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wiele błędów interpunkcyjnych.
Takim mankamentom obydwu
tekstów wolno się dziwić, zważyw-
szy na pokaźną, w stosunku do
objętości publikacji, liczebność
zespołu redakcyjnego (pięć osób).

Wszystkie te usterki i niedo-
ciągnięcia natury translatorsko-e-
dytorskiej trochę zakłócają odbiór
ciekawej i wartościowej treści. Mi-
mo to można omawianą publika-
cję zarekomendować czytelnikom,
właśnie nade wszystko z uwagi na
jej treść. Albowiem dziełko o. Wo-

ronieckiego prezentuje nowe, i to
- podkreślmy - par excellence filo-
zoficzne spojrzenie na starą, lecz
wciąż aktualną i ważną kwestię.
Zresztą samo spojrzenie też nie
jest całkowicie nowe, ale w dzisiej-
szych czasach, w których naj oczy-
wistsze fakty przedstawia się jako
zagadki - nie zagadnienia - a każ-
dą prawdę poddaje manipulacjom
i zniekształceniom, warto sięgać
po to, co "nie (pojnowoczesne".

Paweł Borkowski

MATERIAŁY
DO FORMACJI KATOLICKOSPOŁECZNEJ

Poza dychotomią państwo - rynek:
ekonomia daru

Oreste Bazzichi
Redakcja "la Societó"

Wprowadzenie

Po upadku muru berlińskiego (9 listpada 1989 r.), co było sym-
bolem zburzenia wszystkich widzialnych szańców zewnętrznych, wyros-
ły mury wewnętrzne, ściany niewidzialne, które wywołują nie tylko
konflikty sumienia, ale za którymi odżywa też stara wrogość i etniczna
nienawiść.

Nasza rzeczywistość to więc z jednej strony globalizacja, która na
skutek imperatywów konkurencyjności i innowacji narzuconych przez
globalny rynek zmierza do uniformizacji różnych obszarów geokul-
turowych planety, a z drugiej - poszerzanie się autonomii i narastająca
potrzeba tożsamości, czyli powrót do małej ojczyzny, nostalgia za
początkami, szukanie partykularności i specyficzności. Z etycznego
punktu widzenia nasza teraźniejszość nie jest czasem systemów etycz-
nych w dialogu, ale systemów etycznych w konflikcie. Nasze społeczeń-
stwo bowiem jest złożone, skonfliktowane, marnotrawne, radosne
i smutne zarazem, a przede wszystkim pozbawione złudzeń, nie zdolne
do wytworzenia głębszych związków, nawiązania trwalszych stosunków,
gdyż każdy pozostaje zamknięty w swej samotności. Konsekwencje są
znane.

Z antropologicznego punktu widzenia dominuje homo oeconomi-
cus i homo consumens; jeden i drugi są wyrazicielami kultury posiada-
nia, zachłanni w konsumowaniu, niezdolni do wyrobienia w sobie
świadomości subiektywnej i moralnej. Kultura posiadania otwarła
drogę do indywidualizmu, egoizmu, do nieumiarkowanego szukania
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własnego interesu. Z etycznego i społecznego punktu widzenia szerzy
się agresywna konkurencja, która podsyca konflikty i wojny wszel-
kiego rodzaju, od wojen między ludami i państwami do wojen na
rynku i w świecie pracy.

W ostatnich latach wypłynął temat rozwoju w ramach wzrostu
gospodarki światowej i globalizacji. Seria międzynarodowych szczytów
ukazała i nagłośniła tę sprawę i tę powszechną troskę: środowisko
i rozwój (Rio de Janeiro 1992), zaludnienie i rozwój (Kair 1994),
kobiety i rozwój (Pekin 1995), rozwój społeczny (Kopenhaga 1995),
wyżywienie i rozwój (Rzym 1996), zrównoważony rozwój aohannes-
burg 2002). Wszystkie one potwierdzają ogólne przekonanie, Że rozwój
jest w centrum życia gospodarczego, jest celem działania gospodar-
czego, celem aktywności gospodarczej.

Równocześnie na gruncie teorii ekonomicznej ekonomiści niewątp-
liwej miary skrytykowali taką wizję i wprowadzili nowe pojęcie: rozwoju

. ludzkiego l. Przewyższa ono ideę rozwoju utożsamianego jecty'i1ieZe
~ gospodarczym i koncentruje się na osobach, na ich po-

trzebach, na pewnych fundamentalnych parametrach dotyczących wa-
runków życia jak: zdrowie, długość życia, poziom wykształcenia, udział
w życiu społecznym, osiągnięcie godziwego poziomu życia. To pojęcie
rozwoju ludzkiego rodzi się z nowej koncepcji antropologicznej, wywo-
dzącej się z personalizmu NSK, która do wymiaru człowieka jako
wytwórcy i konsumenta dodaje wartość kierującą go ku inności, wy-
zwalając z kręgu egoizmu.

Chodzi więc o umieszczenie się w perspektywie filozofii społecznej
i antropologii ekonomicznej, w perspektywie wykraczającej poza klasy-
czną nowożytną diadę rynek - państwo. Dzisiejsza dyskusja filozoficz-
no-polityczna, nie tylko teoretyczno-ekonomiczna, wydaje się spolary-
zowana przez dychotomię ugruntowaną na tej opozycji. Dobrym tego
przykładem jest dyskusja o kryzysie uielfare- proponując terapię, a nie
chcąc wpaść w otchłań opiekuńczości, stwarza się ideologiczny podział
na zwolenników etatyzmu i zwolenników rynku, drastycznie przeciw-
stawiając społeczny system gospodarki regulowanej w sposób nakazowy
przez państwo - systemowi wolnego rynku, wyemancypowanego spod
biurokratyczno-administracyjnej opieki.

Ale w obecnej dyskusji brak ważnej rzeczy: powrotu do właściwego
wymiaru politycznego, który jest pośrodku między państwem a ryn-
kiem. Punkt ciężkości przesuwa się więc na kwestię związku między
techniką i wartościami, między ekonomią i etyką.
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Ponad myślą jedyną

Żyjemy w dobie globalizacji i dobra konsumpcyjne realizują kosmo-
polityzm, do którego dąży kultura masowa. "Łączy on w sobie dwie
powszechności: powszechność elementarnej uczuciowości i powszech-
ność nowoczesności" 2. Pęd do zakupów nazywa Bauman jedną z "za-
stępczych rozrywek", charakterystycznych dla przejścia od myślenia
o rzeczach, które są ważne, do rzeczy, które są mało ważne, ale są
dostępne i rozporządzalne. "Wypady do centrów handlowych są wy-
prawami do innego świata, nader odmiennego od codzienności [...J
Kupowanie wypełnia próżnię pozostawioną przez te podróże, w które
nie wyrusza już wyobraźnia, ku alternatywnemu społeczeństwu, bardziej
bezpiecznemu, ludzkiemu, sprawiedliwemu" 3.

Reklama dostrzegła to pragnienie wspólnoty, jakie przejawia lud,
i podpiera się tym ideałem. Emblematycznym przykładem jest francus-
ka fabryka samochodów Renault, która przezentując model Clio, tak
zwraca się do potencjalnego klienta: "Welcome to community Clio"
["Witamy we wspólnocie Clio"]. Nie jest to wspólnota osób, ale
konsumentów, w której dla poczucia tożsamości wystarcza obraz samo-
chodu. Dążenie do wspólnoty i równoczesne pragnienie odróżnienia się
są tu zaspokojone. Poufałość i intymność są składnikami dzisiejszego
marketingu, którego ostatnim stadium jest wchodzenie w życie ludzi,
migawki prezentujące szczęśliwe momenty zwyczajne i wyjątkowe teraź-
niejszości, gdzie wszystko moŻe być rzeczą, przy czym owo wszystko ma
wielką siłę. "Bez rzeczy i dóbr konsumpcyjnych możliwości zbiorowe
wydają się zredukowane do zera. Bez święta nie ma domu, a więc
żadnych przyjacielskich stosunków ani żadnej atmosfery rodzinnej" 4.

Dzieci mogą być wykluczone z zabawy, jeśli nie mają Kinder Pinguf.
Nawet aktor George Clooney może nie wziąć udziału w przyjęciu, jeśli
nie przyniesie ze sobą butelki musującego Martini.

W konsumpcji, albo lepiej - w handlowym konsumizmie, realizuje
się trojaki ideał: równości, wolności, a przede wszystkim braterstwa.
Towary mają więc duszę, tak mocną i magiczną, że można ją przyrów-
nać do "nowoczesnych talizmanów", gdyż "posiadają one wewnętrzną
moc, która przemienia wadę w cnotę" 5. Podobną moc dostrzegamy
w reklamie produktu kulinarnego, jakim są uszka firmy Rana: za-
prowadza ona konsumentów aż do domu producenta, gdzie odbywa się
przyjęcie dla odwzajemnienia dobroczynnej, codziennej misji przedsię-
biorstwa. Te uszka zamieniają się z towaru na sprzedaż w dar dla
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zbiorowości. Pojawiają się autentyczne i szczere wartości. Nie jest
ważna cena, równowartość, jaką stanowi. Jest dar i nie ma mowy, żeby
go nie odwzajemnić, gdyż wzmaga on poczucie społeczne. Dlatego
konsumenci wydają wspaniałe przyjęcie w czarującej atmosferze w do-
mu Giovanniego Rany, żeby mu podziękować Za radość, jaką im
sprawia swoim produktem.

Z tych krótkich refleksji nad niektórymi spotami reklamowymi
widać, jak kreatywna reklama rozumie ludzkie pragnienie posiadania
i konsumowania. Wszystkie towary są dobre. Istotne jest to, żeby je
kupić. Konsumpcja jest dobrem społecznym. Produkt nie tylko skraca
czas kontaktowania się ludzi z rzeczami, ale stwarza ten kontakt,
budząc zaufanie.

Należy przeciwstawić się manipulacji kulturowej i praniu mózgów.
Twarde prawo rynku powoduje krążenie towarów poprzez kupno
i sprzedaż, który to proces, bazujący na domniemanych równowartoś-
ciach, jest na pewno neutralny względem implikacji subiektywnych
i osobistych. Klasyczne teorie ekonomiczne twierdzą, że dobra i usługi
mają wartość użyteczną (o ile zaspokajają potrzeby) i wartość wymien-
ną (ilość pieniądza albo innych dóbr, które można uzyskać). Jacques
Godbout wprowadza trzeci typ wartości, bardziej ogólny i nieokreś-
lony: wartość więzi, wartość, która się pojawia na gruncie etycznym
i solidarnościowym. W tej optyce towar, produkt albo przedmiot ma
wartość, o ile może wzmocnić relację społeczną; jego wartość i zapo-
trzebowanie nań zależą od kontekstu, od obiegu, od sieci, w którą jest
włączony 6.

Ekonomista Stefano Zamagni twierdzi, że "poszerzenie horyzontu
badawczego, żeby objąć nim wartość więzi, jest dziś prawdziwym
wyzwaniem intelektualnym dla ekonomii z tej podstawowej racji, że
relacja między osobami jest sama Z siebie dobrem, które jako takie
rodzi wartość" 7.

Błąd ekonomizmu

Na terenie nauk ekonomicznych i społecznych nie brak autorów,
którzy już dawno odkryli przyczyny degradacji wspólnoty w społeczeń-
stwach uprzemysłowionych.

Friedrich August von Hayek (1899-1992), laureat nagrody Nobla
z ekonomii w 1974 r., mistrz myśli liberalnej i krytyk wynaturzeń
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liberalizmu, w swoich dziełach z jednej strony zwalczał planowanie
centralne, które było osią "realnego socjalizmu", a z drugiej przestrzegał
przed podejściem ekonomicystycznym, które stawia ekonomię w cent-
rum życia zbiorowego i je podporządkowuje jej logice 8.

Podobnie ekonomista Karl Polanyi (1886-1964) zwalczał niebez-
pieczeństwo neoliberyzmu. Krytykował ostro "błąd ekonomizmu",
w który jego zdaniem popadły tak marksizm jak liberyzm. Ekonomia
nie może być wyrwana z sieci relacji społecznych; w przeciwnym ra-
zie popadłaby w konflikt ze społeczeństwem. Ekonomia zdehumani-
zowana jest źródłem sporów, a nie wymiany. Dla niego łączenie
badania ekonomicznego i badania socjo-antropologicznego jest istot-
ne, jeśli się nie chce, żeby programowość wyzbyła się wszelkiego
znaczenia. Homo oeconomicus powinien być z powrotem umieszczony
w obrębie całościowej rzeczywistości homo, który jest po wielokroć
czymś innym, w tym także, od początku kultury, jest on homo
religiosus 9.

Zdaniem Polanyi'ego wpływ judaizmu i chrześcijaństwa jest istot-
ny i leży u źródła procesów, które przyniosły na Zachodzie cywiliza-
cję z jej odniesieniem do osoby wziętej w swej integralności i w przy-
należności wspólnotowej. Widzi on w Jezusie Chrystusie najmocniej-
szego obrońcę jedyności osoby, działającej w ramach wspólnoty
z innymi osobami 10.

Organizacja zbiorowości, konkretna społeczność realizuje się w rela-
cjach człowieka określonych w obrębie specyficznego terytorium z jego
zasobami ludzkimi i materialnymi, postawami i stylami życia właściwymi
dla każdej kultury. Jeśli całość tych zasobów będących w dyspozycji
człowieka nie jest kierowana wyczuciem moralnym ku dobru, to
- podkreśla Polanyi - obracają się one przeciwko niemu, żeby go
uciskać. Rola kultur, z całą ich specyfiką i różnorodnością, jest fun-
damentalna dla określenia warunków rozwoju. Ekonomia oderwana od
tkanki społecznej wpływa negatywnie na życie rodzinne, na zachowania
polityczne, socjalizację, postawę religijną.

Wizja Planyi'ego okazuje się dziś dalekowzroczna i profetyczna.
Z jednej strony mamy procesy globalizacji z upowszechnieniem w skali
świata innowacji technologicznych, informacji, stosunków gospodar-
czych, a z drugiej obserwujemy potrzebę związania się z własnym
terytorium i przywiązania do własnej kultury, które razem mogą za-
spokoić w sposób specyficzny potrzeby wspólnoty.
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Powrót daru

Trzeba zatem szukać innych systemów społecznych, prostszych
i bardziej na miarę człowieka.

Po dramatycznych wydarzeniach 11 września 2001 r. wszyscy za-
częliśmy patrzeć na świat i na nasze życie innymi oczami. Zaczęliśmy się
pytać o naszą przyszłość, o nasze pojawiające się znowu obawy - które
znikły albo osłabły po upadku dwóch przeciwstawnych bloków - o sam
los naszej cywilizacji. W jakiś sposób każdy z nas został zmuszony do
zwracania większej uwagi na inne "kultury" i na same założenia, na
których opiera się' nasz świat, w którym żyjemy, 'od kręgu rodzinnego
i relacyjnego po krąg społeczny i wspólnotowy - a więc i założenia
polityczne i ekonomiczne, które rządzą tymi sferami.

Temat daru, z pewnością nienowy w socjologii i antropologii, należy
w zupełności do tego nurtu refleksji II. Nie chodzi na pewno o to, żeby
odnowić albo naprawić świat, ignorować albo lekceważyć systemy
ekonomiczne, ale żeby zacząć nakreślać bardziej ambitne perspektywy,
zmierzające do ekonomii i rynków zapośredniczonych przez czynnik
społeczny i polityczny 12.

Tak więc dar staje się sprawą polityki, potrafi "budować społeczeń-
stwo" IJ. "Dar jest w pełnym tego słowa znaczeniu metodą budow.ania
stosunków społecznych" 14 - nawet jeśli nie ma tu mowy o darze
darmowym (miłosierdzie, dobroczynność, filantropia), ale o darze wol-
nym, spotykanym w całym zespole praktyk tworzących nowe style życia,
wyrażające się w szczególny sposób w niemonetarnych lokalnych sys-
temach wymiany, w etycznych finansach, w handlu uczciwym i solidar-
nym', w odpowiedzialnej turystyce, w krytycznym kupowaniu itd. W ta-
kich praktykach jest wiele idealizmu i odpowiedzialności, ale jest przede
wszystkim relacja społeczna: sam dar jest przede wszystkim relacją
społeczną. "Istotnie, moc daru nie jest w rzeczy darowanej - jak
w filantropii - ale w specjalnej jakości ludzkiej, którą dar oznacza przez
to, Że jest relacją" 15. Ofiaruje się każdemu godność, dokonując równo-
rzędnej wymiany, kupując produkt za słuszną i wynagradzającą cenę,
zajmując postawę krytyczną w konsumpcji, wykazując odpowiedzial-
ność w usuwaniu odpadów, szanując kultury i tereny itd. W takich
systemach życia realizuje się wspólnotowość, uznanie drugiego, spot-
kanie-relacja z drugim.

Dar rozumiany w tych kategoriach jest zawsze spontaniczny i rów-
nocześnie jest obowiązkiem, jest "napięciem wytwarzającym więź społe-
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czną, wobec którego socjolog powinien zawsze zachować pokorę, uznać
własne ograniczenia, będąc gotowym dać miejsce albo ustąpić miejsca
innym naukom humanistycznym, filozofom i poetom" 16. Duch daru
wyraża trojakie zobowiązanie: darowania, przyjęcia, odwzajemnienia.
Dar jest wydarzeniem. Jest nicią, która tka relację, zawiązuje przyjaźń,
więź społeczną.

My dziś nie jesteśmy kulturowo przygotowani do uznania znaczenia
daru, gdyż nasza wymiana opiera się generalnie na zasadzie korzyści.
Jednak dar jest obecny w naszym społeczeństwie. Jest dar w rodzinie,
w geście matki wobec dziecka, w niezliczonych posługach, sposobach
pomagania i codziennych gestach spełnianych przez członków rodziny
wobec drugich. Jest dar w miłości: czas, uczucia, szczęście. Jest dar
w przyjaźni: pomoc i wsparcie, wymiana rzeczy między przyjaciółmi.
Jest dat z okazji wydarzeń: narodziny, chrzty, urodziny, małżeństwa,
egzaminy itd. Jest dar z okazji świąt: Boże Narodzenie, Nowy Rok,
Trzech Króli, Wielkanoc itd. Jest dar społecznego wolontariatu, uczest-
nictwa, dobroczynności. Dar jest więc u podstaw naszego życia i społe-
cznego współżycia. Chodzi o to, jak rozerwać zasłonę korzyści i inte-
resu.

Ekonomiści są wobec tematu daru zakłopotani, zagubieni. Nie
potrafią uzasadnić daru, skoro z ekonomicznego punktu widzenia
wydaje się czymś irracjonalnym. A to dlatego, że już zapomnieli, iż
u podstaw stosunków ludzkich są pojęcia takie jak czas i wzajemność,
które oznaczają solidarność.

Treść pojęcia daru w ekonomii

Żyjemy w dobie globalizacji. Teraz, jak nigdy dotąd, wszystkie ludy
na świecie, od jednego krańca ziemi po drugi jej kraniec, mają
wspólnych tyle rzeczy, przedmiotów, sztuk odzieży, rodzajów pożywie-
nia, napojów, spektakli telewizyjnych, rodzajów muzyki, sprzętów elek-
tronicznych i może nigdy dotąd tak jak teraz nie odczuwały takiej
potrzeby potwierdzenia własnej odrębności. Jest to wymóg etyczny,
wywołany przez świadomość długu, jaki każda istota żyjąca ma wobec
swoich początków. Na trwałości tej więzi moralnej opiera się zdolność
do niepoddańczego udziału w handlu globalnym.

Globalizacja jest faktem technologicznym, ale jej cele wyznaczają
jak zawsze ludzie. Aktorzy wywołani na scenę w tej nowej fazie historii,
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te miliony przedsiębiorców, małych i wielkich firm, tysiące spółek
ponadnarodowych, nie mogą już myśleć tylko w kategoriach prze-
pływów finansowych. Dlatego że przeciwko ekonomicyzacji świata
powstaje pluralizm kultur, w konkretnych wyrazach sieci relacji wcale
nie gotowych rezygnować ze swoich wartości, ze swej wiary, z całej
ludzkiej historii, bogatej w doświadczenia przemieszane z błędami,
z odmienności środowiskowych, z twórczości człowieka wolnego, zdol-
nego pokierować czynnikiem ekonomicznym w układzie społecznym.
Tak, nowy, oświecony przedsiębiorca pracuje dla trwałego zysku, kieru-
jąc się wytycznymi, które stawiają na współdziałanie, stowarzyszanie się,
współpracę ponad współzawodnictwem. Na to wszystko, co hamuje,
nie zaś jeszcze wzmaga niesprawiedliwość społeczną.

Już K. Polanyi wskazywał na istnienie trzech form integracji ekono-
micznej poprzedzających powstanie nowoczesnego rynku: są to wzaje-
mność, redystrybucja i wymiana 17. Dziś wydaje się, że dar znalazł się
znowu w centrum debaty ekonomicznej, na skrzyżowaniu krytyki
rozumu utylitarystycznego, tego typowego produktu nowożytności,
i dyskusji nad mechanizmami wykluczenia, które zdaje się zawierać
w sobie gospodarka globalnego rynku. Istotnie, poza odkryciem form
gospodarki lokalnej 18 i typologii wymiany uczciwej i solidarnej, pojawia-
ją się odmiany różnych relacji ekonomicznych, jak fair trade 19, finanse
etyczne 20 i tzw. gospodarka niemonetarna, której celem jest nie tyle
wytwarzanie "dóbr", ile podnoszenie jakości "więzi" 21. W naukach
społecznych pojęcie daru zyskuje coraz większe znaczenie i może stać
się "mocną kategorią pojęciową, do której daje się sprowadzić szereg
dynamizmów obecnych w stosunkach społecznych i w życiu codzien-
nym" 22. To pojęcie wyrażałoby lepiej niż pojęcia altruizmu i filantropii
tę symboliczną wartość dającą się odnieść do całego szeregu sytuacji
społecznych 23. Dar jest rodzajem "języka", narzędziem komunikacji,
dzięki której nie tylko człowiek archaiczny, ale i nowoczesny może
odnieść się do siebie samego, do drugich i do otaczającego świata
z intencją, żeby puścić rzeczy w obieg i stać się przez to częścią czegoś
szerszego i całej ludzkości 24.

Zmiana, która się teraz dokonuje, jest globalna, obejmuje każdą
dziedzinę życia codziennego, od manifestowania się uczuć po konsum-
pcję materialną. Nie można przy tym zatracić Z pola widzenia wspól-
nego przeznaczenia Iudzkości. Stabilność staje się warunkiem utrzyma-
nia przyśpieszenia ku przyszłości - stabilność w społeczeństwie złożo-
nym z relacji egzystencjalnych, zbiorowych, powiązanych ze sobą,
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wykształconych w różnych środowiskach: rodziny, społeczności lokal-
nych, państwa, rynku, grup pośrednich, dążących do wspólnego celu,
żeby nie dopuścić do zerwania między powszechnością a parykularnoś-
cią. Przypomina to encyklika, podkreślając, że "tu jednak główna
odpowiedzialność nie spoczywa na państwie, ale na poszczególnych
ludziach oraz na różnych grupach i zrzeszeniach, z których składa się
społeczeństwo" (CA 48).

Nie przez niszczenie ducha przedsiębiorczości całych rejonów,
które przed paroma dziesiątkami lat wyszły z niedorozwoju, można
wspomóc narody tkwiące w gospodarce Południa, nastawionej na
przeżycie. Raczej o wiele bardziej odpowiednie jest eksportowanie tam
przedsiębiorczości, uruchamianie procesów innowacyjnych zgodnych
z wartościami poszczególnych kultur, zdolnych pogodzić świadomie ich
wyzwolenie od nędzy z zachowaniem zasobów, ludzkich i naturalnych,
w skali całego świata.

Perspektywy ekonomii daru

Dziś jest ważne, żeby tworzyć projekty lokalne, ale uniezależniając
się od dominującej i często zwodniczej logiki, która każe zlecać
prowadzenie projektu zawsze i mimo wszystko sektorowi publicznemu
albo państwu 25. Obywatel może sam sformułować swoje potrzeby
i może przedstawić je społeczności, wynajdując w ten sposób nowy
sektor społeczny, spontaniczny i nieformalny, oparty na zasadach
równości, udziału i racjonalności. Takie szczegółowe sprawy nie należą
do sektora wolontariatu ani do gospodarki solidarnej, ani do "trzeciego
sektora", który de facto jest "w znacznej części pozbawiony autonomii
i zdany na łaskę innych sektorów, żeby przeżyć" 26. Tym bardziej nie
mogą należeć do "czwartego sektora", czyli do gospodarki podziemnej
albo pracy na czarno, szeroko rozwiniętego przez ostatnie dziesięcio-
lecia tak na poziomie globalnym jak lokalnym, z całą jego nielegalnoś-
cią, kulturą indywidualną i wypaczoną kolektywnością.

Jest to więc wynajdywanie nowej przestrzeni społecznej dla prze-
kwalifikowania relacji zachodzących między jednostkami, grupami i in-
stytucjami zgodnie z zasadami samookreślenia, autonomii, relacji iwy-
miany społecznej, która choć zmierza do osiągnięcia społecznej i gos-
podarczej pomyślności ze świadczeniami materialnymi, to jednak nie
popada w utylitaryzm, pogoń za zyskiem i spekulację.
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Gdy złączyć razem różne zdolności i przygotowanie profesjonalne,
których często sam system produkcyjny gospodarki rynkowej nie umie
wykorzystać, to w sposób wolny wchodzą w obieg ogólny świadczenia
i usługi o nieocenionej wartości: bogactwo relacyjne, którego żaden
PKB nie może nigdy zarejestrować ani potwierdzić. W tych systemach
bowiem kursują przede wszystkim dobra relacyjne, duch wzajemności
i współpracy, gdyż jeśli nie ma najpierw relacji społecznej, to jednostki
nie wymieniają się między sobą 27.

Chęć dawania, pragnienie miłości i braterstwa są w treści chrześ-
cijańskiej propozycji zawartej w depositum fidei i naświetlonej przez
NSK. Encyklika stwierdza: "My, którzy jesteśmy jakby spadkobiercami
minionych wieków i którzy zbieraliśmy owoce z pracy ludzi nam
współczesnych, mamy zobowiązania wobec wszystkich ludzi. Z tej
przyczyny nie godzi się nam poniechać wszelkiej troski o tych, przez
których po naszej śmierci rozszerzać się będzie na przyszłość rodzina
ludzka" (PP 17).

Henri Desroche, jeden z większych badaczy ruchu spółdzielczego,
stwierdził, że "w planie historycznym spółdzielczość jest córką wspólno-
ty" 28. Z drugiej strony Emmanuel Mounier uważał, że "wspólnota
powstaje na gruzach konformizmów" 29. A Jacques Maritain konkludo-
wał, że "społeczeństwo nie może żyć bez ciągłego daru i ciągłego
wzrastania biorącego się z hojności, z wolności i z miłości osób" 30.

Tłum. Tadeusz Żeleźnik

Przypisy

I) George Soros, uczeń Karla Poppera i wielki finansista w USA, krytykuje związki
między kapitalizmem i demokracją. Sądzi, że powstaniu globalnej gospodarki nie
towarzyszło powstanie globalnego społeczeństwa (zob. G. Saros, Kryzys światowego
kapitalizmu. Zagrożenie dla społeczeństwa otwartego, tłum. L. Niedzielski, Muza,
Warszawa 1999). Joseph Stiglitz, laureat nagrody Nobla z ekonomii w 2001 r., uważa,
że globalizacja nie służy wielu ubogim na świecie, nie służy po większej części
środowisku, nie służy stabilności gospodarki światowej. Przejście od komunizmu do
gospodarki rynkowej zostało źle pokierowane; z wyjątkiem Chin, Wietnamu i nie-
których krajów Europy Srodkowej i Wschodniej, ubóstwo się zwiększyło. Odrzucenie
globalizacji nie jest jednak pożądane, dlatego że przyniosła coś pozytywnego: korzyści
w wymianie handlowej, polepszenie stanu zdrowia na świecie, więcej demokracji
i sprawiedliwości społecznej. Ażeby nadać globalizacji ludzkie oblicze, trzeba: żrefor-
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mować międzynarodowe organizmy gospodarcze i polityczne, gdyż teraz funkcjonują
one przede wszystkim na korzyść krajów bardziej rozwiniętych; umorzyć dług krajom
ubogim; zapewnić słuszną politykę gospodarczą (zob.: J. E. Stiglitz, Globalizacja, tłum.
H. Simbierowicz, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004; tenże, Ekonomia sektora
publicznego, tłum. R. Rapacki [i in.], Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004; tenże,
Informazione, economia pubblica e macroeconomia, li Mulino, Bologna 2002; tenże,
I ruggenti anni Novanta. Lo scandalo delia finanta e il futuro dell'economia, Einaudi,
Torino 2002). Zdaniem ekonomisty Jeremy'go Rifkina amerykański sen, bazujący na
nieograniczonym wzroście gospodarczym, bogactwie indywidualnym i obronie inte-
resów prywatnych, wyraźnie się kończy; powstaje nowy sen, całkowicie odmienny,
europejski, który akcentuje zrównoważony rozwój, integrację społeczną i zbiorową
odpowiedzialność (zob.: J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie
i poczqtek ery postrynleouiej, tłum. E. Kania, Wydaw. Dolnośląskie, Wrocław 2003;

. tenże, II sogno europeo, Mondadori, Milano 2004; tenże, Economia all'idrogeno,
Mondadori, Milano 2002, gdzie Rifkin proponuje, dla uniknięcia groźnych skutków
gospodarczej i politycznej zależności od ropy i dla zabezpieczenia się przed fundamen-
talizmem islamskim, nowy system energetyczny oparty na wodorze). Już socjolog Ralf
Dahrendorf zwrócił uwagę na konieczność uruchomienia dobrych powiązań między
wydajnością i solidarnością, między konkurencją i uczciwością (zob. R. Dahrendorf,
Quadrare il cercbio: benessere economico, coesione sociale eliberta politica, Laterza, Bari
1995). Wreszcie ekonomista Amartya Sen, laureat nagrody Nobla z ekonomii w 1998
r., poruszając się na styku teorii ekonomicznej i filozofii politycznej, stawia w centrum
wartość wolności, którą wiąże z inną wartością fundamentalną - równością. Uznaje
wartości globalizacji, której nie można jednak interpretować w sensie okcydentalizacji
świata. Dla zniwelowania nierówności, jakie globalizacja wciąż jeszcze powoduje,
proponuje on, podobnie jak Stiglitz, przeprowadzenie szeregu zmian, poczynając od
instytucji międzynarodowych zajmujących się rozwojem (Bank Światowy, Między-
narodowy Fundusz Walutowy, Swiatowa Organizacja Handlu itd., zob.: A. K. Sen,
Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. 1. Topińska, Znak, Kraków 2000; tenże, Rozwój
i wolność, tłum. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 2002; tenże, II tenore di oita, li
Mulino, Bologna 1998; tenże, La ricbeaa delia ragione. Denara, valori e identita, li
Mulino, Bologna 2000; tenże, Globalizzazione e liberta, Mondadori, Milano 2002;
tenże, La democrażia degli altri. Perche la liberia non e un'inuenzione dell'Occidente,
Mondadori, Milano 2004).

2) E. Morin, Lo spirito del tempo, Meltemi, Roma 2002, s. 158.
J) Z. Bauman, La soctetd indioidualiaata, li Mulino, Bologna 2002, ss. 189-190.
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8) Zob.: F. A. Hayek, La societd libera, Vallechi, Firenze 1969; tenże, Legge,

legislazione, liberta, II Saggiatore, Milano 1994.
9) Zob. K. Polanyi, La grande transjormazone, Einaudi, Torino 1974. Ekonomista

zajmuje się dwoma problemami: początek, wzrost i transformacja kapitalizmu w XIX
w.; związek między ekonomią i społeczeństwem, na który wskazują obserwacje
systemów społecznych pierwotnych i archaicznych.

10) Zob. tamże, s. 340.


