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globalizacja

III. SPOTKANIE CZ£OWIEKA Z MASZYN¥
Maszyna jako nauczycielka.
Maszyna sama z siebie uczy wzajemnego przenikania siê t³umów

ludzkich, podczas akcji, kiedy ka¿dy ma do czynienia tylko z jednym:
dostarcza ona wzoru organizacji partyjnej i prowadzenia wojny. Nie
uczy ona jednak indywidualnego samoopanowania: z wielu ludzi
tworzy jedn¹ maszynê i z ka¿dej jednostki narzêdzie do jednego celu.
Jej najbardziej ogólnym oddzia³ywaniem jest: uczyæ korzyœci centra-
lizacji. Wêdrowiec i jego cieñ,

W epoce technicznej autorytetem jest techniczna organizacja
pracy. Nastawiona na czysto celowe relacje miêdzy ludŸmi, którzy
wspó³pracuj¹ ze sob¹, by osi¹gn¹æ znormalizowan¹ wydajnoœæ,
techniczna organizacja pracy unicestwia wszelk¹ treœciow¹ autory-
tatywn¹ substancjê. Techniczny œwiat pracy zna tylko obowi¹zek wy-
dajnoœci. Jego wype³nienie stanowi warunek ¿ycia, a jednoczeœnie
zaszczyt. ¯ycie rozpada siê na zdyscyplinowany czas pracy i na czas
wolny. Autorytetem jest presti¿, wyznaczony przez œrodki konsum-
pcji, którymi dysponuje dana jednostka… Pragnie siê ruchu i zmiany
jako takich. Ka¿dy chce czuæ, ¿e jest mas¹, a jednoczeœnie przeciw
masie. Ka¿dy jest jednoczeœnie mas¹ i elit¹. Wiara filo-
zoficzna a Objawienie,

(Nietzsche, 1880)

(Carl Jaspers,
Kraków 1998, s. 78)

Zajmiemy siê teraz zagadnieniem wp³ywu maszyny na cz³o-
wieka. Kontakt cz³owieka z maszyn¹ rozumiemy tu bardzo szeroko:
zautomatyzowana mo¿e byæ oœwiata, jako zestaw procedur do spra-
wdzania wiadomoœci; s³u¿ba zdrowia jako zestaw procedur do usu-
niêcia jednostki chorobowej, s³u¿ba publiczna jako zestaw procedur
do unormowania ludzkiej aktywnoœci iloœæ aktów normatywnych
(ustawy, rozporz¹dzenia) jest najwiêksza od 1989 roku a i tak wszy-
scy maj¹ wra¿enie, ¿e ¿yj¹ w coraz wiêkszym chaosie.

Twierdzenie, ¿e ¿yjemy w œwiecie, w którym podstawow¹ rolê
pe³ni¹ ró¿norakie maszyny, jest prawdziwe i przyjmowane jako ade-
kwatny obraz wspó³czesnoœci. Widzimy tak¿e istotn¹ zale¿noœæ, ja-
ka istnieje pomiêdzy wzrostem mechanizacji produkcji a wzrostem
bezrobocia. Maszyny pozbawiaj¹ ludzi pracy, a pozbawiony pracy
cz³owiek w szybkim tempie marnieje, traci si³y ¿yciowe, ³atwo prze-
chodzi od stanu apatii do agresji i na odwrót. W konsekwencji ulega
degradacji. Œwiadomoœæ bezu¿ytecznoœci, czyli niemo¿noœci wyko-
rzystania swoich umiejêtnoœci jest najczêœciej niezawiniona i w³aœ-
nie ta œwiadomoœæ najbardziej przyt³acza cz³owieka bez pracy. Jego
najwiêkszy skarb - zmyœlne rêce i bystry umys³ - staj¹ siê zbêdne. Ta-
ki cz³owiek ma wtedy poczucie utraty godnoœci i sensu ¿ycia.

Spotkanie cz³owieka z maszyn¹ jest aktem dziejowym. Cz³o-
wiek od zarania dziejów cywilizacji tworzy³ maszyny, ale zawsze
mia³ œwiadomoœæ, ¿e maszyna nie mo¿e nigdy wykraczaæ poza cz³o-
wieka i stawaæ siê jego nowym idolem. Postawienie maszyny na pie-
destale dziejów ma stosunkowo krótk¹ historiê. Zaczê³o siê w XIX-
wiecznejAnglii, kiedy zosta³a stworzona pierwsza maszyna parowa,
która mia³a pomóc tkaczom w manufakturach w ich pracy. Maszyna
mia³a ul¿yæ cz³owiekowi w jego doli. Jednak ³atwoœæ stworzenia ma-
szyny oraz nieograniczone mo¿liwoœci jej udoskonalania by³y po-
wodem rozpoczêcia masowej produkcji maszyn do ró¿nych zasto-
sowañ w przemyœle. Najwiêksze bunty wobec maszyny, która zaczê-
³a zastêpowaæ cz³owieka, wybuch³y w Stanach Zjednoczonych w la-
tach 80 i 90-tych XIX-go wieku. Dosz³o do krwawych staræ z policj¹,
która stanê³a w obronie grupy kapitalistów, czyli posiadaczy nowych
œrodków produkcji.

U¿ycie maszyn w produkcji dawa³o same korzyœci: potanienie
produktu wyjœciowego, zatrudnienie nowych ludzi w produkcji,
wzrost zysku, czyli w rezultacie zwiêkszenie iloœci pieni¹dza w obie-
gu. Jednak by³y to korzyœci pozorne. Negatywne skutki niekontro-
lowanego wzrostu iloœci maszyn w przemyœle wyp³ynê³y dopiero

póŸniej. Po pierwsze, doprowadzi³y do stworzenia zupe³nie nowej
grupy ludzi - proletariatu, który by³ zatrudniany w fabrykach i praco-
wa³ tam przez 12 godzin na dobê, a czasami jeszcze wiêcej. Cz³owiek
zatrudniony w takim wymiarze godzin nie ma czasu na swój w³asny
rozwój duchowy, a tak¿e bardzo szybko wyczerpywa³y siê jego si³y
¿yciowe i w rezultacie stawa³ siê niezdatny do pracy. Równie¿ zap³a-
ta, jak¹ dostawa³ robotnik, by³a nieproporcjonalnie ma³a w stosunku
do zarobków w³aœcicieli fabryki i z ledwoœci¹ starcza³a na nêdzne ¿y-
cie.

Ten fakt pog³êbia³ rozziew miêdzy nêdz¹ robotników a bogac-
twem warstwy posiadaczy maszynowych œrodków produkcji. Cz³o-
wiek, który jest niewolnikiem maszyny, oczywiœcie nie z w³asnej
woli, ale z ¿yciowej koniecznoœci, staje siê najbardziej podatny na
wszelkie has³a rewolucyjne g³oszone przez demagogów. To by³ g³ó-
wny powód wybuchu rewolucji w Rosji w 1917 roku i hitleryzmu
w Niemczech w 1933 roku, jakkolwiek w Niemczech powodów by³o
wiêcej. Rozwój grupy posiadaczy œrodków produkcji, czyli kapita-
listów, by³ tak¿e g³ówn¹ przyczyn¹ gwa³townego ubo¿enia pañstw,
które dysponowa³y jedynie bogactwami naturalnymi (wêgiel, ba-
we³na, zbo¿e, ropa i gaz). Tam nastêpowa³a rabunkowa gospodarka
dobrami Natury, które by³y eksportowane po bardzo niskiej cenie do
pañstw posiadaj¹cych nowoczesne maszyny do przerobu bogactw
naturalnych. By³ to etap wspó³czesnej kolonizacji, który trwa do te-
raz.

Tak to przedstawia³o siê w dziejach najnowszych. SprowadŸmy
teraz nasze rozwa¿ania do konkretu, czyli postawmy z jednej strony
indywidualnego cz³owieka, a z drugiej maszynê. Prowadzenie samo-
chodu w celach zarobkowych, nadmierny kontakt z komputerem,
obs³uga rozlicznych urz¹dzeñ, z którymi ma do czynienia cz³owiek
w swojej codziennoœci, wspomniane wy¿ej szkolnictwo, s³u¿ba
zdrowia, prawo, które s¹ pe³ne procedur wszystkie te kontakty pozo-
stawiaj¹ niezatarty œlad w psychice cz³owieka a w konsekwencji
zmieniaj¹ jego zachowanie. Cz³owiek po okresie intensywnego kon-
taktu z maszyn¹ lub z zachowaniami pe³nymi ró¿nych procedur do
koniecznego wykonania, próbuje powróciæ do swojej normalnoœci.
Jednak normalnoœæ, czyli pe³nia egzystowania, nie zawsze jest naty-
chmiast osi¹galna. Wtedy cz³owiek mo¿e jedynie instynktownie od-
reagowaæ swoje zniewolenie maszynowe. Poszukuje kompensacji,
czyli miejsca, w których zapomina o swoim podporz¹dkowaniu i re-
dukcji do bezosobowego automatu.

Wspó³czesna cywilizacja wytworzy³a w procesie swojego roz-
woju wiele mo¿liwoœci kompensacji zachowañ automatycznych.
Wymienimy te najwa¿niejsze:

Telewizja - jest w swojej istocie obrazem nieœwiadomoœci zbio-
rowej, ¿ywym zbiornikiem treœci o charakterze kompensa-
cyjnym. Dlatego cieszy siê tak olbrzymi¹ popularnoœci¹ na ca-
³ym œwiecie, gdy¿ nieœwiadomoœæ zbiorowa jest czêœci¹ jaŸni
ka¿dego cz³owieka. Zatem jej ogl¹danie jest potê¿nym prze¿y-
ciem, idealnie ³¹cz¹cym efekty za¿ywania narkotyków i spe³-
nienia erotycznego. Niebezpieczeñstwo telewizji (i Internetu,
który w³aœciwie te¿ jest rodzajem telewizji - rzecz do dyskusji)
polega na tym, ¿e nieœwiadomoœæ zbiorowa, nie jest do ogl¹da-
nia, ale do indywidualnego prze¿ywania. Ogl¹danie treœci tele-
wizyjnych, z których emanuje strach, przemoc, agresja, podnie-
cenie, obrzydzenie etc. w istocie powoduje interioryzacjê tych
stanów, które póŸniej ¿yj¹ w cz³owieku zupe³nie samodzielnie.
W ten sposób jaŸñ karleje, staje siê zdegenerowana.
Gazety wielkonak³adowe.
Wielkie imprezy sportowe.
Seks i narkotyki.
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� Fiksacje religijne (fiksacja - ustanowienie przez cz³owieka trwa-
³ego oœrodka psychicznego, ku któremu kieruj¹ siê wszystkie
myœli, uczucia, pragnienia, prze¿ycia): masowe spotkania ry-
tualne, masowe pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, na-
trêtne myœli religijne, apoteozowanie (ubóstwienie) postaci reli-
gijnych.
Nale¿y wyraŸnie stwierdziæ, ¿e im wiêkszy jest kontakt cz³o-

wieka z maszyn¹, czyli im wiêcej jest maszyn w ¿yciu codziennym
i w przedsiêbiorstwach, tym wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê oœrod-
ki, które oferuj¹ zachowania kompensacyjne. Mówi¹c proœciej: im
wiêkszy jest rozwój cywilizacji naukowo-technicznej, tym chêtniej
ludzie "lgn¹" jak muchy do miodu, do oœrodków zapewniaj¹cych za-
pomnienie o maszynowo-technicznym zniewoleniu. Nie jest przy-
padkiem, ¿e wraz z gwa³townym rozwojem cywilizacji wielko-
miejskiej w Polsce po 1989-tym roku (motoryzacja, komputery-
zacja) tak wielk¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê masowe "kolorówki":
dzienniki, tygodniki dla kobiet i mê¿czyzn, naszpikowane wywia-
dami z aktualnymi idolami (dziennikarzami, aktorami i aktorkami,
sportowcami), szczegó³ami z ¿ycia prywatnego i intymnego oraz
z opisami przera¿aj¹cych zbrodni. Po prostu pojawi³ siê nowy ma-
sowy cz³owiek, który zaakceptowa³ zupe³nie nieznane do tej pory
w Polsce, nowe formy zapomnienia i pozornego wytchnienia od
coraz bardziej niewolniczego ¿ycia w systemie cywilizacji maszy-
nowej. Tak¿e pojawienie siê w telewizji tasiemcowych teleseriali
i programów (np. Big Brother) nie jest przypadkiem. Na
tym etapie rozwoju cywilizacji maszynowej cz³owiek zosta³ ju¿ tak
wytresowany i pozbawiony instynktu wolnoœci i rozumu, ¿e bez
wstrêtu uczestniczy w medialnym widowisku nie zdaj¹c sobie spra-
wy, ¿e coraz bardziej tonie w zniewoleniu i bezrefleksyjnej wege-
tacji.

Tezê o kompensacjach dobrze ilustruj¹ dwa sporty: pi³ka no¿na
i koszykówka. One najlepiej wyra¿aj¹ zbiorow¹ potrzebê spe³nienia.
Oba polegaj¹ na umieszczeniu pi³ki w œciœle okreœlonym przepisami
miejscu. Sam akt wk³adania pi³ki (strzelenia gola) jest najbardziej
oczekiwanym momentem w grze. Wszelkiego rodzaju powtórzenia
w zwolnionym tempie (bramka dnia, tygodnia, miesi¹ca etc.), poka-
zywanie tego momentu z ró¿nych kamer, wk³adanie pi³ki do kosza,
maj¹ na celu dostarczanie ogl¹daj¹cym telewidzom obu p³ci jak naj-
wiêkszej satysfakcji. Doskonale o tym wiedz¹ medialni szamani nie-
ustaj¹cy w wymyœlaniu coraz to atrakcyjniejszych sposobów prze-
kazu telewizyjnego.

Szczególnie gwa³towna jest w mediach tendencja do kreowania
nowego typu cz³owieka ( ). Jego
istnienie ma opieraæ siê na aksjomacie: jestem sob¹ (odczuwam
swoje istnienie) a zarazem rozprzestrzeniam siê jako "cz³owiek
w ogóle" na ca³¹ planetê. Tendencja ta ma na celu stworzenie istoty
bezwolnej, pozbawionej si³ ¿yciowych, których utrata jest spowo-
dowana istnieniem w cz³owieku nierozwi¹zywalnej sprzecznoœci:
mam œwiadomoœæ swojego istnienia a zarazem mam w sobie "cz³o-
wieka w ogóle", który jest obecny w ka¿dym miejscu i o ka¿dym cza-
sie na ca³ej planecie.

Jest faktem, ¿e dziêki mediom uczestniczymy w ca³oœci ¿ycia
planetarnego. Ogl¹damy obrazy, s³uchamy komentarzy, dotykaj¹
nas relacje z najrozmaitszych planetarnych wydarzeñ. W rezultacie
czujemy siê przyt³oczeni "losem œwiata" i z niepokojem spogl¹damy
w jego nieznan¹ przysz³oœæ. Istnienie œwiata jest dla nas chaosem
i dlatego z tak¹ uwag¹ œledzimy najrozmaitsze wydarzenia w nim siê
dziej¹ce, gdy¿ obraz i g³os komentatora, jaki emanuje z rozlicznych
widowisk informacyjnych, jest dla nas jedyn¹ mo¿liwoœci¹ prze-
zwyciê¿enia chaosu i ustalenia konkretnej opinii o wydarzeniach.
Chaos - czyli niemo¿liwa do uporz¹dkowania i ci¹gle zmieniaj¹ca
siê wieloœæ napieraj¹cych na cz³owieka wydarzeñ.

Samodzielne u³o¿enie wydarzeñ w sensown¹ ca³oœæ jest mo¿li-
we jedynie wtedy, gdy szukamy wskazówek w lekturze ksi¹¿ek,
w³asnej obserwacji, rozmowach z bliskimi nam ludŸmi. A poniewa¿
codzienne uniemo¿liwia refleksjê, wtedy cz³owiek
wspó³czesny - mass-men, chêtnie przyjmuje w siebie, czyli interio-
ryzuje przedstawiane w mediach ró¿norakie stereotypy dotycz¹ce
poszczególnych wydarzeñ lub s¹dy dotycz¹ce ca³oœci losów œwiata.

Jednak przy uwa¿nej obserwacji ró¿norakich wydarzeñ i przy pomo-

cy ksi¹¿kowej refleksji, ³atwo demaskujemy medialne stereotypy,

czyli rozmyœlnie preparowane i intensywnie propagowane k³am-

stwa.

Dziêki spokojnej refleksji wynoszeni pod niebiosa medialni do-

broczyñcy okazuj¹ siê po bli¿szym i trzeŸwym spojrzeniu zwycza-

jnymi tyranami; odkrycia naukowe, które maj¹ uszczêœliwiæ cz³o-

wieka - faktycznie kolejnym krokiem zmierzaj¹cym ku degradacji

natury i osoby ludzkiej; przedmioty, które maj¹ u³atwiæ ¿ycie gospo-

darcze s¹ sprytnie zakamuflowanym ogniwem dodawanym do ³añ-

cucha, który bezlitoœnie oplata cz³owieka i nie pozwala mu wydobyæ

siê z nêdzy upadku i poni¿enia.

Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e nie wystêpujemy tutaj prze-

ciwko nauce, technice, automatyzacji, gdy¿ m¹drze zastosowane,

mog¹ byæ u¿yteczne i pomocne. Jedynie zwracamy uwagê na rodz¹-

ce siê pod wp³ywem automatyzacji ¿ycia nieuchronnie pojawiaj¹ce

siê fiksacje psychiczne, które degraduj¹ cz³owieka. Zjawisko auto-

matyzacji to nie tylko bezpoœredni kontakt z automatami, robotami,

komputerami. To równie¿, a mo¿e przede wszystkim, zauto-

matyzowane czynnoœci w czasie pracy. Podamy prosty przyk³ad:

wyobraŸmy sobie cz³owieka, który przystêpuje do pracy w

charakterze akwizytora. Jego zadaniem jest pozyskiwanie odbior-

ców na ró¿norakie dobra i us³ugi.Aby jego praca przynosi³a korzyœci

materialne, musi on faktycznie dokonywaæ transakcji. Poniewa¿

w czasie swojej pracy styka siê najró¿niejszymi ludŸmi, musi naj-

pierw dokonaæ redukcji cz³owieka, spotykanego w swojej prze-

strzeni akwizycyjnej, do jednowymiarowej postaci konsumenta, od-

biorcy, którego jedynym zadaniem jest zgoda na zakup towaru. Rów-

nie¿ ze swojej strony, dokonuje samoredukcji swojej osoby do je-

dnowymiarowego poziomu drapie¿nika, poluj¹cego na swoj¹ ofiarê

konsumenta.

Dla tej przestrzeni akwizycyjnej zosta³a stworzona ca³a ponura

logistyka polowania na odbiorców: specjalne techniki perswazyjne,

sposób zachwalania, czas trwania nagonki, kolorystyka towarów

i reklam, chocia¿by w hipermarketach, odpowiednio og³upiaj¹ca

muzyka... Jednak zawsze przychodzi czas po pracy, fizjologicznie

wymuszany przez ¿ywy organizm cz³owieka, który nie daje siê

oszukaæ jak¹kolwiek ideologi¹. I w³aœnie wtedy pojawiaj¹ siê zacho-

wania kompensacyjne: na³ogowe ogl¹danie telewizji, czytanie wie-

lkonak³adowych gazet, internet, narkotyki.

Tak zredukowany cz³owiek staje siê cz³owiekiem masowym.

Najbardziej zadziwiaj¹ce i uderzaj¹ce jest to, ¿e takich ludzi jest co-

raz wiêcej i stosownie do nieuœwiadamianych potrzeb mass-mena,

pojawiaj¹ siê masowe imprezy o charakterze kompensacyjnym. Pa-

miêtam ze swojego dzieciñstwa mecze np. Górnika Zabrze w Pu-

charze Mistrzów. Po zakoñczeniu tury pucharowej i wy³onieniu

zwyciêzcy wszystko wraca³o do normalnoœci, tzn. toczy³y siê przede

wszystkim rozgrywki ligowe w ró¿nych pañstwach. Obecnie Liga

Mistrzów trwa na okr¹g³o, gromadz¹c na stadionach i przy telewi-

zorach miliony ludzi. Po prostu w pewnym czasie pojawi³a siê mo-

¿liwoœæ techniczna stworzenia Ligi Mistrzów a tak¿e pojawi³y siê

masy ludzi ju¿ przygotowane do odbioru takiej rozrywki. To samo

dotyczy programów Wyt³umaczenie tego faktu w œwie-

tle powy¿szych rozwa¿añ jest proste: nieuœwiadomione potrzeby

wspó³czesnego mass-mena, po¿¹daj¹cego jeszcze g³êbszego zapo-

mnienia o swojej og³upiaj¹cej pracy lub jej braku z jednej strony, na-

tomiast z drugiej strony intuicja kreatorów medialnych, podsuwa-

j¹cych w³aœnie takie a nie inne widowiska.

Na zakoñczenie tej czêœci rozwa¿añ uwagi doty-

cz¹ce sposobu istnienia spo³eczeñstwa jako ca³oœci.

Ka¿de spo³eczeñstwo musi byæ ukonstytuowane na wzór pirami-

dy, najtrwalszej struktury, jaka jest znana przyrodzie. Nie jest przy-

padkiem, ¿e piramidy egipskie istniej¹ ju¿ od piêciu tysiêcy lat. Na

samej górze jest centrum decyzyjne stanowi¹ce prawa i obowi¹zki

obywateli. Na samym dole mrowie jednostkowych decyzji przyno-

sz¹cych korzyœæ obywatelom i ca³ej strukturze spo³ecznej. Obowi¹-

zuje tu podstawowa zasada: to, co na górze, jest tak¿e na dole.

reality show

homo planetarius, homo mundialis

zagonienie

reality show.

przedstawimy

globalizacja
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A zatem m¹dre i przynosz¹ce korzyœæ prawa ustanawiane w centrum
na górze, obowi¹zuj¹ w procesie podejmowania wielorakich co-
dziennych decyzji tak¿e na dole. Ka¿dy obywatel musi odczuwaæ
ci¹g³¹ opiekê bêd¹cego nad nim centrum dowodzenia. Tylko w takim
wypadku jego postêpowanie bêdzie dodatkowo wzmacniane, ¿e
w ka¿dej krytycznej sytuacji, których nie brak w ¿yciu cz³owieka,
bêdzie móg³ zwróciæ siê do odpowiednich instytucji, w celu spra-
wiedliwego rozwa¿enia indywidualnych problemów.

W spo³eczeñstwach zglobalizowanych, opartych na gospodarce
neoliberalnej, piramida spo³eczna jest bardzo mocno œciêta i ma
kszta³t niskiego trapezu. Nad nim panuje w¹ska wie¿a, która jest pro-
stym przedstawieniem oligarchii.

W sk³ad oligarchii wchodz¹: media, partie polityczne, mafia,
urzêdy pañstwowe i samorz¹dowe, wiod¹ce instytucje wyznaniowe,
rady nadzorcze wielkich korporacji finansowo-rynkowych. Oligar-
chia "wysysa" wszystkie si³y ¿yciowe ze spo³eczeñstwa i poprzez re-
presyjny system prawny dba o utrzymanie swoich w³asnych intere-
sów. Oligarchicznie istniej¹ce spo³eczeñstwo jest systemem totali-
tarnym, gdy¿ doktryna uznawana na górze, ca³oœciowo okreœla
wszystkie zachowania indywidualno-spo³eczne. Obecnie wiod¹c¹
ide¹ narzucan¹ przez oligarchiê jest globalizm, przedtem by³ fa-
szyzm i komunizm.

WyraŸnie widaæ, ¿e struktura oligarchiczna jest niestabilna i po-
datna na wszelkie wstrz¹sy, gdy¿ tak istniej¹ce spo³eczeñstwa in-
stynktownie d¹¿¹ do przywrócenia w³aœciwej, czyli stabilnej struk-
tury istnienia. Nale¿y wyraŸnie stwierdziæ, ¿e w wypadku Polski, rok
1989, uwa¿any za pocz¹tek nowego ustroju (eufemizm - III Rzecz-
pospolita), by³ tylko i wy³¹cznie rokiem ukonstytuowania siê nowej
oligarchii, a zatem w ¿adnym razie nie mo¿e byæ uwa¿any za rok
prze³omowy. To tylko kolejny stereotyp utrwalaj¹cy istnienie
zmodyfikowanego systemu totalitarnego, daleko bardziej groŸnego
dla obywateli ni¿ poprzedni, bêd¹cego "miêkk¹" odmian¹ faszyzmu.

(Jaspers, s. 565)

Autor (ur. 1959 r.) jest historykiem filozofii, eseist¹, wydawc¹,
autorem ksi¹¿ki .
Wiêcej informacji o ksi¹¿ce na stronie www.pologne.com/
andromeda. Jej cena wynosi 20 z³. Tak¿e ksi¹¿kê José Bové, François
Dufour, , wyd. Andromeda, Gdañsk 2002 (25
z³) mo¿na nabyæ pisz¹c na powy¿szy adres mailowy. Powy¿szy esej
(cz. 1 - 5) powsta³ w okresie marzec - maj 2004 r. Cd. w nastêpnym
numerze.

Równie¿ mocy politycznej, która wzros³a ponad wszelk¹ miarê,
odpowiada poczucie miemocy. Œlepe podporz¹dkowanie prowadzi
do totalnej zale¿noœci, jakiej dotychczas nie znano. U ka¿dego
wdziera siê ona w ostatni zakamarek jego domu i jego duszy.
Sprzeciw oznacza samounicestwienie. Cz³owiek staje siê pos³uszny
i traci œwiadomoœæ autonomicznej, wolnej odpowiedzialnoœci.

Pêkniêty witra¿ cz³owiek w pu³apce globalizmu

Œwiat nie jest towarem

Waldemar Bo¿eñski
al. Grunwaldzka 234/2

80-266 Gdañsk
tel. 502-765-245

e-mail: andromeda@pologne.com

Proces globalizacji wymaga reformy. Powoduj¹ca alie-

nacjê ludzi na ca³ym œwiecie globalizacja stanowi zagro-

¿enie dla demokracji. Korzyœci wynikaj¹ce z dzielenia siê

wiedz¹, towarami i us³ugami ponad granicami mog¹ zo-

staæ osi¹gniête bez ponoszonych aktualnie i niemo¿liwych

do zaakceptowania kosztów ekonomicznych, politycznych

i spo³ecznych, które zosta³y opisane poni¿ej.
Ekonomiœci nie s¹ w stanie okreœliæ finansowych kosztów globa-

lizacji, poniewa¿ nie posiadaj¹ narzêdzi analitycznych pozwala-
j¹cych na stwierdzenie, kiedy inwestorzy zarabiaj¹ niepro-
porcjonalnie du¿o pieniêdzy. Ekonomiœci opieraj¹ swoj¹ analizê in-
westycji na stopach zwrotu, zaniedbuj¹c horyzont czasowy in-
westycji. Inwestorzy globalni bior¹ pod uwagê oba czynniki. Przed
rozpoczêciem reform procesu globalizacji musimy zrozumieæ me-
chanizm, wedle którego inwestorzy podejmuj¹ decyzje.

Spraw¹ podstawowej wagi dla inwestora jest odzyskanie pie-
niêdzy, które zainwestowa³. Kolejnym priorytetem jest osi¹gniêcie
jak najwiêkszej nadwy¿ki finansowej w gotówce. ¯adna inwestycja
nie jest w stanie przynieœæ zysku, je¿eli najpierw nie zwróci swoich
kosztów. Pomimo tej oczywistej prawdy doktryny rachunkowe
wprowadzaj¹ inwestorów i analityków ekonomicznych w b³¹d po-
przez podawanie informacji o zyskach ekonomicznych, zanim jesz-
cze inwestycja op³aci sam¹ siebie. Miêdzynarodowe standardy ra-
chunkowoœci nie wymagaj¹ raportowania okresu zwrotu inwestycji
czy nagromadzonej wartoœci dodatkowej w gotówce. Nawet je¿eli
ksiêgowi z³o¿yliby sprawozdanie na temat wartoœci dodatkowych,
nie ujawni³oby to o ile za du¿o zap³acono inwestorom, je¿eli jedno-
czeœnie nie zosta³by przygotowany raport na temat horyzontu czaso-
wego inwestycji.

Horyzont czasowy inwestycji jest przysz³ym okresem u¿ywa-
nym przez inwestorów do okreœlenia, czy nale¿y dokonaæ danej in-
westycji. Podejmuj¹c decyzje inwestorzy nie mog¹ polegaæ na nie-
pewnych, odleg³ych zwrotach gotówki w przysz³oœci, dlatego igno-
ruj¹ te czynniki. Jednoczeœnie inwestorzy nie bior¹ pod uwagê war-
toœci jakiejkolwiek przysz³ej gotówki o sk³adanej stopie procentowej
równej zwrotom, które mogliby uzyskaæ z innych inwestycji. Brak
pewnoœci i dyskontowanie powoduj¹, ¿e inwestorzy bezpoœredni
stosuj¹ horyzont czasowy o d³ugoœci dziesiêciu lub mniej lat. Inwe-
storzy nie zak³adaj¹, ¿e po up³ywie horyzontu czasowego otrzymaj¹
z powrotem pieni¹dze stanowi¹ce bodziec do inwesto-
wania. Wszelkie pieni¹dze uzyskane po horyzoncie czasowym sta-
nowi¹ z definicji bodŸce nadwy¿kowe lub .

Nadmierne stopy zwrotu lub przychody wystêpuj¹ce przed up³y-
wem horyzontu czasowego nie reprezentuj¹ zysku nadzwyczajnego.
Zysk nadzwyczajny nie jest koncepcj¹, któr¹ mo¿na znaleŸæ w pod-
rêcznikach ekonomii. Z tego powodu ekonomiœci na ca³ym œwiecie
pozbawieni s¹ struktury pozwalaj¹cej na oszacowanie kosztów
globalizacji. Ekonomistom odmawia siê wgl¹du w mechanizmy
zbêdnej koncentracji kapita³u, przez co nie wiedz¹ w jaki sposób
mo¿na by dokonaæ jego bardziej . Jedyn¹ alte-
rnatyw¹ dla polityków jest próba naprawy problemu za pomoc¹ po-
datków i œwiadczeñ socjalnych, co w rezultacie powoduje powstanie
pokaŸnych rozmiarów rz¹du, alienacjê wyborców i rozczarowania
polityczne.

jakiekolwiek

zysk nadzwyczajny

równego podzia³u

1)

2)

w³aœciwa struktura spo³eczna struktura oligarchiczna
obecnie istniej¹ca

REFORMAREFORMA
PROCESU GLOBALIZACJI
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Rozwi¹zanie, na którym zyskaliby zarówno inwestorzy, rz¹d,
jak i obywatele polega na wprowadzeniu zachêt podatkowych dla
œwiadczeñ socjalnych, które wystêpowa³yby bezpoœrednio pomiê-
dzy obywatelami, omijaj¹c poziom rz¹du. BodŸce podatkowe sta-
³yby siê zarówno dla inwestorów globalnych, jak i lokalnych Ÿród-
³em wiêkszych i mniej ryzykownych zysków osi¹ganych w krót-
szym czasie. Jednoczeœnie po up³ywie horyzontu czasowego obywa-
tele otrzymywaliby bez ¿adnych kosztów prawo w³asnoœci inwe-
stycji. W rezultacie dosz³oby do powstania Korporacji Transferu

W³asnoœci (KTW ) opisanych w mojej ksi¹¿ce

i innych artyku³ach mojego autorstwa z

.
KTW przekazuj¹ zysk nadzwyczajny tym obywatelom, od któ-

rych zale¿ne jest istnienie wszystkich firm. W ten sposób praco-
wnicy, klienci i dostawcy, wliczaj¹c dostawców us³ug infrastru-
kturalnych w danej spo³ecznoœci, otrzymywaliby zyski nadzwy-
czajne. Równie wa¿ne jest to, ¿e wprowadzenie lokalnej kontroli za-
równo firm globalnych, jak i lokalnych skierowa³oby zaintereso-
wania polityków raczej w stronê ich okrêgów wyborczych ni¿ wiel-
kich, obcych koncernów. Lokalna kontrola polityczna pozostaje
utrzymana, poniewa¿ KTW rozwijaj¹ siê nie tylko przez powiê-
kszanie swoich rozmiarów, lecz tak¿e przez tworzenie sieci podle-
g³ych firm, za pomoc¹ ponownego inwestowania przez udzia-
³owców strumienia pieni¹dza celem wprowadzenia odpowiednich
technologii, ró¿norodnoœci, wyboru i konkurencji.

Globalizacja jest przyczyn¹ problemu natury politycznej, ponie-
wa¿ zwiêksza stopieñ, w którym strony trzecie mog¹ kontrolowaæ
lokalne œrodki produkcji i wymiany. Rezultatem tego procesu jest

, które stanowi¹ 28% glo-
balnej dzia³alnoœci gospodarczej, zatrudniaj¹c jednoczeœnie mniej
ni¿ æwieræ procenta globalnej si³y roboczej. KTW odwróci³yby ten
proces. Wprowadzaj¹ one demokratyczny udzia³ polityczny w kon-
troli firm rzecz nie znana obecnie nigdzie poza firmami nale¿¹cymi
do pracowników. Konkurencja pomiêdzy udzia³owcami stanowi du-
¿o bardziej wydajny i skuteczny sposób na

ni¿ nastawiona na uzyskanie kontroli konkurencja ma-
j¹ca miejsce za poœrednictwem gie³dy papierów wartoœciowych.
Jednoczeœnie dziêki wprowadzeniu samorz¹dnoœci zmniejsza ona
potrzebê regulacji ze strony rz¹du.

Przep³acanie inwestorów zyskami nadzwyczajnymi k³óci siê
z wydajnoœci¹, sprawiedliwoœci¹ i stabilnoœci¹ ekonomiczn¹. Kapi-
talizm potrzebuje reform by zmniejszyæ alienacjê spo³eczn¹ i œrodo-
wiskow¹ stworzon¹ przez obywateli i ich polityków, którzy z powo-
du globalizacji trac¹ kontrolê nad gospodark¹ na szczeblu lokalnym,
regionalnym i narodowym. Mo¿liwoœci kontrolowania i alienowania
biednych przez bogatych wyra¿a stopieñ, w jakim Bill Gates powiê-
kszy³ swój maj¹tek w 1998 r. Stopieñ ten by³ wiêkszy ni¿ ³¹czna su-

ma maj¹tku .
Rozwi¹zaniem jest reforma kapitalizmu poprzez ustanowienie

ogólnoœwiatowego kodeksu inwestycji lokalnych opartego na
wprowadzeniu KTW. Poza zwiêkszeniem sprawiedliwoœci i sku-
tecznoœci biznesu, KTW promuj¹ stabilnoœæ przez przenoszenie w³a-
snoœci i kontroli do swoich udzia³owców, od których zale¿ne jest ich
istnienie. Jednoczeœnie KTW umo¿liwiaj¹ demokratyzacjê zarówno
maj¹tku, jak i polityki krajów.

Koncepcja KTW jest jedn¹ z wielu propozycji radzenia sobie
z negatywnymi skutkami globalizacji za pomoc¹ poszerzania w³as-
noœci. Propozycje te s¹ tworzone dziêki globalnej dyskusji za poœred-
nictwem Internetu, do której mo¿ecie siê przy³¹czyæ na stronie
http://cog.kent.edu. Pod adresem http://cog.kent.edu/lib/
homestead.htm znajduje siê praca prezentuj¹ca ró¿norodnoœæ tych
propozycji. Zawiera ona równie¿ propozycje konkretnych dzia³añ.
Na stronie http://cog.kent.edu/grphome.html znajduje siê grupa dy-

skusyjna poœwiêcona alternatywnej polityce .

ukaza³ siê w czasopiœmie

Economic Reform Australia, 2:15, p.7, November-

December 2000,Adelaide, przedrukowany przez Capital Ownership

Group virtual library, Kent State University

(http://cog.kent.edu/lib/Turnbull8.htm).

mieszka w Sydney, jest absolwentem Harvard Business

School (1963) i doktorem filozofii, zajmowa³ siê m.in. przeprowa-

dzaniem inwestycji i fuzji firm, by³ przewodnicz¹cym trzech kom-

panii handlowych i za³o¿ycielem wielu przedsiêbiorstw. Pracowa³

tak¿e jako doradca dla rz¹dów i miêdzynarodowych korporacji.

W 1975 rozpocz¹³ pionierskie badania nad zarz¹dzaniem firmami

oraz napisa³ swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê -

(http://cog.kent.edu/lib/TurnbullBook/TurnbullBook.

htm) , zrecenzowanej przez dra Jima Cairnsa oraz wspó³autorem

ksi¹¿ki

Od tej pory zajmuje siê rozwijaniem

i wprowadzaniem koncepcji w niej zawartych, promowaniem eko-

nomicznych i spo³ecznych reform. Jego ostatnia ksi¹¿ka to

(http://ssrn.com/abstract_id=319867) Obecnie bada jak instytucje

spo³eczne mog¹ staæ siê samorz¹dne w oparciu o zdecentralizowan¹

strukturê informacji i kontroli. Linki do wielu z jego prac znaleŸæ

mo¿na na stronie: (http://www.aprim.net/associates/turnbull.htm).
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Opracowanie koncepcji "zysku nadzwyczajnego" znajduje siê w napisanym

przeze mnie w 1992 r. eseju pt.

http://cog.kent.edu/lib/turnbull1/turnbull1.html.

Przyk³ady cytowane przez Shared Capital Institute. Odnoœne Ÿród³o:

pod adresem

http://www.sharedcapitalism.org/scfacts.html#Call62.

Pe³ny tekst ksi¹¿ki jest dostêpny pod adresem: http://cog.kent.edu/lib/

TurnbullBook/TurnbullBook.htm.

Odsy³am do artyku³u:

, po raz pierwszy opublikowanego w

, Blackwell, 5:1. str. 11 - 23, styczeñ 1997, a nastêpnie przedru-

kowanego przez , Ashgate Publishing, 1999,

London, dostêpny pod adresem: http://cog.kent.edu/lib/turnbull6/turnbull6.html.

Kolejnym przyk³adem jest , "

, Society for Co-operative Studies, 29:3, str. 18 52, (nr 88), Manchester,

styczeñ 1997. Pe³ny tekst dostêpny pod adresem: http://papers.ssrn.com/sol3/

paper.taf?ABSTRACT_ID=26238.

Odsy³am do przeczytania artyku³u Shared Capital Institute

we fragmencie 'a closer look at globalisation' po

odnoœniku 63 na stronie: http://www.sharedcapitalism.org/scfacts.html#Call62.

Odsy³am do mojego artyku³u ,

zaprezentowanego na 12. dorocznym spotkaniu organizacji Society for the

Advancement of Socio-economics, London School of Economics, 9.7.2000

http://cog.kent.edu/lib/Turnbull7/StkMut.htm. Skrócona wersja zostanie wydana w

2001 r. jako rozdzia³ 9. ksi¹¿ki , wyd. Johnston Birchall,

Routlegde, London.

Odsy³am do Shared Capital Institute

we fragmencie "a closer look at globalisation", komentarz 36 na stronie:

http://www.sharedcapitalism.org/scfacts.html#Call62.

Recenzja autorstwa Dr Jim Cairns, by³ego wicepremiera i ministra skarbu

Australii zosta³a opublikowana w "

( ) nr 1, str. 9 - 13, 1976. W Internecie dostêpna na stronie

http://cog.kent.edu/lib/cairns.html.

Patrz komentarz (3).

Ksi¹¿ka

, C. George Bennello, Robert Swann, Shann Turnbull,

wydana przez Ward Morehouse, Bootstrap Press of the Intermediate Technology

Development Group of NorthAmerica Inc. New York, New York, 1989, wydanie II,

poprawione, 1997. Ksi¹¿ka TOES (The Other Economic Summit Innego Szczytu

Ekonomicznego) dostêpna jest pod adresem http://members.optusnet.com.au/

~sturnbull.

skrót angielski - OTC (Ownership Transfer Corporations)

skrót angielski - CIC (Community Investment Code)

angielski termin odnosi siê do szeroko rozumianej polityki alternaty-

wnej postuluj¹cej m.in. przekazywanie akcji przedsiêbiorstw pracuj¹cym w nich

ludziom oraz wprowadzenie propaguj¹cego tê ideê systemu
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a Cashflow Paradigm

Ownership
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analysis Corporate Governance: An Interna-

tional Review

The history of management thought

Stakeholder Co-operation Journal of Co-operative

Studies"

Ownership statistics:

Why shared capitalism is needed

The competitive advantages of stakeholder mutuals

The New Mutualism

Ownership statistics: Why shared capitalism

is needed

The Journal of the Securities Institute of

Australia" JASSA

Building Sustainable Communities: Tools and Concepts for Self-

Reliant Economic Change
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globalizacja

W³adze Szwajcarii usi³uj¹ skazaæ na karê

wiêzienia dwoje aktywistów, którzy rok temu

niemal nie stracili ¿ycia na moœcie wAubonne.

Min¹³ dok³adnie rok od czasu, gdy dwójka

aktywistów protestuj¹cych podczas szczytu G-

8 nieomal nie zginê³a z rêki policji szwaj-

carskiej - obecnie grozi im do trzech lat wiê-

zienia.

Martin Shaw (Wielka Brytania, lat 39)

oraz Gesine Wenzel (Niemcy, lat 25) zostali

wezwani do stawienia siê w s¹dzie 28 czerwca

w zwi¹zku z zarzutem o zablokowanie drogi

oraz nara¿anie ¿ycia kierowców.

Procedura oskar¿enia antyglobalistów

przebiega sprawnie, podczas gdy œledztwo

przeciwko policji nadal spowija mg³a.

Pierwszego czerwca 2003 zablokowali oni drogê w kierunku
Evian wisz¹c na dwóch koñcach liny przeci¹gniêtej w poprzek mo-
stu. W ten sposób usi³owali uniemo¿liwiæ uczestnictwo w szczycie
delegatom z pañstw grupy G-8. Oficer policji przeci¹³ linê i pos³a³
Martina z wysokoœci 25 metrów do p³ytkiego, kamienistego stru-
mienia pod mostem. Gesine uratowa³a siê jedynie dziêki refleksow
i wspieraj¹cej j¹ grupy, której uda³o siê w porê pochwyciæ linê.

W wyniku upadku Martin odniós³ rozleg³e obra¿enia krêgos³upa,
miednicy oraz stóp. Nadal nie wiadomo, czy kiedykolwiek odzyska
pe³n¹ sprawnoœæ. Gesine poddana zosta³a terapii po prze¿ytym szo-
ku. Oboje nie byli w stanie wróciæ po tym incydencie do normalnego
¿ycia. Po wszystkich tych cierpieniach zostali oni obecnie wezwani
do s¹du i postawieni w stan oskar¿enia grozi im pokrycie kosztów
s¹dowych oraz kara pozbawienia wolnoœci do 3 lat. Rozprawa bêdzie
monitorowana przez Miêdzynarodow¹ Komisjê ds. Globalizacji
i Praw Cz³owieka. Jest to grupa prawników, która powo³ana zosta³a,
aby zbadaæ przypadki ³amania praw cz³owieka wobec protestu-
j¹cych podczas szczytu G-8 w roku 2001 w Genewie.

mówi Martin.

mówi Gesine.

Gesine i Martin z³o¿yli skargê przeciwko policji, która narazi³a
ich na utratê ¿ycia, nie udzieli³a pomocy w potrzebie oraz doprowa-
dzi³a do odniesienia powa¿nych obra¿eñ cia³a przez Martina. Oboje
s¹ zaanga¿owani w kampaniê, której celem jest zwrócenie uwagi
spo³eczeñstwa na dramatyczne ograniczanie praw obywatelskich
w ca³ej Europie, praktyczne zniesienie prawa do protestu, jak rów-
nie¿ wp³yw, jaki na ¿ycie ludzkie maj¹ zaburzenia pourazowe zwi¹-
zane z represjami.

Podczas, gdy oskar¿enie przeciwko Martinowi oraz Gesine zo-
sta³o sprawnie przeprowadzone przez szwajcarski wymiar spra-
wiedliwoœci, skarga z³o¿ona przeciwko policji natrafi³a na ró¿nego
rodzaju przeszkody biurokratyczne oraz zarzuty o brak jawnoœci
i o uprzedzenia w stosunku do policji. Wynik sprawy, w której wina
wydaje siê byæ w oczywisty sposób po stronie policji, nadal nie jest
pewny.

W sprawie wywiadów kontaktowaæ mo¿na siê z Martinem Shaw
oraz Gesine Wenzel pod numerem telefonu 00 34 645 461 167 lub
mailem aubonnepress@yahoo.com.

Wiêcej informacji nt. incydentu na moœcie w Aubonne oraz
o kampanii przeciwko represji znajduje siê na stronie internetowej
www.aubonnebridge.net.

Ta sytuacja pokazuje, jak daleko posun¹æ siê mog¹ w³adze w celu
zniechêcenia ludzi do korzystania z demokratycznego prawa do
protestu To oburzaj¹ce, ¿e oskar¿a siê nas o nara¿anie
¿ycia innych, podczas gdy policjanci, którzy niemal doprowadzili do
naszej œmierci, nadal wykonuj¹ swoj¹ pracê jakby nic siê nie sta³o.

Dla nas jest to kolejny epizod w rosn¹cej fali represji w stosunku
do ludzi, którzy rzucaj¹ wyzwanie niedemokratycznym i bezkarnym
instytucjom, takim jak G-8 Wa¿ne jest wa¿ne, aby
ludzie odpowiadali na takie represje ze zdwojon¹ energi¹ i nie
pozwolili na to, by ta taktyka zastraszania zamyka³a im usta.

oœwiadczenie prasowe Grupa Aubonne 01.06.2004
nades³a³ Jacek Gemzik

t³um. Piotr Jurczak

REPRESJE PO G8

ZAPRASZA DZIECI I M£ODZIE¯ NA ZAJÊCIA EDUKACYJNE ORAZ
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