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Policja przez pomy³kê zabija w £odzi studentów. ¯acy z ca³ej
Polski wyra¿aj¹ aksamitny ¿al i ucz¹ siê dalej.

Maturzyœci z Opola musz¹ z powodu przecieku powtarzaæ
pisemny egzamin dojrza³oœci. Zastosowana kategoria odpowie-
dzialnoœci zbiorowej nikogo w Polsce nie dziwi; pozostali dzie-
wiêtnastolatkowi ciesz¹ siê, ¿e oni nie musz¹ niczego powtarzaæ.

niewiele

.

M³odzi nie buntuj¹ siê przeciwko jawnej niesprawiedliwoœci.
Ich œwiat jest pe³en indywidualnego buntu, który ma wspól-

nego z istniej¹cym porz¹dkiem œwiata. Kategoria buntu R. Mertona
przybra³a w polskiej rzeczywistoœci formê totalnej obojêtnoœci wo-
bec porz¹dku pañstwowego. Z analiz spo³ecznych nastrojów wy-

nika , ¿e obecnie Polacy czuj¹ siê bardzo szczêœliwi i ...skrzywdzeni.
Bardzo niski poziom zaanga¿owania Polaków w ¿ycie wspólnoty
mo¿e œwiadczyæ o spadku znaczenia pañstwa w ¿yciu obywateli lub
o zmianie kondycji psychicznej Polaka. W tekœcie postaram siê udo-
wodniæ, ¿e XXI wiek jest pocz¹tkiem istnienia nowego rodzaju cz³o-
wieka, który nazwê "zwismenem", czyli cz³owiekiem, któremu na
niczym, z wyj¹tkiem jego samego, nie zale¿y.

Cezur¹ "starego" œwiata jest upadek muru Berliñskiego, a po-
cz¹tek nowego spo³eczeñstwa obwieœci³ w 2001 roku francuski sê-
dzia, który stwierdzi³, ¿e

Wyrok s¹du jest zaczynem no-
wego spo³eczeñstwa w którym nie ma ju¿ milcz¹cej zgody na niena-
ruszalnoœæ (œwiêtoœæ) ¿ycia ludzkiego. W naszym œwiecie nic ju¿ nie

³¹czyAntygony, markiza de Sade i Bakunina, którzy, pomimo ¿e ¿y-
li w ró¿nych epokach, mieli wspólny krêgos³up metafizyczny: umar-
li za jedn¹ ideê. Ich wiara w pewien system wartoœci, np. w istotê ¿y-
cia ludzkiego sprawi³a, ¿e opinia spo³eczna okreœli³a ich wspólnym
mianem: buntowników. Dziêki nim - jak twierdzi m.in. Durkheim
mo¿liwe by³o funkcjonowanie spo³eczeñstwa. Napiêcie miêdzy ich
ludzkimi chêciami a mo¿liwoœciami oferowanymi przez œwiat by³o
Ÿród³em buntu, czyli pocz¹tkiem zmian. Buntownicy, niczym termo-
metr, wskazywali stan œwiadomoœci spo³ecznej oraz zagro¿enia stru-
ktury spo³ecznej. O zbawiennej roli buntu w ¿yciu spo³ecznym mó-
wili na przestrzeni ubieg³ego wieku socjologowie i filozofowie.
S³ynne zdanie Camusa: wskazuje na
sprzê¿enie zwrotne miêdzy indywidualnym sprzeciwem a funkcjo-
nowaniem spo³eczeñstwa. Buntownik krzyczy, gdy wokó³ niego
dzieje siê coœ niedobrego. On nie buntuje siê przeciwko swojej bie-
dzie; on mówi œwiatu, który zmierza w niew³aœciwym kierunku.
Gdy s³owa nie wystarczaj¹, na o³tarzu codziennoœci poœwiêca swoje

¿ycie. Badylak i Zygielbojm pope³nili samobójstwo na znak pro-
testuprzeciwko niesprawiedliwoœci. Ich ofiara oznacza³a, ¿e cel bun-
tu wart jest nara¿enia ¿ycia, a wiêc ¿e cel ów jest wartoœci¹ wy¿sz¹
nawet ni¿ ¿ycie. Spopielona garstka prochu przemienia œwiat w któ-
rym ¿yjemy; samospalenie jest wyrazem buntu metafizycznego
i obiektywnym potwierdzeniem istnienia wspólnych wartoœci. Mó-
wi¹c krótko: metafizyczny bunt jest gwarancj¹ naszego nieprzy-

padkowego, nieiluzorycznego bycia.
Bunt nie mo¿e istnieæ bez nadziei. Buntownik wierzy w zmiany.

Jego konstytucja psychiczna nie ogranicza siê tylko do materii. Jego
bunt jest potwierdzeniem duchowej kondycji Aby lepiej zilustrowaæ
wartoœæ buntownika trzeba pokazaæ ró¿nice miêdzy prawdziwym
buntem a buntem na niby (na z³oœæ mamie zrobiê sobie tatua¿, ufar-

bujê w³osy na zielono a brodê na czerwono ). Chodzi o pojêcie, które
w filozofii nosi nazwê: resentyment, a w jêzyku antropologii spo-
³ecznej nazwaæ mo¿na "odwróceniem kota do góry nogami", czyli

o przewrót w systemie wartoœci. Naturê resentymentu najlepiej wy-
³o¿yæ za pomoc¹ przypowieœci o lisie, który mia³ apetyt na s³odkie
winogrona. Có¿ z tego, gdy winogrona wisia³y zbyt wysoko. Lis tak
wysoko nie siêga³. Aby siê jakoœ pocieszyæ, wmówi³ sobie, ¿e wino-
grona s¹ kwaœne. Wszystkich zaœ, którzy twierdzili, ¿e jest inaczej,
uzna³ za k³amców.

Resentyment polega na odwróceniu "przewrocie" - porz¹dku
wartoœci. Wartoœci wy¿sze zostaj¹ uznane za wartoœci ni¿sze, a ni¿-
sze za wy¿sze. To, co jest s³odkie, staje siê gorzkie, a to, co gorzkie,
staje siê s³odkie. Niby-buntownicy wci¹¿ mówi¹ o buncie, ale ich
krzyk o pracê, auto, dom, przypomina miauczenie kota odwróconego
do góry nogami. Mo¿na zadaæ pytanie, dlaczego iloœæ buntu nie prze-
mieni siê w jakoœæ? Sk¹d bierze siê w ludziach taka ogromna po-
trzeba sprzeciwu? OdpowiedŸ jest tylko jedna. Niby-buntownicy s¹
s³abi. Tak, jak lis z bajki La Fontaine'a , który nie chce siê przyznaæ do
tego, ¿e jest ma³y; wiadomo przecie¿, ¿e lisy s¹ wielkie. Zamiast
uznaæ prawdê, mœci siê na porz¹dku wartoœci i przewraca go do góry
nogami. To nie on, cz³owiek buntuj¹cy siê, jest s³aby; to œwiat jest
niedobry. W resentymencie, czyli w buncie werbalno-behawio-
ralnym, chodzi o to, by poprzez negacjê rzeczywistoœci zamani-
festowaæ swoje rozgoryczenie. W buncie na niby istniej¹ masy bun-
towników ukrywaj¹ce swoj¹ bylejakoœæ.

Prawdziwy buntownik potêpia niektóre aspekty ¿ycia, niby-bu-
ntownik potêpia to, czego naprawdê po¿¹da.

Gdy przyjrzyjmy siê bli¿ej obecnej strukturze buntu, zoba-
czymy, ¿e ludzie krzycz¹ tylko form¹ i kolorem. Polski zespó³ Sweet
Noise wyda³ niedawno p³ytê o wiele znacz¹cym tytule: "Czas ludzi
cienia". W jednej z piosenek wokalista œpiewa: (...)

U Ÿróde³ niby buntu kryje siê podstawowy problem wartoœci
ludzkiego , który Józef Tischner nazwa³ problemem

. Chodzi o to, ¿e ka¿dy z nas jest najpierw i przede wszys-
tkim wartoœci¹ dla samego siebie. Moje jest
wtedy, gdy s³u¿y innym wartoœciom. w niby-buncie
przemienia siê w : p³acze, krzyczy, mówi o woj-
nie i chaosie tak, by zwróciæ uwagê œwiata na swoje cierpienia. W ni-
by-buncie nikt nie g³osi prawdy; wszyscy g³osz¹ swoje prawdy. W³a-
œcicielami s¹ ludzie, którzy w swo-
ich buntach ods³aniaj¹ wartoœci dla których siê poœwiêcaj¹. A zwis-
meni buntuj¹ siê przeciwko braku przyjemnoœci. Ka¿dy niby-bun-
townik nosi ze sob¹ garnitur wartoœci, wedle których ¿yje. W œwiecie
œciœle skrojonych mundurków niby-buntowników nie ma czasu ani
granic; czas jest relacj¹ miêdzy przesz³oœci, teraŸniejszoœci¹ a przy-
sz³oœci¹. Zwismeni ¿yj¹ tu i teraz, a ich bunt nie przekracza granic za-
kreœlonych egotyczn¹ wyobraŸni¹. Niby-buntownicy walcz¹, mó-
wi¹c jêzykiem Dostojewskiego, o prawo do w³asnego kaprysu i o

pewnoœæ, ¿e zawsze bêd¹ mogli nañ sobie pozwoliæ . Prawdziwi bu-
ntownicy s¹ aktorami w³asnych idea³ów (Nietsche) i rozpoczynaj¹
swoj¹ wêdrówkê jako outsiderzy, ale mog¹ j¹ zakoñczyæ jako œwiê-

ci . Zwismeni nie rozpoczynaj¹ swojej wêdrówki ani jej nie koñcz¹;
oni s¹. Wystêpuj¹ przeciwko wszystkiemu, co nie spe³nia ich ocze-

kiwañ .
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matce ciê¿ko chorego dziecka nale¿y siê od-
szkodowanie za urodzenie upoœledzonego ch³opczyka. Rekompen-
satê finansow¹ maj¹ wyp³aciæ lekarze, którzy nie poinformowali
kobiety, ¿e urodzi chore dziecko. Gdyby lekarze dope³nili swojego
obowi¹zku - kobieta usunê³aby ci¹¿e.

Buntujê siê, wiêc jesteœmy

nie

ma³a czêœæ chore-
go systemu, wymienialna, w ka¿dej chwili do zast¹pienia przez nowy
model, pos³uszny, oddany, przekupny i s³u¿alczy. Chcê wyrzuciæ
z siebie to wszystko, wszystko co wiem, miliony niepotrzebnych po-
jêæ, po³¹czeñ, s³ów, które okreœli³y i na zawsze u³o¿y³y, zablokowa³y
moje myœli na wiele d³ugich lat. Mój bunt jest œwiadomy i bolesny.
Czujê go ca³ym sob¹. Rozdziera mnie na czêœci. To stan wojny i cha-
osu, tworzenie siebie od nowa, ucieczka i powrót, nienawiœæ i mi-
³oœæ... Kim jestem?

Ja Ja aksjolo-

gicznego
Ja Ja aksjologicznym

Ja aksjologiczne
Ja resentymentalne

Ja resentymentalnego zwismeni,
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Ja resentymentalne
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Cz³owiek jest to istota ¿ywa, dwuno¿na i nieopierzona

Oto cz³owiek Platona
o szerokich pazurach.

i wiel-
kich têsknotach

Pomyœlnoœæ Polaków obok, wbrew i kosztem pañ-
stwa referat wyg³oszony na IV Ogólnopolskim Kongresie Bada-
czy Rynku i Opinii

Bunt nie rozstrzyga wszystkiego ale przynajmniej stawia opór.
Kiedy to czyni, œwiat³o po³udnia sp³ywa na historiê

Mit Syzyfa Eseje
Buntownikach bez powodu "Newsweek Polska"

Resentyment to duchowe samozatrucie, które ma œciœle okre-
œlone przyczyny i skutki. Jest to trwa³e nastawienie psychiczne,
które rodzi siê, kiedy okreœlone odruchy uczuciowe i namiêtnoœci
same przez siê normalne i zasadniczo wchodz¹ce w sk³ad ludzkiej
natury - ulegaj¹ systematycznie st³umieniu i nie zostaj¹ roz³ado-
wane, poci¹gaj¹c za sob¹ pewne trwa³e sk³onnoœci do okre-
œlonego rodzaju z³udzeñ co do wartoœci i odpowiadaj¹cych im
s¹dów wartoœciuj¹cych. Odruchami uczuciowymi i namiê-
tnoœciami, które przede wszystkim wchodz¹ tu w grê s¹: mœciwe
uczucia i odruch zemsty, nienawiœæ, z³oœliwoœæ, zazdroœæ, zawiœæ,
szyderstwo Resentyment a moralnoœæ

Œwiat ludzkiej nadziei
Notatki z podziemia

Cz³owiek indywidualny zaczyna tê mozoln¹ drogê jako out-
sider; mo¿e j¹ zakoñczyæ jako œwiêty Outsider

M³odzie¿ w Polsce: oczywistoœci i idiosynkrazje

Twoim bliskim grozi zag³ada.
Mo¿esz ich uratowaæ, je¿eli poœwiêcisz swoje ¿ycie. Któr¹, z ni¿ej
wymienionych wartoœci przyjdzie ci naj³atwiej ofiarowaæ? (jedna
odpowiedŸ)

mi³oœæ
pieni¹dze
bezpieczeñstwo
spokój

Miêdzy czasem minionym a przysz³ym

Eseje
Bunt mas
Co siê dzieje miêdzy ludŸmi?,

Teoria socjologiczna i struktura spo³eczna

Resentyment a moralnoœæ

Mêstwo bycia
Œwiat ludzkiej nadziei,

Outsider

potrzebuje do ¿ycia tylko w³asnych smut-
ków. Inni ludzie nie spe³niaj¹ nawet funkcji nawozu historii; w œwie-
cie zwismenów nie ma ju¿ miejsca dla drugiego cz³owieka. Wszê-
dzie jest tylko Ja.

Prowadzone od kilku lat badania socjologiczne pokazuj¹, ¿e
m³odzi nie lubi¹ nauczycieli, polityków, policji . Niechêæ do ludzi
z "wy¿szych pó³ek", negacja autorytetu (s³owo: pochodzi
od czasownika , czyli "powiêkszaæ", "rozszerzaæ", "umac-
niaæ") oznacza, zdaniem H. Arendt, ¿e stajemy wobec elemen-
tarnych problemów ¿ycia we wspólnocie ludzkiej.

Jak bêdzie funkcjonowa³o spo³eczeñstwo w XXI wieku zale¿eæ
bêdzie - w du¿ym stopniu - od si³y i konsekwencji pañstwa; jakiego
cz³owieka chce uczyæ, jakich obywateli chce mieæ. Niby-bunto-
wnicy s¹ bocznym "produktem" upadku systemu totalitarnego.
Oczywiœcie, ¿e wci¹¿ nie wiemy kim jest cz³owiek w masce zwis-
mena. Ale pod t¹ mask¹ ukryty jest cz³owiek dla którego, jak poka-
za³y ankiety, wci¹¿ najmniej istotne s¹ pieni¹dze .

Staro¿ytny filozof Platon zdefiniowa³ cz³owieka tym s³owami:
. Ta definicja

przynios³a mu uznanie i poklask. Ale poruszy³a równie¿ wyobraŸnie
innych myœlicieli: Diogens oskuba³ koguta i zaniós³ do szko³y na
wyk³ad Platona, mówi¹c: . Od tego czasu doda-
wano do tej definicji s³owa:

Mo¿e w XXI wieku rozszerzymy definicjê cz³owieka o:
?

Autorka jest niezale¿nym dziennikarzem, sekretarzem SDP o. Kra-
ków, pisze doktorat o buncie na Wydziale Stosunków Miêdzyna-
rodowych i Politycznych UJ. Tekst napisa³am w maju 2004 pod
wp³ywem wydarzeñ w £odzi i w Opolu.

Teoria anomii R. Mertona (strategie przystosowania w warun-
kach rozbie¿noœci miêdzy ³adem instytucjonalnym a kulturowo
wyznaczonymi d¹¿eniami obywateli:

konformizm,
innowacja,
rytualizm,
wycofanie, e) bunt
Czapiñski J.,

, 16 17.10.2003 oraz dane pochodz¹ce z badañ
"Jakoœæ ¿ycia Polaków w czasie zmiany spo³ecznej"-
www.diagnoza.com

Donatien-Alphone-Francoise de Sade, znany jest dziœ g³ównie
dziêki s³owy "sadyzm", oznaczaj¹cemu czerpanie satysfakcji

erotycznej z zadawania bólu, by³ kimœ wiêcej ni¿ tylko "ekspery-
mentatorem seksualnym". By³ pisarzem, którzy spêdzi³ 27 lat
swego ¿ycia w wiêzieniu, odwa¿y³ siê bowiem pisaæ o mrocz-
nych aspektach natury ludzkiej. Ca³e ¿ycie poœwiêci³ jednej idei,
której na imiê "cz³owiek". ¯ona de Sade'a, Renee Pelagie, by³a
kobiet¹ niezwykle religijn¹ i nieustannie zachêca³a mê¿a do ro-
zwijania talentu literackiego.

13.5.1943 przedstawiciel Bundu w Londynie, Szmul Zygiel-
bojm pope³ni³ samobójstwo przez samospalenie. Ofiara w³as-
nego ¿ycia by³a protestem przeciw biernoœci wolnego œwiata na
los polskich ¯ydów, jednak nie prze³ama³a ona bariery
obojêtnoœci wœród aliantów.
18.3.1980 W. Badylak w akcie protestu przeciw przemilczaniu
zbrodni katyñskiej obla³ siê benzyna i dokona³ samospalenia.

- pisa³ A. Ca-
mus w: w zbiorze , PIW, Warszawa 1971.

O , 5/2002.

pisa³ Max Scheler w: ,
Czytelnik, Warszawa 1977.

Tischner J., , Znak, 1975.
Dostojewski F., , PIW, Warszawa 1956.

Wilson C., , Dom
Wydawniczy "Rebis", Poznañ 1992.

Taki rodzaj pragmatycznego indywidualizmu zosta³ okreœlo-
ny ego-sekurialnym przez dr hab. Barbarê Fatygê, kierownika
Oœrodka Badañ M³odzie¿y Uniwersytetu Warszawskiego.

Raport ,
OBM-ISNS UW.

18 - 19.5.2004 przeprowadzi³am wœród studentów ogólno-
polskie badanie (Warszawa - Collegium Civitas, Kraków Uni-
wersytet Jagielloñski, po 40 studentów w wieku do 24 lat) na te-
mat buntu. Jedno z pytañ brzmia³o:

94 procent respondentów wskaza³o na pieni¹dze. Tylko dwie osoby
by³o wstanie dla swoich bliskich poœwiêciæ mi³oœæ.

Arendt H., , Fundacja
Aletheia, Warszawa 1994.
CamusA., , PIW, Warszawa 1971.
Gasset y O. J., , Muza S.A., Warszawa 2002.
Krzemiñski I., Uniwersytet
Warszawski Instytut Socjologii, Warszawa 1992.
Merton R., , PWN,
Warszawa 2002.
Scheler M., , Czytelnik, Warszawa
1977.
Tillich P., , Rebis, Poznañ 1994.
Tischner J., Znak, Kraków 1975.
Wilson C., , Dom Wydawniczy "Rebis", Poznañ 1992.
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Jola Workowska
jaworek@autocom.pl
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Na wstêpie chcia³bym zaznaczyæ, i¿ moja wizja utworzenia
zrównowa¿onego spo³eczeñstwa partnerskiego nie jest a¿ tak ra-
dykalna, jak zmiany, których byliœmy œwiadkami na przestrzeni
wieków, czego dowodzi przedstawiona poni¿ej tabela. Uwa¿am,
¿e jeœli chcemy, aby nasza cywilizacja prze¿y³a, to niezbêdne jest
szybkie i zdecydowane wprowadzenie odpowiednich zmian.

Przysz³oœæ naszej cywilizacji jest zagro¿ona, gdy¿ nasze dzia-
³ania wp³ywaj¹ destrukcyjnie na otaczaj¹ce nas œrodowisko. Zja-
wisko centralizacji w³adzy, w du¿ym stopniu sprzyjaj¹ce korupcji,
podwa¿a istniej¹ce w spo³eczeñstwie wartoœci i zasady etyki. Aby
móc zmniejszyæ korupcjê, nale¿y ograniczyæ, a z czasem znieœæ cen-
tralizacjê w³adzy i jednoczeœnie zwiêkszyæ kontrolê i równowagê
spo³eczn¹.

Najbardziej fundamentalnym Ÿród³em w³adzy w spo³eczeñstwie
jest w³asnoœæ prywatna i zarz¹dzanie w³asnoœci¹ ziemsk¹, przed-
siêbiorstwami czy pieniêdzmi. Istniej¹cy obecnie system w³asnoœci
jest wynikiem d¹¿eñ pewnej grupy spo³ecznej do posiadania w³adzy
absolutnej, dlatego nie wprowadzono ¿adnych ograniczeñ co do
wielkoœci i wartoœci posiadanej w³asnoœci.

Na przestrzeni wieków koncepcja w³asnoœci ziemskiej znacznie
ewoluowa³a. We wczesnych spo³eczeñstwach prawo do ziemi zale-
¿a³o od sposobu jej wykorzystywania. Wraz z rozwojem spo³ecznym
i procesem centralizacji struktur politycznych prywatne u¿ytko-
wanie ziemi przez klasê rz¹dz¹c¹ stawa³o siê ma³o praktyczne na
terytoriach im podleg³ych. Ale skoro to w³aœnie klasa rz¹dz¹ca
ustala³a te regu³y, koncepcja prywatnej w³asnoœci ziemskiej by³a roz-
wijana, podtrzymywana, wspierana si³¹ i podbojami, a¿ na dobre za-
korzeni³a siê w naszym spo³eczeñstwie.

Przyjrzyjmy siê spo³ecznoœci australijskich Aborygenów. Nie
posiadaj¹ oni klasy rz¹dz¹cej i dlatego nie wykszta³cili w swoim
jêzyku s³owa okreœlaj¹cego "w³asnoœæ ziemsk¹". Podobnie zreszt¹
jak my, pos³uguj¹cy siê jêzykami nowo¿ytnymi, nie znajdziemy od-
powiedniego s³owa na okreœlenie zwi¹zków Aborygenów z ziemi¹.
W moich dokumentach parlamentarnych z 1978 r.: "Ekonomiczny
rozwój wspólnot aborygeñskich na Terytoriach pó³nocnych" (

) zmuszony by³em wymyœliæ nowe s³owo, na okre-
œlenie relacji ziemskich panuj¹cych w tym spo³eczeñstwie.

S³owo to odnosi siê do s³owa "w³aœciciel" ( ) w takim sa-
mym sensie, jak np. s³owo ("posiadacz licencji") do s³owa

("w³adza udzielaj¹ca licencji") czy s³owo ("osoba
wyznaczona") do s³owa ("ten, który wyznacza"). Innymi
s³owy, chodzi o relacjê zale¿noœci: osoba okreœlana s³owem pier-
wszym podlega w³adzy osobie okreœlanej s³owem drugim.

Indyjski przywódca, Mahatma Gandhi, z wykszta³cenia praw-
nik, jako jeden z nielicznych zauwa¿y³ potrzebê stworzenia para-
dygmatu w³asnoœci ziemskiej, wykluczaj¹cego u¿ycie si³y. Rozwi-
n¹³ pojêcie "powiernictwa ziemskiego" ( w Afryce Po³u-
dniowej, gdzie stosunki ziemskie s¹ podobne do tych, które panuj¹
u australijskichAborygenów. PóŸniej koncepcjê tê przeniós³ na tery-
torium Indii. Idea powiernictwa zak³ada, i¿ ten, który zarz¹dza zie-
mi¹ nie jest jej w³aœcicielem, tylko zarz¹dc¹, powiernikiem z woli
spo³eczeñstwa. Gandhi twierdzi³, i¿ dotychczasowi w³aœciciele po-
winni otrzymywaæ "uzasadniony prawnie" zysk ( ),
a wszelkie nadwy¿ki kapita³u powinny nale¿eæ do spo³eczeñstwa.

Aby uczyniæ ideê powiernictwa ziemskiego spójn¹ z zasadami
ekologicznymi, nale¿y wprowadziæ jeszcze dwa pojêcia:

("wspólnicy, partnerzy") i ("zmienny tytu³
w³asnoœci ziemi"). Wspólnicy to ci ludzie, których ¿ycie zwi¹zane
jest z w³asnoœci¹ ziemsk¹, zarz¹dzaniem przedsiêbiorstwem czy te¿
pieniêdzmi. Wystêpuj¹ oni zarówno jako u¿ytkownicy w³asnoœci,
jak i jej posiadacze; w przypadku du¿ych przedsiêbiorstw osoby te,
oprócz posiadania udzia³ów w firmie, s¹ jednoczeœnie pracowni-
kami, klientami lub dostawcami firmy.

Przekazanie praw w³asnoœci zale¿y w du¿ym stopniu od relacji
w³asnoœciowych panuj¹cych w danym spo³eczeñstwie. Uczestnicy
systemu udzia³ów partnerskich, czyli wspólnicy ( )
otrzymywaliby procenty z tytu³u wspó³w³asnoœci po tym, jak akcjo-
nariusze ( ) otrzymali wy³¹czne prawo do zysków przez
okres wystarczaj¹cy do zmotywowania ich do inwestowania. W ten
sposób akcjonariusze otrzymywaliby "prawnie uzasadniony" zysk
(zwrot z inwestycji), o którym wczeœniej pisa³ Gandhi. Prawa udzia-
³owców stopniowo zmniejsza³yby siê o jakieœ 5% rocznie, a¿ 20 lat
póŸniej wspólnicy przejêliby w 100% udzia³y firmy.

Firmy o ugruntowanej pozycji na rynku zfinansowa³yby rozwój
nowych technologii i wzrost gospodarczy poprzez przekazanie czê-
œci swoich zadañ swoim nastêpcom i przyci¹gniêcie tym samym no-
wych inwestorów. W ten sposób przedsiêbiorstwa przechodzi³yby
przez wszystkie "fazy ¿ycia", od narodzin do œmierci i mia³yby ogra-
niczone rozmiary. W swoich artyku³ach przedsiêbiorstwa te okreœ-
li³em jako Ownership Transfer Corporations (Korporacje Transferu
W³asnoœci). OTC pozwoli³yby ludziom, których ¿ycie zosta³o w ja-
kiœ sposób dotkniête przez dzia³alnoœæ firmy, wp³ywaæ na sposób za-
rz¹dzania nimi. To z kolei wywo³a³oby odzew u ludnoœci w postaci
efektu informacji zwrotnych ( ) i ulepszy³oby
mechanizm kontroli, poprawiaj¹c tym samym samozarz¹dzanie
i spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ sektora korporacji. Wprowadzenie na
rynek ekologicznych spó³ek stworzy³oby spo³eczeñstwo o zdecen-
tralizowanym systemie w³asnoœci i kontroli, jako ¿e wiêksz¹ czêœæ
wspólników stanowiæ bêd¹ miejscowi. Oni najlepiej wiedz¹, które
produkty, us³ugi i techniki produkcji mog¹ podtrzymaæ ¿ywotnoœæ
ich bioregionu. Wynikiem tych dzia³añ bêdzie stworzenie podstaw
do wprowadzenia zrównowa¿onego systemu ekonomicznego, opar-
tego na wysoce zró¿nicowanych, samofinansuj¹cych siê spo³ecznoœ-
ciach.

Zast¹pienie obecnego, skostnia³ego, monopolistycznego syste-
mu w³asnoœci nowym, opartym na zasadzie partnerstwa i prawie
w³asnoœci ograniczonym w czasie, mo¿e znaleŸæ zastosowanie rów-
nie¿ w odniesieniu do ziemi czy nieruchomoœci. Postulujê utworze-
nie banku zajmuj¹cego siê ziemi¹ danej spo³ecznoœci (Community
Land Bank), który stanie siê lokaln¹ w³adz¹ i posiadaczem wszys-
tkich ziem w swoim okrêgu. CLB wypuœci akcje, dostêpne dla
wszystkich mieszkañców, korzystaj¹cych z prawa do g³osowania.
Akcje bêd¹ dotyczyæ ziemi, na których stoj¹ ich domy, bez ró¿nicy
czy domy te stanowi¹ ich w³asnoœæ, czy s¹ tylko przez nich wynaj-
mowane. Tzw. podwójny tytu³ bêdzie przys³ugiwa³ w³aœcicielom do-
mów. Pierwszy tytu³ stanowiæ bêdzie wykupiony udzia³ równy war-
toœci posiadanej ziemi, drugi tytu³ dzier¿awa domu. Wszyscy na-
jemcy bêd¹ mogli nabyæ prawa wspó³w³asnoœci akcji CLB i swoich
domów, dziêki zmiennemu systemowi zarz¹dzania w³asnoœci¹.

Zarówno system OTC jak i CLB minimalizuje ryzyko przejêcia
w³asnoœci przez inwestorów z zewn¹trz. Wszystkie dochody ekstra
( ) i straty s¹ wyliczane w stosunku do ca³ej spo³ecz-
noœci. Zyski netto mog¹ byæ wykorzystywane do finansowania
rozwoju spo³ecznoœci w kierunku stworzenia samofinansuj¹cej siê
jednostki lokalnej. CLB i OTC tworz¹ bardziej skuteczne, spra-
wiedliwe, spo³ecznie op³acalne i bardziej zrównowa¿one podstawy
do konstrukcji spo³eczeñstwa.

Eco-
nomic Development of Aboriginal Communities in the Northern
Territory ownee,

owner
licensee

licensor appointee
appointer

trusteeship)

legitimate return

stakeho-
lders dynamic tenure

stakeholders

shareholders

feedback information

windfall gains

Zmienny tytu³ w³asnoœci , który jest cech¹ za-
równo CLB, jak i OTC, wprowadzi³by nowy system podzia³u do-
chodu narodowego (patrz pkt. 4 tabeli). Opisywany system stwarza
mo¿liwoœæ prywatyzacji podatku i systemu opieki spo³ecznej w celu
stworzenia nowego typu systemu ekonomicznego, o czym ju¿ pi-
sa³em w wydanej w 1975 r. ksi¹¿ce

( ). Struktura
pieni¹dza równie¿ powinna opieraæ siê na zasadach ekologicznych
tak, jak to opisa³em w mojej pracy

( ).

(dynamic tenure)

W kierunku demokratyzacji bo-
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Tworz¹c zrównowa¿one spo³e-
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spoleczenstwo
,,

proponowa³em finansowanie zrównowa¿onych Ÿróde³ wytwarzania w³asnoœci. Powy¿sz¹ koncepcjê przedstawi³em w czasie swoich wi-
energii, takich jak energia s³oneczna, wiatr i inne, poprzez sprzeda¿ zyt w Czechos³owacji i Chiñskiej Republice Ludowej w r. 1991.
konsumentom specjalnych voucherów zdenominowanych w jed- System polityczny na œwiecie ulega ci¹g³ym zmianom, przybie-
nostkach energii, które sta³yby siê swego rodzaju walut¹ rezerwow¹. raj¹c coraz to bardziej demokratyczne formy, podczas gdy struktura 

Zwa¿ywszy na koniecznoœæ znalezienia pokrycia kosztów ope- prawa w³asnoœci pozostaje niezmieniona. Istniej¹ce regu³y stoj¹ 
racyjnych, waluta rezerwowa mia³aby ujemn¹ stopê procentow¹. w sprzecznoœci z procesem wprowadzania efektywnej demokracji 
O teorii i funkcjonowaniu waluty o ujemnym wskaŸniku pisa³ ju¿ i sprzyjaj¹ bogaceniu siê bogatych. Zbyt du¿o pieniêdzy i w³adzy 
prof. Irvin Fisher w wydanej w 1933 r. ksi¹¿ce Stamp Scrip oraz ca³- znajduje siê w rêkach zbyt ma³ej liczby ludzi.
kiem niedawno prof. Dieter Suhr w ksi¹¿ce The Capitalistic Cost- Wprowadzenie zmiennego tytu³u w³asnoœci (dynamic tenure) 
Benefit Structure of Money (Kapitalistyczna struktura pieni¹dza pozwoli³oby na zastosowanie techniki podzia³u nadwy¿ki zysków 
oparta na zasadzie strata-korzyœæ), który to wprowadzi³ pojêcie (surplus profits) pomiêdzy wspólników (stakeholders) i zapew-
"neutralnego pieni¹dza" (Neutral Money). Teoria prof. Suhra spro- ni³oby zysk wspólnocie, tak jak to sobie wyobra¿a³ Gandhi.
wadza siê do stwierdzenia, ¿e to tzw. ukryta struktura pieni¹dza, po- Nadwy¿ka zysków wzrasta, gdy¿ inwestorzy otrzymuj¹ prawa 
siadanie w³asnoœci, kontrola i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami okre- w³asnoœci na czas o wiele d³u¿szy od tego, ni¿ ten jaki motywuje ich 
œlaj¹ formê i zawartoœæ widocznych struktur zbudowanych przez do inwestowania. Dlatego nieograniczona czasowo w³asnoœæ jest 
spo³eczeñstwo. Jednak powszechnie poddaje siê analizie jedynie sprzeczna z moralnym uzasadnieniem dla gospodarki rynkowej, któ-
struktury widoczne, pomijaj¹c fakt, ¿e s¹ one kontrolowane przez te re zak³ada, i¿ dziêki konkurencji zyski nie mog¹ byæ nieograniczone.
ukryte. Zamiast tego powielamy istniej¹ce struktury, które rozwija³y Aby uwiarygodniæ funkcjonowanie gospodarki rynkowej, mu-
siê poprzez scentralizowane procesy polityczne i sprzyjaj¹ utrzy- simy przyj¹æ nowy system w³asnoœci, oparty na zasadach eko-
maniu scentralizowanej w³adzy. logicznych, który bêdzie bardziej op³acalny, sprawiedliwy, zmniej-

W rzeczywistoœci, dla krajów znajduj¹cych siê w fazie prze- szy wszechobecn¹ korupcjê i bêdzie zgodny z zasadami etyki 
obra¿eñ ustrojowych (odejœcie od ideologii socjalizmu), to jedyna i ochrony œrodowiska. 
mo¿liwoœæ uchronienia siê przed zagro¿eniem zwyk³ego klono- Dr Shann Turnbull

wania istniej¹cego, lecz jak¿e niedoskona³ego systemu prywatnej t³um. Joanna Lisowska
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Artyku³ ukaza³ siê w czasopiœmie Perspective's, wyd. World Business Academy, San Francisco, (http://cog.kent.edu/lib/TurnbullBook/TurnbullBook.htm). Od tej pory zajmuje siê  rozwi-
zima 1992 roku (http://cog.kent.edu/lib/Turnbull-TransformingSociety.htm) oraz w World janiem i wprowadzaniem koncepcji w niej zawartych, promowaniem ekonomicznych i spo-
Citizen News, wyd. Washington, D.C., tom 6, numer 4, str. 5-7, maj 1992 ³ecznych reform. Jego ostatnia ksi¹¿ka to A New Way to Govern: Organisations and Society 
Autor mieszka w Sydney, jest absolwentem Harvard Business School (1963) i doktorem 

after Enron (http://ssrn.com/abstract_id=319867). Obecnie bada jak instytucje spo³eczne mog¹ 
filozofii, zajmowa³ siê m.in. przeprowadzaniem inwestycji i fuzji firm, by³ przewodnicz¹cym 

staæ siê samorz¹dne w oparciu o zdecentralizowan¹ strukturê informacji i kontroli. Linki do 
trzech kompanii handlowych i za³o¿ycielem wielu przedsiêbiorstw. Pracowa³ tak¿e jako do-

wielu z jego prac znaleŸæ mo¿na na stronie: (http://www.aprim.net/associates/turnbull.htm).radca dla rz¹dów i miêdzynarodowych korporacji.
T³umaczka jest mgr. stosunków miêdzynarodowych, specjalizacja latynoamerykañska,W 1975 rozpocz¹³ pionierskie badania nad zarz¹dzaniem firmami oraz napisa³ swoj¹ pierwsz¹ 
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TABELA: Ewolucja spo³eczeñstwa - aspekt historyczny i wizja przysz³oœci. G³ówne cechy charakteryzuj¹ce spo³eczeñstwo w poszczególnych epokach. 

marzec 2004


