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ROZDZIAŁ PIERWSZY
 

Wprowadzenie
 
 

 
„Sztuka jest próbą zintegrowania zła".
– Simone de Beauvoir
 
 

Nie słucham płyt kompaktowych. Słucham starych melodii na winylu.
Przeglądanie sklepów z używanymi rzeczami w poszukiwaniu Sama
Cooke, Wendo Kolosoyi, Theloniousa Monk, Eduardo Sanchez de
Fuentesa, Jimmiego Rodgersa, Notorious B.I.G, Michaiła Glinki, Mariam
Makeby, Nany Mouskouri, Feli Kutiego, Claude Debussy’ego lub Siergieja
Siergiejewicza Prokofiewa jest tak kojące jak joga. Cenię autentyczne
peruwiańskie ludowe rytmy i mongolskie instrumenty muzyczne bardziej
niż funk artysty popowego czy zakurzoną i niezwykłą wystawę
poskręcanych łyżek. Każda forma ekspresji, która przestaje być
doświadczeniem i staje się formą sztuki traci swą promieniującą boskość.
W tym samym duchu, ta książka jest doświadczeniem, a nie artystycznym
ćwiczeniem akrobatycznym przeznaczonym do oglądania,
przypominającym o tym, że istnieje.

Zostałem wyrzucony z długiej listy herbaciarni i barów na podstawie
fałszywych zarzutów o to, że jestem ucieleśnieniem Ferdinanda Lassalle'a.
Opinia publiczna niesłusznie łączy analizę ekonomicznego status quo z
brawurą anty-kapitalizmu opierając się na ostrej paranoi książki Karola
Marksa „Das Kapital”. Jeśli mi nie wierzycie, spróbujcie rzucić światło na
najbrzydsze aspekty kapitalizmu i bum, zostaniecie wykluczeni ze
społeczeństwa jako komuniści. Skierowanie rozmowy na nową, silną
alternatywę dla wolnego rynku sprowadzi na was przerażone spojrzenia
samozwańczych reinkarnacji Marksa. Co możecie powiedzieć o nudnych
walkach kogutów między bóstwami kapitalizmu naszych czasów?



Powinniście być tak zniesmaczeni jak ja tymi pokazami klaunów, które
pomniejszają istotę dialogów dotyczącą nierówności ekonomicznych. Moje
przemówienia mogą przekształcić się w tsunami, ale zdarzają się w naszym
życiu wydarzenia, które choć niewielkie, okazują się bardzo znaczące.

Podczas przesiadki na międzynarodowym lotnisku Kenyatta w
Nairobi w Kenii, czekając na mój lot powrotny do Stanów Zjednoczonych,
zapytano mnie kiedyś, kim chcę być, gdy dorosnę. Mężczyzna siedział po
drugiej stronie mojego stolika. Mógł być po sześćdziesiątce. Z jego rysów i
akcentu mogłem powiedzieć, że pochodził z Rwandy, narodu, którego
raporty organizacji obronnych wskazywały na bycie inicjatorem
politycznych i społecznych potworności mojego ojczystego kraju. Możecie
zrozumieć moją wściekłość po tym, jak dowiedziałem się, w jaki sposób
Rwanda zapewniała finansowe i wojskowe wsparcie sadystycznym grupom
bandytów, a w zamian, Rwanda od razu splądrowała kongijskie zasoby
naturalne i pośrednio stała się centrum handlu minerałami.

Tego dnia prześladowało mnie jedno pytanie; ile osób musi stracić
życie w Demokratycznej Republice Konga, zanim świat powie: wystarczy?
Wściekłym tonem, moja odpowiedź na jego pytanie była śmiała i
bezpośrednia: „Chcę zostać przywódcą Demokratycznej Republiki Konga".
Próbując powstrzymać jego radość, zapytał, jakie będą moje rozwiązania
dla DRK. W końcu moja ojczyzna przeżyła ponad pół wieku
gospodarczego i społecznego chaosu. Na początku, beztrosko
przedstawiłem swoje pomysły. Odsunął swoje okulary i poprosił mnie o
więcej szczegółów mojego planu. Krótko mówiąc, im więcej mówiłem, tym
bardziej naiwnie i głupio brzmiałem. Ostatecznie, nie byłem w stanie
przedstawić mojej wizji z tego powodu, że nigdy szczegółowo o niej nie
myślałem. Mój cały plan nie mógł znieść żadnej analizy. Ta swobodna
rozmowa przerodziła się w upokarzające i poniżające doświadczenie.

Ta książka wywodzi się z dziedzin gospodarczych przejętych przez
mistrzów ucieczek i matematyków, przez ponad dwa stulecia. Ze
wszystkich niewłaściwych pobudek, ekonomiści roztrzaskali na milion
małych kawałków Świętego Graala klasycznej Laborystycznej Teorii
Wartości Pracy i usunęli człowieczeństwo i prawdziwy świat z podstaw
teoretycznych. Następnie, zabrali ból związany z zszywaniem niektórych
kawałków, wykorzystując żałosne założenia jako bandaże. Jest trochę
prawdy w tym odizolowanym marksistowskim oskarżeniu Freda Moseleya,



że ekonomiczny system uczelni został zbudowany po to, aby nagradzać
ludzi, którzy trzymają się głównego nurtu. Tym dobrym jest Shoichi Yokoi
ze stopniem naukowym w dziedzinie nauk ekonomicznych, pozbawiony
sławy i fortuny, ukrywający się w dżungli South Hadley w stanie
Massachusetts. Był przekonany, że jego dawni towarzysze wrócą pewnego
dnia po niego i razem rozpoczną ostateczny atak na kapitalizm. Niestety,
jedynie odrzucenie ortodoksji za nieudolność ich teorii nie może ani
przywrócić klasycznej wizji wydajnego rynku, ani doprowadzić nas do
Ziemi Obiecanej.

Rozpocząłem tę książkę od osobistej notatki, listem do mamy
Wincentego. Jest nastoletnią samotną matką i żebraczką, którą ja i moja
żona spotkaliśmy w centrum Nairobi w Kenii. W pewnym momencie
musiałem przytulić Wincentego, aby utrzymać z daleka stróżów prawa.
Moja turystyczna sława w Kenii uchroniła Wincentego i jego matkę przed
nękaniem przez policję; miasto Nairobi przyjęło rozporządzenie uznając
ubóstwo za niezgodne z prawem zamiast wypowiedzieć wojnę braku
równouprawnienia. Ten apartheid nowej ery nie przykuwa żadnej uwagi,
ponieważ prześladowani i oprawcy mają ten sam kolor skóry. Znacznie
więcej miast przyjmuje tak samo szaloną postawę i uchodzi im to na sucho
do momentu, gdy wyznaczona granica nie profanuje pochówku rasy lub
sporów etnicznych.

W dzieciństwie, dorastałem w przekonaniu, że rozbieżności
społeczne, przemysłowe, handlowe oraz różnice polityczne były dyktowane
prawem natury; Ktoś musiał być biedny, aby służyć bogatym! W połowie
lat 90-tych bogata Kongijka szukała schronienia na zachodzie przed wojną
domową. Stoję jako świadek, jak w mgnieniu oka, większość tych rodzin
straciła swój luksusowy styl życia, do którego byli przyzwyczajeni. Żyjąc
blisko dwie dekady na wygnaniu, nawet najpotężniejsi generałowie i
wewnętrzny krąg byłego prezydenta stopniowo ulegali paraliżującej nędzy.
Nic dziwnego, że wielu baronów i wojowników z poprzedniego reżimu
wróciło do domu i działają bardzo aktywnie w nowym systemie pasożytów.
Mój mądry przyjaciel z Południowej Afryki odniósł się do prawa natury,
aby wyjaśnić ten cykl: „Kto raz był podstępną żmiją, zawsze nią
pozostanie!"

Osobiste świadectwo oznacza pokazanie potępiającej uniwersalnej
prawdy, że ludzie, tak jak narody, bardziej troszczą się o siebie, dopóki



dopisuje im szczęście. To odnosi się do „Okupuj Wall Street" po tym jak
Amerykanie otrząsnęli się ze swojego marzenia o domu z parkanem,
przeciętni pracowici Amerykanie widzieli jak ich świadczenia emerytalne
zostały doszczętnie zniszczone przez kilku chciwych włóczęgów. Innym
żałosnym przykładem jest mała grupa rosyjskich oligarchów, którzy od
czasu, gdy wypadli z łask Władimira Putina, nie robią nic innego oprócz
głoszenia sprawiedliwości i równości ze swojego złotego wygnania w
Londynie. Co można powiedzieć o krajach europejskich żonglujących
oszałamiającym długiem wyższym niż ich wartość (produkt krajowy
brutto)? Dodaj do tego obrazka Brazylię, Rosję, Indie i Chiny (kraje BRIC),
które wymuszają swój wzrost gospodarczy na zagładzie Matki Natury.
Dodamy do tej mieszanki arabskie pokolenie Facebooka, które nie jest już
zadowolone z maleńkiego kawałka ich narodowego bogactwa, podczas gdy
mniejszość szasta pieniędzmi próbując zmienić sytuację.

Te niedawno bulgoczące wulkany powinny obudzić nasze zmysły, że
należy szukać środków zapobiegawczych, aby przełamać status quo. W
dwudziestym pierwszym wieku, ociężała gadka ekonomistów: „damy radę,
dopóki zostaniemy na bieżącym kursie i podrasujemy trochę stare koło
kapitalizmu", dawno straciła swoją siłę działania i znaczenie. Jest bardziej
niż kiedykolwiek konieczne, by zainicjować rewolucję kulturową i
stworzyć prawdziwą alternatywę dla dominującego, brutalnego i
prymitywnego systemu społecznego, handlowego i politycznego, jakim jest
kapitalizm.

Głośna składanka w moim umyśle odbiła się od zwykłego wyzwania
stojącego przed każdym narodem na tej umierającej planecie: system
społeczny, wymiana handlowa oraz polityczna niesprawiedliwość. Jest to
wynik bolesnej krucjaty, aby odkryć pragmatyczny sposób uczynienia luki
nieistotną; Nie irytuj się jeszcze; Nie jestem całkowicie szalony, doradzając
wskoczenie na siodło któregokolwiek z dwóch nieżywych koni. Socjalizm i
komunizm zawiodły, ale obecnie zawodzi nas kapitalizm.

Jest wiele skomplikowanych i mrocznych labiryntów, prze które ta
książka cię przeprowadzi. Jestem głęboko przekonany, że ekonomiści
powinni pozostawić religii i medycynie główny cel odkrywania
nienaturalnych i naturalnych tajemnic, jednocześnie pocieszając lub
wykorzystując nas po drodze. Odpowiedzialność ekonomii polega na
znalezieniu lekarstwa lub na wyrównaniu nadmiaru i gromadzenia przed



jakimkolwiek mózgowym włóczęgą. Zamiast tego została zredukowana do
wychwalania społeczno-ekonomicznej asymetrii.

Zauważyłem sceptycyzm w kwestii tego, czy jakikolwiek system
społeczny, przemysłowy czy handlowy oraz polityczna forma inna niż
kapitalizm kiedykolwiek by zadziałała. W dzisiejszych czasach, ludzie nie
zdają sobie sprawy, że kapitalizm był częścią paradygmatów opierających
się na barbarzyńskich normach społecznych i praktykach. Być może jest to
prawdą, gdy porozumienie społeczne dominuje przez tak długi czas jak
kapitalizm, łatwiej jest wtedy zapomnieć, że istnieją lub mogą zostać
stworzone inne modele, które dotyczą innych celów i pytań. Po tym, jak
wszyscy zaczniemy wierzyć, że istnieje tylko jeden sposób robienia rzeczy,
jest to najniebezpieczniejszy wabik ze wszystkich.

Gdzie jest magiczna książka, z której można się dowiedzieć jak zdjąć
zaklęcie? Jak wściekły byk, ku niedowierzaniu przyjaciół i kolegów, nagle
przerwałem moją obiecującą intelektualną karierę uprawiania nierządu i
wskoczyłem na coś, co wydawało się akademickim nieróbstwem. Moim
początkowym celem było prześledzenie całego systemu handlowego od
księgowości, finansów, zarządzania aż do ekonomii. Jak zagłębiałem się w
zaplanowany ostatni odcinek mojej wyprawy, dostałem nudności przez tych
„guru” od ekonomii, którzy spędzili więcej czasu przekonując do
przypadkowej współzależności, aby zrobić wrażenie na publiczności,
zamiast wyjaśnić w zrozumiały i zwięzły sposób system społeczny,
handlowy i przemysłowy oraz polityczne mechanizmy i lekarstwa na
globalne problemy gospodarcze. Niestety, lenistwo tych oratorów
pokrzyżowało punkt widzenia publiczności. To, czym mogę się podzielić z
mojego doświadczenia z którymkolwiek z was którzy myślą o
kwestionowaniu dzisiejszej dominującej formy przemysłu i handlu,
kapitalizmu, nie oczekujecie wylewnego powitania, powinniście być gotowi
przeciwstawić się skandalowi urojonych Makkartystów, tak jak zazwyczaj
ja to robię.

Zostawiłem chodzenie na paluszkach wokół najważniejszych
problemów klasie niedbałych, mózgowych leniwców, tępych
intelektualistów i politykom. Zamiast tego, ty czytelniku i ja będziemy
płynąć pod prąd rwącego potoku. Pierwszych sześć rozdziałów jest
dowodem w sprawie przeciw obecnemu społecznemu, przemysłowemu,
handlowemu i politycznemu status quo - kapitalizmowi. Jeśli zobaczę cię



po drugiej stronie rozdziału siódmego, proszę trzymaj mnie mocno za rękę
między rozdziałem ósmym a dziesiątym, gdzie zniszczyłem podświadome
podstawy kapitalizmu. Daj sobie czas na przetrawienie rozdziału
jedenastego i przygotuj się na mocne uderzenie w twarz. Końcowy
argument, rozdział dwunasty podąża za zaleceniem Jamesa Tobina:
„świetne publikacje na temat ekonomii zawierają niespodzianki i stymulują
do dalszej pracy".

Co jeszcze? Uczyniłem tę książkę łatwiejszą do przeczytania niż
spalanie tłuszczu. Każdy rozdział debiutuje cytatami, dając czytelnikowi
pojęcie czego oczekiwać oraz ma wtrącone „interludia ", aby obudzić
młodych czytelników krótkim zakresem uwagi oraz aby dodać apetytu
nowinkom dla miłośników literackich. Będę spowiadał się ludziom, którzy
oczekują kolorowych wykresów i liczb i ekonomistom uzależnionym od
ketaminy (modele matematyczne), szczerze przepraszam, że was
zawiodłem. Jedno jest pewne ani razu nie załagodziłem uderzenia. O tak
oraz nie traciłem mojej energii na przemowy ekonomistów dwudziestego
wieku. Nie musisz próbować obornika, aby potwierdzić, że jest to obornik;
smród kłamstw jest wystarczający, aby go rozpoznać.

Pomysł napisania książki można porównać do rozbierania się przed
dużą publicznością. Nigdy nie miałem z tym problemu. Ale moje ciągłe
wewnętrzne walki podczas tego doświadczenia polegały na synchronizacji
mojego serca z umysłem. Musiałem przezwyciężyć pokusę kierowania się
wyłącznie albo pasją, albo wizją. Zarówno intensywność, jak i dokładność
są niezbędne w tym przedsięwzięciu, aby stworzyć nowy pomysł. Pamiętaj,
że w życiu pasja bez wizji to strata energii, a wizja bez pasji to ślepa
uliczka.

Pewna wspaniała dusza, Swami Vivekananda, nuciła tak elokwentnie:
„Wybierz jeden pomysł. Spraw, aby ten pomysł stał się twoim życiem –
myśl o nim, śnij o nim, żyj tym pomysłem. Pozwól mózgowi, mięśniom,
nerwom, każdej części twojego ciała napełnić się tym pomysłem i po prostu
zostaw w spokoju wszystkie inne pomysły. To jest droga do sukcesu".

Świat może pewnego dnia poznać ogrom poświęceń, których
dokonałem, aby pielęgnować ten pomysł, na którym mi naprawdę zależy,
rozwiązanie poważnej, światowej niesprawiedliwości społecznej,
handlowej, przemysłowej oraz politycznej. A jednak kotwica tej książki
byłaby daremna, gdybym nie dostarczył pełnowartościowej alternatywy dla



kapitalizmu, lekarstwa, które mogłoby uleczyć ekonomistów zajmujących
się sytuacją społeczną. Najwyższy czas, abyśmy przywrócili dialektyczną
analizę bez przekazywania starych ekonomicznych demonów. Przede
wszystkim mam nadzieję, że ta książka zachęci wiele osób do dyskusji i
promowania rozwiązania, które zaproponowałem lub w twórczy sposób
skieruje życie na inna ścieżkę, z dala od kapitalizmu. I niech William
Godwin, wreszcie, spoczywa w spokoju.
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