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'PU��"OES[FK�%ʒCLPXTLJKryzys i narastająca bieda nie wyrywaspołeczeństwa z apatii i nie wywołuje sprze-ciwu ze strony intelektualistów i artystów.Nie wyraża się także u nas w debatach pu-blicznych wątpliwości wobec gospodarkineoliberalnej. A prowadzi ona do uzależnie-nia gospodarki narodowej od zachodnichkoncernów. Prowadzi do wojen określanychczęsto misjami pokojowymi. Przynoszą onekorzyści korporacjom zbrojeniowym i far-maceutycznym.Gospodarka neoliberalna wywołuje nie-pokojące zmiany w psychice człowieka.Naczelną wartością staje się zysk orazuprawnienie do tego, by jedni bogacili siękosztem drugich. Neoliberalizm ekonomicz-ny prowadzi do upadku znaczenia wyższychwartości, czyli ideałów. Zanika bezintere-sowność i lojalność. Głęboko niepokojący jesttakże zanik uczuć patriotycznych, bowiemojczyzną staje się miejsce w którym możnazarobić na chleb.Zamiast oczekiwanego buntu znękanegoniedostatkiem społeczeństwa – narasta u nasbierność potęgowana przez lęk. Dotyczy onprzede wszystkim możliwej utraty pracy.Światowy kryzys powinien był doprowadzićdo reform i zachwiać wiarą we własnośćprywatną jako rzekomo najwłaściwszą.Bunt nie doszedł do głosu mimo, że na-gradzani są ci, którzy odpowiadają za biedę iniedostatek. Znany jest fakt wystawnegoprzyjęcia w Austrii, które zostało wydaneprzez bankierów w drogim lokalu za pienią-dze uzyskane z budżetu. Zespolenie bankie-rów i koncernów ze światem politykówniepokojąco umacnia liberalizm ekonomicz-ny. Państwo nazywane demokratycznymstaje się policyjne, by tłumić przejawy moż-liwego niezadowolenia. Obezwładniającywpływ mają media manipulujące świadomo-ścią społeczeństwa. Nie ma więc protestów,mimo że pomoc należała się oszukanemu
społeczeństwu przez banki a nie bankom.Osobami uprzywilejowanymi w epoceneoliberalizmu są osoby bogate, aczkolwiekstopień zamożności nie jest wyrazem warto-ści człowieka. Osoby bogate mają szczególnegwarancje bezpieczeństwa. Mieszkają wosiedlach otoczonych murem i strzeżonych

przez ochronę. Kryterium materialne prowa-dzi nawet do zróżnicowania w więzieniach.Bogaty więzień, niezależnie od źródła swegomajątku, ma, na przykład, środki pozwalająceopuścić areszt poprzez wniesienie kaucji. Re-klamowana demokracja stała się ustrojemprzynoszącym uprawnienia ludziom boga-tym, bowiem wzięcie udziału w wyborachrównież wymaga bardzo dużych nakładówfinansowych. Podobnie troska o zdrowie wy-maga własnych środków finansowych. Lu-dzie biedni muszą miesiącami czekać nabadania, mają utrudniony dostęp do specjali-stów, a niektóre badania bezpłatne są ogra-niczone datą urodzenia pacjenta.Wartość człowieka uległa dehumanizacji,skoro używa się określeń: kapitał ludzki,kapitał społeczny, czy świadczeniobiorca –zamiast pacjent. Zakaz bezpłatnych badańpowyżej któregoś roku życia jest wyrazemuznawania ludzi za niepotrzebnych o ile są wtzw. wieku poprodukcyjnym. Ceniąc młodośćkalendarzową i zarazem wiedzę specjali-styczną, degradacji uległa wartość mądrości.Jest ona zespolona z wiekiem sędziwym. Nieznaczy to oczywiście, że każdy sędziwyczłowiek jest mądry, ale mądrość wymaganiewątpliwie lat doświadczeń, obserwacji iprzemyśleń.Sprzeczny z wartością człowieka jest po-gląd głoszony przez przedstawicieli neolibe-ralizmu o nadrzędnej roli rynku. To on mawymuszać rodzaj pracy oraz uwarunkowy-wać edukację i zmuszać jednostki do wyko-nywania pracy często niezgodnej z ich pra-gnieniami.Powinniśmy być świadomi swoichwspółzależności jako społeczeństwo żyjącew określonym państwie oraz współzależno-ści jako ludzkość. Ale nakaz konkurencji irywalizacji przekreśla możliwość wspólnoty.A wbrew deklarowanemu pluralizmowiświatopoglądowemu – w ekonomii dochodziu nas do głosu tylko jedno stanowisko.Nasuwają się dwa następujące pytania wzwiązku z poglądem, że prywatyzacja stano-wi istotny bodziec dla rozwoju rynków kapi-tałowych. Po pierwsze, co stanie się z naszągospodarką, gdy proces jej prywatyzacjizostanie zakończony? Po drugie, jak długowiększość naszego społeczeństwa wytrzymaskutki gospodarki neoliberalnej, to znaczybiedę i nędzę? Po trzecie, co stanie się znaszym narodem w związku z negatywnymwpływem na edukację wprowadzonego unas systemu bolońskiego? Po czwarte, doczego doprowadzi wpajana nam przez medianienawiść do Rosji? Ta bowiem oparta jestmiędzy innymi o wątpliwą interpretacjęgenezy konfliktu na Ukrainie. Budzenienienawiści do Rosji uzależnia nas ponadtocoraz bardziej od Stanów Zjednoczonych.Fascynacja tym państwem, rzekomo krze-wiącym wolność i demokracje, ma ujemneskutki także w sferze światopoglądowej.Kultura amerykańska jest niepomierniemłodsza od europejskiej. Jeden z nielicznychoryginalnych amerykańskich prądów filozo-ficznych jest obecnie szerzony w Polsce przy-nosząc szkodę naszej mentalności. Mam namyśli pragmatyzm sformułowany przezJamesa na początku XX wieku w USA. Otóżocenia on jako moralne kierowanie się ego-

izmem oraz dążeniem do zaspokajania indy-widualnych interesów. Pragmatyzm stanowiodwrócenie poglądów zakorzenionych weuropejskim sposobie myślenia. Mianowicie,człowiek zgodnie z tradycyjnym sposobemmyślenia – wywodzącym się ze starożytności– powinien dążyć do dobra, piękna, sprawie-dliwości, etc., zaś ewentualne korzyści po-winny być elementem dodatkowym, a niecelem dążeń człowieka.

Rys. Jan Stępień
PrzedsiębiorcyPocząwszy od starożytności toczą sięspory na temat natury człowieka. Znany jestu nas pogląd, i on funkcjonuje w życiu pu-blicznym, że człowiek jest istotą społeczną.Funkcjonuje w filozofii także pogląd przeciw-stawny, mający oparcie w obserwowanychprzejawach agresji, w toczących się wojnach,które towarzyszą nieustannie ludzkości.Natomiast nie ma wątpliwości, że człowieknie jest samowystarczalny, a więc wymagawspółdziałania innych.Jesteśmy coraz bardziej świadomi swo-ich współzależności jako ludzkość. Żyjemy wepoce globalizacji, która miała w intencji jejprekursorów być wyrazem braterstwa ludz-kości, a więc w konsekwencji także nastaniaczasów pokoju. Współżycie na Ziemi wymagaprzezwyciężania uprzedzeń i zarazem głębo-kiej życzliwości dla różnorodnych odmien-ności. Etyka ogólnoludzka pozostaje w sferzepragnień światłych jednostek, mimo że niema na razie wartości, które zaaprobowalibyzgodnie mieszkańcy naszego globu.W kulturze euroamerykańskiej panujepogląd, iż najwłaściwsze rozwiązanie pro-blemów ekonomicznych przynosi liberalizmekonomiczny. Być może niedostateczne jestrozumienie tego, że liberalizm ten nie pro-wadzi automatycznie do innych odmianliberalizmu, a mianowicie światopoglądowe-go, prawnego, politycznego, czy obyczajowe-go. Liberalizm ekonomiczny doczekał się wnaszych czasach szczególnych gwarancjiprawnych o charakterze międzynarodowym.
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