowi to wystarczajqcego dowodu - rzek! - gdy widzisz cz!o
wieka wzburzonego tym, ze rna umrzec, iz nie jest on filozofem, mi!osnikiem 
mqdrosci, ale filosomat'L mitosnikiem ciala?" (68b-68c). 

Jak widae, dow6d - podobnie jak definicja, na kt6rej sit( zasadza - rna 
walor wybitnie negatywny. Na fundamencie tej, jak nazwalismy j'L apofa
tycznej koncepcji filozofli powstaje kryterium pozwalajqce stwierdzie, kto 
nie jest cz!owiekiem doskonalym. Gdy Platon mowi 0 filozofii jako ewicze
niu sit( w umieraniu, ukazuje nam mqdrosc przez pryzmat tego, czym ona nie 
jest, a wit(c tego, co musimy porzucic, by jq uzyskae. Wiedzqc, czym nie jest 
mqdrosc, mozemy stwierdzie, kto nie jest mt(drcem. Strach wobec smierci 
stanowi niewqtpliwy symptom niedoskonalosci, dowodzi bowiem posiadania 
cech, ktorych ten idea! nie zawiera. Kto boi sit( umierae, jest filosomat'L nie 
filozofem . Kto It(ka sit( smierci - powiada Sokrates - ten zapewne kocha pie
niqdze i slawt(, nie przys!uguje mu ani mt(stwo, ani opanowanie, ani umiar 
(68c), jest niewolniczo przywiqzany do wszystkiego, co z pewnosciq nie do
tyczy prawdy. Krotko mowiqc, nie osiqgnq! duchowej doskona!osci, ktorajest 
tu scharakteryzowana przez - odworujqcq sit( do jt(zyka misteriow - antyno
mit(: czystosci przeciwstawionej brudowi i b!otu (69c-69d). Czystose podob
nie jak smiere jest niezaleznosciq od cia!a. 

Kto wit(c boi sit( smierci, ten na pewno nie jest filozofem. Strach w obIi
czu smierci dowodzi niezbicie, ze byt czlowieka zorientowany jest na swiat 
dobr pozomych. Zarazem, jak powiada Platon w Panstwie, dusza wyzuta z par
tykularyzmu i drobiazgowosci dyktowanej przez cialo, dusza, ktora osiqgnt(la 
perspektywt( uniwersaln'L nie bt(dzie przywiqzywae wagi do zycia. ,,- Takiej 
duszy, kt6ra umie patrzee z gory i rna przed oczami czas wszystek i byt wszy
stek, czy mysIisz, ze moze sit( czyms wielkim wydawac zycie .Iudzkie? - Nie 
moze - powiada. - Wit(c i smlerci nie bt(dzie za cos strasznego uwazal ktos 
taki? - Bynajmniej . - Wit(c tch6rzIiwa i nieszlachetna dusza, zdaje sit(, nie 
bt(dzie z filozofi q miala nic wsp6Inego?" (486a-486b). Latwo nam teraz zro
zumiec przyczyny, dla ktorych sw. Justyn - wowczas jeszcze platonik i poga
nin - w heroizmie mt(czennikow znalaz! niezbity argument na fa!sz rozpo
wszechnianych przeciwko chrzescijanom oszczerstw: "Gdy widzialem, jak 
oni bez trwogi szIi na smierc i na wszystko, co sit( strasznym zowie, zrozu
mia1em, ze to rzecz niemozIiwa, by ich zycie plynt(lo w niegodziwosci i urn i
!owaniu rozkoszy." Czy milosnik rozkoszy, pyta Justyn, nie unikalby smierci, 
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ktora pozbawi go wszystkich upragnionych przyjemnosci? Czy czlowiek nie
godziwy moze bez trwogi spojrzee smierci w oczy? Oto wlasnie zasadnicza 
przyczyna kierujqca uwagt( starozytnych na ostatniq chwilt( zycia filozofow. 
1ak zachowali sit( w trakcie tej ostatniej proby? Czy UCZqC wolnosci od afek
tow i pott(pienia rozkoszy, w koncu swojego zywota, zaswiadczyli gloszonej 
nauce, czy tez przemozna obawa odkryla tkwiqcq glt(boko milose do rzeczy 
mamych? "Rozdzkt( nosi wielu, ale tylko nieliczni Sq natchnieni" 

Heroizm Sokratesa staje sit( typem doskonalej postawy duchowej, rodza
jem idealnej smierci. Arystyp, zapytany, jak umarl Sokrates, odpowiada, ze tak 
wlasnie, jak ion chcialby umrzec. 1e§li wierzye Plutarchowi, Katon Mlodszy 
przed samobojczq smierciq czyta Fedona - do pewnego stopnia inscenizujqc 
swojq smierc na wzor ostatnich chwil Atenczyka. Cien Sokratesa spoczql tez 
prawdopodobnie na smierci sceptyka Praylusa z Troady. Niesprawiedliwie oskar
zony 0 zdradt;., filozofznosi spokojnie wyrok skazujqcy i nie uwaza za stosow
ne wypowiedziee nawet jednego slowa do wspolobywateli. Podziwiany tll ideal 
obojt(tnosci oddaje powiedzenie prqpisywane Talesowi, ktory twierdzi, ze zy
cie niczym nie rami sit( od smierci. 1dli sentencjt( tt( wylozye w duchu Fedona, 
to znaczye ona bt(dzie, iz dJa tego, kto jest doskonaly, a wit(c gotowy do smierci, 
sam akt smierci nie wyda sit( niczym szczegolnym. Gdy uwit(zionemu Anaksa
gorasowi przynoszq wiese 0 wydanym na niego wyroku wraz z wiadomosciq 
o smierci synow, 0 wyroku powiada: "przyroda dawno juz skazala na smiere 
i moich st(dziow, i mnie", a slySZqC, ze jego dzieci nie zyj1b dodaje: "Wiedzia
lem, ze splodzilem dzieci smiertelne." Gdy rozum zapanowal nad namit(tno
sciami, It(k nie rna dost«pu do filozofa. Calkowitq wolnose, kt6ra manifestuje 
sit(jui: nie tylko brakiem It(ku, ale lekcewaieniem wobec kaini, ilustrujq histo
rie Zenona i Anaksarchosa. Zenon z Elei, ktory zostaje uwit(ziony za udzial w spi
sku przeciw tyranowi, pytany 0 wspolnikow wymienia przyjaciol despoty, na 
koncu dodajqc jego samego jako najwit(ksze przeklenstwo panstwa. Gdy tyran 
pochyla sit(, by uslyszee, co Eleata rna mu do powiedzenia, Zenon chwyta go 
zt(bami za ucho i nie puszcza, poki nie polegnie pod ciosami siepaczy. W legen
dzie Anaksarchosa rowniez pojawia sit( wqtek konfrontacji z tyranem. Schwy
tany przez nienawidzqcego go Nikokreonta, wladct( Cypru, mistrz Pirrona zo
staje wrzucony do mozdzierza i bity zelaznymi tluczkami. Lekcewazqc sobie 
potwome cierpienia, wypowiada slowa, ktore przejdq do historii. "Mozesz truc 
war, w ktorym jest Anaksarchos, ale jego samego nie zatruczesz." Komentujqc 
te i szereg innych przykladow mt(stwa, Klemens Aleksandryjski powie: "Ani 
wi((C nadzieja na szczt(scie, ani milose do Boga nie dadzq sit( ugiqe okoliczno
sciom zewnt(trLnym i pozostanq nienaruszone, choeby nawet przyszlo ich wy
znawcy bye rzuconym na pastwt( najdzikszych zwierzqt alba wszystko pozera
jqcego ognia, alba zginqe w katowni tyrana. W kazdym z tych wypadkow, b\'(
dqc polqczony przyjazniq z Bogiem, wznosi sit( ku niebu, wolny od wszelkich 
wit(zow. Cialo zas oddaje tym, ktorzy Sq w stanie zapanowae tylko nad nim." 

1edna z przyczyn przekonania 0 wyzszosci chrzescijanstwa nad fi lozofiq 
pogan bierze sit( z faktu, ze dla kazdego, kto przyjmuje chrzest, wyznanie 
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Chrystusa jest zarazem wyznaniem gotowosci do smierci, i to smierci, kt6ra 
stoi za progiem. Nieza leznie od faktycznej liczby m((czennikow, rzeczywistej 
skali przeSladowan i mniej lub bardziej liberalnej polityki urz((dnik6w Impe
rium rzeczywistosc zewn((trzna nie pozwala zapomniec 0 ostatecznych kon
sekwencjach podj((tego wyboru. Gdy stoicy zapewniali, ze m((drzec jest tak 
rzadki jak Feniks, zwykli chrzescijanie podejmowali wyzwanie smierci. "Prze
eie scinajq nam glowy, przybijajq nas do krzyza, rzucajq nas na pastw(( dzi
kich zwierzqt, wtrqca si(( nas do wi((zienia, wydaje na ogien i wszystkie inne 
m((czamie, a widzieie, ze od wyznania nie odst((pujemy" - pisal1ustyn. 1ak 
mowi Tacjan, chrzescijanie spdniajq swoje obowiqzki wobec cesarza, pami((
tajqc jednak, ze bac trzeba si(( tylko Boga. "lesJi wi((c ktos nakazuje mi za
przec si(( Go, to w tym jednym wypadku nie b«d« nigdy posluszny i raezej 
UffiI((, niz bym mial okazac si(( klamcq i niewdzi((cznikiem." W s10wach apo
logetow widac gl((bokie przej((cie faktem, ze OW, jak mozna by10 sqdzic, ze 
swej natury niezwykle elitamy ideal doskonalosci stal si(( udzia1em rzeszy wier
nych, ito bez wzgl((du na wyksztakenie, spo1eczny status czy p1ec. Tertuliano
v.ry "pierwszy lepszy rzemieslnik", ktory znajomosc Boga dokumentuje ezy
nem, pogarda pr6Znej chwaty, bojami i smierci, widoczna nie tylko u filozofow 
i uczonych, ale rzemieslnikow i prostakow, 0 ktorej mowi 1ustyn, nie Sq ehwy
tami retorow, lecz konstatacjq zdumiewajqcego faktu, ze ideal Fedona zostal 
urzeezywistniony przez tak wielu ludzi. "Nasze dzieci i kobiety, te slabe istoty 
jakoby przez Boga nie uczulone na bol , nie sobie nie robiq z krzyZy, z tortur, 
z dzikich zwierzqt i tych wszystkich pogrozek i wyrokOw." 

Fakty Sq absolutnie jednoznaczne: postawa chrzescijan, sposob dawania swia
dectwa lawi w pelni potwierdzajq ich deklaracje. Opisy m((czenskich zmagan prze
kazujq szereg przykladow nadzwyczajnego m((stwa i zdumiewajqcej rownowagi 
wewn((trznej. Krucha B.landyna trwa niez10rnnie, gdy oprawcy slabnqjilZ z wy
czerpania; Sanktus wydaje si(( wzmacniany na silach przez nieludzkie doprawdy 
m((czamie; Karpus usrniecha si(( na stosie, mowiqc 0 wolnosci, ktorq uzyskal; sw. 
Apoloniusz i Cyprian dzi((kujq Bogu za wyrok; Sabina, Perpetua i Felicita przyj
mujq wyrok z radosciq. Nie rna przesady w s10wach 1ustyna, ktory zapewnia, ze 
"z radosciq wyznajemy Chrystusa i na smierc idziemy", 1ustyna, ktory zresztq 
sam potwierdzi swoje slowa czynem, gdy chwalqc Boga pojdzie na miejsce kai
ni. Dla m((czennikow bowiem smierc fizyczna to tylko poz6r smierci. Pioniusz 
pytany przez prokuratora, dlaczego chce urnrze6, odpowiada, ze idzie nie na smierc, 
ale do Zycia Widzimy,jak po raz kolejny powraca zarzut v.rypowiedziany w Fe
donie przez Simmiasza. Oburzony postawq Apoloniusza prokonsul Perenniusz 
podejrzewa go 0 milosc wobec smierci. Apoloniusz odpowiada, ze kocha Zycie, 
ale nie l((ka si(( smierci, poniewa.Z prawdziwe Zycie to Zycie wieczne. Postulowa
ne przez filozofow odwrocenie znaczen stalo si(( faktem dla rzeszy zwyklych lu
dzi . Jak pisze ks. Stanislaw Longosz, "wiara w zmartwychwstanie Chrystusa sta
1a si\( jak gdyby smierciq smierci". 

Warto raz jeszcze powtorzyc: chrzeScijanie swiadomie zestawiajq swia
dectwo m((czenmkow z bohaterstwem pogan. Jak pisze Tertulian, kto zechce 
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odm6wic chwaly chrzescijanskiemu swiadectwu odpomosci na cierpienie, 
wzgardy dla smierci, ognia i tortur, ten musi pozbawic jej najpierw pogan
skich bohaterow. Nie jest wi((c przypadkiem, ze akty m((czenstwa chrzescijan 
Sq przez nich samych postrzegane w kategoriach wybitnie filozoficznych. "Oni 
to - pisze Klemens - choc jeszcze cielesni pozostaj'l, juz uzyskujqjako owoc, 
na wzor dawnych sprawiedliwych, beznami((tny spokoj duszy i nie zakloconq 
niczym rownowag((." Minucjusz Feliks wyraznie odnosi si(( do znanego nam 
ust((pu Seneki, gdy pisze: "Jak pi((knym widowiskiem dla Boga jest chrzesci
jan in , ktory nie poddaje si(( cierpieniu, ktory m((znie znos i grozby, kary i prze
sladowania, ktory si(( smieje slySZqC szcz((k narz((dzi tortur i nic sobie nie robi 
ze strachu przed siepaczem, ktory glosi dumnie SWq wolnosc wobec krolow 
i wladcow, gdyz jest poddanym Boga samego, ktory cieszy si(( z chwalebne
go tryumfu , jaki odniosl nad tym, kto wydal na niego wyrok."] nawetjesli nie 
wsz((dzie m((czenstwo opisywane b((dzie w kategoriach 0 tak jednoznacznej 
filozoficznej proweniencji , to zawsze mozna je jednak odczytac w ramach 
Fedonowego postulatu catkowitej wolnosci duszy i, wyznaczonym przez po
staw(( wobec smierci schemacie: filozof contra filosomata. 

W swoim znakomitym artykule ks. Edward Lomnicki stwierdza, ze chrze
scijanie "nie wypracowali teorii argumentu na uzasadnienie prawdziwosci 
chrzescijanstwa na podstawie sposobu przyjmowania smierci przez m((czen
nikow". W istocie zaden ze znanych nam tekstow nie dostarcza przykladow 
takiej pr6by. Czy jednak poszukujqc takiej konstrukcji, nie narzucamy staro
zytnym naszej wlasnej perspektywy? Czy brak takiej argumentacji nie swiad
czy raczej 0 jeJ calkowitej oczywistosci? Przyznaj((, ze postawa apologetow 
przekonuje mnie do twierdzqcej odpowiedzi na to pytanie. Justyn m6wi , ze 
to, co zobaczyl, zmienilo jego zapatrywania. Przytoczone w poprzednim roz
dziale (por. "Znak" nr 511) przyklady przekonania 0 perswazyjnej sile swia
dectwa potwierdzaj'l, ze jego doswiadczenie nie bylo odosobnione. Jesli Ju
styn nie zdaje sprawy z logiki , kt6ra kieruje jego rozumowaniem, to albo on, 
albo my popelniamy blqd w ocenie tego , co uchodzi za powszechnie zrozu
miale. Sqdz((, ze nie myli si(( ani Justyn, ani Tertulian, ani autor Listu do Dio
geneta. Argumentacja byla calkowicie zbyteczna, poniewaz byla oczywistym 
i calkowicie transparentnym instrumentem interpretacji postrzeganych fak
tow. ChrzeScijanie nie stworzyli argumentacji, poniewaz byta zb((dna. W ich 
przekonaniu fakty mowily za siebie. 

Falszywe swiadectwo i proba wyjscia z impasu 

Czy jednak, spytaJmy, fakty te stanowily dowod zniewalajqcy swojq oczy
wistosciq? Z calq pewnosciq nie' Jak powiedzielismy, swiadectwo gotowosci 
wobec smierci jest nade wszystko dowodem negatywnym - pozwala powie
dziec, kto nie jest czlowiekiem doskonalym. L((k w obliczu smierci dowodzi 
niewqtpliwej niedoskonalosci . Czy tym samym odwaga dowodzic moze du
chowej perfekcji? Gdyby m((stwo wobec smierci definitywnie rozdzielalo swiat 
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nami((tnosci i swiat niewzruszonej prawdy, inny dowod nie by!by konieczny. 
Takjednak nie jest. Z fak tu, i.e filozofowie nie boj<\. sift smierci i i.e I€(k dema
skuje mi!osnika cia!a, nie wynika, i.e filozofem jest kai.dy, kto gotow jest 
umrzcc. Zarowno Platon, jak i chrzescijanie zdaj'l. sobie spraw((, i.e pragnie
nie smierci wynikac moi.e z pobudek obcych m'l.droSci. W Fedonie Platon 
wspomina 0 tych, ktorzy kierowani gor'l.q t((sknot<\. gotowi S'l. dobrowolnie 
rozstac sift z i.yc iem w nadziei, ze pol'l.cz'l. sif( z tymi, ktorych kochali (68a). 
Paradoksalnie filozofowie przyznajct, ze istnieje pewier gatunek filosoma
tow, ktorych przywi'l.zanie do dobr nie kwalifikowanych jako duchowe prze
wyzsza przywi'l.zanie do cia!a. Znajdziemy sporo przykladow, w ktorych na 
tej wlasnie podstawie odrzucona zostanie wartosc swiadectwa smierci. Przy
klady te mozemy czerpac zarowno z dyskusji mi((dzy chrzeScijanami i filozo
fami, jak i z tych prowadzonych przez samych filozofow, a wreszcie rowniez 
ze sporow, ktore toczyly sift w loni e KoSciola. Nawiasem mowi 'l.c, warto zwro
cic uwagf(, ze choc ten rodzaj krytyki obnaza slabosc filozoficznej wartosci 
dowodowej sm:erci, to posrednio stanowi przeciei niezwykle wymowny przy
k!ad przypisywanej mu sily. Nie wolno zapominac, ze mamy do czynienia 
z probami zdyskredytowania aspirujqcych do doskonalosci przeciwnikow, a nie 
brakiem podziwu dla pogardy okazanej smierci. 

Jak powiedzielismy, argumentacj(( tf( stosuj'l. zarowno chrzescijanie, jak 
i poganie. I tak na przyktad Tertuljan uwaza, ze smierc filozofow poganskich 
brala sift raczej ze zwyklej proznosci i i.'l.dzy slawy niz z rzeczywistego pra
gnienia po!<\.czenia sif( z Bogiem. Innymi slowy - zdaniem Tertuliana - smierc 
poganskich bohaterow nie tylko nie byla swiadectwem zwycif(stwa rozumu, 
\ecz raczej stanowila spektakularny dowod triumfu namif(tnosci. Ta sama 10
gika sluzyc bf(dzie przeciwnikom chrzeScijanstwa. Marek Aureliusz, ktory 
odplaci si(( Tertulianowi w imieniu filozofow, odmowi m((czennikom nie tyl
ko rozumu j powagi, ale przypisze im prosty up or i wreszcie - obq prawdzi
wie wielkim duszom - sklonnosc do tragicznej pozy. W obu wypadkach wer
dykt brzmi wif(c podobnie: rzekomi m((drcy to w istocie filosomaci. Spor nie 
ogranicza sif( tylko do napi ((c mif(dzy Atenami a Jerozolim'l.. Lukian z Samo
stat, obnazaj'l.c niskie, niegodne m((drca motywy, wyszydza filozoficzn'l. war
tosc samobojstwa gto~nego cynika Peregrinosa. Ten obdarzany podziwem 
gawiedzi pseudo-filozof, ktorego bielizna byla rownie brudna jak Zycie, mial 
- zdaniem Lukiana - dokonac samospalenia kierowany namif(tn<\. iqdz'l. uwiel
bienia . Czyn Peregrinosa nie dowodzi nawet lekcewazen ia smierci, ktorej If(ka 
silt z catego serca, lecz matodusznej zqdzy slawy i wreszcie - jak by tego bylo 
malo - ulegtosci wobec otoczen ia, ktore wbrew jego kalkulacjom, zamiast 
odwodzic go od samobojstwa, kaie wywiqzac sif( ze zlozonych obietnic. Inny 
ciekawy przyk!ad stanowi opinia Tacyta, ktory nie przylqczaj'l.c sif( do choru 
wielbicieli filozoficznych oponentow Domicjana, podwazy wartosc ich smierci. 
Dyskusje 0 motywach mf(czenstwa tocz<\. sif( rowniez w Kosciele. Klemens 
Aleksandryjski uwaza, ze m((czenstwo marcjonitow jest calkowicie bezwar
tosciowe, poniewaz pochodzi z nienawisci do swiata, nie zas z poznania Boga. 
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Zeby zamknilc tt( Iistt( przykladem krytyki idilcej z kr«gow heterodoksji, przy
pomnimy fragment montanistycznego dziela Tertuliana De ieiunio adverus 
psychicos. Krdlilc karykaturf( pseudomt(czennika Pristinusa, Kartaginczyk 
obdarza nas opowiesciC!, ktora rna zdumiewaj<\.co wiele cech Lukianowego 
paszkwilu. Pristinus, kt6ry w areszcie domowym oplywa we wszelkie dostat
ki, w dniu procesu jest tak pijany, ze nie jest w stanie odpowiedzie6 na pyta
nia prokonsula. Wino czyni go nieczulym na tortury. Jesli nie wypiera sift 
wiary, to nie dlatego, ze nie chce. Owszem, chcialby, lecz zanadto pl<\.cze mu 
sift jt(zyk i dlatego przesladowcy nie uslysz<\. niczego poza pijack<\. czkawkil. 

Widac az nazbyt wyrainie, ze sam akt swiadectwa smierci okazuJe sit( 
niewystarczaj<\.cy. Istotne s<\.jego motywy i przedmiot. Ludzie idil na smierc 
nie tylko za prawdt(, ale dla slawy, ze strachu, za ojczyznt(, panstwo czy przy
jam, a CZf(sto po prostu na skutek niezrownowazenia emocjonalnego lub po
mieszania zmysl6w. Nie kazda smierc jest wit(c dowodem doskonalosci, a co 
za tym idzie, swiadectwem prawdy gloszonych przekonan. Jak powie po la
tach sw. Augustyn, "mt(czennik6w nie czyni kara, lecz przyczyna. Gdyby 
bowiem sarna kara czynila mf(czennikow, wszyscy, ktorzy od miecza zginf(li, 
byliby ozdobieni koronil mt(czennikow." Rzecz jasna, chrzescijanie wiedzC!, 
co stanowi 0 specyfice Chrystusowego mt(czenstwa . Nas jednak interesuje, 
w Jakim stopniu zdolni S<\. poruszae sift wobszarze schematu pojt(ciowego 
akceptowanego r6wniez przez pogan. 

Otoz wydaje sift, ze prob<\. uniknif(cia trudnosci moze bye argumentacja, 
kt6ra ze skali mt(czenstwa i faktu przezwycit(zenia wlasciwej ludziom slabo
sci wywodzi tezf( 0 boskim pochodzeniu nauki chrzeScijanskiej. "Czy nie wi
dzisz - pisze autor Listu do Diogeneta - ze rzucajil chrzdcijan na pozarcie 
dzikim zwierzt(tom, aby zaparli sift Pana, lecz oni nie ulegaj<\.? Czy nie wi
dzisz, ze im wit(ksza jest liczba skazanych, tym wit(cej pojawia sit( nowych 
chrzdcijan? Zjawiska tego nie mozna uznae za dzielo ludzkie, to sprawia 
moc Boza." Pytanie, kt6re apologeci zadaj<\. naocznym swiadkom mt(czen
stwa, dotyczy irodel niezwyklej sily przesladowanych. Na arenach cesarstwa 
wobec wyszukanych tortur, krzyzy i dzikich zwierz<\.t staj<\. nie pojedynczy 
mt(drcy czy gladiatorzy, ale dziesi<\.tki zwyklych mt(zczyzn, kobiet i dzieci, 
kt6rzy znosz<\. nieludzkie cierpienia ze zdumiewaj<\.cym umiarem, pogod<\. i la
godnosciil. S<\. doskonale szczf(sliwi, pozbawieni nienawisci, CZf(sto nawet 
modlil sit( za swoich przesladowcow. "Nie mozecie, biedacy, tego poj<\.c 
pisze Minucjusz Feliks - ze nikt dobrowolnie nie zgodzilby sit( na tak<\. kart(, 
jesliby nie byl glf(boko przekonany do swoich racji, i ze nie zni6slby tych 
tortur bez Bozej pomocy." U irodel tego argumentu lezy CZf(sto wyraZane prze
konanie, ze w trakcie tortur mf(czennicy nie lyle nawet znoszil cierpienia, ile 
s<\. na nie zupelnie znieczuleni, a mowiilc w jf(zyku filozofii, nie tyle panuj<\. 
nad namif(tnosciami, ile sil od nich wolni. Zeby zrozumiec wymowf( tego fak
tu, trzeba odniese sit( do dyskusji dotycz<\.cej stoickiego idealu szczt(scia cal
kowicie niezawislego do okolicznosci zewnf(trznych . Posluchajmy Cycerona. 
"Przypuscmy - ironizujil przeciwnicy Stoi - ze ktos jest rownoczesnie s!epy, 
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ulomny, dotkni"ty naJcif(zsz~ chorob<t, wygnany, pozbawiony dzieci, ubogi 
i katowany na mC'(kach. Jak go nazwiesz, Zenonie? - SzczC'(sliwym - odpowie. 
- e zy r6wniez bardzo szcz"sliwym? - Oczywiscie - potwierdzi ." W argu
mentacji chrzescijan mozna siC'( domysJae zgody na krytyk" takiego idealu. 
Jest to jednak krytyka szczeg61nej natury. Przyjmuje ona bowiem, ze jest on 
niemozliwy do urzeczywistnienia,jesli d~zye do niego 0 wlasnych si1ach. lak 
pisze ks. Edward Lomnicki , zachowanie wobec cierpien i smierci sprawialo, 
ze "od pocz~tku chrzescijanstwa dopatrywano sif( w mC'(czenstwie cudu mo
ralnego, kt6ry stanowil przekonuj~cy argument uzasadniaj~cy boskie pocho
dzenie religii chrzeScijanskiej i jej prawdziwose". Doskonalosc, kt6ra zgod
nie z opini~ wi elu filozof6w jest za zycia nieosi~alna, staje siC'( udzialem 
mC'(czennik6w dziC'(ki pomocy 80zej. W postawie mf(czennikow wyraza sif( 
naturalna i zarazem transcendentna doskonalose czlowieka-mC'(drca, ktora moze 
bye interpretowana w Pawlowych kategoriach okazania ducha i mocy. Mf(
czenstwo jest cudem pelnej konwersji, urzeczywistnieniem celu. 80ska po
moc podnosi niedoskonal~ naturf( na poziom niedostC'(pnej dla niej duchowej 
doskonalosci. [ ta wlasnie doskonalosc zostaje w mC'(czenniku okazanu. 

Konstatacja ta wyznacza tory naszych dalszych rozwazan. Kategorie Fedo
na pozwa laj~ zrozumiec negatywny wymiar doskonalosci, ktory wyraza siC'( 
w calkowitej niezaleznosci od swiata. lak widzielismy, oparte na tych katego
riach wnioski mog~ zostae podwazone. Argumentacja wskuzuj~ca na boskie 
zrodla swiadectwa prowadzi nas dalej , kieruj~c ku pozytywnej definicji mf(
czenstwa. Pytanie brzmi wiC'(c nasti(puj~co: jakijest przedmiot swiadectwa i kim 
staje sif( czlowiek po dokonaniu pelnej konwersji swego bytu i poznania? Wla
snie za tymi pytaniami kryje siC'( istota swiadectwa. Czy trese ta mozliwa jest do 
wyraZenia w jC'(zyku filozofii? Wydaje mi siC'(, ze przynajmniej niektorzy auto
rzy podejmuj~ tC'( probC'(. Zadaj~c sobie pytanie 0 przyczyny niezwyklej odpor
nosci na cierpienia, chrzescijanie wskazywali na pewien rodzaj obecnoSci Chry
stusa w mC'(czenniku, Chrystusa, ktory dodaje mu odwagi, wraz z nim walczy 
i za niego cierpi. Mf(czenstwo, ukazywane jako dowod boskosci nauki chrze
scijanskiej , zbliza nas wiC'(c do takiego sposobu rozumienia swiadectwa mC'(

czennikow, ktory mozna odczytae poprzez inn<t, rowniez Platonsk~ definicjC'(. 
Idzie nam 0 formulC'( filozofii, ktora cel, do jakiego zmierza czlowiek, okresla 
mianem upodobnienia siC'( do Boga (homoiosis Theo). 

OARIUSZ KARLOWICZ, Uf. J964, absolwenl filozofii ATK, doktoranl w lnstytucie Filo
zofii i Socjologii PAN, zajmuje s i~ filo'l.ofi'l. p6:i:nej Slarotylnosci. 

Powyzszy leks! jest oslatnim odcinkicm cyklu , klorego poprzednic cz~s ci ukaza ly si~ w 
numerach 507, 509 i 511. 
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W listopadowym numerze " Znaku " zamiescilismy List od bylego ksi l;(dza, 
uzupelniony a dyskusj~ redakcyjnq. Dzis drukujemy pierwsze reakcje na List. 
Kolejne glosy zamiescimy w nastfllJnych numerach. 

LIST DO BYLEGO 

KSI~DZA 


Wspolczujl;( Ci z powodu tego, co sil;( stalo . I przepraszam za "plotki, oskar
zenia, pomowienia... ". Przepraszam, choc osobiscie nie mam sobie nic do 
zarzucenia, ale przeciez jestem czlonkiem Kosciola, ktory Cil;( rani, odrzuca 
jak "zdrajcl;( i dezertera", nie widzi juz mozliwosci wykorzystania talentow, 
jakimi obdarzyl Cil;( Pan Bog. Ufam, ze kiedys to sil;( zmieni i wcale nie mysll;( 
tu 0 odrzuceniu zasady celibatu (choc ito moze w przyszlosci nasl<jpic). 
Mysll;( raczej 0 ewolucji,jaka nastqpila w Kosciele w odniesieniu do malZenstw 
niesakramentalnych. Twoja sytuacja jest jakos analogiczna: ufam, ze i Ciebie 
(i innych "eksow") obejmie kiedys duszpasterska troska Kosciola. 

Chcialbym zapewnic Cil;( 0 jednym: Kosciol- my, Twoi przyjaciele, dla 
ktorych byld i jestd kims waznym - 0 Tobie nie zapomnial. lestesmy z Tobq 
w modlitwie. 

To wszystko, co dotqd napisalem, nie znaczy, ze w pe/ni akceptujl;( kazdy 
Twoj krok. Owszem, podziwiam heroizm, zjakim zaczqles zupe/nie nowe 
Zycie, podejmujqc "odpowiedzialnosc za matk« i dziecko, kt6re si« z niej po
cz«lo" . Ale - jak sam piszesz - "taka sytuacja nie rodzi si« bez powodu i wi
ny". lakos do tego zblizenia doszlo, a poprzedzila je, jak sqdzl;(, wielomie
si«czna (wieloletnia?) bliskosc emocjonalna, na ktorq si« zgadzales. Na co 
w6wczas Iiczyies? Ze bl;(dziecie jak Sw. Franciszek i sw. Klara? 

Rozurniem, ze bywalo Ci ci«zko, ze "nie dawales rady udzwignqc ci«zaru 
samotnosci, niezrozumienia, przepracowania". Pytam: kto nakladal na Ciebie 
te wszystkie ci«zary? Pan Bog? Prze!ozeni? A moze Ty sam, ogarni«ty praco
holizmem, przekonany, ze "zbawisz" Kosciol, nie dostrzegajqcy woko! siebie 
ludzi gotowych Ci pomoc? 
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Przepraszam za - bye moze brutalnq - szezerose . Piszt( ten list z perspek
tywy mafZenstwa, w ktorym zyjt( od 15 lat. Nam tez bywa eit(zko. I mit(dzy 
nami staje ezasem mur niezrozumienia ... Przychodzq takie ehwile, ze i w ro
dzinie eZfowiek czuje ogromnq samotnose. Z It(kiem myslt( 0 tym, co moglo
by sit( stae, gdybym zacz'll szukae bliskosci emocjonalnej z inn'l kobiet'l., gdy
bym przestal rozmawiae, gdybym taue w sobie nie szukal przyczyn kryzysu. 
I gdybym nie blagal 0 pomoc "z Wysoka". 

Z Twojego \istu wynika, ze juz od dluzszego ezasu "slaniales sit(" w Twej 
wt(drowce "z Jerozolimy do Jeryeha" (Lk 10, 30). Zalujt(, ze wtedy - kiedy 
jeszcze nie bylo za pMno - nie poprosiles nas, Twoich przyjaci6l, 0 pomoe. 
Ze w naszych mieszkaniach nie szukaleS domu , ciepla, obeenosei bliskiego 
czlowieka. Pomysl, jak mogq czue sit( ci wszyscy, ktorych nazywasz "przyja
ci6lmi", a ktorym nie dales szansy na to, by mogli Ci cos ofiarowae? (A bstra
hujt( tu od otaczaj'lcej Cit( wspolnoty kaplanskiej lub zakonnej, od wielu mq
drych i doswiadczonych zyciowo ludzi, ktorych mozna chyba spotkae w k a z
dej dieeezji i kazdym zakonie). 

Masz wiele raeji w tym, jak opisujesz instytucjt( Kosciola. Obawiam sit( 
jednak, ze i Ty "do wezoraj" tak ten Kosci6l pojmowates. Ton Twojego listu 
pokazuje, ze tez jakos ezutes sit( "zotnierzem Bozym" (wa\cz'lcym moze nie 
ze zlem czaj'lcym sit( wci'lz w swieeie, ale 0 zbawienie) b'ldZ "budowniezym 
wielkich »syntez zbawczyeh«". 

W Twojej argumentacji p ra w i e wea I e nie pojawiajqsit( ludzie, ktorym 
sluzyles na ambonie i w konfesjonale, dla ktoryeh byleS wazny jako duszpa
sterz. Kiedy czytam Twoj list, wydaje mi sit(jakbys nie doeenial tamtyeh wit(
zow. Takjakby one nie byly do konca prawdziwe. 

Twoje odejscie nie jest, rzeez jasna, "dezercj'l" z pola bitwy. Ale czy nie 
jest ono "zdradq" drugiego czlowieka? lezy obecna niech((e niektorych osob, 
a nawet kierowana w Twoj'l stront( agresja, nie przypomina uczue zony zdra
dzonej przez mt(za? Nie stawiam tyeh pytan po to, zeby Cit( pognt(bie. Skoro 
postanowileS napisae list, nalezy Ci sit( rownie szczera odpowiedz. 

W sytuacji, w jakiej sit( znalazles, nie ma chyba dobrego rozwi'lzania 
kazde jest jak'lS niewiemosei'l i jak'lS ueieezk'l. "Uezyniwszy na wieki wy
bor, w kazdej chwili wybierae muszt(" - pisal Jerzy Liebert. 

Zapewniam Cit( 0 rnodlitwie i Ciebie proszt( 0 to sarno. 

J. 

(nazwisko i adres znane redakcji) 
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Wojciech Bonowicz 


Tematyczny numer ,,znaku" - Bye ksi~dzem dzislaj - a zwlaszcza za
mieszczony w nim Lis! od bylego ksif:dza oraz towarzysz'l.ca temu Iistowi 
dyskusJa sklonily mnie do podzielenia sit( kilkoma przemysleniami. 

Byty ksiqdz, a scislej ktos, kto - jak sam pisze 0 sobie - jest obecnie "po 
drugiej stronie" kaplanstwa, zadaje dramatyczne pytanie: czy Kosciol, sta
nowczo pOh;piaj'l.c tych, ktorzy "zdezerterowali", nie broni w ten sposob "in
stytucji kaplanstwa za cent( cztowieczenstwa kaplana, cierpien jego samego 
i jemu najblizszych"? Jest to fragment bardzo poruszajqcy. Nie tyle nawet 
z racji samego pytania, ile z racji tego, ze spoza napisanych slow dobiega 
trumiony krzyk: "Ja cierpit(1 PomMcie mil Cierpit( bardziej, niz mozecie to 
sobie wyobrazic!" Co mozna zrobic, ustyszawszy ten krzyk? Stowami - wla
sciwie nic. KI«kam i modl« sit( tak dlugo, jak dlugo ten krzyk nie stanie sit( we 
mnie szeptem. 

Ale zadane pytanie domaga sit( odpowiedzi. Do kogo wlasciwie ow cier
pi'l.cy czlowiek (pomijam tu kwesti« jego winy, dobrLe naswietlon 'l. w poprze
dzaj'l.cym niniejszy tekst Liscie do bylego ksi~dza) kieruje swoje pretensje? Do 
tych, ktorzy Kosci61 tworz'!., czy tych, ktorzy mu przewodnicZ<t? Pisze 0 plot
kach , oskarzeniach, pomowieniach, 0 publicznie wyrazanej dezaprobacie. Pi
sze 0 "symbolicznej" smierci , gorszej nieraz niz smierc faktyczna, smierci, kto
ra dosi«ga nie tylko jego, ale i jemu najblizszych. Czy rna na mysli pasterzy 
Kosciola, czy tych, ktorzy ich sluchaj'l.? Obawiam sit(, ze i jednych, i drugich. 
Mysl«, ze trzeba bardzo doktadnie zwai:yc cit(zar jego oskanenia. Autor Iistu
jezeli dobrze go rozumiem - nie rna pretensji 0 to, ze nie moze wypelniac okrc
slonych funkcji , choc niew'l.tpliwie t«skni za sprawowaniem Eucharystii i ta 
jego t«sknota jest niezwykle przejmujqca. Nie rna pretensji 0 to, ze prawo dzia
la, choc sugeruje, i.e prawo to jest zle, bo krzywdzi jednych, by ratowac innych. 
Nie kwestionuje celibatu' Jego pretensja, a wlasciwie jego b61 zwiqzany Jest 
przede wszystkim z tym, co jui. nie jest prawem, ale "obyczajem", spolecznym 
"dodatkiem" do prawa. Nie wystarczy odsunqc "upadlego" kaplana, trzeba go 
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jeszcze napi((tnowae, Nie wystarczy odmowie mu wst((PU do prezbiterium, trzeba 
mu odmowie wst((pu do kosciola, Nie wystarczy fakt, ze nie nosi juz sutanny, 
nie lamie Chleba, nie spowiada, trzebajeszcze stworzye "atmosfer((", ktorajemu 
i jego bliskim zatruje zycie l 

Dlaczego "upadek" ksi((dza \\rywohlje takie reakcje? Mysl((, ze autor Iistu 
cZ((Sciowo trafnie ocenia sytuacj((, Nie bierze jednak pod uwag(( kilku czynni
kow, w tym najwazniejszego - 0 ktorym wspomina w dyskusji (choe w nieco 
innym kontekscie) ks , Andrzej Zuberbier: ze Koscioljest wspolnotctgrzeszni
kow Nasza grzesznose pol ega nie tylko na tym, ze sami grzeszymy, ale row
nid na grzesznym stosunku do cudzych grzechow Odwiecznemu wrogowi 
Boga najwi((kszct radose sprawia to, ze grzesznik nie chce wrocie do :i:rodla 
laski , Posluguje si(( wi((c nami, zeby mu ten powrot obrzydzie lub winny 
sposob utrudnie, Gdyby nie krzyk cierpictcego, moglbym zapytae autora Jistu: 
Czego si(( spodziewaP Czy liczyl, ze wszyscy stanct na WYSOkOSCI zadania 
i b((dct nadal traktowae go tak samo? Ze rzucq sit(, aby mu pomoc? 

o tak, Kosc,iol (czyli my wszyscy wierzctcy) zawiodljuz niejednego l Ajed
nak to w Kosciele - w tej wsp61nocie grzesznikow poznaJismy Tego , ktory 
byt do nas podobny we wszystkim oprocz grzechu, Stajemy tu wobec wielki ej 
tajemnicy: Kosciol, ktory stale Go krzywdzi, stale tez glosi Jego chwal((1 Gto
si Jego chwal((, bo On "w swoim ciele poniosl nasze grzechy na drzewo, aby
smy przestali bye uczestnikami grzechow, a Zyli dla sprawiedliwosci" (I P 2, 
24), Koscioljest miejscem rozczarowan i nawrocen, upadk6w i zryw6w, Chry
stus - On jeden nigdy nikogo nie rozczarowal! Pisze 0 tym pi((knie ks, Guy 
Gilbert: "Pracuj nad tajemnicq Kosciola, (.. ,) naucz sit( go nami((tnie kochae, 
Nie za jego braki, kt6re sct moimi i twoimi brakami , ale dlatego, ze Chrystus, 
aby go oZywie, zechcial przejse przez nas," 

Naturalnie, Kosci61 jest tez - powinien bye - "autentyczn"l wsp61nol"l mito
sci", "Kosciolem-Samarytaninem", Trzeba si(( od niego domagae tego, aby wy
dobywal z ludzi milose, Wi((cej - trzeba si(( domagae, zeby wydobywat t y I k 0 

milosc. Niestety, wiemy doskonale, ze r6mie z tym bywalo i bywa, Nienawise 
"moze Jiczye na tlumy" taue w Kosciele; mamy tego dowody i u nas dzisiaJ 

Wierz((, ze ta "atmosfera", kt6rct tak sugestywnie i trafnie opisuje autor 
listu, bt(dzie si(( zmieniae, Co jednak musi si(( zmienie w polskim Kosciele, 
aby "upadek" ksi((dza nie bolal tak bardzo? Zeby bolal tak, jak bolee powi
nien? Myslt(, ze wskazuje na to dolctczona do Iistu dyskusja , 1m "wyzej" usta
wiamy kaplanstwo hierarchiczne, tym bardziej narazamy tych, kt6rzy "upad
nct", i tych, kt6rzy na ten "upadek" bt(dct patrzee, 1m bardziej chcemy chronic 
instytucJ (( ksi((dza rozumianct takjak dotychczas, tym wi((ksze niebezpieczen
stwo, ze nie tylko zlamiemy to, co nadlamane, ale przewr6cimy nawet to, co 
zaledwie si(( chwieje, Najlepszym zabezpieczeniem ksi((dzajest osobista wi((z 
z Chrystusem - j ego i jego wiemych, Religijnose polskiego Kosciola - na co 
zwracano juz wiele razy uwag(( - w zbyt duzym stopniu oparta jest na duszpa
sterzach, w zbyt malym - na indywidualnym wysilku wiemych. Jezeli kaplan 
potrafi ludzi "zaraZae" , cala parafia "choruje" na Boga, Jezeli kaplan nudzi, 
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Bog zaczyna bye nudny. }ezeli ludzie rozezarujq si~ do kaplana (na przyklad 
w spowiedzi, w kaneelarii, wskutek doznanej bezposrednio przykrosei lub 
plotek), odehodzq. Jezeli kaplan sit( "przewraea", nie umiejq sit( odnaleze. 
Jezeli im samym cos nie wyehodzi, odruehowo trumaezq sobie, ze "ksiqdz 
winien". Osobistq glt(bokq wit(z z Chrystusem zastt(puje mniej lub bardziej 
osobista wit(z z kaplan em. 

Nie dziwmy sit(, ze kiedy pojawiajq sit( ksit(za 0 silnyeh osobowoseiaeh, 
skupiajq sit( wokol nieh tfumy. Ci ksi«za-przywodey mogq zrobie z nimi, co 
zeeheq, bo slowo ksit(dza jest traktowane jak slowo Boga. 

Mozna oezywiseie szukae winnyeh tego stanu rzeezy, ale i tu wina roz
klada sit( na wielu z nas. Moze nigdy w zyeiu nie zadalismy sobie pytania, 
kim wlaseiwie jest ten, ktory staje naprzeciwko nas w czasie mszy? Moze nie 
zostalismy 0 tym naleZycie pouezeni? Zajrzyjmy do katechizmow, z ktorych 
ueZq sit( nasze dzieci. Jak tam przedstawiony jest ksiqdz? Moze widzimy w nim 
nie tt( "wladzt(", ktorq rzeezywiseie posiada? Moze w ogole natury tej "wla
dzy" nie rozumi emy? (Tu bardzo wiele mogq pomoc refleksje ks. Grzegorza 
Rysia z tekstu P'ywalna wiara ksi~dza.) "A moze", pyta ks. Waclaw Oszajea, 
"trzeba sit( zastanowie nad tym, czy nie bt(dzie trzeba przebudowae Kosciola, 
tak aby rola ksi~dza na czym innym polegala?" 

JesteSmy bardzo przywiqzani do obrazu ksit(dza jako pasterza. Ale jak 
"czytamy" ow obraz? Czy nie jest to pasterz, ktory przede wszystkim "prowa
dzi" zamiast "szukae"? "Wola" zamiast "sruehae"? Ktory nieraz cieszy si« 
z tego, ze odgonil wilki , tak bardzo, iz nie zauwaza, ze przy okazji zgubil 
kilka owiee? Ks. Zuberbier mowi pit(knie: "Niewlaseiwe ezy grzeszne post«
powanie ks it(dza uzmyslawia nam, ze jedynym naszym pasterzem jes t Pan 
Jezus ." Jezeli nasza wiara nie bt(dzie tak bardzo "zaezepiona" 0 ksi«Zy, to 
moze lepiej zniesiemy fakt, ze, jak wszyscy ludzie, majq oni swoje slabosei, 
ze niektorzy z nieh postt(pujq niegodnie, a nawet ito, ze sit( zalamujq. Co nie 
znaezy, ze nie bt(dzie nas to bolalo. Bt(dzie, ale bt(dziemy tez wiedziee, jak 
sobie z tym bolem radzie. 

W Liscie od bytego ksi~dza zwraca uwagt( jeszeze jedna kwestia, ktorq 
autor stawia bardzo mocno. Nie moze sit( on mianowicie pogodzie z faktem, 
ze KoseiOl niejednakowo traktuje tyeh ksit(zy, kt6rzy w zwiqzku z tym, ze 
stali sit( ojcami, postanowili zawiesie swojq poslugt(, i tych, ktorzy w podob
nej sytuaeji nie zdeeydowali sit( na ten krok, dalej odprawiajq msze i Sq szafa
rzami sakramentow. Czytamy w Iiseie : "Czy Bog zqda od kaplana, jesli to sit( 
juz stalo, zlozenia w ofierze syna i jego matki , dla pelnienia dalszej posrugi 
kaplanstwa? C.. ) Czy zatem zawsze majq racjt( ei, ktorzy pozostajq wiemi 
swojej drodze kaplanskiej, wobec tyeh , ktorzy czujq, ze nie Sq w stanie zapla
cit eeny za dalsze na niej trwanie?" To Sq bardzo dramatyczne i bardzo donio
sle pytania. Dlaczego Koseiol moze "przejse do porzqdku" nad "skokiem 
w bok" tego czy innego swojego slugi, natomiast tam, gdzie jest wina, ale jest 
tez odpowiedzialny stosunek do tego, co jest skutkiem tej winy - nie znajduje 
rozwiqzania , ktore ocaliloby cos z tego "zranionego", leez przeeiez ni e "prze
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kreslonego" kaplanstwa, albo przynajmniej nie odcinaloby zupernie komus 
takiemu dostt(pu do laski obecnej w sakramentach, jezeli na tym dostt(pie mu 
zalezy. "Co teraz temu czlowiekowi powiedziec?", zastanawia sit( ks . Zuber
bier. "Nie mamy zadnej satysfakcjonuj~cej go odpowiedzi." 

Kiedy jednak autor listu \\'Yznaje, ze nie potrafilby juz ze spokojem "spra
wowac Eucharystii, glosie slowa 0 malzenskiej wiemosci i odpowiedzialno
sci rodzicielskiej", to czujemy, ze nie 0 jego satysfakcj« tll chodzi, ze dotyka 
on spra\\ry w Kosciele najistotniejszej . Czy nie rna wit(kszego zgorszenia tam, 
gdzie ludzie "wiesci~ gm inn~" dowiaduj~ sit( 0 alimentach ksit(dza, ktory gro
mi ich z ambony, ze w tym czy o\\rym nie okazali sit( Bogu wiemi? Albo tam, 
gdzie ksiqdz lekko sobie te spra\\ry traktuje i pozwala sobie na "niewinne" 
romanse? Czy nie rna innego rodzaju zgorszenia tam, gdzie ksi~dz mowi: 
"Ale przynajrnniej zachowujt( celibat... "? To znaczy - gdzie wiemosc (zacho
\\rywanie celibatu) usprawiedliwia biemose i miemosc? I znow - nie chodzi
loby 0 to, zeby kogos takiego pott(piac. (Bo jezeli ktos nie okazal sit( slaby na 
przyklad w kwestii celibatu - nawetjezeli nie rna w tym zadnej jego zaslugi 
to rna od czego zacz~c odnow(( swojego kaplanstwa .) Ale moze warto sit( 
zastanowic, czy tamternu, ktory poczul sit( odpowiedzialny za matkt( i dziec
ko, nie nalezaloby sit( od nas, od Kosciola "cos wit(cej". Zwlaszcza, ze jego 
sytuacja, jak zauwaza ks. Zuberbier, "jest i tak moralnie lepsza niz sytuacja 
tych, ktorzy prowadz~ w jakis spos6b podw6jne zycie". 

Jest juz w Polsce organizacja "zonatych ksit(zy". Jeszcze nie zapraszajq 
ich do telewizji (chociaz nie wiern, moze Mariusz Szczygiel juz zaprosil), ale 
za dwa, trzy lata - kto wie? Moze sit( tei okazac, ze spra\\ry, 0 kt6rych ksi~dz 
nie mogl szczerze porozmawiac ze swoim biskupem, b((d~ ornawiane publicz
nie . Staniemy wobec tych samych pytan, ktore stawiane s~ Kosciolowi na 
Zachodzie Naj\\ryzszy czas, zeby juz zacz~c przygotowywac odpowiedzi. 

WOJCIECH BONOWICZ, ur. 1967, absolwcnl polonislyki, pocta, prozaik, krylyk Iilcracki. 
Publikowal m.in . w "NaGlosic", "Tygodniku Powszcchnym", "Nowym Nurcie", "Znaku", 
"Opcjach". 

LIST DO REDAKCJI 


Czytam wlasnie listopado\\ry numer waszego pisma. Od razu skierowa
fern uwag(( na List ad by/ego ksi,?dza oraz na dyskusj(( wokol niego . Trese 
Listu... byla mi znana juz kilka miesit(cy temu, gdyz Autor jest osobq drog~ 
mojemu sercu i zechcial mi przeczytac swoj tekstjeszcze przed \\ryslaniem do 
redakcji. Jeszcze wczesniej otrzymalem od Autora bardzo \\ryczerpuj~cy oso
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bisty list opisujqcy jego dram at, wyjasniajqcy, jak rodziJa sit< jego decyzja 
o pozostaniu z dziecki em i jego matkq. Akceptacja jego decyzji przychodzila 
mi trudno, dorastalem do jej zrOZllmienia. W tym zrozumieniu pomogly mi 
dwie kobiety, ktore - oczywiscie za zgodq zainteresowanego - zapoznalem 
z trdciq listu do mnie. Te kobiety zwrocily uwagt< na to, ze w decyzji tego 
ksi~dza zawarty byl szacunek dla kobiety, z ktorq polqczyla go intymna wit<Z. 
Bye moze dostrzec to potrafily jedynie kobiety. Ana marginesie, do dyskusji 
na temat Listu od bylego hiff.dza warto bylo zaprosie kobiety. 

Dzi~kujt< za podj~cie tego zagadnienia. Rowniez dlatego, i e najgorsze Sq 
tu niedomowienia. Tylko szczera rozmowa 0 celibacie moze prze.famae faJ
szywe stereotypy, Jakie na jego temat zywi zwlaszcza mlodziez, i pokazac 
przeciwnikom Jego gl~bszy sens. Jestem katechetq w jednej z krakowskich 
szkol srednich i w mojej obecnosci mlodziei nieraz ironicznie wypowiadaJa 
sit< na temat dochowywania celibatu przez duchownych. Zauwazylem, ie po 
szczerej rozmowie na ten temat wiele zmienilo sit< na dobre. 

(nazwisko i adres Autora Zl1ane redakcji) 

NOWOSC WYDA WNICTWA 1taw!!' 
Czeslaw Por~bski 

CZY ETYKA SI/i OPLACA? 
Zagadnienia etyki biznesu 

Jcdna z pierwszyeh ksi&.:i:ck na tell temat w Polsce. Moze sluzy6 zarowl1o jako podn,cz
nik dla studcntuw, jak i pomoe dla tyeh bizncsmenow, ktorzy 0 swojej pracy my;;l&. nie 
tylko w kategoriach zysku. Etyka biznesu - dziedzina, ktor'lzajmuje si« niniejsza ksi'lzka 
_. od kilkunastu lat uprawiana i wykladana w Amcryce, Japonii i na zachodzie Europy, 
wzbudza obeenie takZc coraz wi«ksze zainteresowanie w kr«gach polskich przedsi~
bioreow. 

Autor jest wykladowc&. etyki bizncsu w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, czlon
kiem European Ethics Network; nalczy do grona speejalistow pracuj&.cych nad wspol
nym programem nauczania ctyki biznesu, przeznaezonym dla wszystkieh europejskich 
wyiszych szkol ekonomieznyeh i mencdzerskich. 
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o KOMUNISTYCZNYM 

ZLUDZENIU 


Ryszard Legutko 

Fran~ois Furet, PRZESZLOSC PEWNEGO ZLUDZENIA. 

ESEJ 0 IDEI KOMUNISTYCZNEJ W XX WIEKU, 

Hum. Joanna G6rnicka-Kalinowska i Maria Ochab, 


Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1996 

Dla zrozumienia natury i sensu ksi'lzki Fureta nalezy zaez'l.c od kilku 
wyjasnien. Jest ona dok!adnie tym, co stwierdzajej podtytuf: eseJem. Nie jest 
dzietem naukowym, ezy to historyeznym ezy filozofieznym. Stanowi raezej 
drug'l., a nawet bardzo d!ug'l., bo kilkusetstronicow'l. refleksjf( nad rozwojem 
idei komunistycznej. Do formy eseju kwalifikuje ksi'l.zkf( rowniez swobodny 
tok \vywodu, dygresyjnosc, baIWnosc stylu, a takie osobisty ton wypowiedzi. 
Mozna rowniez dodac, iz jest to esej dobrze napisany, eZf(sto hlyskotliwy, 
ehoc nie pozbawiony pewnyeh wad. Autor mog!by uezynic go bardz iej zwi«: 
zfym i powinien bY1 strzee si(( powt6rzen, w jakie niekiedy popada. 

W tytule sqjeszeze - opr6ez "eseju" - dwa poj((cia, kt6re wymagaj'l. kr6t
kiego wyjasnienia. Ksi'l.zka traktuje 0 "idei komunistycznej ", kt6re to pojf(cie 
z pewnej perspektywy sugeruje jednostronnosc analizy, a z innej jej wielo
stronnosc. lednostronne jest ono 0 tyle, ze pozwala Furetowi usun'l.c poza pole 
rozwazan wszystko to, co ide'l. nie jest, a co niewqtpliwie odgrywa!o ogromn'l. 
rolf( w rozwoju i utIWalaniu komunizmu : instytueje, historyezne fakty, gospo
darka itd . Wprawdzie od czasu do czasu autor robi odniesienia do historii , 
przemian politycznych ezy sp01eeznyeh, aje generalnie ujmuje komunizm 
wY!'l.eznie jako formf( idei, czy raezej jako formf( Wielkiej Idei. Stqd czytelnik 
nie znaJdzie w ksi'l.2:ce informacji na temat, powiedzmy, przebiegu rewolucji 
paidziemikowej czy wojny radziecko-niemieckiej, natomiast sporo b((dzie tam 
o dzidach intelektualist6w, 0 ideologach czy 0 koncepcjach polityk6w. Ksi'l.ika 
ma r6wniez - co zrozumia!e - wyrazne nachylenie francuskie: znaczna eZf(Sc 
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materialu ilustrujctcego wywod dotyczy tego, co dzialo sit( z idect komuni
stycznct we Francji. 

Z innej perspektywy kategoria "idei komunistycznej" jest niezwykle po
jemna. Mieszczct sit( tam bowiem rzeczy, kt6re pochodzct z r6znych pozio
mow i poddaj ct sit( r6i:nego typu refleksj i: czym innym jest idea komuni stycz
na wyrazana w strategii komunistycznej partii ZSRR, czym innym w teoriach 
filozofow ba,di w wizjach politycznych prorokow, czym innym jeszcze w na
strojach spolecznych i masowych ruchach, czy wreszcie w kulturze rozumia
nej socjologicznie. Kazda,z nich ocenia sit( inaczej i interpretuje przy pomocy 
innych pojt(c. Furet te wszystkie odcienie "idei" ujmuje la,cznie, co u rygory
stycznie nastawionego czytelnika moze wzbudzic wcttpliwosci. W eseju takie 
luzne uj((cie wydaje sit( wszahe dopuszczalne, 0 de tylko prowadzi do nieba
nalnych wniosk6w. 

Ostatnie poj((cie - z pewnoscict najwazniejsze - Jakie wymaga wyjasnie
nia to "zludzenie". Zawiera silt w nim glowna mysl ksia,zki: idea komuni
styczna byla zludzeniem, ktore w naszych czasach sit( zalamalo. Sens tej my
sli tlumaczy Furet zaraz na poczcttku swoich wywodow. Rezym sowiecki 
pisze - mial "swoj scisly zwia,zek z fundamentalnym zludzeniem, ktorego 
wartosc dlugo zdawal sit( potwierdzac, a kt6re w istocie uniewaznil swa, hi
stori ct· C .) Komunizm mial ambicj((, by wlctczyc sit( w konieczny rozw6j hi
storycznego Rozumu, nadaja,c tym samym idei »dyktatury proletariatu« rang(( 
naukowct. Bylo to wit(c zludzenie innej natury niz to, ktore moze wynikna,c 
z rachunk6w celow i srodkow, inne rowniez od naiwnej wiary w sluszna, spra
wt(; zludzenie komunizmu ofiarowywalo czlowiekowi zagubionemu w dzie
jach poczucie sensu zycia i dobrodziejstwo pewnosci . Nie byl to ryzykowny 
Sctd, ktory droga, eksperymentu mozna latwo obalic, umocnic czy skorygo
wac, lecz raczej psychologiczna inwestycja podobna do religijnej wiary, kto
rej przedmiotem jest historia. Owo zludzenie nie »towarzyszy« historii komu
nizmu: ono ja, tworzy, niezalezn ie od jej biegu, jako przeslanka eksperymen
tu; jest zarazem zniewolone samct historict, poniewaz 0 jego prawdziwoscijako 
przepowiedni decyduje konfrontacja z rzeczywistoscict. Korzenie komunistycz
nego zludzenia tkwia, w poJitycznej wyobrazni czlowieka nowozytnosci , a j ed
nak, by moglo ono przetrwac, musi przeobrazac sit( pod wplywem warun
kow" (s . II). 

Powyzsze brzmi znajomo: idea komunistyczna czerpala swojq moc z wiary 
w rozumnosc dziejow, ktora miala sit( realizowac przez dzialanie grup spo
lecznych; byla "psychologicznct inwestycja,", podobnct do reJigijnego odczu
cia, nie podatnct na swiadectwo rzeczywistosci, lecz t(( rzeczywistosc wspol
tworzctca,. Jest to, jak widac, powtorzenie odpowiedzi , jakiej w przeszlosci 
wielokrotnie udzielano na pytanie 0 zrodla pot((znego wplywu komunizmu na 
ruchy polityczne, na umysly i zycie spoleczne. A skoro glowna mysl Fureta 
powtarza argument znany z wielu innych analiz komunizmu porownuja,cych 
komunistycznct ideologi(( ze swiecka, religi ct oparta, na koncepcji rozumnej hi
storii, to w czym - wypada zapytac - tkwi oryginalnosc ksictzki? Calkowicie 
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nowe spojrzenie nie byioby, rzecz jasna, ani mozliwe, ani przekonuj<tce. Wy
daje si~ , ze w przypadku Fureta najciekawsze jest nie tyle sarno wyjasnienie 
natury ziudzenia komunistycznego, ile jego historyczna analiza. 

W najog61niejszym uj~ciu argument Fureta sprowadzic mozna do dwoch 
tez. 

1. U swoich zrodei idea komunistyczna brala si~ z zapalu rewoJucyjnego, 
ktory utrzymywal j<t w istnieniu. 

11 . Na kolejnym swoim etapie czynnikiem nadaj<tcym jej impet i wiary
godnosc byl antyfaszyzm. 

Zacznijmy od tezy pierwszej. Furet twierdzi, ze i:rodlem zapalu rewolu
cyjnego byl silny impuls antymieszczanski , ktory jednoczesnie bral si~ ze 
5wiadomosci, jak<t do kultury zachodniej vmioslo sarno mieszczanstwo. Duch 
mieszczanstwa byl zatem wewn~trznie rozdarty: stawial swiatu idealy, a na
st~pnie dokonywal aktu samooskari:enia, iz sam idealow tych nie byl w stanie 
osi<tgn<tc. Najwyzszy z idealow stanowila, oczywiscie, rownosc. W dziele jej 
urzeczywis tnienia mieszczanstwo poszlo najdalej, niszcz<tc tradycjne wspol
noty i hierarch ie, umieszczaj<tc na ich miejsce jednostk~ wyemencypowan<t 
z wszystkiego, co roznicuj<tce . Dzi~ki najwybitniejszym przedstawicielom 
kultury mieszczanskiej upowszechnilo si~ przekonanie, iz pierwotnie i natu
ralnie istniejemy jako jednostki, a w takiej kondycji jestesmy wszyscy sobie 
rowni . 

Lecz z drugiej strony, uwalniaj<tc ludzi od tradycyjnych hierarchii i wspol
not swiat mieszczanski zdynamizowal zycie w zbiorowosci. Spoieczenstwo 
zindywidualizowane dawalo czlowiekowi moiliwosc stawiania wlasnych ce
low i realizowania ich. Szczegolnym - choc, oczywiscie, nie jedynym - tere
nem urzeczywistniania tych celow byla wolna gospodarka . Typowy bourge
ois myslal w kategoriach ekonomicznego awansu , osi<tgania bogactwa, mak
symalizowania dobrobytu; byly to wszak jedyne cele, ku ktorym w spos6b 
nieuchronny musial si~ zwrocic po uwolnieniu od wspolnotowych i tradycyj
nych zobowi<tzan . Tym samym jednak rodzil si~ mechanizm tworzenia no
wych podzialow. W swoim istnieniu naturalnym wszystkie jednostki byly row
ne; w swoim realnym istnieniu spolecznym podlegaly silnemu zr6inicowaniu 
na biednych i bogatych. Swiat otwartej dynamiki rynkowej nie sprzyjal wszyst
kim w rownym stopniu; mniej zdolni , mniej fortunni, mniej dostosowani do 
warunkow zajmowali dolne miejsca hierarchii, b~d<tc przedmiotem pogardy 
tych, ktorzy zajmowali miejsca gome. 

Swiat mieszczanski zrodzil wi~c nami~tne pragnienie rownosci, najpel
niejsz<t oraz najgl~bsz<t jej sw iadomosc, a jednoczesnie wywolal najwi~ksze 
rozczarowanie jej brakiem. St<td kultura mieszczanska - mimo niew<ttpliwych 
osiqgni~c w zaspokaj aniu rozmaitych ludzkich potrzeb, zwlaszcza ekonomicz
nych - wywolala przeciw sobie gwahov/n<t niech~c , tym gwahowniejszit, ie 
zrodzon<t przez wlasne frustracje. W imi~ idealu mieszczanskiego zwrocono 
si~ przeciw mieszczanskiemu swiatu, a komunizm stal si~ najdojrzalsz<t i naj
pelniejszit, choc nie jedynit, form<t takiego buntu. Przez obalenie porz<tdku 
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kapitalistycznego i przez uczynienie tego obalenia efektem nieuchronnosci 
dziejowej doda! on si!y nastrojom rewolucyjnym. Lepszy swiat stat sit( nie 
tylko czyms pozqdanym, ale takZe racjonalnym i osiqgalnym. 

Komunizm, jak si t( rzeHo, nie by! jedynym przejawem buntu przeciw 
mieszczanskiej cywilizacji; innym byl faszyzm (a pomiej nazizm). Mimo oczy
wistych roznic (uniwersalizm komunizmu versus nacjonalizm faszyzmu) oba 
te ruchy kwalifikuj,! sit(, wedlug interpretacji Fureta, do tej samej kategorii; 
oba gwahownie wyst((powaly przeciw instytucjom mieszczanskim, przec iw 
kapitalizmowi i demokracj i parlamentarnej ; oba sprzeciwialy si(( istniej,!ceJ 
dyskryminacji , jak,!zrodzila cywilizacja mieszczanska; oba zmierzaly do stwo
rzenia nowych alternatywnych fonn instytucjonalnych. Wsp61nota komuni
zmu i faszyzmu do pewnego momentu by!a czyms oczywistym. Wyrazala si(( 
nie tylko w deklaracjach politykow; rowniez niektorzy antymieszczanscy in
telektuali sci, tacy jak George Bernard Shaw, objawiali swoje sympatie do obu 
ruchow. 

W przypadku komunizmu zapa! rewolucyjny doprowadzi! do bezwzgkd
nej aprobaty ustroju radzieckiego, i to niezaleznie od oceny tego, co w tym 
ustroju rzeczywiscie sit( dziato. Istniej,!- przypomn(( - dwie podstawowe in
terpretacje komunistycznego zauroczenia wsrod intelektualistow. Jedna z nich 
g!osi, iz intelektualiSci byli naiwnymi idealistami, ktorzy popadli w z!udze
nie, ulegajqc slepo idei swieckiego zbawienia ludzkosci i nie dostrzegaj,!c oczy
wistych faktow, takich jak g!od, represje, tortury, czystki itd . Druga interpre
tacja g!osi, iz doskonale zdawali sobie sprawt( z tych faktow i je swiadomie 
akceptowali. T(( drug,! interpretacjt( dobitnie wypowiedzial angielski historyk 
George Watson w latach siedemdziesi,!tych w g!osnym artykule opublikowa
nym w "Encounterze'" . 

Furet nie odniosl sit( bezposrednio do owej rozbieznoSci, ale z tekstu ksiqzki 
mozna odczytae sugestit(, iz obie te interpretacje S,! dobre i obu fonnom zlu
dzenia da si(( przyporzqdkowae rozmaite przyHady. Pierwszq z nich ilustruJe 
H.G. Wells, drugq - wspomniany powyzej George Bernard Shaw. Well s byl 
przekonany, iz kazdy wyksztakony i przynajmniej srednio in teligentny cZlo
wiek musi bye zwolennikiem centralnego planowania . W kazdYl11 razie - twier
dzi l - sprzymierzencami centralnego planowania byli wszyscy czlonkowie 
Royal Society. Kapitalizl11, ktory takiemu systemowi sit( opieral, l11usiat bye 
skazany na zaglad((. W czasie rozmowy ze Stalinel11 Wells pozwalal sobie 
nawet udzielae rosyjskiemu tyranowi kilku rad. "Zart(czam Panu, Mr. Stalin
powiedzial - ze jestem bardziej od Pana lewicowy." Z kolei George Bernard 
Shaw nie mial zludzen co do natury wladzy sowieckiej i za to j,! podziwiat 
Wladza ma bye od tego - uwazal- by w sposob surowy i bezwzglt(dny !ama
la absurdy ustrojowe i obyczajowe. Stalin i jego polityka uosabiali rozum nisz
CZqCY stary porzqdek kapitalistyczny i buduj,!cy nowy lad. 

1 Chodzi 0 artyku! Did Stalin Dupe the Intellectuals? Obecnie dost«pny w ksi1tzcc Watso
na Politics and Literature in Modern Britain, London: Macmillan 1997, s. 46-70. 

13 8 



ZDARZENIA - KSII\ZKI - LUDZIE 

Fureta w par6wnaniu reakcJi abu slawnych pisarzy zadziwila przede 
wszystkim "plastycznasc sowieckiega mitu", kt6ry patrafil razpalic nie tylka 
wizjaner6w takieh jak WeJls, ale i or~dawnik6w bezwzgl~dnej polityki jak 
Shaw. Zwi'l.zek Radziecki kachana za ta, czym zadn'l. miar'l. nie by!, a wi~c za 
ustrojawC\. sprawiedl.iwasc, a takie za ta, czym byl, ezyli za krwawC\. dyktatu
r~ . 

Impuls rewalucyjny i kamunistyczne zauraczenie wyczerpywalo si~ jed
nak w miar~ stabilizawania si~ systemu radzieckiega araz sytuacji mi~dzyna
rodawej. Powszechna rewalucja nie nast'lPi!a i nie jej na razie nie zapawiada
to. RzeczywistasciC\. stal si~ ZwiC\.zek Radziecki (stalinowski "sacjalizm w jed
nym kraju"), kt6rego polityka wewn~trzna i zagraniczna kierowala sitt wzgl~
dami szezeg6lnej pragmatyki, a nie WielkC\. IdeC\.. Komunizm stracilby na swoim 
wp{ywie i spawszednia!, gdyby nie przes!anie antyfaszystowskie . Od pewne
go momentu przeslanie to przekszta!ci!o sitt w gl6wnC\. si!(( napttdowC\. komu
nistycznej idei w sWlecie i g!6wne usprawiedliwienie radzieckiej polityki. 
W momeneie gdy dwie wielkie si{y stanttiy przeciw sobie - choc, jak wiemy, 
daehadzilo mittdzy nimi okazjonalnie do poIitycznych alians6w - pojawilo 
si~ przekonanie, dzielone przez ogromnC\. CZ((SC progresywnych polityk6w, 
intelektualist6w, a takZe spore rzesze zwyklych obywateli, iz ZwiC\.zek Ra
dzieeki vvylonil silt jako jedyna altematywa dla barbarzynstwa nazizmu. 

Kto rozpowszechni! to przekonanie, trudno powiedziec. Z jednej strony 
stala za nim ideologia radziecka, 0 ile tylko antynazizm by! aktualnie na r((k~ 
Stalinowi; z drugiej strony, propagawaly go zachodnie partie komunistyczne 
i sradowiska lewicowe, kt6rym dawal on tak potrzebnC\. szerszC\.legitymizacj~. 
Takze rewolucyjny entuzjazm znalazl w nim swojC\. kontynuacj((: nie tylko 
ZwiC\.zek Radziecki zostal obarczony fundamentalnC\. funkcj'l., ale takze kra
jom zachadnim awa funkcja zostaia odebrana. Ustroje mieszczansk ie uznano 
za niezdolne do przeciwstawienia silt faszyzmowi, a nawet dryfujC\.ce w jego 
kierunku. Wreszcie idea antyfaszystowska rozprzestrzenila silt, gdyz okazala 
silt niezwykle skutecznym srodkiem propagandowym pozwalajC\.cym mobil i
zowac grupy w spo!eczenstwach niekomunistycznych, a jednoczesnie masko
wac prokomunistyczne cele. 

Wypada zauwazyc przy tej okazji - wyprowadzajC\.c wniosek, kt6rego 
u Fureta nie znajdujemy, choc znajdziemy dla niego material uzasadniajC\.cy 

- iz z!udzenie antyfaszystowskie by!o innego rodzaju nii ztudzenie, ze komu
nizm stanowi sil(( tworzC\.q przysz!osc. Aczkolwiek widac tu jeszcze element 
rewalucyjnego zapatu, to has!o antyfaszyzmu pojawilo si~ w momeneie wy
ezerpania pJerwotnego impulsu Wielkiej Idei. SilC\. mobilizujC\.q sta{y silt nie
nawisc do nazizmu i strach przed faszyzacjC\. swiata, kt6re to uczucia CZ((sto 
zakrywa!y slabnC\.ce oddanie sprawie szez((Scia ludzkosci w nowym sprawie
dliwym lIstroju. 0 ile bunt antymieszczanski w imi~ sprawiedliwego porzC\.d
ku przyszlosci v.'Ynika! ze zludzenia natury filozoficznej, 0 tyle antyfaszyzm 
bliski by! oszustwu pol itycznemu. Oddanie antymieszczanskiej rewolucji braio 
si~ ze szczerego adruchu serca - choc w niekt6rych swoich formach bliskiego 
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szalenstwu i prowadz~cego do moralnego rozgrzeszenia wielkich polilycz
nyeh zbrodni - natomiast opowiedzeniu si(( po stronie ruchu faszystowskiego 
towarzyszyl nierzadko meehanizm samooszukiwania ezy wr((cz manipulacja. 

Idealizm, jaki charakteryzowal pierwszq postaw((, byl rozpowszechniony 
wsr6d inteligencji. Mozna bylo spierac si<:; 0 oeen<:; rewolucji pazdziemiko
wej i polilyk(( Lenina, mozna bylo je krytykowac - jak czyniJi to Karol Kaut
sky i R6za Luksemburg - ale ostateczny eel, ktorym byl komunizm, pozosta
wal dJa wi((kszosci swi((ty. Furet nie wspomina tych intelektualislow, ktorzy 
krytykowali nowy ustr6j radziecki, a jednoczdnie byli nieczuli na Wielkq 
Ide((. Najwidoczniej nie miescilo si(( to w jego koncepcji analizy zludzenia. 
Podaje Jednak przyklady intelektualistow, kt6ryeh milosc do idei nie powstrzy
mala od krytycznego oSqdu porewolueyjnej rzeezywistosci rosyjskiej. Wsrod 
nieh szczeg61nie chwali Bertranda Russella za ksi~i.k(( Bolshevism: Practice 
and Theory opublikowan~ w roku 1920. Tutaj jednak, mysl((, franeuski histo
ryk popclnil bl~d. Taka oeena ksiqi.ki - dose rozpowszechniona wsrod pisz,!
eyeh 0 komunizmie - jest nadto przyehylna oraz ignoruje jej naehalny idose 
prymitywny ideologiczny dogmatyzm. W kazdym razie wbrew temu , co pi
sze Furet, praca Russella nie moze bye, wedlug mnie, uznana za przejaw prze
nikliwosci i niezaleznosei myslenia. 2 

Jest sk~din~d interesuj~ec, iz najbardziej znane krytyezne analizy rewo
lucji rosyjskiej oraz rzeczywistosei, jak~ ona zrodzila, poehodzily z kr<:;gow 
soejalistycznych i wyrazaly - jak w przypadku Russella - ez((seiowe rozeza
rowanie malo porywaj~eym, w porownaniu z idealem, eharakterem swiata 
porewolueyjnego . Nie rna natomiast opraeowan - a przynajmniej nie zdobyly 
sobie one rozglosu - kt6re odrzucalyby rewoluej(( rosyjsk~ oraz filozofi<:;,jaka 
j~ zrodzila . Postuguj,!e si(( analogi<\, moi.na powiedziee, iz krytyey nowego 
ustroju bolszewiekiego nie mieli w swaim gronie Burke'a , ktory nic tylko 
pott(jJilby polityczn~ praktyk((, ale takZe intelektualne podstawy samego za
miaru rewolucyjnego. W kazdym razie, wszyscy ei , ktorzy aspirowali do tego, 
by stac si(( dwudziestowiecznymi Burke ' ami , nie odegrali tej roli , jak~ ponad 
sto lat wczeSniej odegral autor RozwaiQ/l 0 rewolucji francuskiej. Zludzenie 
rewolucyjne opisane przez Fureta okazalo si(( posiadac niezwyklq moe ksztal
towania umyslow, i to rowniez tyeh wybitnych. Zrudzenie to - 0 ezym swiad
czy przyklad Russella - moglo zreszt'! bardzo dobrze koegzystowac z umiar
kowan~ krytyk~ ustroju bolszewickiego. 

W por6wnaniu z idealizmem rewolucyjnym slogan antyfaszyzmu stano
wil wyrazne obnizenie ambieji. Apelowal on w najlepszym razie do polityez
nej pragmatyki, a w najgorszym, przeradzal si(( w mistyfikaej((. 0 ile rewolu
cyjny zapal karmil si(( wizj~ Wielkiej Idei , 0 lyle antyfaszyzm uzewn<:;trznial 
si(( w pospolitych akcjach propagandowych, takieh jak mi((dzynarodowe kon
gresy i brygady, fronty ludowe, manifesty i apele, swiatowe rady pokoju i po

2 Z polskich autor6w podobnie przychylny pogla.d wyrazil kiedys Gus(aw Herling-Gru
dzinski. Moje szczeg6{owe krytyczne uwagi 0 ksiqzce Russclla zawarlern w kr6(kirn (ckscie 
zarnieszczonyrn w tornie I klo lujesl ciemniakiem, ARCANA , Krak6w J 996, s. 23-25 . 
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st((PU, swiatowe rady Kosciolow itd., najcz((Sciej inspirowane i finansowane 
przez Zwi1\.zek Radziecki lub jego agentow. Uleganie takiemu zludzeniu bylo 
poniek1\.d swiadectwem gl((bszej degradacji, gdyz wi1\.zal0 si(( z grupowym kon
formizmem , latwowiemosci'!., siuialczosci'!., niech((ci1\. do widzenia rzeczy
wistosci tak'!., jak1\. byia, a takZe nierzadko glupot'!., pych1\. i egoizmem. Przy
czyny ziudzenia byiy wi((c bardziej pospolite nii poprzednio, a jego skutki 
bardziej przygnl(biaj1\.ce. 

Jesli uznamy powyisze, to wypada si(( rowniei zgodzie, ii pierwotny opis 
ziudzenia komunistycznego - zawarty w zacytowanym na pocz1\.tku fragmen
cie - nie obejmuje, wbrew sugestii Fureta, caiej historii oddziaiywania idei 
komunistycznej, a odnosi sil( przede wszystkim do etapu pierwszego. Wnio
sek taki nie jest oryginalny. Wystarczy przypomniee, ii Zniewolony umysl 
Milosza, napisany w okresie "antyfaszyzmu", lecz zawieraj1\.cy opis pierwot
nego sensu komunistycznego zludzenia (zwanego nastl(pnie "uk1\.szeniem he
glowskim"), spotkal si(( z niedowierzaniem ze strony iicznych krytykow. Ar
gumenlowali oni (na przykiad Gustaw Herling-Grudzinski czy, pozniej , Zbi
gniew Herbert), ie koncepcja zauroczenia WieJk1\. Ide1\. jest falszywa, bo od
ci1l.ga nas od codziennosci komunistycznej, ktora byla bardziej zwyczaJna: 
zamiast gry inteiektuainej mielismy ludzk1\. siabose w jej najbardziej przy
ziemnej postaci . Uog6Iniaj1\.c, moina powiedziee, ie JeSli nawet zapal rewo
lucyjny i wiara w zbawcz1\. moc historii byly wowczas obecne, to wpl1\.tane 
byly lak bardzo w obrzydliw1\. potocznose komunizmu, ie jednego od drugie
go nie da si(( dzis - ani pewnie nigdy nie dal0 - oddzielic. To jest zreszt1\. 
przyczyna, dla ktorej z niedowierzaniem przyjmowane S1\. obecnie opowiesci 
autorow "ery antyfaszystowskiej", Humacz1\.cych swoje oddanie systemowi 
mlodzienczym entuzjazmem rewolucyjnym. 

Brak bardziej wyczerpuj1\.cej refleksji nad zmieniaj1\.cym si(( charakterem 
zludzenia stanowi z pewnoSci1\. jedn1\. ze slabosci koncepcyjnych ksi1\.iki Fu
reta (tym bardziej dostrzegaln'!., ze fazie "antyfaszystowskiej" poswit(cii on 
najwi((cej miejsca). Nie jest to zreszt1\.jedyna w1\.tpliwose. 

Trudno,jak s1\.dzt(, caikowicie zanegowae podstawow1\.mysl, iz nosicielami 
idei komunistycznej byl najpierw zapal rewolucyjny, a p6Zniej antyfaszyzm. 
Ale mysl ta rna swoje konsekwencje, ktore bynajmniej nie wydaj1\. si(( oczywi
ste. Jesli nawet zgodzimy si((, ze w ziudzeniu antyfaszystowskim przetrwal pe
wien element pierwotnego ziudzenia Wielk1\. Ide'!., to musimy przystae na klo
potliw't konkiuzj((, ie owa Idea skonczyla Zywot dose szybko. Z pewnosci1\.jej 
kres nie nast1l.Pil - jak sugeruje autor na pocz1\.tku ksi1\.zki - w roku 1989. Ko
niec imperium sowieckiego nie byl w iadnym razie toisamy z zalamaniem si(( 
komunistycznego ziudzenia w zdefiniowanym powyzej sensie; ono przesta/o 
istn iee znacznie wczeSniej. Kiedy? OtM z argumentacji Furela wynika, iz wla
sciwym koncem byla deslalinizacja, jakiej dokonal Chruszczow na XX Zjez
dzie. Skoro sam przywodca panstwa radzieckiego i partii komunistycznej prLy
znal, ze system stalinowski winien jest wielkich zbrodni, upadla tym samym 
wiara, iz stanowd on jak<jS ostojt( antyfaszyzmu w swiecie. 
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Wszystko, co zdarzylo sic< p6iniej, Furet traktuje juz z mnieJszq uwagq. 
Nie tylko poswic<ca temu malo miejsca, ale pisze 0 tych sprawach tak, jakby 
nie byfy jui one interesujqce1 stanowiqc zaledwie schylkowe konsekwencje 
rozegranego wczesniej zasadniczego dramatu. Trudno oczywiscie zaprzeezyc, 
ze XX Zjazd byl niezwykle waznym momentem z punktu widzenia recepcji 
idei komunistyeznej w swiecie. Ale przeciez system ciqgle istnial, a idea ko
munistyczna nadal miala swoich or~downik6w i teoretyk6w. Czy naprawd, 
nie takiego nie wydarzYfo sic< przez te czterdziesci pic<c lat z punktu widzenia 
historii Wielkiej Idei? Czy system trwal tylko w swoich instytucjach politycz
nyeh, a sama idea umarla i przestala w jakikolwiek spos6b wplywac na zyeie 
i umysfy ludzi? Czy w eiqgu tych czterdziestu pic<ciu lat nie dokonywaly sic< 
zadne proeesy dalszego uniewazniania "psychologicznej inwestycj i", nie do
swiadezano zadnego, jak pisze Furet, "dementi historii", a rok 1989 stanowil 
jedynie dramat, kt6ry rozgrywal si, w sferze instytucji i struktur wladzy? Czy 
po "antyfaszyzmie" nie pojawila si, zadna racja utrzymujqca komunizm na 
pewnym poziomie koncepcyjnej atrakcyjnosci? 

Na wszystkie te pytania mozna, oczywiscie, udzielic odpowiedzi jedno
znacznie podtrzymujqcej poglqd Fureta 0 smierci idei komunizmu wraz ze 
smierciq Wielkiego Jc<zykoznawcy. Bylaby to odpowiedz kontrowersYJna, 
aczkolwiek dysponujqca pewnymi argumentami. Klopot tkwi Jednak w tym, 
ze kl6ci sic< ona z samq koncepcjq Fureta, a przynajmniej z jego zamierze
niem. JesJi pragnql on napisac dzieje idei komunistycznej oraz zludzenia, ja
kie ona niosla - abstrahujqc w miarc< mozliwosci od historii instytucJi, proce
sow gospodarczych, ekonomicznych itd. - traktujqc je jako zamknic<te rokiem 
1989, to powinien pokusic sic< 0 jakqs pozytywnq interpretacjc< ostatnich czter
dziestu pic<ciu lat. Zalozenie, ze okres ten nie wnosi niczego nowego do na
szego rozumienia zilldzenia, a stanowi zaledwie konsekwencjc< wczeSniejszych 
proces6w, nie obligowalo wcale autora do czekania na instytucjonalny koniec 
komunizmu. Ksiqzka, kt6rej ostatnim znaczqcym etapem jes t destalinizacja 
dokonywana przez Chruszczowa, mogla zostac napisana kilka lat, a nawet 
kilka dekad wczesniej. Wydarzenia naszej epoki - nalezy przyjqC za autorem 
- nie wnOSZq wszak niczego nowego do naszej wiedzy 0 koncu staliOlzmu 
jako idei (choc wnOSZq oczywiscie wiele do naszej wiedzy 0 historii politycz
nej, spolecznej i gospodarczej tego okresu). 

Analiza zludzenia komunistycznego w okresie postalinowskim, a wi,c po 
wyczerpaniu sic< formufy antyfaszyzmu, stanowilaby bardzo trudne zadanie. 
Idea komunistyczna nie byla juz w6wczas tak latwo czytelna ani w strategii 
politycznej partii, ani w koncepcjach filozoficzn ych, ani w ideologiach spo
leczenstw i ich elit. Z jednej strony, srodowiska komunistyczne zostafy znacz
nie przerzedzone, a ich koneepcje zlagodzily rozmaite doktrynalne kompro
misy wymuszone przez rzeczywistosc; z drugiej, niekt6re idee komunistycz
ne (np. antykapitalizm) przeszly do innych lewicowych srodowisk i kOllcep
cji, nabierajqc w ten spos6b pewnej szacownosci . Jest to jeden z powod6w, 
dla kt6rych idea komunistyczna oigdy oie zostala skompromitowana w stop
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niu dostatecznym, ani nawet w stopniu porownywalnym do skompromitowa
nia idei faszystowskiej. Okres po stalinizmie nie zostat wi«c dobrze opisany 
z punktu widzenia rozwoju idei, a powodem jest to sarno zatozenie, Jakie da 
sit( rowniei 'A'Yczytac z uwag Fureta. W Polsce sJyszelismy podobny poglqd 
wypowiadany przez wielu autorow i uczestnikow zycia publicznego, ktorzy 
utrzymywali , ii prawdziwa komunistyczna wiara skOl1czyla si ,.: w momencie 
polskiego Paidziemika; polem by! juz - jak twierdzono tylko koniunktura
lizm, inercja systemu, ana poziomie idei akceptowanej w srodowisku lewi
cowej inteligencJi socjalizm w stylu zachodnim, ktory ze ztudzeniem komu
nistycznym nie mial wiele wspolnego. Jak na Zachodzie, tak i w Polsce po
glqd ten przyczyni! si« do hamowania refleksji nad zasittgiem i tresci q komu
Dlstycznej idei . 

Ta s!abosc ksiqzki Fureta nie sprowadza si« wy!qcznic do pomini«cia opi
su i analizy pewnego okresu. Mysl«, ze prowadzi ona do zapoznania pytan 
i problemow, jakie w schemacie interpretacyjnym Fureta tkwily i jakie mo
gly, a nawet powinny bye przez niego rozwini«te. Porownajmy dwa stwier
dzenia, z poczqlku i z konca ksiqzki. Na poczqtku Furet napisat - powtorz«
iz zapa! rewolucyjny wynikat z silnych nastrojow antymieszczanskich i ega
litamych. Na koncu zas stwierdzil, odnoszqc si« do sytuacji cz!owieka w swie
cie po upadku komunizmu: "Odkrywa [on] na nowo komplementame i sprzecz
ne czlony liberalnego rownani a - prawa czlowieka i rynek; a przez to kom
promituje samq istot« tego, czym karmit si« mesjanizm rewolucyjny od dwu 
stuleci. Idea innego spoteczenstwa jest dzis niemaJ nie do pomyslenia, nikt 
zresztq nie proponUJe nawet zalqzka jakiejs nowej koncepcji . Jestesmy skaza
ni na zycie w swiecie, w ktorym zyjemy." OtM wedhzg mnie zwiqzek mi«dzy 
stwiedzeniem poczqtkowym, a konco'A'Ym wydaje si« arbitralny. Nie otrzy
malismy w toku rozwazan zadnej hipotezy na temat tego, co stato sit< z impuJ
sem rewolucyjnym, gdy przestat wspierac idet( komunistycznq. Rozdarcie 
swiadomosci mieszczanskiej nie zostafo uSllnit<te, a przynajmniej Fliret nie 
przedstawi! opisu jego zaniku: idea rownosci - moina wszak argllmentowac 
- podobnie jak oburzenie na jej realne niedostatki we wspotczesnych spo!e
czenstwach nie przestaly silnie oddziaf:,'v,'ae na swiadomose ludzi. W ktorym 
kierunkll owo rozdarci e, 0 ile nadal istnieje, pcha wit<c dzisiaj duszt< miesz
ezanskq? Jak teraz uzewnt<trznia sit< pragnienie lepszego swiata i krytyka swiata 
istniejqcego? Jak mocne Sq nienawisci ("antyfaszyzmy"?) powsta!e w miej
see os!abionej idei komunistycznej, a animowane podobnymi nastroJami? 

Zaezynajqc swojq interpretacjt< od obrazu rozdartej duszy europejskiego 
mieszczanstwa, Furet wydawat sit< sugerowac, ii opis tego dramatu doprowa
dzi do konca, czyli do dnia dzisiejszego. OdwOflljqC sit< do w pewnym mo
mencie do kategorii antyfaszyzmu straci! jednak z poJa widzenia ow obraz 
oraz moiliwoSci interpretacyjne, jakie w nich tkwiJy. W koncowych fragmen
tach wroci! do niego znowu, sugerujqc - goloslownie - ie doswiadczenie upad
ku komunizmu doprowadzilo do uspokojenia rozdarcia. Wniosek taki rozcza
rowuJe, gdyz nie stojq za nim szczegofowe analizy, lecz wyplywa on z samej 
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koncepcji konca idei komunistycznej jako konca wspolnoty antyfaszystow
skiej. Refleksja nad ostatnimi czterema dekadami komunizmu - wlasnie ta 
refleksja, ktorej w ksi'l.zce zabraklo - mialaby tu z pewnosci'l. kluczowe zna
czenie. Oczywiscie nie bylaby to refleksja historyczna w scislym sensie, ale 
raczej namysl nad wsp6kzesn'l. dusz'l. europejsk'l. ery schylku komunizmu. 
Jako historyk, Furet mogl czuc niechl(c do tego typu rozwazan, lecz forma 
eseju, ktor'l. wybral dla swojej ksil\.Zki, z pewnoki'l. ten rodzaj refleksji umoz
liwiala. Mysll(, ze Furet byl jednym z tych autorow, ktory m6glby na ten te
mat powiedziec rzeczy szczeg6lnie interesuj'l.ce. 

Autor, gdyby uslyszal powyzszy zarzut, replikowalby pewnie, iz poswil(
cil swoj'l. ksi'l.zk" "przeszloki pewnego zludzenia", a nie "zludzeniom dzi
siejszym". Taka odpowiedz nie rozproszylaby jednak wqtpliwosci. Moje za
strzezenia bior'l. si" st'l.d, iz - z calym szacunkiem dla maestrii interpretacyj
nej , jakiej swiadectwem jest ksil\.Zka - 0 zludzeniach odleglej przeszlosci ko
munistycznej wiemy juz calkiem sporo. Mniej natomiast wiemy 0 z-ludzeniach 
przeszlosci stosunkowo niedawnej, dziej'l.cej si" za naszego Zycia, ktore wply
waj'l. na dzisiejsze widzenie swiata. Byc moze w powstrzymaniu od podj"cia 
sil( takiej analizy odegrala rol" roznica generacyjna. Dla Fureta, rowniez w je
go rozwoju swiatopogl'l.dowym, rokiem przelomowym - jak sam przyznaje
byl rok 1956, ktor'l. to dat" uznal takZe za upadek idei formuJll.cej miliony 
iudzi jego pokoJenia. Dla ludzi mlodszych rokiem przelomu jest rok J 989. 
Analiza tych zludzen, ktore ow moment poprzedzaly i najprawdopodobniej 
go przeZyly, pozostaje jeszcze do napisania. 

RYSZARD LEGUTKO, ur. 1949, filozof i publicysta. Dr hab., pracownik Instytutu Filozo
fii UJ. Wyda/: Dylematy kapita/izmu ( 1985), Bez gniewu i uprzedzenia (1989), Kly/yka de
mokracji w jilozojiipolityczne) Pia/on a (1990), Nie It/bie tolerancji (1993), Etyka absolu/na 
i spoleczellstwo otwarte (1994). 
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PROPEDEUTYKA ETYKI 

BIZNESU 


Aniela Dylus 

Czeslaw Por~bski, CZY ETYKA SIF; OPLACA? 

ZAGADNIENIA ETYKI BIZNESU, 


Wydawnictwo Znak, Krakow 1997 

Bezprecedensowe zadanie przejscia od gospodarki centralnie kierowanej 
do gospodarki rynkowej wymaga nadrobienia zapMnien w sferze technolo
giczneJ, organizacyjnej, przebudowy calego systemu spoleczno-gospodarcze
go, dokonania przemiany mentalneJ. Pytania, kt6re rodzi ten proces, prowo
kujq do podejmowania - r6wniez dotqd zaniedbanej - pogl~bionej refleksji 
teoretycznej wok6l podstaw systemu wolnorynkowego, adekwatnych "tu i te
raz" modeli kapitalizmu, roli panstwa w gospodarce, zasi~u oslony socjal
nej. Jednq z najbardziej kontrowersyjnych okazuje si~ kwestia granic autono
mii zycia gospodarczego. ezy i w jakim stopniu rynek ma bye wolny od wply
w6w polityki, moralnosci, religii? ezy jest samoregulujqcym si~ mechani
zmem, a wszelkie interwencje zewn~trzne: panstwa, r6:i:nych gremi6w etycz
nych, Kosciol6w itp. naruszaj'l. doskonalose jego dzialania? ezy tez przeciw
nie - do chaotycznych interakcji wprowadzaj'l. dobroczynny lad? Mimo iz 
pytania te nie Sq no we, wywolujq dzis - nie tylko u nas - r6wnie zywe polemi
ki, jak w okresie klasycznych poczqtk6w kapitaJizmu. 

Z wielu wzgl~d6w na porzqdku dziennym zn6w stan~la fundamentalna 
kwestia relacji mi~dzy gospodarkq a moralnosci'l.. Rozwijajqcemu si~ od kil
kunastu lat ruchowi etyki biznesu towarzyszy debata wok6l potrzeby odr~b
nej dyscypliny etycznej zajmujqcej si~ Zyciem gospodarczym. Na temat kon
cepcji, h6del, problematyki etyki biznesu czy etyki gospodarczej narosla 
ogromna Iiteratura. Dzi~ki inicjatywom r6Znych oficyn wydawniczych jest 
ona przyswajana takZe u nas. 1 Od kilku lat do debaty tej wlqczaj'l. sit< srodowi-

I Por. chociazby pub1ikacje wydawnictw"W drodzc" (R. J. Neuhaus, Simes i Ewangelia. 
Wyzwallie dla chrzescijanina-kapitalisty, Poznan 1993; Etyka biznesu, pod red . L. V. Ryana, 
J. Sojki, Poznan 1997), Znaku (P. L. Berger, Etyka kapilalizmu, Krakow 1994), PWN (Etyka 
w biznesie, pod red. P M. Minusa, Warszawa 1995). 
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ska polskich etykow. Dodatkowo stoi przed nimi zadanie ustosunkowania si~ 
do dylematow etycznyeh specyficznyeh dla okresu transformacji. Wobec kom
pleksowosci tej problematyki jest ona prezentowana zazwyczaj w pracach 
zbiorowych l lub w publikacjach omawiajqcych jedynie wybrane zagadnienia 
etyki gospodarczej3 Sposrod polskich autorow - jak dotqd - tylko nieliczni 
podj((li prob(( syntetycznego uj~cia tej nowej dziedziny etyki.4 

Nalezy do nich profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Czeslaw 
Por((bski, znany m. in. jako autor zbioru esejow 0 Szwajcarii ezy rozprawy na 
temat teorii umowy spolecznej. Jego nowa publikacja zostala opatrzona atrak
cyjnym, "rynkowym" tytulem, ktory nie tylko przyciqga uwag(( odbiorcow, 
ale od razu wprowadza w sarno sedno dylematow etyki gospodarczej . Czy 
bezinteresowna w swej istoeie etyka i interesowny biznes nie wykluczajq si(( 
wzajemnie? Czy nie trzeba wybierac mi~dzy uprawianiem jednego lub dru
giego? Czy cen<\.., jakq zaplaci biznesmen za wiemosc nonnom etycznym, nie 
b((dzie sprzeniewierzenie si(( rynkowym "regulom gry", a wi~c swoim zawo
dowym powinnosciom? Jesli zas etyka w biznesie rzeczywiscie si~ opraca, 
czy naprawd(( pozostaje jeszcze etykq? 

Takie i inne prowokujqce pytania srusZTIie zostaly postawione od razu na 
poczqtku ksiqzki. Podejmujqc prob(( legitymizacji etyki biznesu, Autor niejako 
zestawia obiegowe opinie oraz powaine argwnenty "za" i "przeciw" istnieniu 
tej dyscypliny. Dokonuje przy tym dobrego, syntetycZTIego przeglqdu stano
wisk w omawianej kwestii. Aby dowiedzie6 sift Dlaczego etyka biznesu/ 
(i w ogole: czy?), trzeba jednak przeczytac caly rozdzial 1. Po lekturze poczql
kowych jego fragment6w mozna bowiem odniesc wrazenie, ze etyka biznesu 
jest niemozliwa, niepotrzebna, ze na wolnym rynku nie rna dla niej miejsca. 
Dopiero w dalszej cz~sci tego rozdziaru nast((puje falsyfikacja tez kwestionujq
cych jej istnienie. Zostajq tei podane przekonujqce racje na rzecz etyki biznesu. 

Mimo stosunkowo krotkiego rodowodu, t~ mlodq dyscyplin~ charaklery
zuje jui bogactwo postaci i tresc i. W ksiqzce, ktora zostala pomyslana jako 
swego rodzaju podn;cZTIik, musialo si(( wi~c znalez6 miejsce na okreslenie 
zrodel i zakresu etyki biznesu (rozdz. II). Zresztq po uchyleniu pytan "czy?" 
i "dlaczego?" od razu nasuwa si~ kolejne pytanie: "jaka etyka biznesu?". Ktos, 
kto chcialby w tym miejscu znalezc pogli'(bionq metodologicznie wizj(( tej 
dyscypliny, na pewno dozna zawodu. Nie powinien jednak zglaszac pretensji 
do Aulora ksiqzki. Ten bowiem po proslu interesujqco i przyst((pnie prezentu

2 Por. np . Etyka w bizllesie, pod red. J. Dictla, W. Gasparskicgo, PWN, Warszawa 1997; 
EtyczllY wymiar przeksztalcen gospodorczych w Polsce, pod red . A. W«grzeckicgo, Ofieyna 
Cracovia, Krakow 1996. 

J Por. np. 1. Tomezyk-Tolkaez, Etyka hiznesu. UYbrone problemy, Wyd. Akademii Ekono
micznej im . O. Langego, Wroclaw 1994; A. Dylus, Gospodarko - morolnoH: - chrzeScijOli 
sMO, Wyd. Fundacji ATK, Warszawa 1994. 

4 Wymienic lu [rzeba przcdc wszys lkim klasyczni\ juz - choc pisanq w zupcinic innych 
warunkach - Etyk~ iycio gospodorczego 16zcfa Majki (Wyd. ODiSS, Warszawa 1980) oraz 
Etyk? gospodarczq Bozcny Klimczak (Wyd. Akademii Ekonomiczllcj im. O. Langcgo, Wro
claw 1996). 
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je dotychczasowy spos6b jeJ uprawiania. Na przykladzie kodeks6w etycz
nych BMW, IBM, Coca-Coli pokazuje, ,jak to robii\. niekt6re finny", jak po
wstaji\. kodeksy krajowych i swiatowych zasad biznesu, jaki ma bye manager. 
Nie jestjego win1\, ze gwaltowne zapotrzebowanie na etyk" w biznesie wsp61
okreSlilo raczej pragmatyczne, edukacyjne jej "nachylenie", zas refleksja 
metateoretyczna pozostala na drugim planie. Etyka biznesu jest dzis przede 
wszystkim pr«znym ruchem spolecznym. Owszem, jest tez teori1\, a nawet juz 
odr"bni\. dyscyplini\. etyczn1\, ale trudno zaprzeczye teoretycznym deficytom 
w jej obr«bie. 

Dla Por"bskiego kluczem do uporzi\.dkowania bogatej problematyki etyki 
biznesu staly si" trzy grupy stakeholders5: ci, kt6rzy tworzi\. przedsi"biorstwo, 
ci, kt6rzy bezposrednio wchodzi\. z nim w stycznose, dalsze otoczenie przed
si"biorstwa. Sti\.d tez kolejne rozdzialy jego ksii\.zki podejmuji\. zagadnienia 
etyczne "wewni\.trz przedsi"biorstwa" (III) oraz powstaji\.ce w relacjach przed
si"biorstwa z jego blizszym (IV) i dalszym otoczeniem (V). Trudno odm6wie 
takiej strukturz~ logicznosci i zwartosci. Calose jeszcze bardziej zyskalaby 
na przejrzystosci i elegancji, gdyby rozdzialIV zatytulowae po prostu "Przed
si"biorstwo a jego blizsze otoczenie", rezygnuji\.c z przydlugieJ nazwy Pro
blemy etyczne wysl~pujqce w relacjach pomif;dzy przedsi~biorstwem ajego 
bliiszym otoczeniem. 

"Wewni\.trz przedsi((biorstwa" (por. rozdz. Ill) spotykamy sif( z zagadnie
niami etyki zarz'l.dzania, etyki pracy i etyki wlasnosci. Interesuji\.co wypadlo 
tu zestawienie wzoru osobowego przedsi"biorcy - managera z zebranymi na 
podstawie bad an empirycznych postulatami wobec tej grupy podmiot6w i rze
czywistymi jej postawami. Czolowa doti\.d pozycja przedsi"biorcy w firmie 
i w og6le w gospodarce okazuje si" zagrozona. Proces "UIz"dniczenia" za
czyna obejmowae i manager6w, zwlaszcza dUZych finn. Nie nadi\.zaji\.c za tem
pem przemian rynkowych, a niekiedy po prostu uciekaj'l.c od odpowiedzial
nosci, coraz cz"sciej ustf(puji\. pola r6Znego rodzaju ekspertom i doradcom. 
Wybrane zagadnienia etyki pracy obejmuJi\. m. in. prawa i obowii\.zki pracow
nik6w. Czytelnik poznaje je na podstawie Principles for Business zestawio
nych z polskim Kodeksem pracy. Do okreslenia granic pracowniczej lojalno
sci i odpowiedzialnosci zostaje zaproszony juz sam. Analiza osmiu przypad
k6w konfliktowych sytuacji w miejscu pracy uswiadamia mu, ze trafne roz
strzygnic;cia etyczne bywaji\. nielatwe. Dotyczy to tahe kwestii zwii\.zanych 
z wlasnoScii\.. Pi"kna idea upowszechnienia wlasnosci ma r6wniez ciemniej
sZi\. stron,,: takiego posiadania, kt6re - jak w przypadku rozproszonych akcjo
nariuszy - nie jest w stanie wytr'l.cie z biemosci i zmobilizowae do podejmo
wania odpowiedzialnosci . 

Na zlokalizowane w ksii\.zce "blizsze otoczenie" przedsi«biorstwa (rozdz. 
IV) sklada si« kr&.g potencjalnych i faktycznych nabywc6w, konkurenci, ko

5 W polskiej lilcralurzc zamiast stakeholders spotyka si« takic okrcslcnia: nosicie lc ryzy
ka, osoby iywotnic zaintcrcsowanc, intcrcsariuszc. 
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operanci i dostawcy. Wszystkie zas relacje mif(dzy nimi a firnl~ rozwijaj~ si f( 
w warunkach wolnosci gospodarczej. Nie rna w~tpliwosci co do bIogoslawio
nych, takie ekonomicznie, efektow wtopienia wolnosci gospodarczej w szer
szy system wolnoSci. Ci~le jednak tocz~ sif( spory, czy wolnose polityczna 
i demokratyczne struktury pans twa zawsze i wszf(dzie s~ niezbf(dnym warun
kiem sprawnego funkcjonowania wolnej gospodarki. Warto je bylo choeby 
zasygnalizowae, tym bardziej, ie casus sukcesu ekonomicznego wspolcze
snych Chin daje do myslenia. Mimo ii duzo jui napisano 0 etycznych proble
mach reklamowania produktow, 0 informacyjnej i perswazyjnej funkcji re
klamy, 0 przemoinym jej wplywie na odbiorcow, 0 regulacji prawnej tego 
obszaru, ci~le musimy sif( uczye identyftkacji reklamy manipuluj~cej i klam
Iiwej, albo po prostu "w zlym guscie". Porf(bski zas okazuje sif( dobrym na
uczycielem. I producenci , i nabywcy powinni tei poznae (i probowae reali
zowae) prezentowane przez niego zasady reguluj~ce wystf(puj~ce mif(dzy nimi 
relacje . Tym zas, klorym rynek kojarzy sif( wyl~cznie z niszcz~cq, drapiein~ 
walkq, Autor spokoJnie tlumaczy, dlaczego konkurencja rynkowa jako taka 
jest cenna - i to cenna moralnie - oraz na czym polega zlo monopolu. 

Pochwala woJnej konkurencji nie oznacza zakwestionowania gospodar
czej ro li panstwa i prawa. Wolny rynek potrzebuje regulacji prawnych . Przed
miotem sporu moie bye co najwyiej ich charakter i zakres. Glosne dzis haslo 
deregulacji zrozwniale jes t w kontekscie "przeregulowania" gospodarki, po
pieranego przez biurokracjf( panstwow~ i wybrane grupy "profitentow" tych 
zabiegow. Sposrod "dalszego otoczenia" nie tylko pans two i prawo oddzia
luje na kondycjf( przedsif(biorstwa. Podlega ono wplywom wspolnot lokal
nych, religii, srodowiska naturalnego, procesow globalizacji i sarno z kolei 
wywiera wplyw na te elementy otoczenia (rozdz. V). Przy omawianiu tych 
wielorakich relacji biznesu Autor dotkn~t szeregu waikich problemow. Poka
zal na przykIad, Jakie znaczenie, takie dla prawidlowego rozwoju gospodar
czego, ma dostosowanie sif( biznesu do lokalnej tradycji kulturowej. Rozwija
j~c wywody Porf(bskiego naleiy s~dzie, ie poszanowanie wartosci regional 
nych, "wrailiwose kulturowa" biznesmenow moze bye wrf(cz kluczem powo
dzenia integracji gospodarczej Polski ze strukturami europejskimi, a takie 
przeciwwag~ negatywnych kulturowo konsekwencji procesu globalizacji eko
nomicznej . Oczywiscie, globalizacja niesie ze sob~ rowniez szanse i korzysci 
(dobrze, ie temu kompleksowemu zjawisku poswif(cono w ksi~zce odrf(bny, 
koncowy podrozdzial). Jej obiektywna charakterystyka wymaga porzucenia 
uproszczonych s~d6w, m. in . mitu amoralnego biznesu mif(dzynarodowego. 
Wbrew obiegowym opiniom, rozpowszechnionym i u nas, r6wniei koncemy 
ponadnarodowe podlegaj~ pewnym normom. 

W "dalszym otoczeniu" biznesu znajduje sif( tez religia . Syntetyczne opra
cowanie etyki biznesu moglo zaledwie zasygnalizowae bogat'!. probJematykf( 
reJacji mif(dzy tymi obszarami . Porf(bski posluiyl sif( tu fragmentami encyk li
ki Centesimus aI1I1US. Moina mu pogratulowaelrafnosci takiego wyboru. Czy
telnika, kt6ry przy lekturze tych fragmant6w ksi~zki odczuwa pewien ni edo
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syt, trzeba Jednak odeslac do bardziej poghibionych opracowan dotyczqcych 
i samej encykliki, i w ogole relacji mi((dzy gospodarkq a religi q (co zresztq 
Autor czyni) . Dobrze, ie w trakcie lektury znajdujemy cz((ste odniesienia do 
sytuacj i w Polsce. Dotyczy to m. in. fragmentow poswi((conych problematyce 
ekologicznej. 

Niebanalne Zakonczenie, zawierajqce prob~ okreslenia specyfiki etyki 
biznesu, zdradza preferencje metodologiczne Autora. Istoty etyki biznesu nie 
formuluje on a priori, ale niejako indukcyjnie - na podstawie tego, jak fak
tycznie jest uprawiana. W okresie wielkiej populamosci tej najmlodszej szcze
golowej dyscypliny etycznej mqdrze przestrzega przed przeciqianiem etyki 
biznesu zadaniami przekraczajqcymi jej mozliwosci . 

W og6le Por~bski nie stawia sobie maksymalistycznych celow. Jego spo
kojne rozwaiania dalekie Sq od natrf(tnego moralizatorstwa. Nie straszy, niko
mu nie grozi, ale tei nie rozpala slomianego entuzjazmu. Jui po pierwszych 
stronach lektury wiadomo, ze tym razem niepotrzebna jest czujna nieufnosc 
wobec jakichs "misjonarskich" zapf(dow, ktore spotyka sift niekiedy w podob
nych opracowaniach. Z zaufaniem mozna dac sift poprowadzic tokiem v,rywo
d6w, zdac na kompetencjf( ekonomicznq i etycznq, na znajomosc szerokiego !fa 
filozoficznego omawianych zagadnien. Ksiqzka szybko "wciqga" czytelnika. 
Jest napisana interesujqco, dobrym, przystf(pnym jf(zykiem. Jej Autor szcz~sli
wie uniknql pulapki ogolnikowosci. Liczne przyklady nie tylko ubogacajq jej 
trese, ale majq tei sens edukacyjny. Pokazujq mozliwosc i "oplacalnosc" stoso
wania norm etyki biznesu. Cz~ste nawiqzywanie licznymi cytatami do najnow
szych, wieloj~zycznych opracowan z tej dziedziny bynajmniej nie jest m~czq
ceo Umozliwia zapoznanie sift z trudno dostf(pnq w Polsce literaturq. 

Porf(bski adresuje SWq ksiqikf( "do studentow, biznesmenow, srodowisk 
akademickich, dzialaczy politycznych i samorzqdowych". Chyba nieco na 
wyrost zaklada jednak u nich dobrq znajomosc j~zykow obcych. Liczne zwroty 
angielskie, francuskie , niemieckie, lacinskie trochf( przeszkadzajq w percep
cji tresci. Dodatkowo zaznacza, ie chodzi mu 0 ludzi, "ktorzy wolq pOdrt;:cz
niki zwi((zle od podr((cznikow pozbawionych tej cechy" (Przedrnowa) . Pozo
stajqc wiemy temu zamyslowi, napisal swego rodzaju "Propedeutyk~ etyki 
biznesu". Musial jednak zaplacic pewnq cen(( za t~ zwif(zlosc. Poruszane 
w ksiqzce kwestie - chociai:by zalety gospodarki rynkowej, gospodarcza rola 
panstwa, monopolizacja rynku, teoria stakeholders, reklama, biznes a religia, 
problematyka ekologiczna i wiele innych - doczekaly sit;: juz obszemych 
monografii . Por~bski ialedwie dotknql tych zagadnien. Dokonal raczej 
syntetycznego przeglqdu kompleksowej problematyki etyki biznesu. Ponie
wai: na dodatek uczynil to w spos6b niezwykle zajmujqcy, mozna oczekiwac, 
ze czytelnik sam si((gnie do odpowiednich opracowan szczeg61owych. 
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MI~DZY MORALIZMEM 
A EKONOMIZMEM 

KrzysztoJSikorski OP 

Aniela Dylus, ZMIENNOSC I CIl\GLOSC. 

POLSKIE TRANSFORMACJE USTROJOWE 


W HORYZONCIE ETYCZNYM, 

Centrum im . A. Smitha, Warszawa 1997 

Ekonomieznie dyletaneki moralizm jest rownie odstraszajijcy, 
jak morainic nieezuly ekonomizm. 

Wilhelm Ropke 

Wbrew cia.gJe jeszcze pokutujqcym tu i 6wdzie stereotypom chrzeScija
nin prawdziwie iyj'tcy swoj't wianl. nie jest bynajmniej czlowiekiem oderwa
nym od otaczaj'1.cej go rzeczywistosci, zapatrzonym w zaswiaty i ze wzgard'1. 
odnoszqcym sit( do wszystkiego, co doczesne. Wrt(cz przeciwnie - doswiad
czenie spotkania w Kosciele osoby lezusa Chryst usa jest wezwaniem do gh;
bokiego zakorzenienia takie w tym swiecie. Do tel7o, by go obserwowac, po
znawac rzqdzqce nim mechanizmy i - przemieniac. Swiadectwem konsekwcnt
nej reaJizacji takiej wlasnie bardzo konkretnej wizji chrzescijaI1stwajest naj
nowsza ksiqika Anieli Dylus. 

Pozycji tej moina zarzucic pewien eklektyzm - sHada sit( ona z kilkuna
stu bardzo r6inych, nawet w zakresie formy, artykul6w opublikowanych w ci't
gu ostatnich trzech Jat b'tdz to na lamach prasy (od "Goscia N iedzielnego" po 
"Ethos"), b'1.di tei w r6znych pracach zbiorowych. Ich dob6r nie je s ~. jednak 
w iadnej mierze przypadkowy Temat spaJajqcy je w calosc to postrzegana 
w horyzoncie etycznym problematykazachodzqcych wPol scepo 1989 
roku przemian ustrojowych: politycznych i - nade wszystko - gospodarczych. 

Z calq pewnosciq nie moina natomiast zarzucic jej braku fachowosci w po
dejmowaniu skomplikowanych, a bardzo precyzyjnie nazywanych , problem6w 
naszej rzeczywistosci. Z tego wlasnie wzglt(du Zmiennosc i ciqglosc to ksiqi
ka niezwyczajna. By sit( 0 tym przekonac, wystarczy wziqc do rf(ki kilka do
wolnie wybranych pozycji z zakresu katolickiej nauki spolecznej, kt6r't to 
dziedzinq "zawodowo" zaJmuje sit( Autorka. Wiele tam "og6lnie slusznych" 
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postulat6w czy wznioslych pouczen moralnych. Duzo trudniej znalezc propo
zycje konkretnych rozwiqzan aktualnych problem6w. Jezeli natomiast juz sit( 
pojawiajq, to nierzadko, niestety, majq niewiele wsp61nego z duchem naucza
nia spofecznego Kosciola, a czasami wrt(cz nabierajq charakteru ideologicz
nych, nieodpowiedzialnych propozycji . 0 ile stan ten mozna w pewneJ mie
rze usprawiedliwic, jesli bierzemy pod uwagt( okres przed rokiem 1989, kiedy 
to Kosci61 mial bardzo ograniczone mozliwosci wplywania na rzcczywistosc, 
o tyle staje sit( on razqcy teraz, kiedy KOSci61 nie jest juz w zaden spos6b 
skr((powany w swoim nauczaniu i dzialaniu. 

Katolicka nauka spoleczna to jedna z najbardziej "praktycznych" galt(zi 
teologii. Bezinteresownemu zgh,bianiu Odwiecznej Mqdrosci zawsze pow in
no w niej towarzyszyc podawanie konkretnych wskaz6wek pomocnych w po
deJmowaniu najtrudniejszych nawet zagadnien wchodzqcych w sklad szero
ko poj((tej problematyki spolecznej, polityczneJ i gospodarczej. To wlasnie 
kryterium niewqtpliwie spelnia ksiqzka Anieli Dylus. Doglt(bnq znajomosc 
teoretycznych podstaw refleksji Kosciola na ternaty spoleczne wspiera ona 
nie mniejszq wiedzq dotyczqcq dyscyplin "swieckich", zwlaszcza ekonomii. 
Co wreszcie najistotniejsze - nie unika przechodzenia od teorii do formulo
wania jasnych wniosk6w praktycznych. 

Osiq, wok61 kt6reJ obracajq si(( wszystkie rozwazania, jest konfrontacja 
nauczania spolecznego Kosciola z otaczajqcymi nas, w teJ chwili juz zapew
ne nieodwracalnie (choc jeszcze nie niepodzielnie), ekonomicznymi realiarni 
kapitalizmu. Albowiem "dla gospodarki rynkowej po prostu nie rna alternaty
wy" (s . 8) - jest to jedyny "naturalny", a nie ideologiczny system ekonomicz
ny. Zludzeniem, co wit(cej - zludzeniem sprzecznym nie tylko z duchem, ale 
i z literq nauczania spolecznego Kosciola, jest poszukiwanie "trzeciej drogi" 
pomi((dzy kapitalizmem a socjalizmem: "na rozmyslania wok61 jakiegos ide
alnego ustroju, wymarzonej »trzeciej drogi« po prostu szkoda czasu . Naj wyz
szy czas, aby rozstac sit( z tq kolejnq utopi q" (s. 48). 

Jak najbardziej zasadne jest natomiast pytanie: Jaki kapitalizm? Jest ich 
bowiem wiele: indywiduali styczny i grupowy, wolnokonkurencYJny i mono
polistyczny, anglosaski i nadrenski ... Autorka nie bylaby wierna sobie, gdyby 
ograniczyla sit( tylko do wyliczenia i analizy. Nie - katolicka nauka spoleczna 
ma inspirowac poszukiwanie konkretnych rozwiqzan , a nie pozostawac tylko 
na bezpiecznym poziomie teoretyzowania i oceny. Najwit(kszym grzechern 
popelnianym przez badaczy zajmujqcych sit( w Kosciele zagadnieniami spo
lecznymi jest moralizm : proponowanie rozwiqzan teoretycznie slusznych, ale 
calkowicie oderwanych od rzeczywistosci, nie wspartych rzeteln'l. wiedzq eko
nomicznq. "Brakiem odpowiedzialnosci w stawianiu postulat6w spolecznych 
grzeszq tez niekiedy zaangazowani dzialacze spoleczni, a takze »zawodowi« 
moralisci: etycy, teologowie, przedstawiciele katolicki(;j nauki spolecznej. 
W imi(( braterstwa i carilas wspanialomyslnie, ale za szybko i na cudzy ra
chunek domagaj q sit'( podporzqdkowania czynnik6w gospodarczych temu , co 
ludzkie, osobowe, duchowe. Formulujq wzniosle, ale nierealistyczne zqdania 
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i apele wobec podmiot6w zycia gospodarczego. Pot((piajq bezduszny »swial 
kapitalu« i stajq w obronie pokrzywdzonych. Pod sztandarami pierwszenstwa 
czlowieka przed rzeCZq i pracy przed kapitalem domagajq si~ np. humanizacji 
warunk6w pracy, skr6cenia czasu pracy i protestujq przeciw redukcjom za
trudnienia czy decyzjom 0 likwidacji nierentownych przedsi~biorstw. Prawo 
do pracy rozumiej,! zwykle jako prawo do miejsca pracy. Naiwnie s,!dzq, ze 
bolesny problem bezrobocia rozwiqzq subwencje. Nie zdajq sob ie jednak spra
wy, ze realizacja ich wielorakich zqdan spolecznych zniszczylaby r6wnowa
gt( rynkowq. Pasoiytnicza polityka spoleczna wyczerpuje bowiem zr6dla, z kt6
rych czerpie, podcina wlasne korzenie. ( ... ) Wydaje sit( ze wszyscy »szlachel
ni« moralisci grzeSZq brakiem rzetelnej wiedzy ekonomicznej" (s. 57). 

A wit(c jednoznaczne odrzucenie wszelkich rozwiqzan sugerujqcych p
kid powiqzania z "trzeciq drogq", a w istocie otwartych na quasi-ekonomicz
ne wizje socjalizmu domagajqce si~ daleko posuni~tej inlerwencji panstwa 
w gospodark~. Co jednak jest altematywq? Czy ekonomia "czysta", w kl6rej 
panstwu przypisuje si~ rolt( "nocnego str6za", a wszelki interwencjonizm za
stt(puje wiara w automatycznq, optymalnq regulacjt( wszystkiego przez me
chanizmy rynkowe? 0 ile pomysly "moralistyczne" trqGq utopi q, oderwaniem 
od reali6w, 0 lyle te bliskie duchowi ekonomizmu wykluczajq jakqkolwiek 
refleksjt( moralnq w dziedzinie ekonomii: racje moraine majq zawsze ustt(po
wae wobec ekonomicznych. W praktyce oznacza to zapominanie 0 konkret
nych ludziach - calkowicie bezradnych i zagubionych w zqdajqcej przedsit(
biorczosci, zaradnosci, wyksztakenia i spelnienia wielu innych warunk6w 
gospodarce wolnorynkowej. Trzeciej drogi nie rna - iSlnieje natomiast mozli
wose wypracowania rozwi,!zan znajdujqcych sit( wewnqtrz wolnorynkowego 
kapitalizmu, balansujqcych mit(dzy opisanymi powyzej skrajnosciami mora
lizmu i ekonomizmu. Swiat nie potrzcbuje moralizowania, ale nawet ekono
mia bardzo potrzebuje moralnoSci. Bez moralnosci podawany przez niq opis 
rzeczywislosci jesl niepelny, by nie powiedziec - falszywy. 

lako na najblizszy wskazaniom nauczania spolecznego Kosciola model 
kapitalizmu Aniela Dylus wskazuje na ordoliberalizm - nurt powstaly w po
wojennych Niemczech, zwany tez spolecznq gospodarkq rynkowq. W tym 
ujt(ciu panstwo w pelni wywiqzuje sit( z wyznaczonej mu w nauczaniu spo
leczny m Kosciola roli gwaranta sprawiedliwego podzialu wytwarzanych d6br. 
Panstwo nie jest calkowicie bieme, nie dqzy sit( do wyeliminowania go z zy
cia spolecznego i ekonomicznego. Co bardzo jednak istotne, jego rola nie 
polega na zewnt(trznej ingerencj i w rynkowq gr~ wolnych podmiot6w gospo
darczych. Sprowadza sit( ona jedynie do czynnego zaangazowania w tworzc
nie takich warunk6w prawnych, instytucjonalnych i strukturalnycb, aby efek
tywne gospodarowanie prowadzilo do sprawiedliwego podzialu d6br. Poprzez 
t((pienie praktyk mon opolistycznych, tworzenie infrastruktury, dbalosc 0 sro
dowisko naturalne, politykt( zapraszajqcq do aktywnego uczestnictwa w ryn
ku panstwo osi~a swoje cele: samodzielnose gospodarczq, sprawiedliwe two
rzenie kapitalu, dobrobyt dla wszystkich, a dzit(ki sukcesowi gospodarczemu 
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- wysoki poziom swiadczen socjalnych. Pans two takie w znacznym stopniu 
realJZuje podstawowe zasady nauczania spolecznego Koscio!a: solidamosci 
(nikt znajdujqcy si~ w prawdziwej potrzebie nie jest pozostawiony sam sobie) 
i pomocniczosci (iadna spo!ecznosc "wyisza" nie przejmuje zadan spo!ecz
nOSci "nizszych", 0 ile te radz'lsobie z nimi same). Takiego w!asnie kapitali
zmu potrzebuje Polska AD. 1998. 

Zmiennosc i ciqglosc to ksi'lzka, w kt6rej opr6cz og61nych rozwazan nad 
najbardziej pozqdanym modelem kapitalizmu znajdziemy tez propozycje roz
wi'lzan konkretnych problem6w: sposobu prywatyzacji (Autorkajest zwolen
niczkq prywatyzacji w drodze akcjonariatu) czy kwestii sprawiedliwej p!acy 
(tu sugeruje tzw. p!ac~ inwestycyjn<t). Wszystko w duchu unikania ja!owego 
moralizowania, refleksji "og6lnie srusznych", ale nijak si~ maj'lcych do rze
czywistych problem6w. 

Niew<ttpliw<t zaletq ksi'lzki jest jej profesjonalizm. Aniela Dylus daje si~ 
poznac jako osoba zar6wno swietnie orientuj<tca sif( w realiach ekonomicz
nych, jak i doskonale znajqca refleksj~ teologicznq Koscio!a na tematy spo
leczne. Umiejf(tnie !qcz<tc te dwie dziedziny, wnosi tworczy wk!ad do katolic
kiej nauki spo!ecznej. Zmiennosc i ciqglosc posiada wszakZe jeszcze jedn<t 
niezwyk!q cechf(. Jest ni<t namacalnie wr~cz obecna troska 0 cz!owieka. Kato
lick<\. nauk'l spoleczn'l na ogo! zajmuj<t sit( ksi~ia - st<td trudno nieraz w niej 
o cieplejszq nut~ zainteresowania pojedynczym czlowiekiem, wyczulenia na 
jego male, ale jakie konkretne problemy. Aniela Dylus z kobiecq delikatno
sciq, ale i stanowczo nam 0 tym przypomina. 

KRZYSZTOF SIKORSKI OP, ur. 1969, publikowal w "Znaku", "W drodzc" , "Frondzie" . 

ZAPOMNIANY POLSKI 

OAKESHOTT 


Artur Walek 

Henryk Krzeczkowski, PROSTE PRAWDY. 

SZKICE WYBRANE. 0 HENRYKU KRZECZKOWSKlM, 


Biblioteka "Debaty", Wydawnietwo Ararat, Warszawa 1996, ss. 495 

Tw6rczosc jednego z duchowych ojc6w polskiej prawicy Henryka Krzecz
kowskiego, nazywanego "poiskim Disraelim", ,jednym z intelektualnych fi
larow opozycji", " intelektualistq europejskiego formatu",jest dzis znana chy
ba tylko najwytrwalszym badaczom ostatniego po!wiecza . Wznios!e komple
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menty pod adresem zmarlego w 1986 roku eseisty i tlumacza pojawiajq si(( na 
stronach Festschriftu , jednak na co dzien j ego mysl spoezywa na p6ke z za
s!uionymi staroeiami . Dziclo Krzeezkowskiego nie jest bowiem latwe do przy
swojenia; nie dlatego, iiby pisal hermetyeznie, wr((ez przeeiwnie - byl mi
strzem stylu, ale jego mys]i byfy rzucane niejako na marginesie reeenzji ezy 
felieton6w. Mit Krzeezkowskiego w kr((gaeh mlodyeh "konserwatyst6w war
szawsk ieh" z "Frondy" ezy "Debaty" swiadezy, ze ziamo rzueone ukradkiem 
przynioslo owoe, ale z reeenzjq i felietonem trudno wiese pryneypialny spar 
i Krzeezkowski pozostal raezeJ elementem, jak pisze Marcin Kr6l " tradycjl 
kultury ustnej" (s. 418) opozyeyjnej Warszawy lat 70. i 80 . Bogaly wyb6r 
z kilkuset artykul6w, reeenzji i esej6w,jakie zostawil po sobie Krzeczkowski, 
poszerzony 0 wspomnienia 0 autorze pi6ra m.in. Pawla Hertza, Stefana Ki
sielewskiego, Aleksandra Halla, Marka Jurka i Tomasza Wolka, moze przy
wr6cie tw6re« Po namySle polski emu Zyciu intelektualnemu. 

Krzeezkowski nie byl autorem oryginalnym, jesli rozumiee przez to eh«c 
zaskoczenia czytelnika umysiowq nowalijkq. "Wszystkie no we mysli juz daw
no zostaly wymyslone", pisal, jednak "najwi«kszy banal wzbogacony moim 
doswiadezeniem i znajomosciq doswiadczen innych ludzi jest ciekawszy od 
najnowszego pomys!u" (s. 62). Doswiadczenie bylo dla Krzeczkowskiego cen
tralnq kategoriq poznania, ale podobnie jak dla Oakeshotta nie byio to doswiad
ezenie empirycysty, a raczej proces, dzi((ki kt6remu to, co juz wiemy - banaly, 
kt6rych nauezono nas w szkole - widzimy w nowym swietle. Polskie doswiad
ezenie Krzeezkowskiego sprawiio, ie jego pisanie nie bylo wprawkqz konser
watywnej dogmatyki , ale ZyWq myslq polityeznq, pozwalajqcqzrozumiec i przy
swoie prawdy Burke' a, Krasinskiego, de Maistre'a Polsce lat 70. i 80. 

Zasadniezym doswiadezeniem, wok6i kt6rego skupia si« caia tw6rczose 
autora Polskich zmartwien, jest doswiadezenie troski 0 przetrwanie narodu , ta 
"obsesja" polskiej li teratury. Nie da si(( przed niq ueiec, samj((zykjest sponla
nieznym nosicielem mitu narodowego, jest nie tylko formq, ale i treseiq spe
cyficznie rozumianego swiata, pelnego stereotyp6w i przesqct6w, kt6re two
rZq naSZq toisamose. Pr6ba ueieezki od niego byla w naszej przeszloSci po
szukiwaniem raejonalistyeznej ezy slowianofilskiej utopii , w kt6rej proeesy 
dziejowe konczq histori« Polski raz na zawsze, tworzqe jednq niepodzielnq 
Sfowianszezyzn«, siedemnaSlq republik« sowieekq, ezy - dzis Krzeezkowski 
dodalby pewnie - region federalnej Europy. Istotq tozsamosci narodu Jest bo
wiem jego misja dziejowa. Na seeptyczne usmieszki, Jakie dzis musi budzic 
to poj((eie, Krzeezkowski odpowiada, ie nie moze bye ono pojmowane w ka
tegoriaeh empiryeznej prawdy, kt6rej mozna dowiese rozumowo; to raezej 
prawda 0 eharakterze egzystencjalnym, kt6rej dowodzi si« iyciowq postawq, 
a tej Polakom od XV II wieku nie spos6b odm6wle. 

Nie przez przypadek Krzeezkowski za sw6j najistotniejszy tekst uznawal 
Religijno.5(; Krasinskiego , referat przedstawiony na seminarium zorgamzowa
nym w 1974 roku pod patronatem kardynala Wojtyly. Krasinski (a za nim 
Krzeezkowski) wpi suje histori t; ezlowieka w histori« swi«tq: Boze zamysly 
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wobec ludzkosci s~realizowane przy pomocy narod6w, z kt6rych kaidy otrzy
mal w1asne powolanie . Nar6d jest t~ wit(ziq, "kt6ra umoiliwia czlowiekowi 
realizacjt( jego ceJ6w nadprzyrodzonych" (choc czlowiek wystrzegac sit( po
winien absolutyzowania narodu "jako celu ostatecznego dziej6w czlowieka 
indywidualnego i spolecznego", s. 18). Historia zatemjest odkrywaniem przez 
czlowieka jego miejsca i sensu w planie Stworzenia . Decyduj~ce znaczenie 
rna ciqglosc przekazu, umiejt(tnosc rozliczenia sit( z wlasn~ przeszlosci~ bez 
zrywania z ni~. Jake przyklad podaje tu Krzeczkowski odrodzenie polskiej 
mysli politycznej po regresie, kt6ry nast~il po powstaniu styczniowym. Za
r6wno Dmowski, jak i Pdsudski rozumieli, ie nar6d od czasu rozbior6w ulegl 
nieodwracalnym przeobrai eniom, kt6re wymagaj~ nowych form, nie naru
s zaj ~cychjednak materii narodowej, i dzit(ki temu wsp6Jnym wysilkiem stwo
rzyli nowoczesnego Polaka. Pytanie,jak powt6rzyc ten sukces w czasach PRL
u. powraca \.I' lmlejnych artykulach, najczt(sciej jednak bez odpowiedzi, za to 
z postulatem Odrodzenia polskiej mysJi politycznej. 

Poniewai woJna wola pozwala nam odrzucic otrzymane powolanie, hi
storia j est tei zapisem konsekwencji zlych wybor6w. Wlasnie dlatego u Kra
sinskiego Szatan chce odebrac czlowiekowi swiadomosc historii jako misji 
i oferuje w zamian histori" jako samospelnienie zasJepionego pych~ rozumu. 
Nar6d wyzbywa sit( wtedy swej woJnosci v.ryboru i oddaje sit( we wladanie 
racjonalnej jakoby - koniecznosci . Gdy kr6luj~ procesy, nie rna jui: przykrych 
wspomnien, nie ma pamit(ci , nie ma toisamoSci . Krzeczkowski, prezentuj'lc 
"staroswieck'l powieSc" Angusa WiJsona P6ine wSlawanie, przedstawiaj ~q 
obraz degrengoJady wywolanej postaw'l ahistorycznq, pisze: "W czasach prze
mian, kiedy obumieraj~ stare pojt(cia, a nowe jeszcze nie powstaly C.. )jedy
nym ratunkiem przed wykolejeniem jest trzeZwa ocena wlasnej postawy w re
lacji historycznej. Kiedy wszystko si t( chwieje, tylko historia pozostaje ni eza
chwiana. Oczywiscie, zwracaj~c si t( ku niej po oparcie, dokonujem y wyboru 
jej rozumieni a, ale kai dy taki v.ryb6r jest lepszy od zludzenia, ie sit( istnieje 
poza czasem lub tei ie czas na nowo od nas bt(dzie sit( liczyc" (s. 156-157). 

Pycha rozumu wyzwolonego z wit(z6w transcendentnego powolania ma 
tei swoJe odbicie na plaszczyznie moralnych wybor6w jednostki. Ludzki ro
zum przekonany 0 swoJej sile staje sit( tw6rq kryteri6w moralnych, czego 
konsekwencj~ jest ich calkowita relatywizacja . Krzeczkowski nie wierzy 
w oswieceniowy projekt racjonalnej moralnosci autonomicznej jednostki 
i wskazuje na jego konsekwencj e, z kt6rych naJbardziej jaskraw~jest kolabo
racja intelektualist6w z reiimami totalitamymi. Poniewai zadbaly one 0 swe 
"naukowe" uzasadnienie, intelektualisci mogli iywic przekonanie, ie nie zdra
dzaj~ rozumu, a tylko wystt(puj~ przeciw nieracjonalnej rzeczywistosci. 

Zrnienilo sit( sarno rozumienie powolania intelektualisty. Zawsze byl on 
tym, kt6ry dzi"ki pewnemu dystansowi do iycia politycznego, jaki dawafa 
mu jego zawodowa niezaleinosc i wiedza, potrafil widziec rzeczywistosc 
w perspektywie historycznej . Byl z jednej strony strai nikiem pamit(ci zbioro
wej , chroni~cym j~ przed uroszczeniami polityk6w, z drugiej zas rzecznikiem 
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spoleczenstwa jako calosci przeciw r6znym grupom interesu. Jest w Krzecz
kowskiego wizji intelektualisty cos z nostalgii, z Jakll. jego ulubiony powie
sciopisarz Evelyn Waugh opisuje angielskie elity poczll.tku naszego wieku 
przywilej ekonomicznej niezaleznosci i spolecznego prestizu, ale w zamian
sruzba wsp6lnocie, "ci~zki obowill.zek chronienia i przekazywania wartosci 
stanowill.cych 0 sensie ludzkiego istnienia na ziemi".1 Calkiem inaczej jest 
z dwudziestowieeznym intelektualistll.. Wcill.z ma on dobre samopoczucie 
rzecznika og6lu , z kt6rymjednak nie 11l.czy go juz nic, tudziez mentora polity
k6w, kt6ry zatracil jednak swll. niezaleznose. Wierzll.c tylko we wlasne kry te
ria, ma wlasne interesy do zrealizowania na polityeznym rynku i najcz~seieJ 
zaprzedaje si~ politykom, kt6rzy szybko zorientowali si~, pk latwym do zdo
bycia, a uzytecznym w opanowaniu spoleezenstwa narz«dziem jest zaanga
zowany intelektualista. 

Krzeczkowski nie szez«dzi sl6w krytyki polskim intelektualistom czasu 
komunistyeznej pr6by. Z gl«boko zakorzenionej w Iiberalnym i racjonalistycz
nym mysleniu pogardy dla historii i tradyeji, pyehy i zll.dzy wladzy wyrastaly 
bezplodne kompromisy i jawne apostazje nie tylko w stosunku do powolania 
intelektualisty, ale przede wszystkim narodu ezy wreszeie elementamego zdro
wego rozslI.dku. W swym zaslepieniu intelektualisei nie chcieli uznae faktu 
oczywistego dla wi~kszosci Polak6w, iz grzechem pierworodnym systemu 
byla jego duehowa obcose, narzucony charakter, sprzeeznose z celami naro
duo Zamiast tego remedium na stalinizm miala bye rewizjonistyczna utopia, 
a efektem bylo haniebne milczenie w Grudniu 1970 roku. 

Mimo iz Krzeczkowski potrafil, jak widae, wybuchae oburzeniem, w je
go konserwatyzmie nie bylo nic z ideologicznego zaslepienia. Nie wystrzegal 
si« slowa ideologia, twierdzll.c, ze zycie publiczne musi kierowae si~ "pier
wiastkiem idealnym", ale jego zachowawczose byla raczej dyspozycj<t, sklon
nosci<t, by uZye okreslenia Oakeshotta, do poszanowania tego porzll.dku, kt6
ry istnieje. Byla ona reakcjll. na rzeczywistose, kt6ra obrazala poczucie ladu , 
usilnll. pr6bll. wskazania na lad, kt6ry jednak istnieje, nawet jf:zeli go nie za
uwazamy na powierzchni zdarzen. Stll.d przypominanie 0 powolaniu narodu, 
kt6re prowadzilo i prowadzi go przez dzieje, stll.d wielkie przywill.zanie do 
Koseiola,jedynego straznika tego powolania w ezasach PRL-u, stll.d wreszcie 
"staroswiecki" poglll.d 0 sluzebnej roli literatury. Cala tw6rczose Krzeczkow
skiego pragnie jakby zaprzeczye zdaniu Oakeshotta, ze w rzeczywistosci nie 
proponujll.cej zbyt wielu element6w, do kt6rych mozna bye przywill.zanym 
i darzye je szacunkiem, konserwatywna sklonnose jest slaba bll.dz wr((cz nie 
moze istniee. 2 

Jacek Bartyzel napisal, ze Krzeczkowski m6g1 bye polskim Disraelim, 
gdyby za jego Zycia byla mozliwa prawdziwa polityka polska (s. 428). Mysl~, 

1 eye z eseju Evelyn Waugh, nie wj~czonego do Pros/ych prawd, w: H. Krzeczkowski , Po 
namysle, lnak, Krakow 1977, s. 117. 

2 Por. M.Oakeshott, On Being Conserva/ive, w: Ra/ionalism in Poli/ics alld O/her Essays, 
Liberty Press, Indianapolis 1991, s. 407-408 . 
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ie Jest zupelnie inaczej. Jesli za jeden biegun postawy konserwatywnej uznae 
Disraeliego - pisarza, filozofa i polityka w jednej osobie, to na drugim biegu
nie moina by umiescie konserwatywnego intelektualist(( takiego jak Oake
shott; i jesli takie iywoty paralelne majqjakis sens, to Krzeczkowski byl pol
skim Oakeshottem. Zawsze ubolewat nad tym, ie polska mysli polityczna 
istnieje na marginesie polityki, ie nie stae jej na perspektyw(( przekraczajqcq 
bieiqq chwil((, ie z pomieszania porzqdku teoretycznego z praktycznym nic 
dobrego nie wynika. Dla siebie widziat miejsce po stronie teorii, ale takiej, 
kt6ra szanuje rzeczywistose i od kt6rej polityka mogtaby si(( czegos nauczye 
- takie jest bowiem powotanie intelektualisty. 

ARTUR WOLEK, politolog, doktorant w Szkolc Nauk Spolccznych IFiS PM", publikowal 
w "Tygodniku Powszcchnym", "Univcrsitasic" i "Znaku ". 

MANEAT QUAESTIO 

Piotr Sikora 

Tomasz W~c/awski, SIEC. WYPRAWA PIERWSZA. 

PYTANIE 0 JEZUSA, 


Wydawnictwo Znak, Krak6w 1997, ss. 284 

Quaestio znaczy "pytanie", ale znaczy tei "problem". Finis lectionis, 
maneat quaestio - zdanie konczqce ksiqik(( Tomasza W((cfawskiego moina 
uznae za trafny autokomentarz. Z jednej strony bowiem lektura Sieci, przyno
SZqC odpowiedzi na wiele wainych pytan, otwiera umysl czytelnika na duio 
innych, r6wnie istotnych, a CZ((sto nie dostrzeganych. Z drugiej strony jed
nak, palqcy problem, kt6ry zaistnienie tej ksiqiki moglo rozwiqzae, pozostaje 
nie rozwiqzany. Ale po kolei. 

Siec Jest powiesciq. Przeznaczon<l, wedle samego Autora, "dla poczqtku
jqcych teolog6w i dla wszystkich, kt6rzy chcieliby wiedziee, czym tacy si(( 
zajmuj'l". Spotykamy w niej student a teologii Uniwersytetu Karola w Pradze 
oraz kilkoro historyk6w kultury pracujqcych na tej uczelni, mtodego asysten
ta z Uniwersytetu w Heidelbergu, teolog6w z Rzymu i Konstantynopola. Jest 
chrzeScijanska sekta i "wciqgni((ty" przez niq fan hardrocka. Sq tei: postacie 
bardzo tajemnicze, nie naleiqce do swiata codziennego doswiadczenia zwy

157 



ZDARZENIA - KSL,\ZKI - LUDZIE 

ktych zjadaczy chleba: Stary Profesor i ~ przebywajqca gdzies w Intemecie ~ 
Zofia. No i jest siec ~ ta elektroniczna i ~ jak sit( powoli okazuje ~ rzadziej 
dzisiaj dostrzegana, lecz bardziej realna Prawdziwa Siec Rzeczywistosci (to 
moja prywatna jej nazwa). 

Akcja ksi~zki jest prosta. Dw6m mtodym teologom przytrafiajq siC( po
dobne, bardzo dziwne rzeczy, p6Zniej przypadkiem (7) spotykajq sit( w Inter
necie i nawi~zujtt znajomose; starszy, Karl, postanawia wprowadzic mtodsze
go, Jana, w ~ dla postronnych niezrozumiaty, ale jego pasjonujttcy ~ swiat 
teologii fundamentalnej, wpada tei na pomysl nawittzania kontaktu za pomo
q sieci z innymi , "do kt6rych przem6willew" (haslo opisujttce wspomniane 
wyiej tajemnicze doswiadczenia). Okazuje sit( jednak, i:e nad edukacjq Jana 
czuwa tahe Stary Profesor, Postae-Nie-Wiadomo-Skttd i sprawca niecodzien
nych wydarzen 0 niejasnej naturze. Z kart innej ksiqi:ki, Swiat a 20jii losteina 
Gaardera, przenosi siC( na strony Sieci, zaproszona przez Karla do pomocy 
teologom, Zofia. W miart( postt(pu akcji rozszerza sit( tahe kr~ bohater6w 
"z krwi i kosci" ~ do dyskusji wlttczajtt sit( Teofil z Konstantynopola i To
masz z Rzymu, a w koncu Klub im. Broucka ~ grupa praskich historyk6w 
kultury. W mit(dzyczasie w Heidelbergu wsp6110kator Karla zostaje wci~nit(ty 
przez sektt( "Dzieci Swiatlosci", co bt(dzie miec znaCZqce nast@stwa dla inte
lektualnych poszukiwan bohater6w, a takie dla porzttdku w cyberprzestr.·:eni. 

Fabula Sieci jest jednak znacznie bardziej rozbudowana dzit(ki intelektu
a lnym przygodom bohater6w. Moina powiedziee, ii s~ to rozpisane na glosy 
dzieje trwajttcych od XII wieku po dzien dzisiejszy spor6w dotyczqcych Je
zusa oraz chrzescijanskiego iycia i myslenia. Jest to tei: historia poznawania 
owych dziej6w przez bohater6w ksittiki ~ ludzi na wskros wsp6kzesnych. 
Pytania, jakie sobie stawiaj~ ina kt6re pr6bujtt odpowiadae, Stt pytaniami, 
ktore stajtt przed kaidym konfrontujttcym swojtt wiart( ze wsp6kzesntt po
oswieceniowit kulturtt ~ a dzisiaj taka konfrontacja jest niemal nieuchronna. 
Kim naprawdt( byl Jezus z Nazaretu7 Na ile wiarygodne sit chrzeSc:janskie 
przekazy m6wi qce 0 Jego iyciu i nauczaniu7 JeSli Ewangelie opowiadajq hi
storit( Jezusa inaczej nii wsp6kzesne ksi~iki historyczne, to na czym owo 
ina c z e j polega, czy moina wydobye z nich to, co my nazywamy histori q? 
Jak przekazy 0 cudach maj~ sit( do praw fizyki7 Co syn Marii myslal 0 sobie, 
co czuJ? Zmartwychwstal, ale jak rozumiee ten [akt, klory ponoe wymyka sit( 
historii7 

Przegl~dnitwszy pobieinie Sid;, moina pomyslec, ie jest to nieco fabulary
zowany wyklad wsp6kzesnej teologii fundamentalnej. Zatrzymawszy sit( na 
takim poziomie odbioru, moina by skonczye w tym miejscu recenzjt(, dodajqc 
jedynie oceniajitce stwierdzenie, ie zaprezentowany spos6b przeka7ywania 
wiedzy jest ciekawszy od klasycznego wykladu oraz ie autorowi udalo sit( nie 
splycic zagadnienia i przedstawie w przystC(pny spos6b kawalek wsp6kzesnej 
teologii najlepszego gatunku. lednakie przy takiej interpretacji Sieci zapozna
ne zostaje to, czym w istocie j es t la ksi~ika i czym n i e j est , choe m 0 gl a b y 
bye . 
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Liczne w dzisieJszych czasach, kr'l.i'l.ce po swiecie postmodernistyczne 
idee glosz'l. nieodr6inialnose fikcji od realnosci, rzeczywistosci od jej opisu, 
naka<-ujq pl'!.tae wszystko ze wszystkim, cytowae, parafrazowae, parodiowae, 
jak najcz«sciej wybierae si« na intertekstualne wycieczki; jednoczdnie idee 
te - choe absolutnie tolerancyjne - absolutnie zabraniaj'l. traktowae swiatjako 
istn iej'l.C<t naprawd« calose i brae cokolwiek powainie. Chrzdcijanstwo na
tomiast m6wi, ie swiat jest calosci'l., ale bardzo CZ«sto nie potrafi wskazae, 
jak tajego cz«se, kt6rq moina by nazwae "iyciem", rna si« do drugiej, dajqcej 
si« nazwae "slowem". Ksiqdz W«clawski znany jest z tego, ie pr6buje prze
rzucae mosty pomi«dzy iyciodajnymi prawdami wiary a iyciem wierzqcych. 
Siec jest kolejn'l., specyficznq tego pr6bq. 

Moina czytae Siec jako oddzieln'l. ksiqik«, calkowicie mieszcz'l.c<!' si« 
mi«dzy okladkami. Ale oznaczaloby to jej niezrozumienie. Napisanie Sieci 
jest, w zamysle autora, rozpi«ciem szerszej SIECI prawdziweJ, obejmujqcej 
ludzi , czasy i miejsca, wydarzenia i przedmioty, a takie czasoprzestrzenie 
zawarte w ksi'l.ikach i cyberprzestrzen Internetu. Owo wyjscie ksiqiki W«
clawskiego poza wlasne okladki uzyskane zostaje dzi«ki temu, ie b«dqc jed
nym z w«z16w SIECI zawiera ona w sobie w rozmaity spos6b inne jej w«z1y: 
w znacznej mierze sklada si« z cytat6w z innych ksiqiek; jej bohaterowie S'l. 
nie tylko sob'l., lecz takie reprezentujq i uobecniajq cale grupy ludzi i stojqce 
za nimi tradycje; autor od pocz'l.tku dqZy tei do tego, by czytelnik nie pozostar 
na zewTl'l.trz ksiqiki, wprost zaprasza go do "znalezienia swojego w niej miej
sca". To ostatnie moma uczynie na dwa sposoby: utoisamie si« z Jednq z posta
ci b'!.dZ, zachowujqc dystans, pozwolie Sieci rozswietlie SIEC nas obejmujqC<!.
odkrye zwiqzki naszego iycia z Zyciem innych, z histori'l., z tradycjq skladaj'l.cq 
si« w znacznej mierze z ksiqiek (w tym i z tej napisanej przez W«clawskiego). 
Najlepiej, gdyby moina bylo pol'l.czye te dwa sposoby, ale - z powod6w, 0 kt6
rych niiej - nie wiem, czy dla wszystkich b«dzie to mozliwe. 

Ksiqika W«clawskiego, b«d<l,c tylko jednym z wi(zl6w SIECI, nie zawie
ra wszystkiego - to, co w niej obecne, to rozbrzmiewaj<l,ce na przestrzeni dzie
j6w pytanie 0 lezusa. Leczjest to bardzo waine, moie najwainiejsze pytanie, 
dotyczy one bowiem kaidego na bardzo gl«bokim poziomie. Obszar, na kt6
rym je zadawano i zadaje si« nadal , pokrywa si« z obszarem, na kt6ry dotarla 
Ewangelia. Wok6l tego pytania gromadz't si« wi«c w osobach bohater6w r6i
ne tradycje i nurty chrzescijanstwa: pocz'ttkuj'tcy teologicznie Kosci61 z Eu
ropy Srodkowo-Wschodniej , intelektllalistyczny, sceptyczny i poswi«caj'tcy 
ogromn't cz«se swych sil metodycznym badaniom naukowym Kosci61 nie
miecki, naJstarszy i niezwykle wyczulony na mistyczny wymiar rzeczywisto
sci Kosci6l Wschodni i wreszcie rzecznik umiaru, porz'tdku i r6wnowagi , 
przypominaj'tcy obowi'tzuj'l.ce zasady Rzym. Pytanie 0 l ezusa obchodzi tak
ie ludzi nie zwi<l,zanych bezposrednio z teologi't - czynny udzial w"wypra
wie" bior'!. historycy kllitury Pytaniem tym - a raczej dawaniem na nie jak 
najszybszej i najprostszej odpowiedzi - zajmllj<l, si« tez ci, kt6rych nie obcho
dzi kultura - fundamentalisci z sekty "Dzieci Swiatlosci" 
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Konfrontacja tych rozmaitych nurtow, ich mnieJ lub bardziej udany dia
log oraz umiejscowienie dyskursu w szerszym kontekscie codziennego zycia 
bohaterow stwarza mozliwosc takiego scalenia s!owa wiary i zycia, ktore po
zwoli!oby "uczestniczqcemu" w fabule czytelnikowi odkrye jednose tych 
wymiarow takze w sobie i otaczajetcym go swiecie. T(( mozliwose ksietzka 
W((dawskiego wykorzystuje jednak w stopniu mniejszym, niz mog!aby. Po
wodow tego jest kilka. 

G!owni bohaterowie, ktorzy wypowiadajet sil( w pierwszej osobie, a wi((c 
z ktorymi naj!atwiej jest si(( czytelnikowi identyfikowae, to Jan i Karl. Oby
dwaj Set poczettkujetcy - pierwszy jako student teologii, drugi Jako "dorosly", 
nauczajetcy teolog. Set wi((c predestynowani, by w!asnie przez nich Czytelnik 
Modelowy "znalaz! swoje miejsce w powidci". Niestety, bardzo niewiele 
wiemy 0 tym, by posiadali onijakies zycie poza swoimi studiami. Karl wprost 
si(( przyznaje, ze poch!aniajet go tylko dociekania teologiczne. Jan jest inny, 
wspomina nawet, ze woli rozmawiae z zywymi ludZmi niz z ksietzkami, jed
nakZe w Sieci takich rozm6w jest niewiele. Ze wzmianek m6wietcych, co robi, 
gdy nie studiuje, dowiadujemy sil(, ze pracuje w uniwersyteckiej bibliotece, 
katalogujetc ksietzki (sic!) oraz ze jeZdzi metrem z domu na Uniwersytet i z po
wrotem. Nie wygletda na to, by mia! wielu kolegow (a tym bardziej koleza
nek) alba rodzin((, zeby prowadzi! jakid Zycie towarzyskie, uprawia! sport 
alba robi! cos takiego, co robi tysietce jego rOwidnik6w. Konstrukcja postaci 
bohatera to pierwsze zwyci((stwo rektora seminarium duchownego (kt6rym 
autor by! w chwili pisania ksietzki) nad pisarzem. Jan to idealny wzorzec dla 
kleryka - atrakcyjny, bo jest cz!owiekiem niezaleznym, bez wiszetcej nad g!o
Wet kontroli seminaryjnego prefekta, posiada komputer i dost((p do Intemetu, 
a jednoczesnie jest bezpieczny, bo nie wie nic 0 urokach (i trudach) Zycia 
mogetcych zachwiac jego kap!anskim powo!aniem. Jest w nim wyrazny dy
stans do ludzi "ze swiata", ich zycie i problemy poznaje jedynie z zewnettrz, 
konstruujetC sobie ich obraz w czasie podr6zy metrem. Podobnie jest w wy
padku Karla - jego wsp6tJokator to dla tego doktoranta teologii jedynie " tro
glodyta", niewart kontaktu, dopoki nie zacznie sil( obracae w srodowisku fun
damentalistycznej sekty. 

Taka konstrukcja bohater6w, bye moze s!uszna z rektorskiego, wycho
wawczo-dydaktycznego punktu widzenia, zamyka mozliwose pokazania, jak 
odpowiedz na pytanie 0 Jezusa dotyka prawdziwego, znacznie wszak bogat
szego, swiata. W tym miejscujeszcze wyrazniej ujawnia si(( obszar, ktory Siec 
mog!a "zagospodarowae", a nie zrobi!a tego. 

Z wpJecionych w ksietzk(( teoJogicznych wyklad6w wynika, ze odpowiedz 
na pytanie 0 Jezusa nie moze bye obiektywnie obojl(tna, ze zawsze dotyczy 
pytajetcego w najistotniejszych dla niego wymiarach. Dowiadujemy si(( takie, 
iz w!asnie w ten spos6b opowiadajet 0 synu Mari i Ewangelie i inne pisma 
Nowego Testamentu - przekazujet one to, co istotne dla wiary. W jedneJ ze 
swoich wczesniejszych ksietzek W((dawski m6wi, ze rozumienie jakiejs prawdy 
polega na umiej((tnosci powietzania jej (i to bez specjalnego wysi!ku) z wi((k
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SZq logiczn'l. CafOSCI'l. oraz z wfasnym Zyciem. Powiese jest doskonalym miej
scem po k a za n i a takich zwi'l.zkow czytelnikowi, tak by mogl je zo b a c zy e 
- a wi((c powi'l.zae bez wielkiego wysilku z wlasnym Zyciem. Niestety w Sie
ci nic takiego nie nast((puje. YJYprawa pierwsza. Pytanie 0 Jezusa nie jest wta
jemniczeniem przemieniaj'l.cym egzystencj((. Pozostaje intelektualn'l. przygo
d'l., oddzielon'l. od reszty Zycia. Reszta jest zbyt uboga, by mozna bylo w inte
resujqcy sposob pokazae,jak zmienia si(( w spotkaniu z Slowem obecnym w hi
storii . W realnym Zyciu bohaterow nie ma nic, co czytelnik moglby przylozye 
do swojego realnego zycia w celu zobaczenia w tym ostatnim dzialajqcego 
Slowa. Zamiast tego napotykamy niezbyt dobrze skonstruowany "bajkowy" 
wymiar podrozowania w czasie, ktory w duzej mierze utrudnia "odnalezienie 
swojego miejsca" w Sieci. 

Bye moze i tutaj rektor i wykladowca zwyci((zyli pisarza. W swojej obec
nej formie Siei; nadaje si(( bowiem bardzo dobrze na lektur(( dla studentow 
kursu teologii fundamentalnej: jedni mog'l. przeczytac wszystko, zas leniwi 
tylko "''YT'oznione graficznie oraz odpowiednio zatytulowane wyklady i na
uczye si((, czego trzeba. Inaczej wszyscy musieliby przeczytac calose, prze
myslec j'l. uruchamiajqG wyob rain i((, ktos moglby nic nie zobaczyc, a ilose 
mozliwych interpretacji znacznie by wzrosla (i trudno byloby mowie 0 tej 
wlasciwej). Zdaj« sobie spraw((, ze dla pisarza bylyby to ci((zkie zarzuty, jed
nakze w wypadku wykladowcy swiadcz'l. raczej 0 dobrej znajomosci swoich 
uczniow. Znajomosc ta pol'l.czonajest z lekk'l. ironi'l., ktora przejawia si(( chocby 
w takim zabawnym fragmencie ksi'l.zki (znajduje si(( on na stronach 82-83 
i jest skierowan'l. do czytelnika uwag'l. na temat nietypowej konstrukcji jedne
go z wykladow): "Tym zas, ktorzy zacz((li czytanie od tego miejsca, uprzej
mie wyjasniam, ze materia! odcinka trzeciego zaczyna si(( juz na stronie 70 
i sklada si(( z trzech listow skierowanych do lana przez Zofi((, Teofila i Toma
sza ." Owo ironiczne poczucie humoru dochodzi w Sieci do glosu jeszcze nie 
raz. Autor na przyklad wklada w usta Teofila rozwazania napisane przez sie
bie samego w innej ksiqzce, po czym kaze pozostalym bohaterom "chwil(( 
milczee pod wrazeniem tych slow". 

Pomimo swoich niedostatkow Sid: jest jedn'l. z najbardziej interesuj'l.cych 
i wartosciowych ksi'l.zek, jakie s'l. dost((pne na polskim rynku ksi«garskim. 
Przedstawia w ciekawej formie problemy, ktore powinny obchodzie kazdego 
chrzeScijanina juz w okolicach matury. Ponadto - poniewaz autor, Jako byly 
rektor seminarium, zna n1ew'l.tpJiwie swoich podopiecznych - w konstrukcji 
Czytelnika Modelowego objawia mentalnosc i horyzonty przyszlych polskich 
ksi((zy - rzecz nie tylko ciekaw'l., ale i wazn'l. dla tych, ktorym Koscio! jest 
drogi. W koncu, co najwazniejsze, jest pierwszym krokiem na bardzo trudnej 
drodze po k a z an i a tego, 0 czym mowi teologia. Drog« t'l. koniecznie trzeba 
przecierae, a od bardzo dawna nikt ni q nie chodzit. 

PIOTR SIKORA, ur. 1971, absolwcnt tco\ogii PAT i filozofii UJ, doktorant filozofii UJ , 
publikowa! w "Tygodniku Powszechnym" i "W drodzc". 
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POSTMODERNISTYCZNY 

KANON 


Krzysztof Unilowski 

POSTMODERNIZM. ANTOLOGIA PRZEKLADOW, 
wybral, opracowal i przedmowl! opatrzyl Ryszard Nycz, 

Wydawniclwo Baran i Suszczynski, Krakow 1997, ss. 574 

Do j((zyka polskiej humanistyki termin "postmodemizm" przeniknitl do
piero na przelomie lat 80. i 90. Poczittek dal Stefan Morawski szeregiem arty
kul6w tyczitcych mysli filozoficznej, estetycznej , zjawisk artystycznych ko
jarzonych z tym poj((ciem. Awangardowe sympatie sHonily zresztc!' autora do 
zajC(cia stanowiska nieeh((tnego komentowanemu ruchowi, oskarzenia go 0 po
chopne odrzucenie modemistycznego dziedzictwa, 0 konfomlizm wzgl1;.dem 
wszechwladnej kultury masowej. 0 wyst<tPieniach Morawskiego warto pa
miC(tac, p6Zniejsze bowiem polemiki z postmodemizmem wynikaly ze zgola 
odmiennych przeslanek. Nie 0 zarzucenie nowoczesnych ideal6w tym razem 
chodzilo, leez 0 domniemane zagrozenia dla tradyeji i tozsamosci rodzimej 
kultury. 

Za Morawskim temat postmodemizmu podj((Ji autorzy uczestniczitey 
w projekcie badawezym Instytutu Kultury PAN. Ksiitzki zbiorowe z selii Wok61 
przelomu postmodernistycznego, artykuly na lamaeh "Sztuki i Filozofii " ezy 
"Kultury Wsp6lczesnej", tomy indywidualne pozwolily zainteresowanym bli
zej poznac dorobek Lyotarda, Baudrillarda, Virilio, Olivy, Vattimo, Baumana 
i innych. Sw6j udzial lllialo r6wniez srodowisko literaturoznawcze, zaintere
sowane nowszymi orientaejami badawczymi: poststrukturalizmem, dekon
strukcjonizmem, intertekstualnosei<t, feminizmem, nowym historyzmem. 
o Derridzie pisali g16wnie teoretyey literatury, w czym zresztc!' nie dziwnego, 
zwazywszy na znaczenie Derridianskich inspiracji dla literaturoznawstwa. 

Autorzy wsponmianyeh artykul6w przede wszystkim omawiali wybrane 
stanowiska i koncepcje. Czasem zdobywali si (( na polemik((. Dotychczasowa 
historia polskiej debaty wok61postmodemistycznej to prawie bez wyjittku hi
storia rec e p c j i swiatowych dyskusji, co czytelnikowi nasunC!.c moze mysl , 
iz chodzi tu 0 problematyk((, owszem, istotn<t, aleJedynie dla kultury i samo
swiadomosci zachodniej. 
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Nie sposob pominqe jeszcze jednego srodowiska, od wspomnienia ktore
go nalezaloby w!asciwie zaczqe. Szczuplemu gronu anglist6w zwiqzanych 
z redakcH "Literatury na Swiecie" przypad!a zas!uga przyswojenia polskiej 
publicznosci amerykanskiej prozy postmodemistycznej lat 60. i 70. John Barth, 
Donald Barthelme, Robert Coover, Walter Abish, Harry Mathews, Willi am 
Gaddis, Thomas pynchon, Gilbert Sorrentino, Raymond Federman, Steve Katz, 
Ronald Sukenick - te nazwiska zdqzylismy poznae jeszcze w poprzedniej 
dekadzie . Tlumacze i krytycy z " Literatury na Swiecie" postrzegali wpraw
dzie postmodemizm jako wewn«trzn q spraw« literatury anglojt;zycznej, jako 
zjawisko w pewnym stopniu zale:i:ne i wt6me wobec europejskiej neoawan
gardy, ale tez dla polskich czytelnikow prezentacje te mialy duze znaczenie. 
Wyznaczyly swoisty wzorzec Iiterackiego postmodemizmu. 

Na nadwislanskim gruncie wiedzie nasz terrnin dose dziwny zywot. La
two sit; nan natknqe, czy to w obiegu publicystycznym i krytycznym, czy na
ukowym. Wszelako przesadq byloby twierdzenie 0 modzie na oznaczane nim 
zjawiska . Wrt;cz przeciwnie, poplaca (wit;c jest w modzie) ich dezawuowa
nie, gromkie pomawianie postmodemizmu 0 negatywizm, relatywizm, per
misywizm, nihilizm, tudziei wiele innych grzechow. przy takiej okazji latwo 
przystroie sift w tog" straznika tradycji, tozsamosci, godnosci osoby, aksjolo
gicznego ladu. W najlepszym wypadku postmodemizm przedstawiany bywa 
jako "wyzwanie", z Jakim trzeba si« uporae i (skutecznie) je przezwycit;zye. I 
Dziwna to rzecz, trudno bowiem wskazae srodowisko intelektualne czy arty
styczne, kt6re zjakkolwiek rozumianym postmodemizmem by si« Identyfi
kowalo. Ajednak widmo postmodemizmu krqzy jakoby nad Polskfl, sp"(dza
jqC sen z powiek tzw. neokonserwatystom (pisz" "tzw.", bo trudno w jednej 
szufladzie pomiescie eselstyk" Ryszarda Legutki i, dajmy na to, "integryst6w" 
z pisma "Fronda"). W istocie neokonserwatyzm wymierza razy szeroko idose 
swobodnie pojmowanej nowoczesnosci, sytuujqC postmodernizm w pozycj I 
paradoksalnego spetnienia liberalno-racjonalistycznych projekt6w. Wizja groz
nego przeciwnika jest zresztq tej opcji potrzebna jak powietrze2 

Ktopot w tym, iz postmodernizm to znacznie wit;cej nii pewien program 
artystyczny. Wi"(cej nii. okreslona filozoficzna koncepcja czy swiatopoglqdo
wa postawa. Owszem, poj"(cie wyroslo z amerykanskiej krytyki literackiej, 
objt;!o tendencje filozoficzne podejmujqce spor z metafizycznq tradycjq (fran
cuska filozofia r6inicy), wszelako dzis tyczy tak szerokiego spektrum zja
wisk, iz nie spos6b przypisae mu jednoznacznego ideowego oblicza. W slad 
za tym postmodernizm urasta do rangi poj"cia oznaczajqcego calose dzisiej
szego iycia artystycznego, intelektualnego, spotecznego. Obejmuje wiqzkt; 
zr6znicowanych i zdystansowanych wobec siebie ideowych projekt6w, po-

I Postm odernizm. Wyzwanie dla chrzeScijaristwa to tytul pracy zbiorowcj pod rcd. Z. Sa
rciy (Poznan 1995) . 

2 Na antypostmodcrnistyczn'l kampani(( ncokonserwatystow odpowicdziat M. Wilczynski 
w artykulach: Antyposlll1odemizm polski, " Czas Kultury" 1994, nr 5-6; £gzorcysci i demaska
IOrzy. Neokonserwatyzm polski wobec kultUlY ponowoczesnej, "Czas Kultury" 1996, or I. 
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staw badawczych, praktyk artystycznych, ekonomicznych, politycznych, na
wet edukacyjnych. Choc postmodemizm poddaje krytyce poj((cie "historii", 
moina by sytuowac nasz tennin w porzqdku periodyzacyjnym jako operacyj
nq (prowizorycznq?) nazw(( r6inicy mi((dzy xrx- i XX-wiecznq nowocze
snosciq a ostatnimi dwiema czy trzema dekadami konczqcego si\( stulecia. 
Upraszczajqc, postmodernizm to miano naszej wsp6lczesnoSci. Nie dziw, ii 
trudno zwi((zie scharakteryzowac czy ideowo rozpoznac tresc tego poj((cia . 

Postrnodernizrn, monumentalna antologia przek1ad6w w wyborze i opraco
waniu Ryszarda Nycza pojawi1a si (( w szczeg6lnym momencie w dziejaeh wo
k6ipostmodemistyczneJ debaty w Polsce. Redaktor zamiesci1 w tomie rozprawy 
myslicieli kojarzonych z tq tendencjq (Lyotard, Denida, Rorty). Da1 przykiady 
postmodemistycznej refleksji w r6znych dyscyplinach wiedzy: historiografii 
(Ankersmit), socjologii (Baudrillard, Bauman, Featherstone), antropologii (Ge
ertz, Clifford). Przedstawi1 wreszeie znaCZqce om6wienia postmodemistycznej 
praktyki literackiej (McHale, Hutcheon) i artystycznej (Krauss, Welsch), a po
nadto wypowiedz tyCZqCq relaeji mi\(dzy feminizmem a poslmodernizmem 
(Owens), tudziez syntetyczne om6wienie swiatowej debaty (Huyssen). 0 tr6j
czlonowym podziale tekst6w, zgrupowanych w bloki poswi((cone filozofii i es
tetyce, socjologii i antropologii , literaturze i sztuce, zdecydowala nie tylko sarna 
specyfika tych dyscyplin . Podzia! taki odpowiada z grubsza trzem najwazniej
szym wqtkom w postmodemistycznej debacie, dotyczqcym postmodemizmu fi
lozoficznego, "postmodemizacji" zycia spo!ecznego i naszej codziennosci, wresz
cie - postmodemizmu w literaturze i sztuce. Chodzi10 zarazem 0 przedstawienie 
w tomie szerokiej panoramy intelektualnej, 0 podkreslenie znaczenia namyslu 
nad postmodemizmem w rozmaitych dziedzinach wiedzy, 0 to, by "przekonac 
nawet zdecydowanie niech((tnych postmodernistycznym idea10m - 0 niema1ej 
odkrywczosci proponowanego punktu widzenia" (Przedrnowa, s. 20). Takie in
tencje antologi\( Nyeza ezyniq g!osem w polskim "sporze 0 postmodemizm", 
g10sem upominajqcym si(( 0 rang\( zjawiska. Sqdz(( jednak, ze - jak zawsze 
g10s ten przekona juz przekonanych, pozostawiajqc innych oboj((h1ymi. 

Omawiana ksi'l.Zi<a nie odegra raczej roli tomu w p row a d zaj qee g 0 czy
telnik6w w niuanse swiatowych dyskusji. Trudno zresztq mniemac, by akurat 
takie ambieje przyswieca!y redaktorowi. Postrnodemizm wymaga odbiorcy 
o sporym przygotowaniu i doswiadczeniu lekturowym3 wielce tu przydatnym, 
by r6znicowac poszezeg6lne koncepcje i nie gubic Z oczu faktu, ii obeujemy 
nie z systematyeznym wykfadem, leez z pro p 0 z y c jam i , tak problemowyeh 

J Nawiasem mowi'l,c, 0 siabosci polskicj rcflcksji nad zagadnicnicm swiadczy rownici 
nicdostatck wartosciowcj propcdcutyki. Mankamcntcm monografii Bogdana Barana (Pos/
modernizm, 1992) jest dziwaczna manicra stylistyczna i tcnninoiogia (np. oslawione "pis" 
i "czyt" jako odpowicdniki francuskich "ecri/ure" i "Iec/ure"). Za wartosciowc wprowa
dzcnie we francusk'l, filozofi," r6Znicy wypada uznac przcklad znakomitcgo podr~cznika Vin
centa Dcscombesa (To sam a i illlJe, 1996). Wa10rami propcdcutycznymi wyroinia s i ~ ksi'lz
ka Krystyny Wilkoszcwskicj Wariacje na pos/modernizm (1997), choc jej czytclni czy za
si~g moic ograniczyc fakt wydania w specjalistyczncj, naukowcj oficynic. 
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uj~6 i terminologicznych uscislen, jak zastosowania postmodemistycznej "me
tody" w rozmaitych dyscyplinach humanistycznych. 

Cele redaktora Poslmodernizmu byry inne: "refleksja nad postmodemi
zmem rna obecnie poza sobq nie tylko okres ekstensywnego rozwoju, ale i fa
z~ krystalizacji podstawowego repertuaru stanowisk, ktory obecnie podlega 
raczej uszczegolowieniu, moderowaniu czy intensywnemu eksplorowaniu 
anizeli radykalnej krytyce i wypieraniu przez idee istotnie nowe. Swiadczy 
o tym wymownie ustalenie si~ swego rodzaju kanonu - »obowiqzkowo« przy
wolywanego korpusu tekstow oraz zawartego w nich zespolu koncepcji C .. ). 
Zadaniem nmieJszej antologii jest wlasnie prezentacja owego »kanoniczne
go« obrazu w zasadniczych przynajmniej rysach" (Przedmowa, s. 8). 

W odroznieniu od wczeSniejszych antologii, skupionych na wybranym 
wycinku postmodemistycznej debaty \ tom pod redakcjq Ryszarda Nycza pra
gnie zda6 spraw~ z jej rozmaitych wqtkow, przyporzqdkowujqc prezentowa
nym autorom okrdlony wklad w jej rozwoj. Chodzi tedy 0 glosy, ktore oka
zary si(( wazne i inspirujqce rowniez poza obszarem macierzystej dyscypliny. 
Chodzi takie ozakrdlenie pola odniesienia dla rodzimej refleksji, 
przedstawienie koncepcji, ktore zach~cajq i uprawomocniajq szczegolowe do
ciekania. Konstruowanie "kanonu", rzecz jasna, nie moze bye przedsi~wzi((
ciem arbitralnym. Propozycja Nycza w duzej mierze potwierdza "kanon" juz 
istniejqcy - ten,jaki si(( ustalil w toku swiatowej debaty i znalazl odbicie row
niez w polskiej recepcji. Czolowe miejsca na liscie autorow najcz((sciej oma
wianych i cytowanych przez naszych uczonych zajmowalyby nazwiska te 
same, jakie znajdujemy wantologii. 

Idea reprezentatywnej panoramy musiala wszakze wejsc w konflikt z in
nym zamiarem -- wypetnienia luki w tlumaczeniach klasykow postmodemi
zmu. Liczba owych tlumaczen jest stosunkowo skromna, totez skladajq si(( 
one na obraz szczqtkowy, a w kazdym razie - fragmentaryczny. Swiadomosc 
lakiego stanu rzeczy sklaniala do wyboru prac dotqd nie tlumaczonych, z ko
lei zamiar przedlozenia tekstow najwazniejszych w paru wypadkach zmusil 
do si((gni((cia po artykuly znane juz polskiemu czytelnikowi (esej Habermasa 
zostar opubJikowany juz po raz trzeci - i w trzecim z kolei przekladzie5). Jed
no zresztq jest pewne: zadna, nawel najstaranniej opracowana i reprezenta
tywna antologia nie wypetni przekladowej luki. Moze tylko oddzialywac po
srednio, nieJako podsuwajqc sugestie tlumaczom (i wydawnictwom). Bo pro

4 lob . Nowa proza amerykarlska. Szkice kl:vtyczne, wybral, opracowal i wst«pem opatnyl 
l . Lewicki, Warszawa 1983; Postmodernizm - kultura wyczerpania?, oprac. M. GiZycki, 
Warszawa 1988; Poslmodernizm a fllozofla. Wybor leks low, pod rcd . S. Czcmiaka i A. Sza
haja, Warszawa 1996 (tu rownieZ komentarze i omowienia polskich uczonych). 

5 Szkic Jiirgcna Habermasa Modernizm - niedokoticzony projekl po raz pierwszy byl prc
zcntowany w trumaczcniu A. Soboty w "Odrze" (1987, nr 7-8; tu odmienna wcrsja tytulu : 
Modernizm - niedopelniony projekl). Po raz drugi w antologii Postmodernizm a fllozofla 
(pncklad O. Oomagaty, wcrsja tytulu Moderna - lIie dokonczony projekt). W antologii Ny
cza nowc tlumaczcnic zaproponowala M . Lukasiewicz. 
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blemu nie rozwiqzuje rawniei: wcale pokazna juz liczba poswi~conych wy
branym zagadnieniom i autorom omawien piara rodzimych badaczy. 

Populamose wspomnianego szkicu Habermasa daje do myslenia . Posia
da on duZy walor "antologijny" - to jedno z wazniejszych wyst<\pien na temat 
postmodemizmu mysliciela identyfikowanego z wczeSniejszil fOlmacjil. Szkic 
ma tez wartose historycznil: wywolal spektakulamy spar mi~dzy niemieckim 
filozofem a Lyotardem, samo zas rozpoznanie w postmodemizmie konserwa
tywnej reakcji na nowoczesne idee okreslilo na dlugie lata spos6b postrzega
nia trendu w krajachj((zyka niemieckiego . Jednakze, jak moiemy dowiedziec 
si(( skildinild: "Po latach swoje zarzuty, zrodzone z obserwacji nowych ten
dencji w architekturze, Habermas zweryfikowal, a po cz((sci wycofal."6 Cha
rakterystyczne, ii: Modemizm - niedokonczony proje/a rozpoczyna antologi(( 
Nycza, otwieraj'lc tu pole debaty. W tomie pod redakcjil Czemiaka i Szahaja 
bylo inaczej: szkic Habermasa, wbrew chronologii, zamykal cz((se prezenta
cyjnil. Zamieszczenie krytycznej wypowiedzi w wyglosie dyskusji z pewno
SCiil nie bylo przypadkiem. SkoJarzenie - w celu zdeprecjonowania trendu 
postmodemizmu z konserwatyzmem dla polskiego czytelnika moze si~ zresz
til okazae pouczajilce. Przywyklismy bowiem w konserwatyzmie widziee ra
czej najzarliwszego przeciwnika postmodemizmu z Jego pol i ty c Z11 ym i po
stulatami decentracji , swobody, tolerancji i r6znorodnosci . To jeszcze j eden 
przyczynek do woiosku, iz wszelkie praby politycznego rozpoznania zjawi
ska uznae wypada za niefortunne, bo redukcyjne. 

Nycza interesuje przede wszystkim to, co ponowoczesna humanistyka 
ma do powiedzenia 0 nowoczesnosci. Nic dziwnego, redaktor tomu jest wszak 
historykiem XX-wiecznej (en masse modemistycznej) literatury, doskonale 
swiadomym, iz postmodemistyczna perspektywa otwiera szans(( calosciowe
go uj((cia J Wszelako trudno okreslic jednoznacznie relacj(( mi((dzy modemi
zmem a postmodemizmem. Krytyczna analiza modemistycznej episteme pa
radoksalnie czyni postmodemizm h ip ermod ern izmem, nad s w i adomo
sci il wczeSniejszego okresu. Postmodemizm niekoniecznie jest irracjonalny, 
co ch~tnie mu si(( zarzuca. Ajui na pewno nie jest takim postmodemizm filo
zoficzny, gdy nowoczesny rozum dokonuje tu analizy swoich aporii. ldile da
lej, idea posthistorycznosci nie oznacza wykroczenia poza obszar nowocze
snej historii, leez podeJmuje problem granicy tej strefy. W literaturze i szluce 
intertekstualna odpowiedz na dylematy zwiilzane z mediatyzaeh i przedsta
wianiem prowadzi nie tyle do zerwania z modemi zmem, co uchyla diagnozt:; 
kryzysu (np. kryzysu przedstawiania) . 

Nie mysl(( polemizowae z dokonanym przez Nycza wyborem prac. Uwa
zam go zresztil za fortunny i uzasadniony. Wszelako w jednym wypadku od
ezulem spory niedosyt. W " czt:;sci Iiteraturoznawczej" zabraldo mi fragmentu 

6 U. Wittstock, WiecZIlQ gra (Poslmoderllizm w lileralurze niemieckie)), przcl . A. Majkic
wicz, "FA-art" 1996. nr 3, s. 102. 

7 Zob. R. Nycz, J~zyk modernizmu. Prolegomena hislorycznolilerackie, Wraclaw 1997. 
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lrzeciej , obok rozpraw McHale'a i Hutcheon, waznej ksi~zki z lat 80.0 prozie 
postmodernislycznej. Mysl« 0 pracy Aliena Thihera Words in Refleclion. Mo
dem Language Theory and Pos/modern Fiction (1984). Rozumiem ogranicze
nia zwi~zane z obj~tosci~ tomu, s~dz« jednak, iz dla fragmentu tego studium 
w antologii miejsce mog!o si« znalezc, zwarywszy, ze przedrukowany rozdzial 
pracy Lindy Hutcheon byljuz publikowany w "Pami«tniku Literackim" (1991, 
z. 4). Ksi~zka Thihera spotkala si« wpra wdzie z po lemik~ Hutcheon, wytyka j~
cej autorowi, ze nadmiernie upodobnil proZ(( postmodernistyczn~ do neoawan
gardowej 8 Punkt widzenia Thihera nie wydaje si(( mimo wszystko bezzasadny, 
zwlaszcza w odr.i.csieniu do wczesnego amerykanskiego postmodernizmu z lat 
60. i 70 ., ch«tnie odwoluj~cego si« do dokonaI1 neoawangardy. Polski czytelnik 
wyniesc moglby z lektury Thihera tym wi((ksze pozytki, iz w naszym kraju 
oddzialywaj~ce hamuj~co lokalne uwarunkowania przyczynily si(( tak do sp6Z
nionego startu literatury 0 cechach postmodernistycznych,jak tez do nalozenia 
na siebie i wspolwyst((powania obu odmian postmoderni zmu: "wczesnego" 
krytycznego, autoref1eksyjnego, nawi~zuj~cego do doswiadczen nowator6w, 
oraz "p6Zniejszego" - si((gaj~cego raczej do tradycyjnych konwencji. 

Antologl« Nycza zamyka obszema, licz~ca prawie trzysta pozycji, biblio
gratia publikacji w j((zyku polskim podejmuj~cych problematyk(( postmoder
nizmu. A przeciez niepelna to lista. Nalezaloby j~ rozszerzyc r6wniez 0 szcze
g610wy wykaz zawartosci licznych w tym zestawieniu tom6w zbiorowych. 
MnieJ wi((cej polowa z wymienionych w bibliografii pozycji to rozprawy oraz 
artykuly polskich uczonych i krytyk6w. Odkladaj~c Pos/modemizm, pomy
slalem tedy, jak m6g1by wygl~dac podobny tom z wyborem szkicow pi6ra 
rodzimych autorow Nie, nikogo nie namawiam do wydania takiej ksi~iki 
chodzi wszak 0 teksty latwiej b~dz trudniej, ale przeciez dost((pne dJa zainte
resowanych czyteJnik6w. Konstruowanie owej hipotetycznej antologii zdalo 
mi si(( ciekawym i pouczaj~cym cwiczeniem. Otwierac j~ winien zapewne 
obszemy szkic Stefana Morawskiego Komenlarz do kweslii pos/modernizmu. 
A dalej? Dalib6g, nie wiem. Choc ilosciowo obfita, polska debata zdaje si(( 
intelektualnie skromna 9 Antologia pod redakcj~ Ryszarda Nycza moze dac 
noW)' lmpuls dyskusjom, a przede wszystkim, stanowi~c dla stron wainy punkt 
odnieslenia, zapobiegac pochopnym uproszczeniom i uog61nieniom, trywia
lizacjom czy karykaturalnym opisom zagadnieI1. 

KRZYSZTOF UNILOWSKI, uc 1967, badacz litcratury, krytyk, prozaik . Rcdaktor kwartal
nika "FA-art". 

8 Zaznaczmy jcdnak, ii ksi'lzka Lindy Hutcheon A Poetics o/Postmodernism (1 988) wzbudzila 
nic mniejszc kontrowersj c, choc zastrzcienia byly odmicnnc. Zob. S. Eile: Poslmodernizm: prze
dluienie czy opozyc}a wobec modernizmu, w zbiorzc: Klyzys czy przelom. Studia Z leorii i hislo
rii /ileralwy, pod rcd. M. Lubclskicj i A. Lcbkowskicj, Krakow 1994, s. 310-313 . 

9 Niczwyklc kryl ycznic (a krytyka to, njestcty, zasluzona) 0 polonistycznej i krytycznoli
tcrackicj rcflcksji tYCZ'lccj postmodcrnizmu pisal ostatnio G. Wolowiec: Recepe}a poslmo
dernizmu w po/sh e} laytyee i pub/icystyee iileraciciej. Ws lqJne rozpozllania, "Kultura Wsp61
czcsna" 1996, nr 3-4. 
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JAKIPO co 

CHRZl\SZCZ BRZMI 


W TRZCINIE? 

Stephen Hart, MOWA ZWIERZAT, tlum. Jerzy Proszyr'iski, 

Pr6szyiIski i S-ka, Warszawa 1996, SS. 123 

Ksi'lzeczka,o ktorej chcf( napisac, traktuj e 0 "mowie" naszych mniejszych 
braci. Piszl( "ksi'lzeczka", bo jest ona niezbyt duza, niezbyt gruba i niezbyt 
cif(zka w podwojnym rozumientu tego slowa. Skierowana jest do doroslych, 
ktorzy pragn'lposzerzyc swoje horyzonty, i do nastoletnich "uczonych". Zwra
cam uwagf( na Mow~ zwierzql, rozpoczyna j 'l.C'l. serif( "Scienti fic American i Fo
cus", bo mam nadziejf(, ze ow pomysl wydawniczy wypdni lukf( pomif(dzy 
"cil(zkimi", mniej-populamo-wil(cej-naukowymi ksi'l.zkami a landrynkowy
mi powieSciami dla mlodziezy. Filozofuj'lcy dziesil(ciolatek 0 zacif(ciu przy
rodniczym w ksil(gamiach znajduje dla siebie niewiele. Owszem, takich na
stolatkow - z naszej winy - nie jest duzo, totez chwall( tutaj inicjatywl( wy
dawnictwa Proszynski i S-ka. Moze chociazby odrobinl( trudniej nam bl(dzie 
stf(pic wrazliwosc i ciekawosc i;wiata naszych dzieci? 

Wlasciwie chyba dopiero wtedy, gdy obserwujemy zwierzl(ta, uderza nas 
ogromny wplyw ludzkiego jf(zyka na nasz sposob myslenia. W jakiej mierze 
Udli to w og61e mozliwe) jestesmy w stanie pamil(tac wydarzenia, ktore na
st'lpily, zanim poznaJismy s!owa opisuj'l.ce te wydarzenia? Nasza zdolnosc do 
symbolicznego ujmowania rzeczywistosci w miarl( nauki j((zyka wzrasta tak 
szybko, ze mamy sklonnosc do zapominania 0 romicy mil(dzy symbol em a rze
czywistosci'l.. Nasz jf(zyk to my. Nic zatem dziwnego, ze 0 porozumiewaniu 
sil( zwierz'l.t myslimy w kategoriach jl(zyka ludzkiego. 

Do czego moze prowadzic tendencja uznawania naszego jf(zyka za naj
wamiejszy, powie nastf(puj'l.ca historia . By! sobie kon 0 imien iu Hans ijego 
ambitny wlasciciel, ktory postanowil, ze nauczy swego podopiecznego pod
staw artytmetyki. Jak postanowil, tak i zrobil. Po pewnym czasie pojf(tny Hans 
potrafi! odejmowac liczby dwucyfrowe, grzebi'l.c przedni 'l. nog'l tyle razy, ile 
wynosil wynik. Hans mylil sil( rzadko. POlrafi! nawet odpowiadac na pytania 
osob postronnych, nie widz'lc swego trenera . Znalaz!o sil( jednak dwoch nie
dowiarkow, ktorzy na jednym z pokaz6w przeprowadzili test, ktory mia! "roz
!oZyc" konia. Trese zadania znali tylko dwaj testuj'lcy (chodzi!o 0 to , zeby ani 
trener, ani nikt z widz6w nie mog! podpowiadac) , no ikon . Hans, kloremu 
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jeden z przeprowadzajqcych eksperyment m«zczyzn wyszeptar polecenie do 
ucha, a nast«pnie usunqt si« z pola widzenia, udzieli1 prawidrowej odpowie
dzi I Kiedy jednak nast«pnym razem szepCZqcy postawir przed Hansem zada
nie, kt6rego treSci nie znar nikt inny, nawet drugi testujqcy, kon, straciwszy 
z ocm (takjak i poprzednio) m«zczyzn« zadajqcego pytanie, zaczqt si« mylie 
i "strzelae" na oslep, grzebiqc kopytem najdziwniejsze odpowiedzi. 

Na czym polegata "tajemnica" Hansa? Kon, owszem, nauczyl si« rozu
miee, ale nie ludzkq mow«, lecz mow« ludzkiego ciala. Dotqd tupal nogq w od
powiedzi, dop6ki j«zyk ciara trenera, ba, przypadkowego widza znajqcego od
powiedz, nie przekazal mu (w tym drugim wypadku - bezwiednie) informacji, 
ze osiqgnqr wrasciwqliczb« tupni«c. Konia Hansa, mistrza nad mistrzami w ro
zumieniu j«zyka ciara, ludzie nazwali "oszustem" (co mowiono 0 trenerze nie 
b«d« tutaj przytaczac). 0, ludzka pycho! 0, ludzki egocentryzmie! 

T« i par« podobnych opowiesci znajdziemy w Mowie zwierzql. Autor za
pewne umiescirje tam nie tylko "ku zastanowieniu i przestrodze", lecz takze po 
to, by byc w zgcdzie z historiq badan nad sposobem porozumiewania si« zwie
rzqt i mozliwosciami pojmowania przez nie ludzkiego j«zyka, jak i dla rozwese
lenia i pobudzenia ciekawosci czytelnika. Z pewnosciq drgnie w nas poziom ad
renaliny, kiedy dowiemy si« na przyklad, w jak elegancki sposob kalmary odby
wajq gody. Kalmar, podobnie jak i inne glowonogi, "rozmawia" w obr«bie swo
jego gatunku za pomOCq zmiany kolorow i deseniu ciata. Otoz, kiedy juz mu si« 
uda odwiese samic« od pozostalych zalotnikow i uprowadzie jq w spokojniejsze 
miejsce, desenjego ciara od strony samicy sygnalizuje: "kocham ci«", zas desen 
i kolory od strony potencjalnego rywala mowi: "sptywaj, koleS l " 

Mysl«, ze zaciekawiq nas i zadziwiq rowniez obyczaje lwow. Otoz do
wiemy si«, ze to nie lew, jak srusznie podejrzewa Wojciech Bonowicz (patrz: 
W. Bonowicz, 0 przeSladowaniu i przemianach m~iczyzny, "Znak" 11/96), 
jest krolem zwierzqt - terytorium nalezy do samic l Samice zyjq w watahach 
i nie ma]q krola. "Watahy samic stanowiq stabilne grupy sporeczne, zrozone 
ze spokrewnionych doroslych samic (do 18) oraz wyrostkow i lwiqtek obu 
p1ci. Samice polujq i jedzq razem, a takze wspolnie opiekujq si« Iwiqtkami, 
posuwajqc si« w tym tak daleko, ze kazda samica moze troszczyc si« 0 kazde 
Iwiqtko w wataze. Lwy samce rowniez tworzq grupy spoleczne, mniejsze niz 
watahy, zwane koalicjami. Koalicje przytqczajq si« do watahy na pewien czas 
i ich czlonkowie Sq wtedy ojcami wszystkich Iwiqtek w wataze. Dla wi«kszo
sci samcow pobyt w wataze jest jedynq w zyciu okazjq do sprodzenia potom
stwa i przekazania swoich genow. Kiedy lew opusci watah«, ma minimalne 
szanse znalezienia dla siebie miej sca w innej ... Koalicja pozostaje w wataze 
dwa-trzy lata, po czym jest przep«dzana przez now'!., silniejszq koalicj« ... " 
Bardziej ponurym zjawiskiem jest mordowanie przez koalicj« (po przyrqcze
niu si« do watahy) wszystkich lwiqtek w wataze i wyp«dzanie z niej mrodo
cianych Iwow. W ten sposob autentycznie zestresowane Iwy pozbawiajq sa
mice JUz istniejqcego potomstwa po to, zeby zwrocic ich uwag« na siebie 
i ostatecznie w akcie kopulacji moc swoje geny "podac dalej". 
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Z Mowy zwierzqt dowiemy sit; rowniez, co slysz'l slonie wowczas, gdy 
my, ludzie, pozostajemy gtusi, i jak pszczoly powracaj'lce do ula przekazuj'l 
pozostalym robotnicom infonnacJe 0 odleglosci, w jakiej znajduje si« pokarm 
oraz 0 k'lcie lotu w stosunku do slonca (zdaniem niektorych badaczy pszczo
ly jako jedyne zwierzt;ta, oprocz czlowieka, S'l zdolne do porozumiewania sit; 
za pomoq symboli). 

Wreszcie, dzit;ki lekturze ksi'lzki stanie si«jasne, w jaki sposob glos ple
twala bl«kitnego potrafi wt;drowac w poprzek oceanu i odbity echem powro
cic na jego drug'l slron«. Poznamy tez zadziwiaj'lcy przypadek szympansa 
o imieniu Kenzi, ktory umie porozumiewac sit; z czlowiekiem na poziomie 
trzyletniego dziecka za pomoq klawiatury komputera, zaopatrzonej w spe
cjalne symbole-leksygramy. 

Te i wiele innych fascynuj'lcych ciekawostek z dziedziny "zwierz~cego 
j~zykoznawstwa" zebral, u autorytetow z zakresu "Iingwistyki" poszczegoJ
nych gatunkow sprawdzil i, sporz'ldziwszy przegl'ld "j~zyk6w", poczynaj'lc 
od wybranych najnizszych fonn zwierzt;cych ana naczelnych koncz'lc, ulo
zyl w ksi'lzk« czlowiek, ktory studiowal neurobiologit;, lubi zwierzt;ta i ludzi 
naJwyrazniej tez, a nazywa si« Stephen Hart. 

Podczas lektury Mowy zwierzqt nasuwa sit; nieodparcie mysl, ze my 
ludzie, skoncentrowani gl6wnie na "jt;zyku git;tkim", ktory potrafi wyrazic 
to, co pomysli glowa, zapominamy, WCi'll zapominamy, ze rowniez nasze cia
lo jest wielce "wymowne". Wszelkimi silami uciekamy bowiem "wzwyz" od 
natury; nie pami«taj'lc na og61 0 pewnej sztucznosci, w ktor'l popadamy, a ktora 
tworzy w nas rozziew pomit;dzy tym, co duchowe i rozumowe, a tym, co ro
slinno-zwiew,ce. Nasze aspiracje pogl«biaj'l oW'l przepasc, ktora jest zro
dIem egzystencjalnych It;k6w, naszego cierpienia. 

Moze po przeczytaniu Mowy zwierzqt sprobujemy zobaczyc siebie nie 
tylko w roli wyalienowanej cZ'lstki natury, ale rownie±jako starszego, w sen
sie rozwoju, brata pletwala blt;kitnego, szympansa Kenziego czy konia Han
sa. Moze nadstawimy ku mlodszym braciom nie tylko ucha, lecz i calego cia
la, by nie rzec patetycznie - serca . Moze empalia ta sprawi, ze zaczniemy 
wyczuwac wyrazniej siebie samych, a co za tym idzie - poczujemy sit; pew
niej na tym "padole (Iudzkich) lez"? 

MIRA KUS, poctka, ukOliczyla fizykQ w UJ, oprocz tckstow poctyckich publikowala wicr
sze dJa dzicci i tcksty satyrycznc, wsp61pracowala z III programcm Polskicgo Radia. Wyda
la tomiki : Gdzie j est ta oaza? (1981) , Natura daje mi lajel1ll1e zl1aki (1988), Rajski pejzai 
( 1995). 
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K wartaIn iki, miesil2czn iki, tygodnikio 0 0 

DZIS TO WCZORAJ,
. 
TYLKO ZE DZISIAJ 


Wojciech Bonowicz 

"Koniec wieku, koniec tysiqclecia, koniec swiata .. . ", zauwaiyl na naszym 
redakcyjnym zebraniu jeden z zaproszonych gosci (i stalych autorow), dwu
znacznie siE( przy tym usmiechaJllc. l akos nikt z nas jednak nie pali siE(, zeby 
zrobie milner "kasandryczny", "dekadencki", "milenijny" albo winny spo
sob zwiqzany ze zblizajqcym siE( przelomem wiekOw. e6Z, jeszcze trochE( czasu 
zostalo , nie ma co mowie hop , poki siE( nie przeskoczy (w nowe tysiqclecie) . 
Wypada jednak, by cos z tych nastrojow przedostalo siE( przynajmniej do tej 
rubryki. 

ZajE(la siE( nimi na serio "Dekada Literacka" (10-1111997). Redaktorzy 
krakowskiego miesiE(cznika juz na wstE(pie podjE(li decyzjE( bardzo szczE(sliwq 
- zrezygnowali z rozwazania, czy myslenie kategoriami "koilca wieku" jest 
uzasadnione czy nie, odsuwajqc na bok spory 0 "ka1endarz", i zaproszonym 
do dyskusji gokiom zadali temat "historyczny" - Dwa kOlke wieku: podo
biel1stwa i roinice. Otwierajqca dyskusjE( Teresa Walas postawila moin. naste;
pujqce pytania: "Dose cZE(sto mowi siE(, ze koniec wieku XIX przyniosl kry
zys wartosci , pesymizm, rozpad norm etycznych, negatywny stosunek do in
stytucji i ze z podobnymi zjawiskami mamy do czynienia obecnie ( ...). e zy to 
Sq te same zjawiska, tylko bardziej radykalne? ezy tezjakas rephka na innym 
poziomie, w innym zwoju tej spirali dziejow? e zy tei nic si(( nie daje zc sobq 
porownac ( ... )?" Dyskusja,jak zawsze (znamy to i z naszych Polowan ... ), roz
biegla siE( w r6Znych kierunkach . Niemniej szukajqc odpowiedzi na tych kilka 
wyjsciowych pytan, dyskutujqCY powiedzieli niemalo nie tylko 0 swiecie na
szych pradziadkow, ale rowniez 0 naszej wspokzesnoSci. Na trzy kwestie 
chcialbym zwrocie lIwagE(. 

Najpierw - przekonanie, ie cos siE( konczy, ze jestesmy w jakims "miE(
dzyczasie", "mie;dzyepoce", okresie przesilenia, gdy "stare" obumiera a "no
we" jeszcze nie rysuje siE( zbyt wyraznie. "ezy Pans two sqdzicie", pyta Tere
sa Walas, "ze dzisiaj moina mowie 0 stanie porownywalnym: poczllciu schyl
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ku, konea, z<ili1kni((eia sit( epoki? Wszystko jedno, ezy to rna charakter nostal
giezny, ezy tragieznyT "Jdli patrzec z perspektywy ezlowieka, klory praeu
je w zaawansowanyeh teehnologiaeh, to on weale nie musi uwazae, ze jest 
jakis kryzys", zauwaza Bartlomiej Dobroezynski. "Wrt(cz przeciwnie; ludz
kose posuwa si(( razno naprzod, wymysla coraz to no we, wspaniale wynalaz
ki, technologia si(( doskonali, choroby co prawda nowe powstaj<t, ale stare si (( 
leczy itd . C ... ) swiadomose konca wieku jest bardzo wyrazna, ale nie powie
dzialbym wcale, ze jest powszechna. C ... ) Istnieje bardzo liczna grupa ludzi, 
ktora uwaza, ze cos si(( konczy, a cos si(( zaczyna. Wedlug nich, zwo lennikow 
Ruchu Nowej Ery, konezy sit( dwutysiqcletnia C ... ) era dominaeji pewnej kul
tury. C ... ) Kultury zbyt racjonalnej , zbyt egocentrycznej, zbyt m((skiej, zbyt 
dominujqcej i podporzqdkowujqcej sobie wszystko, kultury niszczqcej zie
mi((. Co ciekawe, szezegolnie dla naszej dyskusji, jest to ruch, kt6ry si(( rodzil 
na przelomie XIX i XX wieku w altematywnych grupach i organizacjach para
religijnyeh ... " W RNE poczucie schylku lqczy si((, z nadziejq na nowy porZq
dek, nowego czlowieka, z przekonaniem, ze - jak to lronicznie okreslal Mi
ron Bialoszewski - "Iudzkosc lepszej e". Zatem i w lechnologii Cklora 0 schylku 
w ogole ni e mowi), i w , .t~.()zofii" Cktora sit( nan cieszy) - optymlzm. 

A w sztuce? W literaturze? "Panuje zastoj w kazdej dziedzinie", twierdzi 
Maria Podraza-Kwiatkowska. ,,1ak gdyby cos powstrzymywalo rozwoj . Mnie 
si(( wydaje, ze powstrzymuje to samo, co sto lat temu: poczucie nadmiaru, 
poczucie, ze juz wszystko bylo ." Jak radzono sobie z nim sto lat temu? "Nasi 
poprzednicy C ... ) wpadli na pomysl, azeby rolt( artysty jakos podniesc To mial 
bye Deus et omnia przeeiwstawiajqcy sit( linoskoczkowi, ktory holduje muzie 
sprzedajnej. C ... ) W ten sposob sztukt( traktowano i moze to przygolowalo j ej 
znakomity rozwoj na poczqtku XX wieku." "Artysta", dodaje Teresa Walas, 
"desygnowal siebie na wysokq pozycj(( w spoleczenstwie, ale juz podskomie 
czul, ze to nieprawda C ...), ze to juz jest uzurpacj a. C... ) Istnieje duze pokre
wienstwo pomit(dzy owym wewn((trznym nieszcz((sciem artysty, ktore juzjest 
wyraznie odczuwane z koneem [ubieglegoJ wieku, i tym, co dzisiaj artysta 
deklaruje jako swojq kondycjt(. Dzisiejszy artysta uprzedza atak. Mowi: ni
kim nie jestem, niezego nie chc((, uprawiam dziedzint(, kt6ra juz umaria. Pf')
dobne rzeezy dose cz((,sto mowiq filozofowie." Inaczej na te sprawy patrzy 
Ryszard Nycz: "Na przefomie wiekow C... ) wyodr((bniajq sit( i autonomizuJ<l. 
mi((dzy innymi humanistyczne dyscypliny; poezja, muzyka, malarstwo chcil, 
bye czyste . Temu procesowi oczyszczania sit(, ekskluzywizacj i, po naszej stro
nie wieku odpowiadalby proces odwrotny: zacierania tych roznic. Moze je
den przyklad ze sfery socjologii literatury. Nasilajipit( wowczas procesy sys
temowego i instytueJonalnego rozdzielania dwoch obiegow literaekich: eli
tamo-hemletyeznego i masowego czy populamego. Paradoksalnqkonsekwen
cjq tego ukladu bylo cz((,sto 10, ze ei sami pisarze eheieli uchodzic za eksklu
zywnych artystow, a rownoezdnie pod pseudonimami musieli tlumaczyc Co
urths-Mahlerow<t, Vicki Baum ezy opowiastki 0 kurtyzanach. Zeby sit( utrzy
mac. Ten dychotomiczny rozw6j kultury Iiterackiej trwal az do lat 70. ezy 80. 
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Teraz, na naszych oczach, to si(( zaciera, bo pisarze nie widzCl. juz powodu 
rozdzielania swoich ral. Mozna by nawet ich wartosc i specyficznosc - mysl(( 
zwlaszcza 0 mlodych pisarzach - widziec w tym, ze muszCl. sobie zorganizo
wac swojCl.publicznosc, »stworzye« swoich czytelnikaw. StCl.d ten impuls prag
matyczny.~decydowanie przewaza nad wszelkim innym. Decydllje 0 wybo
rach tematycznych - i takich jak prymat erotyki czy sensacj i, i takich jak da
wanie poczucia pewnosci, co do istnienia niezmiennych wartosci." Dlatego 
bye moze, konkillduje Nycz, pisarze "piszCl. tak duzo i dlatego bye moze jest 
to Iiteratura sredniego lotu , ale inwestujCl.ca w pragnien ia, potrzeby, interesy 
czytelnikaw". 

Tu trzeba dodae dwie uwagi. ~'o pielwsze, obieg elitamy nie zniknCl.l, co 
naj\'/yzej - znacznie si", zatomizowal (czy wskutek tego przestal bye 0 b i e
g i em?). Pisarz - i kazdy inny twarca - nie musi bye zakbdnikiem czytelni
ka. Jezeli wybiera tworzen ie "dla wtajemniczonych", nie grozi mu wcale brak 
odzewu, choe powinien bye przygotowany na dlugie okresy ciszy lub niepo
rozllmien (mawi 0 tym przejmlljCl.co pisarz Christian Skrzyposzek w wywia
dzie zatytulowanym Zmowa milczenia - "Czas Kultury", 5-611997). 0 istni e
niu tego obiegu swiadczCl.posrednio "elitame" t((sknoty pisarzy "populamych". 
Natomiast niewCl.tpliwie obieg ten (0 czym ponizej) rna dzis powazne klopoty 
z wartosciowaniem - zarawno tego , co aktualnie powstaje, jak tego, co stano
wi dziedzictwo przeszlosci. Po drugie, istn ieje wci Cl.z wyrazna sklonnosc do 
opisywania kultury z perspektywy tego, co "najwyzsze" i "najnizsze", albo 
wr((cz - do rozlamywania jej na pot. Nie pozostaje to bez wplywu na ocen(( 
calosci Przypomina 0 tym w omawianej dyskusji Bartlomiej Dobroczynski, 
przeciwstawiajCl.e si(( tezie 0 zastoju we wszystkieh dziedzinach sztuki. "A na 
przyktad wzi Cl.wszy kondycj(( polskiej muzyki wspakzesnej? Jest bardzo do
bra. Wyszla nowa plyta Szymanskiego. Mamy dziela Gareckiego, Penderee
kiego, Llitoslawskiego, Panufnika, Kilara etc. Meloman nie rna na eo narze
kae. W poezJijest tak sarno. Zalezy tylko, jakich ilosci si(( pozCl.da . WyjCl.tkowi 
twarey nie zdarzaj'l. si(( bez przerwy. 0 kul turze swiadczy ilose srednich pro
pozycji." 

Poczucie ~ ehylkowosci, "wycofywania si((" sztuki i literatury jest za tem 
silne, ale chyba nie tak dojmuj'l.ce, jak pod kOTIlec lIbieglego stulecia. Co wi((
cej - im blizej si(( przyjrzee poszczegalnym dziedzinom, tym wyrazniej wi
dae, ze to, co bierzemy za oznak(( schylku, kryzysu, jest naturaln'l. konse
kwencj'l. uruchomienia pewnych proces6w w okresie "swietnosci". Co one 
w efekcie przyniosq, tego dokladnie nie wiemy. Bye moze prowadz'l. "w gar((", 
nie "w dol"? Przykladowo, w dyskusji publikowanej przez "Dekad((" bardzo 
krytycznie ocenione zostalo malarstwo. Jacek Wozniakowski powiedzial wr((cz: 
"Jest pewna prawidlowose w klliturze: s'l.momenty na pewno wielkiego nat((
zenia twarczosci ( ... ), a potem sCI. momenty dlugotrwa!ych oslabien, kiedy juz 
si(( nic wielkiego nie dzieje. c. .. )Od konca lat dwudziestych mamy coraz w'l.
tlejsze wariacje tego, co si(( dzialo w sztukach plastycznych w pierwszej ewierci 
naszego wieku." luna jest tonacja opublikowanego przez "Odr((" (111998) 
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Dialogu 0 sztuce Anny Marii Potockiej i Mieczyslawa Por~bskiego . "Ciqgle 
maluje si~ mn6stwo waznych obraz6w", twierdzi - chyba nie bez pewnej prze
sady - Potocka. To, ze sztuki plastyczne zdominowane zostaly przez inne 
formy wypowiedzi artystycznej, jest, jak wiadomo, konsekwencj'l tego, co 
zaproponowala awangard a. "Awangarda w najprostszym okreSleniu to jest 
przeprowadzenie doswiadczen sztuki, doswiadczen intuicyjnych , do swiado
mos ci intelektualnej. C.) Dlatego awangardy S'l tak latwo powtarzalne przez 
banalne media, bo one zwerbalizowaly cos, co wczesnieJ tkwilo w intuicji 
i dla ludzi realizuj'lcych problemy plytkiej kultury bylo niedostt'(pne; oni nie 
mogJi niczego z tamtej sztuki wyj'le. Awangarda to przeprowadzila w»slo
wa« i nadala temu wit'(ksz'l kontaktowose." W efekcie artysta (tu konkretnic
malarz) poczul sit'( swobodniej ; najpierw w kubizmie, a potem w kolejnych 
fazach zaczyna si~ " rozpychanie", "wychodzenie" z obrazu. "Artysci bardzo 
intensywnie odczuwaj'l uwolnienie mozliwosci . Natychmiast powstaj'l pyta
nia: dlaczego nie wi~cej, dlaczego to nie moze bye duze, dlaczego nie moze 
bye przestrzenne, dlaczego nie moze bye takie jakja albo takie jak dom. W mo
mencie jak zaczyna bye troszeczkr; wolno, to przychodzi pytanie, gdzie jest 
tego granica. (. .. ) A potem powstaje pytanie, dlaczego te rzeczy, kt6re si ~ dziej'l, 
kt6re S'l nakladane, musz'l miee pretekst podkladu. Czemu nie mog'l bye swo
bodne, czemu nie mog'l bye w przestrzeni. Wlasciwie gdyby zrobi6 map~ sztuki 
XX wieku, to moi na zobaczye, ze wszystko, co si~ zdarzylo, jest rozbiciem 
obrazu. Albo raczej jest rozszerzeniem obrazu, roz1:ozeniem go na fragmenty. 
C.) MysJ ~, ze kiedys ludzie potrafiJi wchodzie w obraz i czue sir; »bohatera
mi« obraz6w. Dzisiaj tak proste rzeczy juz nie dzialaj'l. Uzyskanie takiego 
wrazenia wymaga znacznie bardziej skomplikowaneJ symulacji przestrzen
nej." Czy droga od "plaskiego" obrazu do instalacji czy akcji jest drogq "wyj
scia z malarstwa"? Czy tylko pr6b'l jego "przeformulowania"? Czy mog'l 
powstae wybitne instalacje? Czy przestan'l powstawae wybitne obrazy? Piotr 
Kosiewski, omawiaj'lc wystawr; maJarslwa polskiego lat 90. za tytulowan'l 
charakterystycznie Granice obrazu (Graniczne potyczh, "CZ(lS Kultury" jw.), 
cytuje sarkastyczn'l wypowiedz Jerzego Nowosielskiego: "Malarze juz nie 
chq malowac, chc'l tylko ucinac sobie rr;ce lub nogi." Zapytajmy jednak 
czy nie za wczesnie na rozmowy 0 "smierci" czy "wyczerpaniu" malarstwa? 
Moze ono tylko "zbiera sily"? (Cytowan'l wypowiedz Jacka Wozniakowskie
go daloby si~ zreszt'l zinterpretowae r6wni ei: w tym duchu ... ) 

Wracam do przerwanego w'ltku i do omawianej dyskusji. Druga kwestia, 
nad kt6r'l warto si~ zatrzymac, to problem wartosciowania. Bartlomiej Do
broczynski m6wi 0 zjawisku, kt6re nazywa "horyzontalizacj 'l punktu wid ze
nia w sferze aksjologicznej". "Coraz mniej j est na swiecie spoleczenstw, w kt6
rych da sir; utrzymae (. .. ) tradycyjn'l hi erarchir; wartosci . (... ) To, co reprezen
tow ala dawni ej tradycja, arystokracja, rodzina, religia - zostalo w jakiejs mierze 
zastqpione przez prawo. My tei si~ do tego zb liiamy. Pewne wsp61ne trady
cyjne punkty odniesienia, podzielane przez wi~kszose przekonania skonczyly 
s i~ i wszystko musi bye definiowane na nowo, ni eomal od zera." Kryzys warto
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sciowania dotyka w zasadzie wszystkich dziedzin. , . .Krytyk", zauwaza Ry
szard Nycz komentuj'tcy sytuacj('{ literatury, "jest w niewygodnej sytuacji, bo 
jui nie dysponuje kryteriami, czy 10 przez siebie wypracowanymi, CO sift rzadko 
zdarzalo, czy tez powszechnie przyjmowanymi, i musi za kaidym razem legi
lymizowac swoje s'tdy - albo lez uprawiac retoryczn't krytyk('{ nastawion't na 
czyst't perswazj (,{. " Zauwazmy nawiasem, ze problem dotyczy nie tyJko "kry
tyki oceniaj'tcej", ale r6wniez tak zwanej "krylyki opisowej". Trudnosci za
czynaj't si(,{ juz na tym - elementamym - poziomie. Bo prosz('{ popatrzec 
wydawaloby si(,{, ze nie rna problemu: wszak s'td6w oceniaj'tcych w krytyce 
wsp6lczesnej nie brakuje. I nie brakuje krytyk6w, kl6rzy uwazaj't, ze potrafi't 
bezblf(dnie oddzielic ziamo od plew. Czego natomiast brakuje? Brakuje rozu
mienia . Przybywa aUlor6w i utwor6w "ocenionych", Jecz nie opisanych. Chf(t
nie komponuje si(,{ synlezy, nader rzadko - zbiory inlerpretacji. Ale pojawia 
sift jeszcze jeden element. Dobroczynski zauwaza: "odrzuca si« obiektyw
nose na korzysc pojf(cia - moze nie tyle subiektywnosci - co perspektywicz
nosci, tzn. rownouprawnienia perspektyw (... ). W zwi'tzku z tym to, co jest 
ostatecznie przedmiolem opisu, to nie obiektywna rzeczywislosc, lecz rze
czywistosc wraz z obserwatorem." Czy konsekwencj't tej sytuacJi nie b(,{dzie 
uniemozJiwienie rozmowy 0 czymkolwiek? I czy nie grozi nam - jak 0 tym 
pisal na lamach "Znaku" Jerzy Jarzf(bski - "lIst('{pstwo wobec gustu zbiorowe
go kretyna" i utonif(cie "w masie nic nie znacz'tcego smiecia"? 

Niektorzy uczestnicy opublikowanej w"Dekadzie" dyskusji zdaj't sift 
podzielac te obawy. "Ludzie konca wieku", zauwaza Maria Podraza-Kwiat
kowska, "doskonale wiedzieli, ze zwi(,{ksza si(,{ liczba odbiorcow i ze trzeba 
cos z tym zrobic. Ale oni uwaiali , ze wszystkim trzeba udost('{pnic sztuk('{ 
wysok't. (00') Zalozono pod koniec XIX wieku mnostwo muzeow, robiono 
wystawy. ( ...) nie przewidzieli, ze sztuk('{ zaczn't robic handlarze, profesjona
lisci, ktorzy opieraj'tc sift na badaniach socjologicznych bf(d't wledzieli, czym 
ten tlum mozna zainteresowac i, co wazne, ktorzy wiedzieli, ze mozna tlumo
wi narzucic wszystko, co si(,{ chce. I my zyjemy w Apokalipsie spelnionej. 
( ...) Inteligencja wlasciwie zdradzila sztuk('{ wysok't, bo w gnmcie rzeczy woh 
od niej sztukf( masow't." Z kolei Bartlomiej Dobroczynski , nie zgadzaj'tc si(,{ 
generalnie z prostym podzialem na "wysokie" i "niskie", czyni wazne spo
strzezenie: "Z komercyjnego punktu widzenia nie warto edukowac odbiorcy, 
bo wzrastajqjego \ovymagania i zaczyna grymasic. Najlepiej , zeby nie kumu
lowal doswiadczen i byl wci'tz w punkcie »zerowym«. Zeby za kazdym ra
zem mozna bylo t('{ sam't rzecz sprzedac jako swiez't i now't" Bardziej dosad
nie "nowego odbiorcf(" opisuje Teresa Walas: "jestesmy w tej oto bolesnej 
sytuacji , gdy cz('{sc tworcow wie, zejuz nigdy nie nawi'tze kontaktu z widow
ni't Bo po tamtej stronie jest ten czlowiek, ktory chce sobie lizac lizaka i sie
dziec przed telewizorem. Smutny i grupi. Lub wesoly i glupi." Do tych opinii 
dol'tczyc mozna jeszcze glos spoza dyskusji. Stefan Morawski w zamiesz
czonym w tym samym numerze "Dekady" artykule Dwa roine kG/ice dwoch 
stuleci pisze °obecnymfin de siecle'u m.in. : "Powiada si(,{, ze wyzbywamy 
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sif( zmor ciqzqcych na nas po wieku poprzednim. Nareszcie mozemy rye w spo
sob przygodny, cieszqc si(( bogactwem i efemerycznosciq wszelkich dobr. ( .. . ) 
Niktjuz nikomu nie dyktuje, co rna czytae, oglqdae, stuchae, kazdy dysponu
je bezbrzeznq wolnosciq, zdetem1inowanq tylko przez wfasny smak. ( ... ) Wi
rowka wciqz zmiennych bodzcow wprawdzie oszafamia, ale zarazem daje 
poczucie nieprzebranych mozliwosci intensywnego doswiadczania chwili te
razniejszej. Zycie przypomina - czyta si(( CZ((sto - WeSOfq karuzel(( i nie ma 
co zalowac dawnych jeremiad... " 

Przeciwko takiemu obrazowi wspolczesnosci oponuje w dyskusji Ryszard 
Nycz: "Chcialbym zaprotestowae przeciwko wizji globalnego »wesolego mia
steczka« ( ... ): ze pod pozorem pluralizmu, swobody, wolncgo wyboru wszyst
ko si(( homogenizuje, zamienia w rodzaj papki. Mysl((, ze mozna temu prze
ciwstawic obraz zr6i:nicowanej wewnf(trznie kultury, w ktorej istnieje wiele 
malych zaz((biajqcych si(( cZf(sciowo kr((gow, nie odwolujqcych si(( do zadne
go jednolitego wzoru, ale tworzqcych mikrosrodowiska, lokalne wartosci , 
zawsze historycznie zmienne... " W opinii znanego teoretyka i historyka lile
ratury ta sytuacja "wieloglosu" - choc utrudnia (bo relatywizuje) wartoscio
wanie - jest wlasnie sytuacjq "zdrowq". Dzi((ki jej uswiadomieniu "coraz po
wszechniej uznaje si((, ze to, co w naszym rozumieniu nieporzqdne czy niere
gulame obdarzone jest rowniez pewnq pozytywnosciq istnienia, ktorej nie 
mozna mu odmowic". Nycz dotyka tu niezwykle czulego punklu wspolcze
snosci . Bo istotnie, winnismy szacunek takze temu, co wedlug naszych miar 
"nieporzqdne czy nieregulame". Ale byloby rzeCZq wielce szkodliwq, gdyby
smy zatracili umiej((tnosc rozr6i:niania. Czy rozpoznajemy cos jako "niepo
rzqdne", by lepiej zrozumiee wlasny " porzqdek"? Czy tez mamy sif( poddac 
stalemu " przepjywowi sensow", utrqcajqc mozliwosc dialogu, zgadzaHc si(( 
na to, ze b((dziemy zawsze rozmawiac "w przyblizeniu" i "na krolki dystans"? 
Czy kultura wytrzyma tak q "wiecznq tyrnczasowosc"? 

I jeszcze Jedna (ostatnia) kwestia szczegolowa. Wedle Ryszarda Nycza 
poczucie kryzysu czy impasu jest - dzis tak sall1O, jak slo lat temu - skutkiem 
"przyspieszenia cywilizacyjnego i wzrastajqcego rozst((PU mi((dzy wlasnq sa
mowiedzqpodrniotu a nagle przybierajqcymi procesami ekonomicznymi, urba
nistycznymi, cywilizacyjnymi .. . " Wedle Jacka Wozniakowskiego dzisiaj jed
nak stajemy wobec "potwomej masy informacji, kt6rych nie jestesmy w sta
nie sobie przyswoic nawet w ulameczku, ani strawic, ale mamy do nich do
stf(p. Dawniej mialo to bardziej naturalny charakter. Dojsc do tych infom1acji 
to byla mozolna droga, ktora jednoczesnie nas z tymi informacjami oswajala . 
Dzisiaj nie rna oswojenia, a jest latwe dojscie. " "Dawniej dla czlowieka in
formacja byla zlotern", dopowiada Bartlomiej Dobroczynski, "dzis mozemy 
juz m6wie 0 higienie dost((pu do informacji." Naszq bolqczkq jest nie tyle 
niedoinforrnowanie, ile raczej - "przeinformowanie" . "Dzisiejszy czlowiek", 
konstatuje Dobroczynski, "przezywa pi((c, sZeSc rewolucji lechnologicznych 
w cictgu swego zycia i do wi((kszosci z nich nie potrafi si(( dostosowae." Nie 
tylko wif(c szybko powi((ksza sif( przepasc pomif(dzy tym, co wie, a tym, co 
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wiedziec by mogi lub przynajmniej powinien, ale na dodatek paralizujqea 
staje si" sarna swiadomosc, jak blisko tej przepasei toezy si" nasze zyeie. 
Nieeo trywializujqe - glupio si" przyznac, ze eziowiek czuje si" zagubiony 
w tej ezy innej dziedzinie, ale jeszeze gorzej pr6bowac ezegos si« 0 niej do
wiedziec. "No jak to?' Sq teraz takie znakomite przewodniki, jest intemet, 
wystukujesz hasio i komputer sam ei znajdzie to, ezego szukasz." Gdyby to 
bylo takie latwe ... Ma racj" Dobroezynski , kiedy stwierdza: "PrzyszIa elita to 
b"dq ci, ktorzy umiejq aktywnie poszukiwac informaeji i odpowiednio jq do
bierac." Dodajmy, b"dq to ci, kt6rzy nie tylko intelektualnie i technologiez
nie, lecz r6wniez psyehicznie sprostajq trudom tej "w«dr6wki". 

Wr6cmy teraz do poezqtkowego pytania : podobne ezy niepodobne Sq te 
konce wiek6w? Z tego opisu, jaki tu sporzqdzilem, wyIania si" cos w rodzaju 
chwiejnej r6wnowagi mi"dzy podobienstwami i r6znicami. lest wiele podo
bienstw, bo - z grubsza rzecz biorqe - jest to ciqgle ten sam model kultury: 
zmieni!y si" nastawienia, "odleglosci" (doszlismy "dalej"), ale wiele zjawisk 
trwa, wyzwania sqpodobne. Mozna rzec, ze choc dalej od zr6del, to-ciqgle ta 
sarna rzeka . Z drugiej strony, r6Zniee stajq si" wyrazniejsze, jesli uwazniej 
przyjrzec si", jak plynie woda w tej rzece i co tam po drodze do niej wpadio. 
ledne idee opadly na dno, inne rozpuscity si«, jeszeze inne - utrzymujq si" na 
fali . No i - nauczylismy si" (choc potwoma byia to nauka ... ) nieeo lepiej pIy
wac. Co si" zmienilo na pewno? Woda zawsze jest czystsza w g6mym biegu 
rzeki. Ludziom konca ubieglego wieku sztuka "wydawaia si« wciqz swieZq 
glebq, z kt6rej wiele jeszcze rzeczy moze wyrosc . ( ... ) na pewno w tej mierze 
nasz krajobraz jest bardzieJ melaneholijny. Z drugiej strony wszyscy wok6l 
ch"tniej mowi q 0 wkraczaniu w trzecie tysiqclecie, niz 0 koncu drugiego." 
Ten optymizm na pewno r6Zni naszjin de siecle od ubieglego. I rzecz eharak
terystyczna - nOWq epok« witajq z nadziejq nie tylko zwolenniey RNE czy 
informatyczni potentaci. Najcz"sciej 0 trzeeim tysiqcleciu mowi Papiez. 

SPROSTOWANIE 

W niewyjasnionych okolicznosciach zaginql jeden wers Iistu 0 porno 
Wandy Czubematowej do legomoscia ks. lozefa Tischnera, ktory winien byl 
znalezc si" na koncu strony 125 w numerze styczniowym "Znaku" (nr 512). 
Peme zdanie brzmi : "jechol Zyd pociqgiem do Zakopanego i se spol. A miol 
takie piykne sruby, co mu spod kapelusa, kolo usow si" skr"caIy." Bijemy si" 
w piersi, przepraszajqc Autork" i Czytelnikow. 

Redakcja 
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JAK CZYTAC PIERWSZY 

RAZ 


Michael Maar, DIE FEUER 

UND DIE WASSERPROBE. ESSAYS ZUR LITERATUR, 


Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1997, SS. 260 

Michael Maar jestjednym z bar
dziej oryginalnych wsp61czesnych 
ludzi literatury. Dwa lata temu opu
blikowal pract( doktorsk'l 0 filiacjach 
Andersena i Tomasza Manna - Gei
ster und Kunst. Neuigkeiten aus dem 
Zauberberg (omawialam t(( ksi'lzkt( 
w "Literaturze na Swiecie" nr 5/6, 
J996). Otrzymal za ni'l nagrod(( i wy
glosil z tej okazji przem6wienie, kt6
rego treSc obracala siC( wok61 gnoma, 
uwiecznionego na portalu katedry 
w Rouen. Ten gnom - powiada Maar 
- to "memento dla kazdego czytelni
ka . Od czytelnika bowiem zalezy, czy 
katedry b((d'l wielkimi grobowcami 
czy nie . WszC(dzie w dzielach litera
tury roi sit( od gnom6w, od niepozor
nych figur pobocznych, kt6re czeka
j'l na to, by je dostrzeZono i wyrwa
no ze stanu smierci ad interim. Sztu
ka jest niczym bez swoich szczeg6
I ' ow. " 

Szczeg61 to cos, z czym nie wia
domo wlasciwie, co pocz'lc. Wydaje 
siC( zgola niekonieczny, nie posuwa 
akcji do przodu, nie stanowi argu
mentu w dyskursie, nie ulatwia orien
tacji, nie przysparza urody. Bezinte
resowny i uparty szczeg61 po prostu 
jest - i stanowi 0 sile atrakcji litera
tury. 

Wydana obecnie, druga ksi'lzka 
Maara to formalnie zbi6r 20 Iiterac
kich felieton6w. Wi((kszosc z nich 
opublikowana byla we "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" (Maar jest sta
Iym wsp6lpracownikiem gazety) alba 
w "Merkur". WiC(kszosc tez rna za 
pretekst - bo trudno to inaczej okre
sli6 - ksi'lzki niedawno opublikowa
ne: niemieckie wydanie Pnina, dzien
niki Manna, nowy przeklad Anderse
na, prac(( diagnozuj'lc'l szczeg610wo 
choroby, na kt6re cierpial Lichtenberg 
itd. Nie S'l to wlasciwie recenzje, 
a raczej cykl nowel, CZ((sto z ostq 
domieszk'l. detektywistyczn'l. Jako 
bohaterowie wystt(puj'l w nich Mar
cel Proust, Tomasz ~.,fann, Virginia 
Woolf, Kleist, Kafka, Nabokov etc., 
etc. - almanach gotajski Jiteratury. S'l 
bohaterami, a w kazdym razie cz((
sciej i bardzieJ bohaterami, postacia
mi literackimi niz obiektami analiz 
literackich czy biograficznych. Wy
st((puj'l w akcji "Pewnej wiosennej 
niedzieli w 1911 r. dwunastoletniemu 
Wladimirowi N. w Petersburgu wpa
da do oka w((glowy pylek. Okulista 
doktor Pnin ... " S'l Zywi, poruszaj'l si(( 
nader rzesko na naszych oczach, try
skaj'l konceptami . Malo ich obcho
dz'l wielkie idee, namiC(tnie natomias t 
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zajmujC\. sit( szczeg6lami. PrzepadajC\. 
za zabawami w rodzaju zlodzieje 
i policjanci, indianskie podchody, 
ciuciubabka i w chowanego. JednC\. ze 
swych detektywistycznych nowelek 
Maar poswit(ca szarej wiewi6rce, kt6
rC\. Nabokov na przemian chowa i wy
ci'l.ga z rt(kawa w Pninie, raz nawet 
przerzuca jC\. do Lolity. Ukrywanie, 
kamuflaz, bywa sposobem obejscia 
nakazu milczenia, narzuconego przez 
jakies tabu - S1aar pisze 0 tym 
w zwiqzku z ksiC\.zkC\. Deteringa Das 
oJJene Geheimnis. Zur literarischen 
Produktivitdt eines Tabus von Winc
keLmann bis ZI.I Thomas Mann . Ale 
wed:l:ug Maara w literaturze zawsze 
wit(ceJ sit( ukrywa, niz pokazuje, i na
wet wtedy, gdy stojC\. za tym akurat 
normy obyczajowe, czysto literacka 
wartosc dodatkowa kamuflazu nie rna 
juznic wsp6lnego z doraznC\. taktykC\.. 
W literaturze z regu:l:y zawiera si~ nie
por6wnanie wi t(cej, niz nam si~ zda
Je Bylibysmy idiotami, gdybysmy 
nie pr6bowali tego "wit(cej" penetro
wac. Nie po to, zeby dowiedziec si~, 

kogo autor kochat, bo tymjuz zdC\.zy
Ii nas zanudzic biografisci i psycho
analitycy. W zasadzie tez nie po to, 
zeby sit( czegos dowiedziec, tylko po 
to, zeby zaznae nieprzebranego bo
gactwa szczeg616w. 

Autorzy, kt6rzy SC\. bohaterami 
Maara, wyJ<l.lkowo upodobali sobie 
gr~ przypominajC\.c'l. "podaj dalej" 
alba "gluchy telefon". W opisie tej 
gry Maar jest niezr6wnany, a jego 
majstersztyk to tropienie slad6w, ja
kie pozostawil w Ii teraturze Ander
sen. Wedle Maarajego slady SC\. wsz~
dzie: bez Andersena nie byloby Man
na, nie byloby Kafki, nie byloby Joy
ce'a, nie byloby po prostu literatury 

nowoczesnej. Dla udowodnienia tej 
tezy - i podobnych - Maar potrafi 
uruchomic kolosaJne zasoby literac
kiej erudycji. Jezeli jednak jestesmy 
gotowi mu uwierzyc albo chociaz 
pomyslec, ze cos w tymjest, a w kaz
dym razie z zapartym tchem czytac 
dalej, to raczej dlatego, ze on sam 
umie pisac. Potrafi na przyklad opi
sac, jak to palac Kr610wej Sniegu 
przeistacza sit( w Zamek Kafki. Na 
dokladkt( rna jeszcze czelnosc zauwa
zyc, ze imit( Kaj dziwnie przypomi
na kryptonim K. 

Tytulu - Proba ognia i proba 
wody - uzycza ksiC\.zce ostatnia za
mieszezona w niej rozprawa. Boha
terowie Maara lubiC\. mianowicie knue 
za naszymi pleeami i z mieniac 
wszystko, co jui napisali. Wystarczy 
ksiC\.zkt( na trocht( spuseic z oezu, 
a pot em okazuje sit(, ze gl6wnC\. po
staciC\.jest kto inny, 0 co innego cho
dzi i inaczej sit( konczy. Bohaterowie 
Maara postt(pujC\. tak, poniewaz nade 
wszystko chcC\. bye czytani - wciC\.z 
i wciC\.z czytani. PierwszC\. lekturt( 
Maar por6wnuje do pokwitania: kom
pletny brak orientacji, wszystko nas 
zaskakuje, trudno, trzeba przez to 
przejse, zeby dorosnC\.c. Pierwsza lek
tura jest konieczna, aby umozliwic 
drugq, dojrzalC\. i powaznC\.. "Na ko
niec w Ulissesie i w Czarodziejskiej 
gorze kazdy szczeg61 jest juz mocno 
osadzony w porzqdku motywacji albo 
symboli; nawet cygara nie zarzq sit( 
jui: ot tak sobie". Ale - "czy ktos, kto 
ceni Czarodziejskq gorl{! i Ulissesa , 
ceni je wlasnie ze wzglt(du na tt( pre
cyzyjnq organizacjt(? A nie - mimo 
wszystko - ze wzglt(du na pierwsze 
pochwycone szczeg6:l:y, nereczki, kt6
re Leopold Bloom przyrzC\.dza sobie 
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na sniadanie, czamo ubranq Tous-Ies
-deux, kt6ra snuje si~ po ogrodzie, 
sztukt; owijania sit; w pled z wielb!q
dziej weIny .. ,?" Przy pierwszej lek
turze okazuje sit;, czy w ogole iskra 
przeskoczy - to Jest pr6ba ognia; przy 
drugiej dzielo moie odslonic swojq 
gl~bit; - i to jest pr6ba wody, Wielka 
powiesc musi sprostae obu pr6bom, 
Ale wydaje sit;, ie Maar kibicuje 
ogniowi , stawia na pierwszy raz, I tu 
nagle iarty i zabawy si~ konczq. 
I w og61e zaczyna sit( wydawae, ie 
mowa nie 0 powieSciach - jesli mia
!yby bye tylko literaturq, tylko 0 spra

wach najwainiejszych, Pierwszy raz 
jest tylko jeden, Nie moina go powt6
rzye, Moina 0 nim tylko zapomniec 
- jesli uda sit( zapomniec. Proustowi 
sit; udalo, Maar przytacza w tym miej
scu, co Beckel! napisa! 0 Prouscie : 
musia! najpierw zapomniee, ieby moc 
odnaleze czas , wskrzesic w sobie 
szczeg6ly, 

Malgorzata Lukasiewicz 

TRZYPOTRZY 

Salman Rushdie, WSCH6D, ZACH6D, 


Hum. Maria Gromkowa, 

Rcbi5, Poznan 1997,55,1 75 

Zgodnie z fundamentaln'l. zasadq 
kompozycyj n'l. "omne trinum perfec
tum" autor podzieli! sw6j zbi6r opo
wiadan na trzy czt(sci, a w kaidej 
z nich pomieSci! trzy utwory. Pierw
sza czt(se, kt6rej akcja rozgrywa sit; 
w Indiach, jest znakomita. 

Oto pit;kna panna Rehana ("mia
!a ogromne, czame oczy, kt6rych bla
sku nie musiala podkreSlac antymo
nem") przyjeidza do brytyjskiego 
konsulatu, aby starac si(( 0 wiz(( na 
wyjazd do Bradford, gdzie czeka na 
ni'l. narzeczony. lej uroda tak oczaro
wuje ulicznego "doradc((" Alego (po
czu! si(( zn6w mIody), ie ten nie tyl
ko ofiarowuje Rehanie cenne rady, 
jak rozmawiac z konsulem, ale chce 

jej nawet dac falszywy paszport bry
tyjski (Rehana odmawia) Pod koniec 
dnia uradowana pi((knosc wyjawia 
zdumionemu starcowi, ie nie dostala 
wizy, bo udzielila bl((dnych odpowie
dzi , Po proslu nie chciala jechac do 
Anglii (zar((czyny byly zaaraniowa
ne; jej narzeczony, 0 dwadziescia lat 
starszy, nigdy nawet nie zatelefono
wa!), 

Oto - w kolejnym opowiadaniu 
- urodziwy rykszarz Ramani podda
je si(( sterylizacji , aby poslubic wdo
w(( po zlodzieju z pi'l.tk'l. dzieci, Swo
im kolegom oswiadcza jednak, ie 
naprawd(( chodzi mu 0 radio, kt6re 
rzqd ponoc ofiarowuje za ten zabieg 
(rzeczywiscie kiedys dawal, ale prze
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stal). Po roku (przez ten czas Ramani 
nasladowat audycje radiowe, daj'lc 
wszystkim do zrozumienia, ze radio 
b«dzie jego) znow pojawia si« auto
bus zabiegowy. Rykszarz zamiast na
grody dostaje pi«sci'l w nos. Koniec 
marzen? Nie, Ramani wyjezdza z ca
l'!. rodzin'l do Bombaju, gdzie z miej
sca staje si« slawnym aktorem i bo
gaczem. 

Oto wreszcie Iichwiarz i jedno
czesnie zapalony kolekcjoner znajdu
je i przywlaszcza sobie wielk'l reli
kwi« - wlos Proroka - skradziony 
wczesniej ze swi'ltyni . Wyst«pek ten 
sprowadza na jego rodzin« wszelkie 
nieszcz«scia. Rowniez zlodziej, wy
naj«ty przez cork« lichwiarza, aby 
wykradl z domu ow feralny wlos, 
konczy mamie. Relikwia w koncu 
powraca do meczetu, uzdrawiaj'lc 
wczdniej z kalectwa czterech syn6w 
zlodzieja, zebrak6w (wpadli w szal, 
bo po znikni«ciu wlosa utracili moz
Iiwosci zarobkowe) oraz przywraca
j'lC wzrok jego ionie ("dzi«ki czemu 
do ostatnich swoich dni moya podzi
wiae uroki kaszmirskiej doliny") . 

Opowiadania 0 Wschodzie mog'l 
zauroczyc zr«cznosci'l narracji, dow
cipem, atmosfer'l. Nic takiego nie da 
si« powiedziee 0 historiach z Zacho
du (paranoiczna wersjaHamleta, gro
teskowa licytacjajako meta fora pust
ki duchowej tej cz«sci swiata, psycho
analityczny opis stosunk6w Kolum

ba i kr610wej Izabeli). Rushdie wy
raznie daje do zrozumienia, ze Za
chod to zaraza. lesli w cz«sci trzeciej 
(tragiczna historia czworok'lta brytyj
sko-indyjskiego, wywiadowcy indyj
scy w Anglii udaj'lcy bohater6w se
rialu Star Trek, para Zyciowych roz
bitk6w z Indii i Europy Wschodniej, 
kt6ra pada ofiar'l gangster6w) znowu 
dochodzi czasem do glosu "niepo
skromiony humor i urok jednego 
z najwi«kszych gaw«dziarzy naszych 
czas6w" (jak zapewnia, nie bez racji, 
okladka), to dzieje si« tak gl6wnie za 
spraw'l przybysz6w ze Wschodu, bo 
Zach6d jest konsekwentnie Sodom'l 
i Gomor'l. 

Naturalnie Rushdie rna prawo do 
wlasnych sympatii i antypatii (jak to 
si« mawia na Zachodzie) . Klopot tyl
ko w tym, ie wyrazanie tych drugich 
wplywa zdecydowanie ujemnie na 
jego niew'ltpliwe umiej«tnosci narra
cyjne. Chyba jest po prostu tak 
(0 czym pisata niegdys Iris Murdoch), 
ze stworzenie wiarygodnego swiata 
fabulamego wymaga od autora, by 
wzni6s1 si« na poziom obserwatora 
kochaj'lcego swoich bohater6w - nie
zaleinie od ich polozenia geograficz
nego . W przeciwnym razie istnieje 
ryzyko, ze magiczna formula "trzy 
razy trzy" b«dzie oznaczac jedynie 
"trzy po trzy". 

Andrzej Pawelec 
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P]~YWATNE 

DOCHODZENIE 


Marcin Baran, SPRZECZNE FRAGMENTY, 
Wydawnictwo as, Poznan 1997 

Na poczqtku mowi Filip Mar
lowe. Swiat - powiada - jest powie
sciq kryminalnq. Dalej nastf(.puje krot
ka charakterystyka glownego wqtku: 
"Trup sciele sif(. gf(.sto, w odstt(pach 
regularnych", od razu jednak poja
wiajqsit( wqtpliwosci: "Nie wiadomo 
niestety do konca, kto i dlaczego za
bija", a zaraz potem daje znac 0 so
bie absurdalny upor: "Lecz i tak po
lecam. To wciqga, choc budzic moze 
niesmak" i wreszcie rozbrajajqca 
szczerosc: "Czasem rna sit( dosyc. Ale 
Sq w mniejszosci ci, ktorzy odchodzq 
ze swej wlasnej woli". Zdaje sit(, ze 
Marcin Baran pisze kolejnq opowiast
kt( w wierszach. 0 ile poprzedni to
mik, Zabiegi milosne, daloby sit( 
okreslic jako romans, 0 tyle tym ra
zem mamy kryminal. Obie ksiqzki 
lqczy wif(.c upodobanie do gatunkow 
"niskich", ale obie tez, niespodziewa
nie, podszyte Sq... teologiq. Co po
zwala porownac traktaty teologow 
z powiesciami dla leniwych kucharek 
i znudzonych straznikow wit(zien
nych? Oczywiscie sam temat: smierc 
i milosc. Ale nie jest bez znaczenia 
rowniez podobienstwo w podejsciu 
do tematu - ta drobiazgowa analiza, 
ta czujnosc utkana z podejrzen i zwqt
pien, to emocjonalne zaangazowanie. 

Czy to bt(dzie Raymond Chandler, 
czy Joanna Collins, czy Doktor Aniel
ski - autor nie ukrywa, ze zalezy mu 
na uwiedzcniu czytelnika. Ten z ko
lei chce bye uwiedziony, bo chce wie
rzye, ze co zdarza sit( postaciom ide
alnym, moze zdarzyc sit( osobnikowi 
z krwi i kosci. 

Kiedy Marcin Baran pisze 
o smierci, to rna na mysli Zycie, kto
re nas wciqga, osacza, wit(zi w sobie. 
Ta smiere swojq powszechnosclq 
gwaki ukochanq pojedynczosc, ko
niecznosci q szydzi z wytt(sknionej 
wolnosci. Ale jest tez zycie inne, alba 
lepiej: jest tez Zycie inaczej. Wiedzie
my je ukradkiem w dziecinnych ma
rzeniach, w trocht( kabotynskich sen
tymentach. Nie zagrozone wyczerpa
niem, bezpieczne, przytulne i wylqcz
nie moje - kocham je czule i tkliwie. 
A smierc nie l11a tu wstt(pu, bo ... to 
jest "to, co sit( nie wydarza". Tu jest 
krqg l11ilosci, ktora wspolweseli si~ 
z prawdq, ale nie jest to bynajl11niej 
krqg wspoluczestnictwa. Czule i tkli
wie, bezposrednio i niezawodnie do
swiadczamy tego tylko, c:zym nie 
potrafimy sit( podzielic. 

Poezja Marcina BaranaJest wi ~c 
skraj nie IIryczna, co oznacza, ze 
w swiecie tych wierszy rzeczywista 
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j est j edynie wyobraznia bohatera. 
o doznaniach zmyslowych, 0 poru
szeniach duszy, 0 rozterkach sumie
nia pisze autor, jakby istnialy obiek
tywnie i solidnie, nie zas intymnie 
i zjawiskowo, jak zwyklismy 0 nich 
myslee. Niesmiale marzenia, wstydli
we sny, prt<dkie zachcianki i nagle 
zwqtpienia, tak drobne, ze niezauwa
ialne dla postronnych (tych po tam
tej stronie), stanowiq materit<jedynej 
dostt<pnej czlowiekowi realnosci. 
A poniewaz wszystko to nie stqdjest, 
nie ze swiata, w ktorym iyjemy 
umownie i pospolu - nie podlega pra
wom przemijania . Zatem, sugeruje 
poeta, przeZywajqc swojq subiektyw
nose, kaidy osobiscie styka sit< 
z wiecznosci q. Zyskujqe na pewno
sci, tracimy jednak na kontakcie. Ale 
tak to jui:, od czasu prarodzic6w, z du
SZq bywa. 

Bo tei 0 duszy wlasnie donoszq 
"sprzeczne fragmenty" komunikatow, 
Jakie od czasu do czasu udaje nam sit< 
wysylac do siebie. Moze zresztq Sq 
to raczej zeznania, swiadectwa, po
dejrzenia, z ktorych jakis detektyw 
splata w'ttki sprawy, wielkiej i tajem
niezej afery pod kryptonimem : "co
dziennose" . W wierszu otwierajqeym 
tomik autor zdradza, kto prowadzi 
dochodzenie: "ten najbardziej skrzt<t
ny zwany jest teologiem", ale zaraz 
dodaje: "co wcale nie znaczy, ze osiq
ga naj lepsze wyniki w swej pracy" . 
Bo tropicielem bywa "kaidy na wla
sny raehunek". Zas na smialka, kt6ry 
dotrze do Zamku, zdobt<dzie Graala 
lub Zfote Runo, czeka nagroda ura
tuje przeznaczonq mu krolewnt< Ani
mult<, z ktorq bt<dzie zyl ai: do kon
ca .. bajki. 
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Przeto mojose, czyli skrawek rze
czywistego, jest jedynym skarbem 
wartym walki, "konkwisty " , jak 
mowi autor, wyprawy na wyspt< nie
znanq, "ktorej nie nie dam procz paru 
dotknit<e malo cZlllych slow". Trze
ba ryzykowae, a gdyby mialo sit< nie 
udae - poeta wie: "jui nic nie bt<dzie 
moje". Najwainiejsze jest to slowko 
"jui", w ktorym slyszt< mt<skq, roz
paczliwie chlodnq pewnose. Ze co? 
Ze nie ma innego wyjscia z tej powie
sci , z tego kryminalu? Tylko dlatego, 
ie Filip Marlowe jest, dzit<ki Bogu, 
prywatnym, jak najbardziej prywat
nym detektywem, ktoremu zawsze 
brakuje whisky albo pienit<dzy, alba 
kobiety i w zwiqzku z tym musi mu 
sit< cheiee wyjse z domu - tylko dla
tego zab6jca jest zbrodniarzem, a za
bity jego ofiarq. W swietle obiektyw
nie istniejqeych i niezmiennyeh za
sad, jakimi rzqdzi sit< powiese bruko
wa. 

Czyiby wit<e ehodzilo 0 pew
nose przyziemnq? ponad ktorq wyra
stamy nieuwainie? A moze 0 tt<pew
nose z fnskryp cji koptyjskiej, 0 tt< 
pewnose, ie to , co "weiqi probowa
ne uczynkiem i zaniedbaniem ", 
a wit<c najbardziej nietrwale, bo naj
bardziej intymne; ie to wlasnie "ist
ni eje ponad glazem czasu "? Tak , 
u kresu przygod malenka duszyczka 
uratuje przedustawny lad nieskonezo
nosei ... Dotqd sit< doehodzi i tu sit< 
zostaje. 

Artur Grabowski 
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Summary 

In Poland a genuine revolution in economy and the whole socio-political 
system is still under way. The Polish scene has undergone a huge change; 
tenns like "business", "leasing", "promotion", "marketing" or "supennarket" 
have come to sound pretty familiar. Yet no ethical reflection has followed in 
the wake of these rapid transfonnations; absurd stereotypes right from the age 
of "hunting class enemies" meet halfway the narcissism of fresh-born finan
cial elites . In our new issue we aim at bringing business and ethics closer 
together. 

The main section begins with a translation of a famous manifesto, fonnu
lated and signed by representatives of biggest business organizations at The 
Round Table Conference in Caux, Switzerland, and entitled Th e Principles 
for Business. These noble, even if utopian "Ten Commandments" of Caux 
precede an interview held by Jarosfaw Gowin with Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
President of the National Bank of Poland, who claims incompetence to pose 
particular threat to morality in business. Aniela Dylus argues that a Christian 
should not flinch from participating in the economic "areopagus", but on the 
contrary, actively contribute to the development of a fair market. Czeslaw 
Por~bski traces novel challenges which are now arising due to the ever more 
sweeping latitude of economic ties and influences. Pawd Dembinski elucida
tes to Stefan Wilkanowicz practical outgrowths of these globalizing processes 
now taking place in the world. Janina Filek and Gilles Lipovetsky write about 
an increasing sense of responsibility among business elites. Dariusz Dankow
ski SJ analyzes qualms over the elusion to pay taxes. Then businessmen and 
economists respond to a questionnaire about moral dilemmas they have to 
face daily. Finally, we can read about some connections between business , 
ethics and ... plumbery in Jacek Fedorowicz's jocular causerie. 

The number also offers the last part of Dariusz Karfowicz's series "Per
fection and Death", comments on A Letterfrom an Ex-priesl from the Novem
ber issue, reviews of books, painting exhibitions, and Wojciech Bonowicz 's 
"Quarterlies, Monthlies, Weeklies". 
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