


Bertolt Brecht 

Święta Joanna szlachtuzów 
(Die heilige Johanna der Sch/achthofe) 

przekład: Roman Szydłowski, Witold Wirpsza 

premiera 

w Teatrze Nowym w lodzi 
30 września 2011 r„ Mała Sala 



4 l <ł 

l:§M@:§d 
Święta Joanna szlachtuzów 
(Die heilige Johanna der Sch/achthOfe) 

przekład: Roman Szydłowski, Witold Wirpsza 

obsada 

Joanna 

Mauler 

Slift 

Cridle, Robotnik I, Brygadzista 

Graham, Robotnik li 

Lennox, Robotnik Ili, Snyder 

Gloomb, Dziennikarz 

Marta, Pani Luckerniddle 

premiera 

w Teatrze Nowym w lodzi 
30 września 2011 r„ Mała Sala 

Magda Biegańska (gościnnie) 

Mateusz Janicki 

Sławomir Sulej 

Przemysław Dąbrowski 

Paweł Audykowski 

Dymitr Hołówko 

Łukasz Gosławski 

Katarzyna Żuk 

B 
~ 

reżyseria 

opracowanie tekstu, 
opracowanie muzyczne 

scenografia, video 

inspicjent, 
asystent reżysera 

<ł l 5 

Jarosław Tumidajski 

Jarosław Tumidajski 

Mirek Kaczmarek 

Barbara Kaskiewicz 



6 I (ł Bertolt Brecht I Teatr - miejsce marzeń 

Bertolt Brecht 

Teatr - miejsce marzeń 

Wielu uważa teatr za miejsce, gdzie 
Produkują marzenia. Wy, aktorzy, uchodzicie 
Za sprzedawców narkotyków. W przyćmionych 

domach waszych 
Przemienia się ludzi w królów i dokonuje 
Bohaterskich czynów bezpiecznie. Przejęty zachwytem 
Nad samym sobą albo też i współczuciem dla siebie, 
Siedzi człowiek, rozrywki miłej zażywając, niepomny 
Na powszednie kłopoty - uciekinier. 
Przeróżne wątki wprawną mieszacie tu ręką, tak iż 
Wzruszenie nas ogarnia. Wyzyskujecie w tym celu 
Realne wydarzenia ze świata. Choć ten, co właśnie 
Pojawiłby się w pół słowa, z uszami jeszcze pełnymi 

zgiełku ulicy 
I trzeźwy jeszcze, nie mógłby 
Rozpoznać na waszej scenie świata, jaki przed chwilą 

opuścił. 

A także wychodząc na koniec z domów waszych 
nie mógłby 

Znów jako człowiek z gminu, a nie król żaden, 
rozpoznać 

Znowu świata i wcale rozeznać by się 
Nie zdołał w realnym życiu. 
Lecz wielu występy wasze uważa za rzecz niewinną. 

Przy pospolitości 
I monotonii życia naszego, powiadają, marzenia 
Pożądane są wielce. Bo jakże można znieść życie 
Bez marzeń? Lecz tak oto, aktorzy, ten wasz teatr 
Staje się miejscem, gdzie ludzie powszednie i jednostajne 
Życie uczą się znosić i rezygnować z wielkich 
Czynów, a nawet z litości 
Nad sobą. Wy natomiast 
$wiat przedstawiacie złudny, bezładnie pomieszany, 
Tak jak to we snach bywa, pragnieniem odmieniony 
Albo spaczony lękiem, o smutni 
oszuści. 

przełożyła Maria Kurecka 
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Hannah Arendt 

Bertolt Brecht 

( ••• ) Mówić o poetach jest zawsze rzeczą problematyczną. Poeci są po to, aby 
ich cytować, a rzeczy, które umiałoby się o nich powiedzieć, z reguły można sobie 
darować. Tak w każdym razie wygląda sprawa dla kogoś, kto nie jest krytykiem ani 
historykiem literatury. A ponieważ głos poetów obchodzi nas wszystkich, ponieważ 
polegamy na nich w naszym życiu prywatnym i publicznym, ponieważ im ufa
my, przeto fachowcy muszą się z tym pogodzić, że ktoś z nas też zechce przemówić; 
poeci zaś, bez względu na to, czy piszą, czy nie piszą o sprawach politycznych, też 
muszą się pogodzić z faktem, że będą oceniani jako obywatele - przez obywateli. 
Naturalnie tego rodzaju ocena narzuca się, zwłaszcza gdy stanowiska i przynależno 
ści polityczne odegrały w życiu i twórczości jakiegoś autora rolę tak rozstrzygająco 
ważną, jak to się zdarzyło w przypadku Brechta. 

Otóż wiadomo, że poeci, o których potrafi coś powiedzieć historia, z rzadka tylko 
odznaczali się zarazem właściwymi cnotami obywatelskimi. Już bardzo wcześnie 
sprawiali poważne kłopoty i Platon, w którego dziełach niemal na każdej stronicy 
spoza problematyki filozoficznej dobiega głos wielkiego poety. Zwracając się prze
ciwko, nie był bynajmniej pierwszy. Wśród naszych współczesnych wystarczy przy
pomnieć Ezrę Pounda i jego przypadek. Rząd Stanów Zjednoczonych zrezygnował 
z oskarżenia go o zdradę ojczyzny -
zbrodnię, której Pound niewątpliwie 
dopuścił się podczas drugiej wojny 
światowej - mimo wszystko bowiem 
można było kwestionowaćjego „ po 
czytalność"; następnie gremium po
etów uczyniło dokładnie to, czego 
zaniechał rząd, a mianowicie rozstrzy
gnęło sprawę Pounda publicznie. 
Rezultatem była nagroda za najpięk
niejsze wiersze roku (1948) w języku 
angielskim . Gremium poetów nie 
zraziło się ani faszystowskimi pogląda
mi, ani obłędem; dla gremium ważny 
był poeta; zachowaniem obywatela 
jurorzy nagrody się nie interesowali. 
A ponieważ sami byli poetami, być 
może myśleli jak Goethe: „poeci nie 
grzeszą ciężko"; nie należy ich grze
chów brać zbyt poważnie, nie można 
się z nimi spierać jak z innymi ludź
mi. Wszelako w sentencji Goethego 
chodzi o inne, niepolityczne grzechy, 

o jakich okazjonalnie mówi też Brecht, gdy 
na przykład oświadcza swoim kobietom: 
„Macie we mnie faceta, lecz nie liczcie nań". 
To, że rzadko potrafił się powstrzymać od 
wygłaszania najmniej wygodnych prawd, 
należało do jego wielkich cnót; a wiedział 
oczywiście świetnie, że kobiety niczego 
tak nie cenią w swoich mężczyznach jak 
niezawodności - cechy, którą akurat poeci 
oferują w najbardziej znikomym stopniu. 
Nie mogą sobie pozwolić na cnotę gra
vitas, gdyż właśnie wbrew sile ciążenia 
ważą się na swój lot. Nie mogą się wiązać 
i niepodobna wymagać od nich takiej od
powiedzialności na co dzień jak od innych 
ludzi. Brecht rozumiał to bardzo dobrze -
na swój sposób.( .. . ) 

Jakkolwiek byśmy myśleli o braku gravitas 
- siły ciążenia , niezawodności i odpowie
dzialności - u poetów, trzeba przecież przy
jąć jako oczywi stość, że nie w szystko im 

wolno. Którędy jednak poprowadzić tu I i
nię graniczną - o tym my, współobywate
le, raczej nie jesteśmy w stanie rozstrzygać . 

Villon niemal skończył na szubienicy, przy
puszczalnie nie bez słusznych powodów, 
ale jego pieśni nadal radują nasze serca, 
a jego imię darzą głęboką czcią wszyscy, 
którzy znają się na tych sprawach. N ie ma 
nic śmieszniejszego niż kaznodziejska 
próba nauczania poetów moralności czy 
też narzucania im reguł, choć od czasów 
Platona stale się takie próby podejmuje. 
Na szczęście dla nas i dla poetów jest to też 
najzupełniej zbędne, możemy więc śmiało 
zawiesić w tym przypadku nasze powsze
dnie kryteria ocen moralnych, które i tak 
nie są przecież niczym pewnym. 
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J edynym kryterium, według którego 
należy oceniać również osobistą po
stawę poety, jest jego poezja . Najgor
szą rzeczą, jaka może się przytrafić po
ecie, jest to, że przestanie być poetą; 
to, co właśnie przytrafiło się Brechtowi 
w ostatnim dziesięcioleciu jego życia. 
On sam uważał chyba , że pochwała 
Stalina wierszem i prozą to drobiazg 
bez znaczenia. Czy nie strach byłtemu 
winien? Czy Brecht nie wyznawał od 
zawsze poglądu, że gdy pojawia się 
„krwawy palec przemocy'; dozwolone 
jest niemal wszystko? W Geschichten 
vom Herm Keuner (Historie pana Keu
nera) jest napisane, jakich środków 
należy użyć przeciw przemocy, tyle 
tylko, że pan Keuner w 1930 roku był 

jeszcze nieco wybredniejszy w doborze swoich środków niż Brecht dwadzieścia 
lat później . Możemy tam przeczytać, jak to w czasach nielegalności do mieszkania 
cz!owiek~ , który „ nauczył się mówić «nie»'; przyszedł agent. Rozgościł się w jego 
mieszkaniu, a przed zaśnięciem w obcym łóżku zapytał przelotnie: „Będziesz mi słu 
żył?" Człowiek „nakrył go kołdrą, przepędził muchy, czuwał nad jego snem i [ ... ]był 
mu posłuszny [ ... ] przez siedem lat. Ale cokolwiek dla niego rob i ł, jednej rzeczy się 
wystrzegał: nie mówił ani słowa''. Po siedmiu latach agent umarł; człowiek zawinął go 
„w zniszczoną kołdrę, wywlókł z domu, wyszorował łoże, pobielił ściany, odetchnął 
i odpowiedział: «Nie»". Czy Brecht zapomniał o mądrości pana Keunera : robić to, 
do czego jest się zmuszonym, ale nie mówić „tak"? ( . . . ) 

Nie można nie uwzględnić kilku okoliczności biograficznych, mimo że nie mamy 
powodu zajmować się życiem osobistym Brechta - informacje tego rodzaju daw
kował on tak powściągliwie jak chyba żaden inny autor naszego stulecia. Ale też 
właśnie dlatego, że w samym dziele istnieje tak niewiele podobnych napomknień, 
musimy się nimi pokrótce zająć . Brecht, urodzony w 1898 roku, należał do poko
lenia, które Hemingway określił jako „stracone". W okopach i na polach wyniszcza
jących bitew pierwszej wojny światowej wyrośli z chłopców na mężczyzn, świat 
ukazał im się najpierw w zwierciadle wojny; a kiedy potem przyszedł pokój, tenże 
świat zażądał od nich, aby zapomnieli o grozie i koleżeństwie w warunkach grozy, 
aby wrócili do normalności, aby znów zasiedli w ławach szkolnych, aby robili karie
ry, słowem - aby zachowywali się tak, jakby nigdy nic podobnego się nie zdarzyło. 
Najlepsi z nich nie chcieli zdradzić tego, co bezspornie było ich życiem , i postano
wili się zatracić; najspektakularniej uczynił to Lawrence z Arabii. Było ich wielu we 
wszystkich krajach Europy i zyskiwali na znaczeniu, wpływając na ogólny klimat 
czasów powojennych. Niebawem okazało się, że krok w krok za nimi idą następne 
„stracone pokolenia": najpierw ci , którzy urodzeni dziesięć lat później wkraczali 
w świat rewolucji , inflacji i bezrobocia, i te zjawiska uświadamiały im kruchość 
wszystkiego, co w ogóle przetrwało bez uszczerbku ponad cztery lata europej-
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skich mordów; a następnie, znów dziesięć lat później, trzecie „stracone pokolenie': 
które niejako mogło sobie wybrać, czy chce po raz pierwszy doświadczyć świata 
w obozach koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy, na wojnie domowej w Hiszpanii czy 
w procesach moskiewskich. Te trzy grupy były sobie wystarczająco bliskie wiekowo, 
aby podczas drugiej wojny światowej stopić się w jedną formację - jako źołnierze 
lub uciekinierzy, jako członkowie ruchu oporu lub więźniowie obozów internowania 
i zagłady, jako cywile pod gradem bomb i ci, co przeżyli w miastach. Brecht pisał 
o nich już dziesiątki lat wcześniej: 

Tkwiliśmy, nieważkie pokolenie, w domach 
Żadna moc, mówiono, nigdy ich nie zmoże 

(Tak stawialiśmy każdy długi kloc na wyspie Manhattan 
I cień kie anteny, co bawią Atlantyckie Morze). 
z tych miast zostanie: kto przeszedł je skroś, wietrzny gość! 
Szczęśliwiec, co dom pustoszy: po nim puste szklanki. 
My będziemy tu tylko krótko dość 
To wiemy, a po nas: nic godnego wzmianki. 

O biednym B. 8. z Posty/i domowej to jedyny wiersz nawiązujący do tematu stra
conego pokolenia. Tytuł ma sarkastycznie neutralizować pokusę litowania się nad 
sobą; w wersach końcowych zaleca się stoicko-ironiczny spokój: 

Kiedy nadejdą trzęsienia ziemi, obym nie pozwolił 
By mi przez gorycz żar virginii zgasł. 

C o znamienne dla tej postawy: ostrze zostaje odwrócone. Ludzie utracili swoją wagę; 
nieważcy, podobni do wiatru, zdążają przez stracony świat, który już nie daje im dachu 
nad głową. Nie chodzi o ludzi, chodzi o świat. Tkwi tu pewna krytyka pod adresem 
współczesnych, przede wszystkim pisarzy, do których Brecht nigdy tak do końca nie 
należał. Kto czuł się członkiem „straconego pokolenia'; ten nadal wierzył w niezniszczal
ność świata i ubolewałtylko nad własnym losem; patrzył więc na siebie jeszcze oczy
ma XIX wieku, zaznając goryczy w związku z tym, że akurat jemu nie przypadnie 

tylko rozejrzeć się po ówczesnej literaturze, pełnej tej psychologicznej i społecznej 
pseudoproblematyki, gdzie jednostki kupczą własną atrakcyjnością. Były o wiele za
nadto zajęte sobą, aby mieć choć blade pojęcie, o co idzie w rzeczywistości. Zakochane 
w sobie, w swojej młodości i dzieciństwie, wspominały wszystko i zapominały o isto
cie rzeczy. W innym wczesnym wierszu z Posty/i domowej Brecht wyraźnie i bardzo 
pięknie powiedział, jak należy się obchodzić z owymi wspomnieniami z młodości: 

Zapomniał o całej młodości, lecz nie o jej marzeniach 
Dawno już o dachu, nigdy o niebie, które było nad nim. 
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W ielka cnota: niechęć do litowania się nad sobą i do ubolewań miała swoje źródło 
w czymś, co nie było cnotą, lecz naturalnym darem i jak wszystkie tego rodzaju 
dyspozycje - po trosze błogosławieństwem, po trosze przekleństwem.( ... ) 

B recht w istocie niczego nie pragnął goręcej jak tylko być zwykłym,,. normalnym" 
człowiekiem, a przynajmniej za takiego uchodzić; nie chciał paradować po świecie 
w blasku szczególnych talentów, nie chciał stanowić wyjątku, chciał być jak każdy. 
Z jego utworów jasno wynika, że obie te ściśle współzależne potrzeby: anonimo
wości i normalności, mocno w nim tkwiły, zanim uczynił z nich pozę. Wręcz go 
predestynowały do przyjęcia obu pozornie sprzecznych postaw odgrywających 
wielką rolę w jego twórczości: z jednej strony było to niebezpieczne upodobanie 
do pracy nielegalnej, która wymaga zacierania śladów, ukrywania prawdziwego 
oblicza, zmiany nazwiska, wyparcia się własnej tożsamości (.,Mówić, ale I Utaj
nić mówcę. I Zwyciężać, ale I Utajnić zwycięzcę. I Umierać, ale I Ukryć śmierć")'; 
z drugiej strony-osobliwy upór, z jakim Brecht gromadził wokół siebie „współpra
cowników': jakby stale chciał udowadniać, że każdy może robić to co on. Na długo 
zanim pomyślał o jakiejkolwiek „pochwale nielegalnej pracy'; napisał w wierszu 
na okoliczność śmierci brata: „Do południa leżał, pijany bełkot toczył I Potem 
umierał skrycie i marniał w pośpiechu I Myślał pewnie: nie rzucam się w oczy!" 
W innym zaś, również bardzo wczesnym i dopiero pośmiertnie opublikowanym 
wierszu Kazanie o samobójstwie roztrząsa powody, którymi można uzasadnić 
czyn i które nie mogą odpowiadać prawdzie: „W każdym razie I Nie powinno 
wyglądać I Na zbyt wysokie I Mniemanie o sobie". 

A więc przede wszystkim: żadnego ważniactwa! A jakże oczywiste jest ono 
u ludzi, którym wprawdzie sława i pochlebstwa nie mogą przewrócić w głowie, 
którzy jednak muszą oprzeć się dużo większej pokusie: przeceniania niezaprze
czalnego faktu, że są obdarzeni talentem. I jeśli Brecht posunął do absurdu tę 
samokontrolę - absurdalnie przesadną ocenę roli nielegalnego aparatu partyj
nego, absurdalne żądania, wobec współpracowników, aby uczyli się rzeczy nie
wyuczalnych - to trzeba pamiętać, że środowisko literackie w latach dwudziestych 
w Niemczech cechowała swoista dyspozycja: również ludzie niemający szczegól
nych zdolności Brechta czuli się w nieodparty sposób sprowokowani do tego, 
by jakimś mocnym gestem przeciwstawić się szeroko rozpowszechnionej za
bawie w „wielkiego człowieka". Zabawne wersy z Opery za trzy grosze pod 
adresem kolegów poetów trafiały w samo sedno: 2 

Też czasem sobie wyobrażam siebie 
Że jak ktoś wielki żyję w samotności 
Lecz kiedy widzę z bliska takich gości 
To mówię sobie: nie, to nie dla ciebie. 

( ••• } Oczywiście nie znaczy to, że Brecht nie należał, czy też sam się nie zaliczał 
do straconych - w sensie „straconego pokolenia". Tyle tylko, że w jego przypad
ku nie chodziło o utraconą możliwość „spokojnego czystego rozwoju" ani też o straty 
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zadane mu przez wydarzenia światowe, lecz o to, że nie czuł się na siłach sprostać 
niesłychanemu zadaniu bycia poetą w takich czasach. Kiedy Brecht rozgląda 
się w poszukiwaniu miary, którą można by mierzyć pragnienia i ich realizację, 
to nie patrzy w przeszłość (jak czynił w późnych wierszach niedościgniony 
przez nikogo, jeśli chodzi o urodę tej próby, Rilke). lecz zwraca się do tych, co 
wynurzą się z odmętu; ten apel do „urodzonych później", jakkolwiek skiero
wany w przyszłość, nie ma nic wspólnego z postępem.( .. . ) 

Pojmował- i to czyni go wręcz wyjątkiem wśród pisarzy- jak śmiertelnie śmieszne 
jest przykładanie do wirujących wydarzeń miary indywidualnych ambicji i oczeki
wań życiowych: na przykład spojrzenie na katastrofalne bezrobocie i brak możliwo
ści zarobkowych pod kątem spodziewanych sukcesów lub porażki na drodze karie
ry, której z kolei towarzyszą rozważania dotyczące własnej pilności lub gnuśności. 
Albo ideał osoby ludzkiej ja ko miara katastrofy wojennej, albo utrata sławy, utrata 
bezpieczeństwa, utrata ciągłości życiowej i majątku jako miara losu emigracyjne
go. żadnego z tych sentymentalizmów nie wyczuwa się u Brechta w imponującej 
i imponująco precyzyjnej definicji uciekiniera: „ posłaniec nieszczęścia". Zaprawdę, 
nie tylko własne nieszczęście nieśli uciekinierzy z kraju do kraju, z kontynentu na 
kontynent, „zmieniając kraje częściej niż buty", lecz wielką niedolę, w której po
grążył się cały świat . Jeśli większość z nich zapominała o posłaniu, zanim jeszcze 
zdążyli się dowiedzieć, jak zazwyczaj postępuje się z posłańca~i przynoszącymi_ 
złe wiadomości, to należy pamiętać, że wiarygodność tych, ktorzy przekazywali 
takie wieści, nigdy nie była wiele warta . Bezceremonialne określenie uciekinie
rów i emigrantów jako „ posłańców 
nieszczęścia" jest tyleż proste, co 
genialne. Ten przykład niechaj ilu
struje wielką poetycką mądrość, dar 
kondensacji , który jest warunkiem 
wstępnym wszelkiej poezji.( ... ) 

Tak mniej więcej wygląda człowiek, 
który krył się pod maską poety. Roz
porządzał przenikliwą, nieteore
tyczną, dogłębną mądrością, nie był 
milkliwy, ale nadzwyczaj dyskretny 
i zdystansowany, zawsze pamiętają
cy o zachowaniu rezerwy, przypusz
czalnie też nieco nieśmiały, zupełnie 
niezainteresowany samym sobą, 
lecz wielce łasy na wiedzę - „spra 
gniony wiedzy Brecht", jak nazwał 
siebie w Songu o Salomonie z Opery 
za trzy grosze - a jednocześnie przede 
wszystkim był poetą, a więc kim ś, kto 
musi mówić, gdy inni oniemiali, i musi 
wystrzegać się mówienia, kiedy wszy
scy mówią.( ... ) 

Tym, co stało się rozstrzygające dla wcze
snej twórczoś ci Brechta, jest nie tyle sama 
wojna, ile świat po niej. A miał on pewną 
cechę, nieczęsto dostrzeganą, następują
co opisaną przez Sartre'a po drugiej woj
nie: „Kiedy narzędzia zostały zniszczone 
i są bezużyteczne, plany spełzły na ni
czym, a wysiłki okazały się bezsensowne, 
świat ukazuje się pełen straszliwej, dzie 
cięcej świeżości , jakby bujał bez związku 
z czymkolwiek gdzieś w wielkim Nic". ( ... ) 

W tym świecie, gdzie, jak mogło się wyda
wać, uprzątnięto wszystko, co jest kulturą 
i cywilizacją, Brecht czuł się początkowo jak 
w domu. Jeśliby go klasyfikować, można by 
rzec, że doświadczenie i skłonności predys
ponowały go do anarchronizmu, nie moż
na jednak twierdzić, że należy on do tych, 
którzy - jak na przykład Benn w Niemczech 
czy Celine we Francji - byli zafascynowani 
samym tylko rozkładem i śmiercią . Postaci 
Brechta z tego okresu, upadłe dziewczęta , 
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topielice, które jak Ofelia spływają w dół rzeką, aż wodorosty i glony, rośliny i zwie
rzęta przyjmą ich ciała do wolnej od skarg krainy spokoju, do nietkniętego przez 
ludzi królestwa natury; przyjaciele w dżungli„,jak dwie dynie [ ... ]zgniłe, lecz na 
jednej łodydze"; awanturnicy, „od słońca chorzy i zżarci przez deszcz I z kradzio
nym laurem w zmierzwionej czuprynie"; „mordercy, którzy wiele krzywd cierpie
li"; nawet Mazepa cwałujący po śmierć, „własnym strykiem uwiązany do własnego 
konia" - wszyscy oni są wierni życiu, gotowi znosić wszystko i rozkoszować się 
wszystkim, co ziemia i niebo mogło im dać, początkiem, kresem i piekłem . ( . .. ) 

Nie chcę przez to powiedzieć, że w dziełach Brechta nie ma żadnych elementów 
nihilistycznych i on sam przypuszczalnie był ich w pełni świadom. Kilka linijek ze spu
ścizny, opublikowanych pod tytułem Der Nachgeborene (Urodzony później), ujmuje 
istotę rzeczy lepiej niż całe biblioteki naukowców humanistów: 

Przyznaję : ja 
Nie mam nadziei. 
Ślepcy mówią o jakimś wyjściu . Ja 
Widzę. 

Kiedy pomyłki już zużyte 
Jako ostatnie dotrzyma nam towarzystwa 
Siedzące naprzeciw Nic. 

{ ••• )Trwoga przed śmiertelną nudą życia ograniczonego do rozkoszy zakoń
czyła pierwsze spotkanie poety ze światem. Przez dziesięć lat tłukł się skroś 
„dżungli miast'; nieważki, radosny, afirmatywny, był mieszkańcem jednej znaj
większych na świecie asfaltowych metropolii, gdzie dobrze się snuło marzenia 
o wszelkich miejskich dżunglach , o pięciu kontynentach i siedmiu morzach, nie 
będąc zobowiązanym wobec niczego i nikogo oprócz ziemi i nieba, chmury i drze
wa. Rozkwit i upadek miasta Mahagonny sygnalizuje moment, w którym Brecht 
musiał sobie uświadomić, że taka wspaniała nieważkość sprzyja wprawdzie bardzo 
pisaniu wierszy, ale w każdym innym sensie okazuje się ślepym zaułkiem, w którym 
na stałe niepodobna wytrzymać. Ostatecznie miasta były tylko metaforyczną dżun
glą; w rzeczywistości stanowiły pole bitwy. 

fym, co przywróciło Brechta do rzeczywistości , a dla jego poezji stało się śmier
telnym niebezpieczeństwem, była zdolność do współczucia , którą przyswoił sobie 
chyba w większym stopniu, niż byłoby to dlań wskazane. ( ... ) 

Współczucie nie należy do katalogu niezliczonych cech, które silny charakter potrafi 
według własnego uznania ożywiać w sobie lub też neutralizować; których może 
dowolnie użyć, biorąc udział w grze świata, włączając się w jej mechanizmy i znów 
z nich wycofując. Współczucie jest namiętnością. a człowiek nie panuje nad namięt
nościami. Właściwie tylko ludzie pozbawieni namiętności są całkowicie suwerenni. 
Chętnie ujawniamy nasze cechy, przynajmniej dopóty, dopóki możemy być w jakiejś 
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mierze pewni poklasku świata; z na
miętnościami jest inaczej, ukrywamy 
je, nawet musimy się ich wstydzić. 
Brecht w każdym razie niczego nie 
starał się ukryć tak usilnie jak namięt
ności, z powodu której najbardziej 
cierpiał: namiętności współczucia. 
I właśnie ze względu na tę skrytość 
współczucie wyziera tak przekonują
co z niemal wszystkich jego sztuk.(. .. ) 

U źródeł problemów Brechta leżało, jak 
powiedzielibyśmy dzisiaj, polityczne za
angażowanie. Być tylko poetą, wydawać 
z siebie głos, w którym zabrzmi mowa 
świata, nuty rzeczywistości - taka rola 
mu nie wystarczała. Właśnie to, czym 
była dla niego rzeczywistość, oddalało 
go od realiów czasu, w którym żył. Czyż 
nie stał się prawie tym, czym najbardziej 
pogardzał: jeszcze jednym wielkim i sa-
motnym poetą piszącym ostatni rozdział 

niemieckiej tradycji? Czy nie zmarnotrawił już prawie szansy, by stać się tym, kim 
naprawdę chciał być: pieśniarzem ludowym, który w razie potrzeby wychodzi na 
róg ulicy i brzdąka na gitarze? Kiedy już jednak zdecydowanie stanął w tak zwa
nym centrum wydarzeń, nie potrafił pozbyć się właściwej poetom aury pewnego 
wyobcowania, nigdy do końca nie rozpoznał istoty realiów politycznych - mimo 
całej swojej przenikliwej inteligencji i dogłębnej mądrości. Odwagi mu nie bra
kowało; nie z tchórzostwa trwał przy partii, która zamordowała jego przyjaciół 
i sprzymierzyła się z jego wrogiem, z pewnością też nie z głupoty uparł się, by 
nie rozumieć, co rzeczywiście dzieje się w jego własnym kraju. Jednocześnie 
często ex post dowodził zdumiewającej bystrości politycznej, na przykład w oce
nie Hitlera, jaką zawierają zapiski Zu «Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui 
(0 Karierze Arturo Ui). Sama sztuka powtarza temat Opery za Trzy grosze: utoż
samia przedsiębiorców i gangsterów, natomiast w owym posłowiu Brecht zwra
ca się przeciw wszystkim, którzy uważają Hitlera albo za wielkiego człowieka, 
właśnie„wielkiego zbrodniarza politycznego'; albo za głupca. „Tak jak niepowo
dzenie przedsięwzięć Hitlera nie czyni z niego głupca, tak też nie czyni zeń wiel
kiego człowieka zakres tych przedsięwzięć".( ... ) 

J akkolwiek jest, wybaczamy ze względu na osobę i podczas gdy sprawiedliwość 
wymaga, aby wszyscy byli równi wobec prawa, łaska odwrotnie, polega na nierów
ności ludzi - na tej nierówności, która sprawia, że każdy człowiek jest czymś więcej 
niż wszystko, co robi lub osiąga. Wiedział o tym bardzo dobrze akurat młody Brecht, 
który jeszcze nie zdążył uznać, że najwyższym standardem w ocenie człowieka po
winna być „użyteczność". ( ... ) 

W tym obszarze nierówności nadal obowiązuje przysłowie rzymskie: Quod licet 
Jovi non licet bovi. Nam na pociechę kryje się w tej maksymie drugie dno. Poecie 
wolno aspirować do proponowanych tu przeze mnie przywilejów, a znakiem tej 
wolności jest to, iż ewidentnie istnieją rzeczy, których właśnie jemu czynić niewol
no - pod karą, że już nie będzie tym, kim był. Zadanie poety polega na kreowaniu 
słów, z którymi potrafimy żyć, a nikt nie będzie w takim zamiarze sięgać do Brech
towskiej pisaniny na cześć Stalina. Wszelako prosty fakt, że Brecht był w stanie 
fabrykować gorsze wersy niż byle jaki literat, który ma na sumieniu dokładnie te 
same grzechy, pokazuje: Quod licet bovi non licet Jovi. Prawda jest taka, że marni 
literaci nie są karani za grzechy utratą ich mniej szlachetnych uzdolnień, jakimi 
w końcu też dysponują. Żaden bóg nie stanął u ich kołyski, żaden się też na nich 
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nie zemści. Wołu pozwala się na wiele rzeczy, których zakazano Jowiszowi - albo 
raczej tym, co pozostają pod opieką Apolla. Tak gorzka jest ta działająca w dwie 
strony stara maksyma, o czym możemy się przekonać na przykładzie Biednego B. B., 
któremu. nig~y ~ie przyszło dog.łowy, by litować się nad samym sobą. Moglibyśmy 
tez pow1edz1ec: tak trudno byc poetą - w naszym stuleciu na pewno, ale przyJ 
puszczalnie w każdych czasach. 

< . 

Hannah Arendt, Bertolt Brecht, przeł. A. Kopackir 
[w:] ,,Literatura na świecie'; 5-6/2006', $.1 n~2;:1.8. 
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... . . '~~~~' 1. P1esn ku chwale n1elegalne1 pracy, ze sztuki Środek zaradczy, 1930. . 
2. Fragment Ballady a przyjemnym życiu, przeł. J. St. Buras, 

[w:] „Literatura na świecie", 5-6/ 2006. 
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Historyjki o Panu B. 

Dialektyka 

Kiedy pan B. był małym chłopcem, jego promocja z tercji zależała od klasówki 
z francuskiego. Praca klasowa wypadła źle. To samo przytrafiło się koledze pana B„ 
tylko z łaci ny. Ko lega wymazał gumą kilka błędów, poszedł do profesora i zażądał 
lepszego stopnia. Otrzymał jeszcze gorszy, wytarte miejsca i poprawki rzucały się 
w oczy. Pan B. zrozumiał niedoskonałość tej metody. Wziął czerwony atrament, 
podkreślił w swojej pracy ki lka miejsc, gdzie nie było błędu i poszedł do profesora. 
„- Na czym polega błąd?" Nauczyciel wpadł w zakłopotanie. Błędu nie było. 
„ - Jeśli pan profesor tak bardzo pomylił się co do ilości błędów - powiedział 
pan B. - to chyba należy mi się jednak lepszy stopień". Nauczyciel ugiął się przed 
tą logiką. Pan B. przeszedł do następnej klasy. 

Niemieckie wykształcenie 

Pan B. był dobrym uczniem. Wypracowania z niemieckiego lubił przyozdabiać 
cytatami z Goethego, aby w ten sposób swoim poglądom przydać większego 
znaczenia . Cytaty wymyś l ał sam, zależnie od potrzeby. Mimo to nigdy nie wpadł, 
ponieważ żaden nauczyciel nie chciał się przyznać (nawet wobec siebie), że jakieś 
słowo Goethego może mu być nieznane. 

Rozwiązanie 

W rodzinnym mieście A. pan B. kochał pewną panią i obiecał jej małżeństwo. Kiedy 
jednak wyprowadził się do pobliskiego M. - poznał tu drugą panią i także obiecał 
jej małżeństwo. Obie panie dowiedziały się o sobie i dla omówienia sytuacji spo 
tkały się w kawiarni w M. Po rozmowie przyłapały pana B. przed teatrem i zażądały 
decyzji: którą z nas chcesz pojąć za żonę? Pan B. odpowiedział: obydwie. 

Uzasadnione pytanie 

W dniu swego ślubu z aktorką Heleną pan B„ wyszedł na stację po aktorkę 
Ca rolę N. i wręczył jej bukiet kwiatów. Ca rola N. bez słowa rzuciła bukiet na zie
mię. Pan. B. w milczeniu szedł obok niej, wreszcie zapytał: „- O co ci chodzi wła
ściwie? " Caro la N. powiedziała: „- Bądź co bądź wziąłeś dziś ślub z inną! " 
Pan B. odrzekł ze zdumieniem : „- No to co?" 

Chwyty artystyczne 

Gdy o panu B. zaczęło się mówić, pewien wielki koncern wydawniczy okazał zainte
resowanie jego twórczością i zawarł z nim pięcioletni kontrakt: pan B. otrzymywał 
miesięcznie 500 marek, w zamian za co miał przekazywać koncernowi wszystkie 
swoje utwory. Tantiemy ze sprzedaży książek i z przedstawień teatralnych stanowić 
miały własność koncernów dopóty, dopóki nie pokryją sumy 30 OOO marek. 
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Utwory pana B. nie przyniosły sukcesów finansowych, koncern do nich dopłacał. 
Pan B. mówił z satysfakcją: „- To prawdopodobnie jeden z nielicznych przypadków, 
kiedy koncern jest wyzyskiwany przez autora". 

Wreszcie jednak opera o dżentelmenach z londyńskiego świata podziemnego 
odniosła olbrzymi sukces. W koncernie zapanowała radość : wreszcie zamortyzują 
się wydatki pana B. Ale pan B. odwołał się do prawa: wskazał, że opera jest dziełem 
wspólnym jego i kompozytora, a dziel wspólnych kontrakt nie obejmuje. 

Zachęta 

Pewien krytyk zaproponował panu B„ aby wyraźniej zredagował niezbyt jasny 
fragment dialogu, twierdząc, że publiczność będzie miała trudności ze zrozu
mieniem go. Pan B. odpowiedział chłodno: „- A właściwie dlaczego człowiek ma 
rozumieć wszystko od razu? Kto nie zrozumie - może pójść- drugi raz". 

Krytyk miał wątpliwości. „- Kto będzie mógł pójść drugi raz, kiedy wielu ludzi nie 
może sobie pozwolić na to, żeby pójść pierwszy raz?" 

Pan B. odpowiedział jeszcze chłodniej: „- No więc stworzę taki ustrój społeczny, 
w którym będą sobie mogli na to pozwolić". 

Historyczne porównanie 

Po wojnie pewien senator Stanów Zjednoczonych twierdził, że jego kraj jest opa
nowany przez komunistyczny spisek. Za członków Piątej Kolumny uważani byli 
przede wszystkim intelektualiści i artyści„. Nawet sam prezydent, ministrowie 
i wysocy oficerowie byli podejrzani. Tysiące ludzi zmuszano do poddania się prze
słuchaniu przez komisję senacką. 

Również pan B. został oskarżony o postawę antyamerykańską i musiał stawić się 
przed komisją. Ta przedstawiła mu w charakterze dowodów jego wiersze i sztuki, 
wydane po angielsku. Pan B. oświadczył, że napisał coś całkiem innego i poprosił, 
aby jego utwory przetłumaczył dla komisji inny, lepszy tłumacz. 
Komisja wyraziła na to zgodę i jej posiedzenia zamieniły się na czas jakiś w semi
narium filologiczne. 

Po przesłuchaniu pan B. powiedział z satysfakcją: „- Nawet Heinemu nie udało 
się doprowadzić do tego, aby policja przetłumaczyła mu na nowo jego utwory". 

Kamień mądrości 

Germaniści włoscy łamali sobie głowy, w jaki sposób można by dopomóc w rozwoju 
młodym autorom dramatycznym swego kraju. Myśleli o specjalnych szkołach, warsz
tatach dramaturgicznych, wydziałach na uniwersytecie, stworzeniu instytucji zajmu
jących się udzielaniem fachowych wskazówek i wydawaniem tanich posiłków. Wresz
cie zwrócili się o radę do pana B. Ten odpowiedział krótko: „- Dajcie im pieniędzy!" 
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Odwrotna strona 

Wespół z kompozytorem Paulem D. napisał pan B. operę o pewnym antycznym 
wodzu. Nie znalazła ona jednak uznania krytyków. Zarzucili twórcom, że nie 
potępili wystarczająco antycznego wodza. Ich muzyczne uczucie raziło także 
zbyt częste stosowanie perkusji. Swemu niezadowoleniu dali publiczny wy
raz. Rząd włączył się w sprawy, pan B. został zaproszony na dyskusję o operze. 
Trwała ona sześć godzin. Pan B„ który lubił dyskusje o swoich pracach, z wiel
kim zainteresowaniem słuchał argumentów rządu. Pod ich wypływem zmienił 
w kilku miejscach libretto. 

Kiedy pan B. opuszczał zebranie, podbiegi do niego pewien obrotny dziennikarz 
i krzyknął:„- Do czego to podobne, żeby rząd dyskutował sześć godzin o operze! 
Cóż to za rząd!" 

Pan B. pomyślał chwilę i powiedział: „- Właśnie. Czy mógłby mi pan wskazać inny 
rząd, który gotów byłby dyskutować ze mną przez sześć godzin o jednej mojej sztuce?" 

Andre MOiier i Gerd Sem mer, Historyjki o Panu 8„ 
przeł. K. Białek, [w:] ,,Dialog'; 2/197S. 
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Trzecie zstąpienie Joanny do piekieł 

JOANNA: 

Siedem dni temu miałam taki sen: 
Na małym placu, o wiele za małym, 
Aby pomieścić cień średniego drzewa, 
Gdyż był ścieśniony przez olbrzymie gmachy, 
Na tym więc placu ujrzałam tłum ludzi 
Nieokreślonej liczby, ale liczby 
O wiele większej niż liczba wróbli 
Jaka się mieści na tak małym miejscu. 
Tłum więc tak gęsty, aż plac się wyginał, 
I unosił pośrodku, i zwisał . 
Ujrzałam pochody, ulice, 
Znane ulice. I was! 
I was ujrzałam, i siebie w pochodzie. 
Siebie milczącą widziałam na czele, 
Idącą równym, wojowniczym krokiem, 
Z krwawiącym czołem , z krzykiem bojowym 
W niezrozumiałym języku i zarazem, 

/ 
/ 

Jako że wi~le ~ wie_lu stron poc~odów . ~ / / 
Szło z nami ul1cam1, pr~eto w w1elora~ff"· / / 
Maszerowałam postaci na czele /„ · ,,,. / ~ / / / / / 

Wielu pochodów: i młoda, i sta ~_,, / ,,,,. /// / / / / 

I klnąc, i łkając, i tak sama si~. · ' ~ • . -:/·% ~ / -;,/ 
Prz~ro~łam wreszcie!. I 590.~3-J > . ~ ~/,,,.~ ,,,. n n; 
Zm1eniaJąc wszystko .. e · . ~ -0 • ~,,:,"' /. / > / 
Tylko dotknęła, n· , 1~ · · fo ~ / 
Szlo moim śla . ~ ~ 

/ / 
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Aktor Grający Hamleta 

(„. ) Mój dramat, gdyby jednak się odbył, odbyłby się w cza 
sie powstania. Powstanie zaczyna się jako spacer w godzinach 
pracy. Z pogwałceniem przepisów ruchu drogowego. Ulica na
leży do pieszych, którzy przewracają kilka samochodów. Kosz
marny sen żonglera nożami: Powolna jazda jednokierunkową 
ulicą wprost na nieodwołalny parking, otoczony uzbrojonym 
tłumem . Policjanci tarasujący drogę zmiatani są na krawęż
nik. Pochód dociera do dzielnicy rządowej i staje przed kor-
donem policyjnym. Tworzą si ę grupy, z których wyłaniają się 
mówcy. Na balkon gmachu rządowego wychodzi człowiek 
w źle skrojonym fraku i również zaczyna przemawiać. Kiedy tra
fia go pierwszy kamień , wycofuje się za dwuskrzydłowe drzwi 
z pancerną szybą. Wołanie o więcej wolności przechodzi w krzyk 
wzywający do obalenia rządu. Tłum zaczyna rozbrajać policjan
tów, opanowuje dwa trzy budynki, więzienie komendę policji 
siedzibą służby bezpieczeństwa, tuzin popleczników władzy za
wisa głową w dól, rząd mobilizuje oddziały wojska, czołgi. Moje 
miejsce, gdyby mój dramat jednak miał się jeszcze odbyć, było
by po obu stronach frontu, między frontami, ponad nimi. Stoję 
w śmierdzącym potem tłumie i rzucam kamieniami w policjantów 
żołnierzy czołgi pancerną szybę. Patrzę przez pancerną szybę na 
napierający tłum i czuję zapach potu, którym oblewa mnie strach. 

~'>P okonując mdłości wygrażam pięścią sobie stojącemu za pan
~'~ mą szybą. Trzęsąc się ze strachu i pogardy widzę w napierają

tłumie siebie, z pianą na ustach, wygrażającego mi pięścią . 
am za nogi swoje umundurowane ciało. Jestem żołnierzem 

czołgu, moja głowa pod hełmem jest pusta, krzyk zdu
d gąsienicami. Jestem maszyną do pisania. Kiedy wiesza 

'" ' ""'"'"''·"dyrów, zawiązuję pętlę, wytrącam stołek spod nóg, la
:ffi1e."S)t:XQ;l;ę\(<.ark . Jestem swoim własnym więźniem . Moimi perso-

1:\\\ · ię komputery. Moje role to ślina i spluwaczka nóż 
~~ · · idło szyja i stryczek. Jestem bazą danych. Kiedy 

· ~ ~\.·ee .. Kiedy oddycham z ulgą za pancerną szybą. Kie
~ ~mi w moim dźwiękoszczelnym balonie mowy 

~ ~\f ~ Mój dramat nie odbył się. Jego tekst zaginął. 

111111· Fragment sztuki Ham/etmaszyna, 
<<:„ . H. MUller, Makbet. Hamletmaszyna. 
\\.. . Anatomw Tytusa, 

" ~~'. · ~ J. St. Buras, E. Jeleń, M. Muskała, 
· "//. · ia Akademicka, Kraków 2000. 
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Moja ideologia jest błędna 

Fragment z przesłuchania byłego przewodni
czącego Banku Rezerw Federalnych Alana Gre
enspana przez Komitet Nadzoru Bankowego 
Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych 
24 października 2008 roku. 

Henry Waxman, Partia Demokratyczna, przewodniczący: Doktorze Green
span, był pan( . .. ) być może największym zwolennikiem deregulacji naszych ryn
ków finansowych, z pewnością zaś pański głos za deregulacją był najbardziej 
wpływowy. Regulację pragnął pan pozostawić właśnie samym rynkom.( ... ) W 2002 
roku, gdy po upadku Enronu Kongres ponowił starania o regulację derywatów, 
napisał pan do Senatu: „ Nie wierzymy, aby wystąpił tutaj jakiś problem rangi 
ogólnopaństwowej , który uzasadniałby taką interwencję ze strony rządu". 
Wcześniej , w tym samym roku, na łamach „Financial Timesa" pisał pan: „Według 
mojego doświadczenia bankowcy zajmujący się pożyczkami na temat działal
ności partnerów i stopnia ponoszonego ryzyka wiedzą dużo więcej niż urzędnicy 
bankowego nadzoru ''. Moje pytanie do pana jest proste: pomylił się pan? 

Greenspan: ( ... ) Myliłem się częściowo, choć przede wszystkim powinniśmy roz
dzielić cały problem na poszczególne kwestie. Zajmowałem bardzo jednoznaczne 
stanowisko, jeśli chodzi o kwestię derywatów i skuteczności ich oddziaływania na 
gospodarkę jako całość . Zasadniczo przenoszą one ryzyko od tych, którzy mają wiel
kie trudności z jego absorpcją, na tych, których kapitał pozwala ponieść straty, jeśli 
się one pojawią. Te derywaty działają dobrze.( ... ) 

Waxman: ( ... ) Moim zdaniem, z tego, co pan mówi, wynika, że ci, którzy zawierzyli 
możliwościom samoregulacji rynku, włącznie z panem, popełnili poważny błąd. 

Greenspan: Tak, to prawda, jeśli chodzi o niektóre instrumenty, ale nie wszystkich to 
dotyczy. Dlatego wydaje mi się istotne, żeby odróżnić skalę problemu i jego naturę. 
Chciałem bowiem wykazać, że-wyłączając tzw. swapy kredytowe - rynki derywatów 
funkcjonują dobrze. 

Waxman: Gdzie w takim razie popełnił pan błąd? 

Greenspan: Popełniłem błąd, zakładając, że interes własny instytucji, w szczegól
ności banków i im podobnych, powoduje, że to one same są w największym stopniu 
zdolne ochronić własnych udziałowców i ich kapitał. Moje własne doświadczenie, 
18 lat na stanowisku szefa nadzoru i podobny okres w sektorze prywatnym, w tym 
1 O lat w wielkim banku międzynarodowym, wszystko to wskazywało, że bankowcy 
udzielający pożyczek w swych instytucjach wiedzą dużo więcej na temat podejmo-
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wanego ryzyka i ludzi, którym pożyczają pieniądze, niż nawet najlepszy urzędnik 
nadzoru w Rezerwie Federalnej kiedykolwiek byłby w stanie się dowiedzieć. Problem 
polega więc na tym, że to coś, co wydawało się solidnym gmachem i zarazem opoką 
dla konkurencji i wolnego rynku, rzeczywiście się załamało. I, jak już powiedziałem, 
to mnie zszokowało. Wciąż nie do końca rozumiem, co się stało, ale oczywiście w tym 
zakresie, w jakim zrozumiem, gdzie to się stało i dlaczego, zmienię moje poglądy. 
Jeśli fakty się zmienią, ja również. 

Waxman: Doktorze Greenspan, Paul Krugman, profesor ekonomii z Princeton, 
ostatnio uhonorowany zresztą Nagrodą Nobla, napisał artykuł w 2006, kiedy kryzys 
kredytów hipotecznych typu subprime zaczynał się ujawniać. Stwierdził wówczas: 
„Jeśli kogoś należy obwinić za obecną sytuację, to pana Greenspana, który noto
rycznie wyśmiewał ostrzeżenia na temat powstającej bańki i nie uczynił nic, aby 
powstrzymać falę nieodpowiedzialnych pożyczek". [Krugman] dość wyraźnie wierzy 
w to, że ponosi pan część winy za obecną sytuację . Chciałbym posłuchać pańskiej 
wersji. Ponosi pan winę za kryzys finansowy? 

Greenspan: Panie przewodniczący, pozwoli pan, że opowiem trochę, jak było. Spo
ro się mówiło na temat mojego postrzegania rynków kredytów subprime w roku 
2000 i faktycznie, jeden z najwybitniejszych gubernatorów Rady Rezerwy Federalnej 
tamtego czasu, nieżyjący już niestety Edward Grami ich, przyszedł do mojego biura 
i powiedział o trudnościach, jakie rodzi masa pochopnie udzielanych pożyczek. 

Waxman: Tak, ponaglał pana, aby pan jako szef Rezerwy Federalnej użył swej wła
dzy zgodnie z sugestiami Departamentu Skarbu oraz Departamentu Urbanizacji 
i wprowadził regulacje, które ukróciłyby pojawiające się nadużycia na rynku kre
dytów subprime. Ale pan nie słuchał ani Departamentu Skarbu, ani Gramlicha. Czy 
uważa pan, że błąd był po pańskiej stronie? 

Greenspan: Rzeczywiście, kwestionowałem te fakty.( ... ) Ale żeby zrozumieć spo
sób, w jaki podejmowane są decyzje w Rezerwie Federalnej, ważne jest rozpoznanie 
podziału odpowiedzialności i władzy w strukturze tego systemu. Fed ma niebywale 
profesjonalny, wielki wydział zajmujący się sprawami społeczeństwa i konsumentów. 
W wydziale prawnym ma prawdopodobnie najlepszych speców od prawa bankowe
go oraz zewnętrzną radę zawodowych ekspertów od kwestii regulacji. System starał 
się zbierać wszystkie przepływające informacje i ostatecznie przekazać je, wyselek
cjonowane, do podkomisji Rady Rezerwy Federalnej. 

Waxman: Doktorze Greenspan, przerwę panu. Moje pytanie dotyczy tego, że repre
zentował pan pewną ideologię . Oto pańskie stwierdzenie: „Mam pewną ideologię. 
Zgodnie z moim osądem wolne, konkurencyjne rynki są jak dotąd niedoścignioną 
formułą organizacji gospodarki. Próbowaliśmy regulacji , ale żadna w zadowala
jący sposób nie zadziałała". Tak pan powiedział. Miał pan władzę, aby zapobiec 
nieodpowiedzialnemu udzielaniu pożyczek, które doprowadziły do kryzysu na ryn
ku kredytów hipotecznych typu subprime. Doradzano to panu. Teraz cenę za pana 
zaniechanie płaci cała nasza gospodarka. Czy nie sądzi pan, że to właśnie ideolo
gia popchnęła pana do podjęcia decyzji, której teraz może pan żałować? 
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Gr~ensp~n: Niech pan pamięta, że ideologia to po prostu pewne ogólne ramy 
pojęciowe 1 kategmie, którymi człowiek opanowuje rzeczywistość . Każdy z nas ma 
1deolo~ię'. pan też. Zeby ~yć,potrzebuje pan ideologii. Problem polega tylko na tym, 
czy opisuje ona rzeczyw1stosc precyzyjnie. I chcę powiedzieć, że owszem znalazłem 
w niej istot_ne błędy, choć nie wiem, jak bardzo znaczące i trwałe. Fakte~ jest, że je 
znalazłem 1 jestem tym poważnie zakłopotany. 

Waxman: Znalazł pan błędy? 

Greenspan: Znalazłem błędy w modelu, który w moim rozumieniu miał zasadniczo 
opisywać funkcjonowanie świata. 

Waxman: Innymi słowy, zrozumiał pan, że pański obraz świata , pańska ideologia 
była błędna, że ona nie działa . 

G_ree~span: Dokła.dnie tak. I właśnie z tego powodu byłem tak zdruzgotany - po
niewaz przez 40 lat zyłem w przekonaniu, że ona działa wyjątkowo dobrze. 

Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej, red. zbiorowa, 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 228-247. 

Zrozumiał pan, że pański 
obraz świata , pańska 

ideologia jest błędna , 

że ona nie działa . 

Niech pan pamięta . 

że ideologia to po prostu 
pewne ogólne ramy 
pojęciowe i kategorie , 
którymi człowiek 
opanowuje rzeczywistość . 
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Przewodnicy rynków od AAA do O. 

Na świecie są dwa supermocarstwa: USA i Moody's. USA mogą zniszczyć 
inny kraj bombami. Moody's - obniżeniem ratingów obligacji. Nie jest 
jasne, które supermocarstwo jest silniejsze. 

Przesada? Oczywiście, historyk i publicysta Thomas Friedman, który 
porównywał przed kilkunastu laty Stany Zjednoczone do Moody's, tro
chę wtedy przesadził. Bo w końcu Stany Zjednoczone mogą zniszczyć 
Moody's i inne agencje ratingowe głosami większości kongresmenów 
i podpisem prezydenta. 

Ale póki tak się nie stanie, Moody's, Standard & Poor i Fitch mówią ryn
kom finansowym, ile warte są produkty, którymi handlują inwestorzy 
i spekulanci. A informacja to podstawa gry rynkowej. Jeśli na rynku 
panują odruchy stadne, to przewodnikiem stada są agencje ratingowe. 
Wywołują kryzysy, pouczają demokratycznie wybranych polityków, 
a przede wszystkim zarabiają miliardy dolarów. 

W środę Moody's pogroził Stanom obniżeniem ich ratingu. 

Nudni panowie od kolei 

XIX-wieczny„drapieżny"kapitalizm, opisywany przez Engelsa, Zolę, Dreisera, po stu la
tach nabrał szlachetnej patyny. Założyciele finansowych imperiów, których nazwiska 
pamiętamy tylko dlatego, że są częścią oficjalnych nazw globalnych korporacji, wyda
ją się poczciwymi nudziarzami. Na starych portretach widzimy, jak piórem maczanym 
w kałamarzu wpisują ciągi liczb do grubych ksiąg rachunkowych. 

Nudziarzem był zapewne John Moody, który w 1909 r. założył najbardziej znaną 
dziś agencję ratingową. Był analitykiem finansowym. Napisał kilka prac, których 
same tytuły skłaniają do ziewania: Jak analizować raporty kolejowe?, Rządowe 
i samorządowe papiery wartościowe, Budowniczowie kolei. 

Urodził się w 1868 roku w Kalifornii. Był samoukiem i przedsiębiorcą. Koleje fa
scynowały go od dzieciństwa. Pasja do parowozów, torów i semaforów zamieniła 
się w pasję do finansów kolejowych spółek. Spółki te przekraczały granice sta
nów - co według XIX-wiecznego ustawodawstwa wymagało skomplikowanych 
konstrukcji prawnych. Potrzebowały wielkiego kapitału i zdobywały go, emitując 
akcje i obligacje. W 1900 r. Moody założył spółkę John Moody & Company, która 
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wydała podręcznik Moody's Manua/ of Industria/ and Miscellaneous Securities 
z_opisami '. :tatysty:znymi informacjami o kilkuset spółkach . W ciągu dwu mie
sięcy całosc wydania została sprzedana, a Moody stał się znaną w kręgach go
spodarczych postacią.( ... ) 

HenryVar~um Poor, zało~yciel Stand~~d & P~or's był o pokolenie starszy od Joh
na Moody ego. ~rodził się w 1812 _r. 1 Jako pierwszy w rodzinie ukończył co lle
ge. W r?ku 1849_Jego brat John, ktory dorobił się dużych pieniędzy, inwestując 
w kolej, k~p1ł p1smo„The American Railroad Journal''. którego Henry został 
wyda_wcą 1 redaktme~: Wydał_ też Historię kolei i kanałów USA. Nie była to bynaj
mniej barwna opow1esc o p1on1erach kolei na Dzikim Zachodzie, lecz solidna anali
za fi~ansowa spółek kolejowych. Aktualizowane wersje tej pracy publikowała firma 
H.V. 1 H.W. Poor Co., którą założył z synem Henrym Williamem. 

W 1906 r. Luther Lee Blake założył Standard Statistics Bu rea u, która dostarczała in
~o~ma:!i finansowych o spółkach_niezwiązanych z koleją. Aktualizowała dane czę
screJ n1z raz do roku. W 1941 r. obie firmy połączyły się, tworząc Standard & Poor's. 

Trzeci~ wiel~ą a?encję ratingową założył John Knowles Fitch w 1913 roku. Spół
ka maiąca _s1edz'.bę w Nowym Jorku nazywała się początkowo Fitch Publishing 
Company 1 publikowała „Fitch Bond Book" oraz „Fitch Stock and Bond Manual " 
- opisując~ finanse spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie. Fitch pierwszy 
wprowadził oceny wiarygodności papierów wartościowych - od AAA do D. 

Firmy ~atingowe były pocz~tkow~ cz~ś:ią świata mediów, a nie uczestnikami rynku. 
Zar?~1ały, sprz~da1ą: swoje analizy 1 nikomu nie przychodziło do głowy, że mogą 
stac się panami rynkow. (. .. ) 

Korzyści z kserokopiarek 

Do poc~ątku lat 70_. model_ biznesowy agencji nie budził zastrzeżeń, mimo wpa
dek, ktore_cza:am1 agencjom się zdarzały. Papiery wartościowe były oceniane 
~rzez anal1tykow, oceny drukowane w specjalnych zeszytach, a te sprzedawane 
inwestorom. Kserokopi?r~i. zmieniły sytuację. Jeden kosztujący tysiąc dolarów 
zeszyt mozna było pow1el1c w dowolnej liczbie i nie sposób było z tym walczyć. 
Potem doszedł jeszcze internet. 

Dla wszy~tkic~ było oczyw~ste, że agencje jakoś muszą zarabiać, a skoro nie mogą 
s~rze?ac swoich produktow, muszą znaleźć inny sposób. I agencje zaczęły ob
c1ązac kosztami oceniane firmy. 

W połowie~ 998 r. Wilhelm Zell er, prezes niemieckiego giganta w dziedzinie 
ubezp1eczen Han_nover Re, ?t~zymał uprzejmy list z agencji Moody's, że rozpo
~zyn~ ona badanie kondyq1 finansowej sektora ubezpieczeniowego. Badanie 
jest nieodpłatne, ale Moody's wyrażało nadzieję, że Hannover wkrótce zostanie 
regularny_m klientem. Zeller odpisał grzecznie, że ma już umowę ze S&P i A.M. 
Best Co. (liderem w branży ubezpieczeń). 
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Po kilku tygodniach Moody's skończył swe prace, dając Hannoverowi ocenę 
Aa2, punkt niżej niż S&P. W czerwcu 2000 r. Moody's obniżył ocenę perspek
tyw ubezpieczyciela ze „stabilnej" na „negatywną''. a pół roku później dał oce
nę Aa3, a potem A2. W marcu 2003 ocena „papierów" Hannover Re została 
obniżona do poziomu „śmieciowego" i w ciągu kilku godzin spółka straciła na 
wartości 175 mln dol. 

Oceniana przez firmy ratingowe spółka jest bezbronna. Wprawdzie w prasie po
jawiły się informacje o szantażu Moody's (zapewne inspirowane przez Hannover 
Re), ale nie było mowy ani o korekcie ratingu, ani tym bardziej o odszkodowaniu. 
W 1985 roku Sąd Najwyższy USA uznał, że żadna agencja ratingowa nie może 
być pociągnięta do odpowiedzialności za skutki swych analiz, jeśli opierała się 
na danych publicznie dostępnych. Amerykańskie sądy nie przyjmują roszczeń 
przeciw agencjom, które chroni pierwsza poprawka do Konstytucji USA gwaran
tująca wolność słowa . 

Agencje działają jak wszystkie prywatne korporacje. Starają się maksymalizować 
zyski, a to znaczy, że zdzierają z klientów. Moody's jest notowana na giełdzie i ma 
obowiązek ujawniać wyniki finansowe. W roku 201 O przychody agencji wyniosły 
2 bln 32 mld dol., a zysk netto 513,4 mln. Takiej rentowności - ponad 25 proc. -
nie notują inne giełdowe spółki. 

Globalny kryzys, czyli wina bez kary 

Walter Braddock Hickman, były prezes Banku Rezerwy Federalnej w Cleveland i naj
wybitniejszy znawca historii obligacji USA, twierdził, że agencje ratingowe wpraw
dzie nie popełniają rażących błędów, ale jakość ich pracy nie odbiega od prac pań
stwowych regulatorów oraz od ocen rynku. Krótko mówiąc - jeśli rynek ocenia, że 
obligacje są mało warte, ich cena spada, a rentowność rośnie . Otwarte jest pytanie 
- czy rynek podąża za agencjami, czy agencje za rynkiem. 

Jedno jest pewne - ich oceny wzmacniają trend. Agencje są Kasandrami, gdy ko
niunktura się pogarsza, a przy dobrej koniunkturze nawołują do optymizmu. Nieźle 
radząca sobie spółka dostaje po głowie tylko dlatego, że klimat się pogarsza. A gdy 
trwa boom, agencje zbyt późno włączają sygnał alarmowy, przestrzegając przed 
pęknięciem spekulacyjnej bańki. 
Niedawno znalazły się w ogniu oskarżeń za wywołanie globalnego kryzysu finanso
wego, który zaczął się na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych. 
Agencje ratingowe w odróżnieniu od banków czy funduszy inwestycyjnych nie an
gażowały się w ryzykowne inwestycje swoich kapitałów. Szefowie agencji zarobili 
w tym czasie łącznie 80 mln dol. „Postępowaliśmy nieetycznie" - przyznał Richard 
Gugliada, były dyrektor wykonawczy Standard&Poor. 

Kto wybiera agencje ratingowe? 

7 grudnia 2009 r. agencja ratingowa Standard & Poor oświadczyła, że grecki plan na
prawy finansów jest niewiarygodny, obniżyła ocenę długu tego państwa do A. Każda 
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agencja stosuje nieco inny system ocen. Nota A w S&P oznacza, że papiery dłużni
ka są w zasadzie w porządku, ale mogą mieć problemy przy niekorzystnej sytuacji. 
Ocenami agencji kierował się od początku kryzysu finansowego Europejski Bank 
Centralny. Brał w zastaw obligacje rządowe pod warunkiem, że ich rating nie był 
niższy od poziomu oznaczającego umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Dzień później Fitch obniżył rating długu greckiego do BBB, ostrzegając, że 
ich perspektywa jest negatywna, to znaczy należy się liczyć z dalszym pogor
szeniem not. BBB to nie najgorsza nota. Oznacza, że ryzyko niewypłacalności 
jest umiarkowane. Ale samo obniżenie ratingu spowodowało panikę wśród 
inwestorów. Akcje banków greckich, które trzymają w swych portfelach duże 
pakiety rządowych obligacji, gwałtownie . („. ) 

Kolejną była decyzja Moody's z 22 grudnia obniżająca rating z A 1 do A2.To w gruncie 
rzeczy odpowiednik wcześniejszych not konkurencyjnych agencji, ale rynki otrzy
mały jasny przekaz: Grecja się pogrąża. 

Do maja 201 Or., gdy rządy strefy euro i MFW uchwaliły pierwszy pakiet pomocy 
dla Grecji, rating jej długu był obniżany jeszcze wielokrotnie. 9 kwietnia Fitch dał 
BBB-, a Moody's A3. 27 kwietnia cios w serce greckich finansów zadała agencja S&P, 
obniżając rating do poziomu BB+, co oznacza inwestycję ryzykowną, a w języku 
finansistów„obligację śmieciową". 

28 kwietnia politycy przygotowujący plan ratunkowy dla Grecji zaapelowali do agen
cji ratingowych o odpowiedzialność. Bo w gruncie rzeczy nie wiadomo, dlaczego 
do grudnia 2009 r. dług grecki, który wówczas przekraczał 120 proc. PKB, był przez 
agencje uważany za spłacalny, a kilka miesięcy później już nie. Dlaczego agencje 
nie zareagowały pozytywnie, podnosząc ocenę choćby o mały punkcik, na plan ra
tunkowy dla Grecji? 

Ten scenariusz powtarzał się w kolejnych krajach . Na początku lipca do klubu 
„obligacji śmieciowych" dołączyła Portugalia, a 12 lipca Irlandia. Agencje wstrzą
snęły też rynkami, obniżając rating Hiszpanii i ostrzegając, że mają na celowniku 
kilka innych krajów. 

„Kto wybiera agencje ratingowe?" - pytał irlandzki dziennikarz po stwierdze
niu przez agencję S&P w marcu 2009 r., że „w rządzie irlandzkim potrzebne są 
nowe twarze". Anonimowi ludzie z agencji, które w ostatnich latach popełniały 
oczywiste błędy, zaczęli wywierać ogromny wpływ na politykę. Politycy- jacy
kolwiek są, mają demokratyczną legitymację i za swoje błędy odpowiadają. 
A od wyroków agencji odwołania nie ma. 

W minionym tygodniu agencja Moody's oświadczyła, że dokona przeglądu ame
rykańskiego ratingu pod kątem jego obniżenia, jeśli prezydent i obie izby Kongre
su szybko nie dojdą do porozumienia w kwestii budżetu i dopuszczalnego pozio
mu długu. Decyzja taka będzie ciosem w stabilność gospodarki amerykańskiej 
i prestiż prezydenta. Pytanie, kto jest silniejszy- USA czy agencje - pozostaje otwarte. 
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Europa przeciwko agencjom 

Jednym z pomysłów polityków europejskich na rozwiązanie kryzysu strefy euro 
jest zmuszenie prywatnych banków do zgody na odłożenie spłat greckich ob
ligacji. Ale agencje ratingowe natychmiast ostrzegły: jeśli prywatne banki zo
staną zmuszone do rolowania greckiego długu, natychmiast uznamy ten dług 
za niespłacalny i obniżymy ratingi do poziomu „bankrut". To oświadczenie oraz 
obniżenie ratingu Irlandii zdenerwowało polityków strefy euro. Zrozumieli, że 
ich wysiłki - skądinąd anemiczne - mogą zostać storpedowane przez decyzje 
agencji ratingowych. - Nie można oceniać kraju w taki sam sposób jak spółki -
denerwował się Michel Barnier, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego. 
Zapowiedział, że poprosi rząd polski, sprawujący prezydencję, by wprowadził 
do porządku dziennego sprawę zakazu oceny długu krajów ratowanych przez 
Europejski Fundusz Stabilizacyjny. („.) 

„Kartel" agencji, który zmierza do likwidacji strefy euro, zostanie rozbity - postra
szyła Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Wśród polityków 
europejskich krąży pomysł powołania europejskiej agencji ratingowej jako in
stytucji unijnej.( ... ) Ale czy można w ten sposób stworzyć wiarygodną agencję? 
Co będzie, jeśli oceny „kartelu" agencji ratingowych będą diametralnie różnić 
się od ocen agencji unijnej? Za którym przewodnikiem podążą rynki? Można się 
obawiać, że jednak za dotychczasowym. 

Inny pomysł rzucił David Ra boy, ekonomista pracujący dla rządowych amerykań
skich agencji i organizacji międzynarodowych. Zaproponował powołanie insty
tucji, która zbierałaby opłaty od ocenianych firm i losowo dawała zlecenia firmom 
ratingowym. Podlegałyby one też ocenie i najgorsze wypadałyby z listy. Pomysł 
wydaje się rozsądny, ale jakoś nie ma chętnych, by go podchwycić . Pewnie jak 
zawsze zakończy się na kompromisie. Firmy ratingowe na chwilę przycichną, by 
nie denerwować polityków, a potem wszystko wróci do normy. 

Witold Radomski, Przewodnicy rynków od AAA do[). (" 
[w:] „Gazeta Wyborcza ': 16-17.07: 26:·(.f // /~ 
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Żeby dostrzec to, co ślepy by dostrzegł, trzeba nieustannych wysiłków. ' 

George Orwell 

Wszędzie wokół siebie widzimy ludzi zamożnych w sposób niespotykany przed 
początkiem dwudziestego wieku. Zapotrzebowanie na zbędne dobra - domy, 
biżuterię, samochody, odzież, gadżety elektroniczne - znacznie wzrosło w ostat
nim pokoleniu. W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach źródłem 
prywatnych fortun przestała być produkcja towarów czy świadczenie usług, a stały 
się nim transakcje finansowe, co zaburzyło nasz system wartościowania rozmaitych 
odmian działalności gospodarczej. Ludzie zamożni, podobnie jak biedni, zawsze byli 
wśród nas. Dziś jednak, w porównaniu z całą resztą, są oni zamożniejsi i bardziej wi 
doczni niż kiedykolwiek w historii. Prywatne przywileje łatwo jest zrozumieć i opisać . 

Trudniej wyrazić bezmiar publicznej nędzy, w którą popadliśmy. 

Dostatek prywatny, nędza publiczna 

Społeczeństwo, którego przeważająca część członków jest biedna 

i nieszczęśliwa, z pewnością nie może być kwitnące i szczęśliwe. ' 

Adam Smith 

U bóstwo jest abstrakcją nawet dla biednych. Jednak objawy kolektywnego uboże
nia są widoczne wszędzie. Popadające w ruinę autostrady, bankrutujące miasta, wa
lące się mosty, zamykane szkoły, bezrobotni, źle opłacani, nieubezpieczeni: wszystko 
to świadczy o zbiorowym uwiądzie woli. Słabości te są tak powszechne, że nie potra
fimy już nawet rozmawiać o tym, co jest nie w porządku, a tym bardziej zabrać się do 
naprawy. Ajednak gdzieś głęboko tkwi gruby błąd . Stany Zjednoczone przeznaczają 
dziesiątki miliardów dolarów na bezcelową kampanię militarną w Afganistanie, a my 
obawiamy się skutków zwiększenia wydatków na cele socjalne czy infrastrukturę . 

Aby pojąć, jak nisko upadliśmy, musimy najpierw ogarnąć skalę zachodzących zmian. 
Od końca dziewiętnastego stulecia do lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku 
w rozwiniętych społeczeństwach zachodnich stopniowo zacierały się nierówności. 
Dzięki podatkom progresywnym, rządowej pomocy dla biednych, świadczeniu usług 
społecznych i zabezpieczeniom przed katastrofami i wypadkami losowymi nowo
czesne demokracje pozbywały się skrajności bogactwa i ubóstwa. 

Trzeba przyznać, że wielkie różnice pozostały. Egalitarne kraje skandynawskie są 
nadal bardzo odmienne od mocno rozwarstwionych społeczeństw południa Europy; 
w anglojęzycznych krajach nad Atlantykiem oraz w imperium brytyjskim utrzymują 
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się dawne podziały klasowe. Wszędzie jednak mimo różnic zaczął narastać sprzeciw 
wobec pogłębiających się nierówności, co doprowadziło do ustanowienia świadczeń 
publicznych, mających zrekompensować niewydolność sektora prywatnego. 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat wszystko to zmarnowaliśmy. Należy zaznaczyć, że 

owo „my" odnosi się do różnych grup w zależności od kraju . Największe skrajności 
prywatnych przywilejów i publicznej obojętności ponownie wyszły na jaw w Sta
nach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, epicentrach entuzjazmu dla liberalnego 
kapitalizmu rynkowego. Chociaż kraje tak od siebie odlegle, jak Nowa Zelandia 
i Dania, Francja i Brazylia od czasu do czasu przejawiały chęć pójścia w podobną 
stronę, to w żadnym nie mieliśmy do czynienia z tak konsekwentnym, trwającym 
od trzydziestu lat demontażem budowanego przez dziesięciolecia prawodawstwa 
w sferze społecznej oraz mechanizmów nadzoru gospodarczego jak w Wielkiej 
Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. 

W 200S roku 21 ,2 procent narodowego przychodu Stanów Zjednoczonych przypa
dało na zaledwie jeden procent zarabiających . Dla porównania w 1968 roku dyrektor 
generalny General Motors zarabiał, biorąc pod uwagę wynagrodzenie i premie, mniej 
więcej sześćdziesiąt sześć razy więcej niż przeciętny pracownik G.M. Obecnie dyrektor 
generalny Wal-Marta zarabia dziewięćset razy więcej niż zatrudniony w jego firmie. 
Majątek rodzinny założycieli firmy Wal-Mart oszacowano na dziewięćdziesiąt miliar
dów dolarów, czyli w przybliżeniu tyle, ile wynosi łączny majątek najuboższych czter
dziestu procent obywatel i Stanów Zjednoczonych, stu dwudziestu milionów ludzi. 

Także w Wielkiej Brytanii nierówności - w przychodach, zasobach, stanie zdrowia, 
wykształceniu i szansach życiowych - są dziś największe od lat dwudziestych ubie
głego wieku. W Wielkiej Brytanii żyje więcej biednych dzieci niż w jakimkolwiek 
innym kraju Unii Europejskiej . Od 1973 roku nierówności płac wzrosły w Wielkiej 
Brytanii bardziej niż gdziekolwiek, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Większość 
nowych miejsc pracy stworzonych w Wielkiej Brytanii w latach 1977-2007 była albo 
bardzo wysoko, albo bardzo nisko płatna . 

Konsekwencje są jasne. Doszło do załamania międzypokoleniowej mobilności 
społecznej : w odróżnieniu od swoich rodziców i dziadków dzisiejsze angielskie 
i amerykańskie dzieci mają bardzo niewielką szansę na poprawę warunków, 
w jakich się urodziły . Biedni pozostają biedni . Dla przytłaczającej większości 
niekorzystna sytuacja ekonomiczna oznacza zły stan zdrowia, brak możliwo 
ści kształcenia oraz - w coraz większym stopniu - znane objawy towarzyszące 
depresji: alkoholizm, otyłość, hazard i drobną przestępczość. Bezrobotni lub ludzie 
zatrudniani dorywczo i przy prostych pracach tracą uzyskane wcześniej umiejęt
ności i stają się trwale zbędni dla gospodarki. Częstym następstwem tego stanu 
są niepokój i stres, nie mówiąc o chorobach psychicznych i przedwczesnej śmierc i. 

Nierówność przychodów zaostrza problem. Dlatego w Stanach Zjednoczo
nych i Wielkiej Brytanii występowanie chorób psychicznych ściśle wiąże się 
z wysokością przychodów, podczas gdy w innych krajach europejskich nie ob
serwujemy takiej zależności. 
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Nierówność jest więc nie tylko nieatrakcyjna, ale najwyraźniej wiąże się z patolo
giami społecznymi, których nie uda nam się naprawić, jeśli nie zajmiemy się ich 
przyczyną. Nie bez powodu umieralność niemowląt, długość życia, przestępczość, 
l1~zba .osa?zonyc.h ~zakładach karnych, choroby psychiczne, bezrobocie, otyłość, 
n1edozyw1enie, c1ąze nastolatek, narkotyki, brak bezpieczeństwa ekonomicznego, 
~a~łuzenie jedn~.st~.k i niepokój są o wiele wyraźniejsze w Stanach Zjednoczonych 
1 W1elk1eJ Brytan11 n1z na kontynencie europejskim. 

Im większy rozzi.ew między nieliczną grupą ludzi zamożnych a liczną grupą ubo
gich, tym ostrzej zarysowane problemy społeczne: wydaje się, że ta sama zasada 
?otyczy krajów zamożnych i biednych. Ważne jest nie to, jak zamożny jest kraj, ale 
Jak g_łębokie występują w nim nierówności. W Szwecji i Finlandii, dwóch krajach 
n~lezący~h do najbogatszych na świecie pod względem przychodów na jednego 
m1eszkanca czy PKB, rozziew między najbogatszymi a najuboższymi jest bardzo 
mały i w krajach tych od lat notuje się najwyższe na świecie mierzalne wskaźniki 
dobrego samopoczucia. Dla porównania Stany Zjednoczone, mimo olbrzymiego 
bogactwa, zawsze zajmują niską pozycję w tego rodzaju zestawieniach. Mimo 
kolosalnych pieniędzy wydawanych na opiekę zdrowotną, średnia długość życia 
jest u nas niższa niż w Bośni, a tylko niewiele wyższa niż w Albanii. 

Z powodu nierówności społeczeństwa gniją od wewnątrz i ulegają erozji. Wpływ róż
nic materialnych nie ujawnia się od razu, ale z czasem rywalizacja o pozycję i dobra 
~ię nasila; ludzie doświadczają rosnącego poczucia wyższości (lub niższości) wynika
jącego ze stanu posiadania; pogłębiają się uprzedzenia wobec tych, którzy zajmują 
dolne szczeble drabiny społecznej; gwałtownie rośnie przestępczość, a pato logie 
związane z nieuprzywilejowaną pozycją społeczną stają się coraz bardziej wyraziste. 
Spuścizna niekontrolowanego gromadzenia bogactw jest naprawdę gorzka. 

Zniszczone uczucia 

Nie ma takich warunków, do których by człowiek nie przywykł, 
zwłaszcza gdy widzi, że cale jego otoczenie tak samo żyje. 

LewTolstoj 

'ftJ ciągu długich dziesięcioleci„zrównywania"rozpowszechniło się przekonanie, 
ze tego rodzaju usprawnienia można utrzymać w mocy. Redukcja nierówności 
ma charakter samopotwierdzający: im równiejsi się stajemy, w tym większą moż
liwą do wprowadzenia równość zaczynamy wierzyć. I odwrotnie - trzydzieści lat 
nasilającej się n ie rów n ości przekonało, zwłaszcza Anglików i Amerykanów, 
że to jest właśnie naturalny stan, z którym niewiele możemy zrobić. 

O ile w ogóle rozmawiamy czasem o społecznych bolączkach, zakładamy, że sam 
„wzro~t".~ospodarczy wystarcza, by je usunąć: dobrobyt i przywileje pojawią się 
same,Jesl1 tylko ws polny tort się powiększy. Niestety wszystkie dowody świadczą 

Tony Judt I Jak dziś żyjemy <)I 35 

o czymś przeciwnym. W ciężkich czasach jesteśmy stosunkowo bardziej skłonni 
akceptować redystrybucję jako konieczną i możliwą, jednak w okresie dobrobytu 
korzyści ze wzrostu gospodarczego czerpią już tylko nieliczni, co jeszcze dobitniej 
podkreśla złe położenie większości. 

Często tego nie dostrzegamy: ogólny wzrost zamożności kamufluje nierówności 
w dystrybucji. Problem ten znamy z historii krajów nierozwiniętych - ze wzrostu 
gospodarczego korzystają wszyscy, ale nieproporcjonalnie wąska grupa może 
czerpać najwięcej. Dobrze ilustruje to przykład współczesnych Chin czy Indii. 
Niezwykłe jest jednak to, że Stany Zjednoczone, gospodarka w pełni rozwinięta, 
mają współczynnik Giniego (wyrażający przepaść między zamożnymi a biednymi) 
niemal taki sam jak Chiny. 

Czym innym jest żyć pośród nierówności i związanych z nią patologii, a czymś 
zupełnie innym jest cieszyć się nimi. Wszędzie mamy do czynienia z uderzającą 
skłonnością do podziwiania ludzi zamożnych i nadawania im statusu gwiazd. Już 
to przerabialiśmy: w osiemnastym wieku Adam Smith, ojciec założyciel klasycznej 
ekonomii, zaobserwował tę samą skłonność u sobie współczesnych: „Wielka masa 
zbiorowiska ludzkiego należy do wielbicieli i czcicieli bogactwa i wielkości, a co 
może wydawać się jeszcze dziwniejsze, są to najczęściej bezinteresowni wielbiciele 
i czciciele bogactwa i wielkości". 

W oczach Smitha owo bezkrytyczne uwielbienie bogactwa dla niego samego było 
nie tylko odstręczające, ale stanowiło potencjalnie destrukcyjną cechę współcze
snej mu gospodarki, cechę mogącą z czasem podkopać dokładnie te wartości, 
które kapitalizm, jego zdaniem, powinien podtrzymywać i kultywować: „Skłon
ność do podziwiania, niemal wielbienia bogatych i możnych, przy jednoczesnym 
gardzeniu lub przynajmniej lekceważeniu ludzi biednych jest wielką, powszechną 
przyczyną niszczenia naszych uczuć moralnych". 

Nasze uczucia moralne istotnie uległy zniszczeniu. Staliśmy się nieczuli na ludzki 
wymiar kosztów ponoszonych w toku pozornie racjonalnych reform społecznych, 
zwłaszcza jeśli mówi się nam, że przyczynią się one do powszechnego dobrobytu, 
więc zyskają na nich nasze partykularne interesy. Weźmy Ustawę o odpowiedzialności 
i możliwościach zatrudnienia z 1996 roku, za pomocą której administracja Clintona pró
bowała zredukować świadczenia socjalne. Oficjalnie ustawa miała na celu ograniczenie 
wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. Zasiłku miały być pozbawione osoby, które 
nie szukały płatnego zatrudnienia. Ponieważ pracodawca mógł liczyć na pozyskanie 
pracowników niemal za każdą stawkę- bezrobotni nie mogli nie przyjąć pracy, nawet 
najbardziej uciążliwej czy przykrej, bo wiązało się to z ryzykiem utraty zasiłku - nie tylko 
zmalała liczba korzystających z zapomóg, ale spadły też płace i koszty pracy. 

Co więcej, zasiłek zaczął się wiązać ze swego rodzaju piętnem. Osoba korzystająca 
z pomocy państwa - w formie świadczeń rodzinnych, bonów żywnościowych 
czy zasiłku dla bezrobotnych - nosi kainowe znamię, dowód osobistej klęski, 
świadczący o tym, że stanęła na niższym szczeblu drabiny społecznej. W dzisiej
szych Stanach Zjednoczonych, w okresie rosnącego bezrobocia bezrobotni są 
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więc naznaczeni : przestają być pełnoprawnymi członkami społeczeństwa . Nawet 
w socjaldemokratycznej Norwegii ustawa o świadczeniach socjalnych z 1991 roku 
upoważniła władze lokalne do nakładania podobnych wymogów na każdego, kto 
ubiega się o zasiłek . 

Omawiana ustawa z czasów administracji Clintona przywodzi na myśl dawniejsze, 
wprowadzone w Anglii blisko dwieście lat temu tzw. nowe prawo o ubogich (New 
Poor Law) z 1834 roku. Jego zasady znamy dobrze dzięki opisowi Charlesa Dicken
sa; zamieszczonemu w Oliverze Twiście . Kiedy Noe Claypole szydzi z małego Olive
ra, nazywając go „znajdą" (a więc sierotą mieszkającą w przytułku, gdzie w zamian 
za jedzenie i nocleg trzeba było pracować) , w 1838 roku ma na myś li dokładnie 

to samo, co my mówiąc dziś lekceważąco o „królowych na zasiłku ". 

Nowe prawo o ubogich było skandaliczne. Bezrobotnych i biednych obligowało do 
wybierania między pracą za najniższe stawki a upokorzeniem w przytułku . Zarów
no w tym przypadku, jak i w innych przejawach dziewiętnastowiecznej pomocy 
państwowej (nadal postrzeganej i opisywanej jako „dzialalność charytatywna"), 
wysokość zasiłku i jego rodzaj ustalano tak, by był mniej atrakcyjny niż najgorsza 
praca. Ustawa bazowała na teoriach ekonomicznych tamtego okresu, które wy
kluczały możliwość istnienia bezrobocia w wydajnej gospodarce rynkowej : jeśli 
place spadną do wystarczająco niskiego pułapu i nie będzie żadnych alternatyw 
dla pracy, w końcu wszyscy znajdą zatrudnienie. 

Przez kolejne sto pięćdziesiąt lat reformatorzy dążyli do zniesienia takich upoka
rzających praktyk. Z czasem nowe prawo o ubogich oraz analogiczne ustawy 
w innych krajach zastąpiła pomoc państwowa, którą uznano za s Ius z n ą. 
Bezrobotnych przestano uważać za ludzi mniej zasługujących na pomoc tylko 
dlatego, że nie mają pracy; przestano ich karać i przedstawiać ja ko obywateli 
drugiej kategorii. W państwach opiekuńczych polowy dwudziestego wieku 
określanie statusu społecznego jako funkcji pomyślności ekonomicznej zostało 
uznane za n ie stosowne. 

T. Judt, Źle ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach, 
przeł. P. Lipszyc, Wyd. Zarne, Kołowiec 2011 , s. 23-39. 
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Pokazywanie trzeba pokazać 

Pokażcie, że pokazujecie! Poza najróżniejszymi 
postawami, 

Które pokazujecie, pokazując, jak postępują 
ludzie. 

Nie zapominajcie o postawie pokazywania. 
Postawa pokazywana winna stanowić podstawę 

wszelkich postaw. 
Oto ćwiczenie: nim pokażecie, jak 

Bertolt Brecht 

Człowiek popełnia zdradę albo go zazdrość ogarnia, 
Lub jak dobija targu, spojrzeć musicie na widza, 
Jakbyście rzec mu chcieli : 
Teraz uważaj, teraz człowiek ten zdradzi i oto 

tak uczyni, 
A taki się staje, gdy go ogarnia zazdrość, a tak się targował 
Przy targu. Dzięki temu 
Pokazywanie wasze postawę pokazywania zachowa. 
Wydobywania tego, co już przygotowane, dokonywania i 

nieustannego 
Dążenia naprzód. I tak pokażecie, 
Iż co wieczór pokazujecie to, co pokazane, że częstokroć 

pokazywaliście to już, 
I gra wasze nabędzie cech pracy tkacza, cech 

nijakich 
Rzemiosła. I okażecie też, co przynależne 
Jest do pokazywania: że zawsze usiłujecie 
Samo patrzenie ułatwić, wgląd umożliwić najlepszy 
W procesy wszelakie! Gdyż wówczas 
To popełnianie zdrady i dobijanie targu i przejęcie 
Się zazdrością nabierze cech pewnej 

na wskroś 
Powszedniej czynności, jak jedzenie, jak ukłon 

i jak 
Praca (bo wszak pracujecie?), a za postaciami waszymi 
Sami widoczni będziecie, jako ci, którzy je 
Przedstawiają. 

przełożyła Maria Kurecka 



Dyrektor Teatru Zdzisław Jaskuła 

Kierownik literacki BożennaJędrzejczak 

Koordynator pracy artystycznej Jerzy Krasuń 

Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów Bolesław K. Galczak 

Kierownik Działu Maciej Pietrasiak 
Administracyjno-Gospodarczego 

Kierownik Działu Produkcji i Eksploatacji Leszek Pawlak 

Pracownie i obsługa przedstawień 
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Pracownia elektroakustyczna Michał Hofman, Wojciech Kralkowski, 
Wiesław Rożniatowski, Sławomir Solarski, 
Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner 

Stolarnia Pawe/Jaszczak, Robert Kędzierski 

Pracownia krawiecka Małgorzata Krasuń, Jadwiga Prośniak, 
Czesław Sobczyński, Stefan Trojanowski 

Charakteryzatornia Bożena Kobierzycka, 
Małgorzata Zawadzka-Lewik 

Rekwizytorzy Piotr Malec, Elżbieta Szymczak 

Pracownia plastyczna Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński 

Tapicer Piotr Nowosielski 

Garderobiane Teresa Cichoń, Beata Łuczak, 
Krystyna Meczkulska 

Obsługa sceny Michał Jeziorski, Mariusz Majak, 
Grzegorz Pawłowski, Radosław Pietrasiak, 
Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, 
Marek Szymański 

Modystka Barbara Dyguda 

Redakcja programu Bożenna Jędrzejczak, Marta Olejniczak 

Opracowanie graficzne, skład, dtp programu MOST agencja reklamowa 

Projekt graficzny plakatu i programu Sławomir Kosmynka 
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Duża Sala 

Astrid Lindgren Pippi Langstrump( 
Pam Valentine Przyjazne dusze 

Leon Schiller Pastorałka 
Eric Chappell Złodziej 

Marek Rębacz Diabli mnie biorą 
Ewa Drozdowska wg H. Ch. Andersena Krzesiwo 

Mała Sala 

Ray Cooney Mayday 

Bertolt Brecht 5więta Joanna szlachtuzów 
Eric-Emmanuel Schmitt Małe zbrodnie małżeńskie 

Jordi Galceran Metoda Gronholm 
Geraldine Aron Mój boski rozwód 

Maksym Kuroczkin Transfer 
Dario Fo Kto nie ma, nie płaci 

Hanoch Levin Mord 

W przygotowaniu: 

Antoni Czechow Trzy siostry 
MichałWalczak Piaskownica 

Teatr Nowy imienia K. Dejmka w Łodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
tel. 42 633 44 94 
www.nowy.pl 
email:sekretariat@nowy.pl 

Biuro Obsługi Widzów, czynne w godz. 10.00- 16.00, 
przyjmuje rezerwacje biletów grupowych i udziela informacji o repertuarze; 
ul. Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306,email:bilety@nowy.pl 

Dział Promocji, czynny w godz. 10.00- 16.00; 
ul. Zachodnia 93, tel. 42 636 08 47, fax 42 630 20 86, email:promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 

Duża Sala ul. Więckowskiego 15 
tel. 42 636 05 92; 
kasa czynna godzinę przed przedstawieniem. 

Mała Sala ul. Zachodnia 93 
tel. 42 636 05 92 wew. 317; 
kasa czynna od wtorku do piątku , w soboty 12:00-19:00 
oraz godzinę przed przedstawieniem. 
W obu kasach można kupować bilety na przedstawienia grane na Dużej i Malej Sali. 

Patroni medialni 
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www.jaszpol.pl 

Teatr Nowy w lodzi 
Im. lulmleru Delmka 

JASZPOL SP. Z O.O. 
AUTORYZOWANY KONCESJONER RENAULT I DACIA 
ŁÓDŻ, UL.BRUKOWA 2 TEL. 042 612 12 22 
ZGIERZ, UL.ŁÓDZKA 28 TEL. 042 716 26 52 
SKIERNIEWICE. UL.BUCZKA 2 TEL. 046 833 26 90 RENAULT 




