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– aktualizowalna; jest on jednak deterministyczny w słabym sensie, ponieważ
więcej niż jedna spośród „logicznie możliwych” historii jest aktualizowalna.
Warto w tym kontekście wspomnieć o utopizmie. Nie wchodząc w dość
rozległą – głównie epistemologiczną – problematykę związaną z tym pojęciem,
chciałbym choć pobieżnie scharakteryzować sposób, w jaki je rozumiem. Utopizm to rodzaj postawy wobec pewnego zespołu żywionych przez siebie przekonań, postawy, która może również zostać określona jako fundamentalizm.
Jej przedmiot stanowi najczęściej jakaś ideologia polityczna bądź doktryna
religijna, a jej składnikiem poznawczym jest dogmatyzm, emocjonalnym zaś –
fanatyzm. Skrajnym – na szczęście nie zawsze występującym – przejawem fundamentalizmu jest przemoc stosowana nie tylko wobec przeciwników danego
zespołu poglądów, ale nawet wobec nie dość gorliwych jego zwolenników.
To właśnie zjawisko utopizmu stanowi powód, dla którego utopie nie cieszą się ostatnio popularnością, a bywają uważane za coś niebezpiecznego.
Pojawia się tutaj skomplikowany problem. Jestem zatem zmuszony ograniczyć
się do zadeklarowania swoich opinii. Po pierwsze, uważam, że istnienie utopii nie jest wystarczającą przesłanką zaistnienia utopizmu, a utopizm nigdy
nie był czynnikiem samodzielnie generującym zbiorową przemoc. Po drugie,
ponieważ niektóre utopie okazały się jednak źródłem utopizmu, a niektóre
utopizmy – „katalizatorami” aktywności ruchów stosujących przemoc do urzeczywistnienia swych celów, zwolennicy tworzenia utopii nie powinni lekceważyć ostrzeżeń (wypowiedzianych między innymi przez Karla Poppera39)
i poszukiwać „zabezpieczeń” minimalizujących niebezpieczeństwa utopizmu.
Jednym nich może być strategia polegająca na tworzeniu nie jednej („jedynie
słusznej”) utopii, lecz wielu – i to utopii maksymalnie różnorodnych40.

CZYM MOŻE (POWINIEN) BYĆ PIENIĄDZ?

René Sédillot formułuje proste a zarazem fundamentalne pytanie: „Czy
potraﬁmy wyobrazić sobie świat bez pieniądza?”41. I stwierdza: „Na to pytanie mogliby odpowiedzieć twierdząco tylko zwolennicy utopii lub wyznawcy
teorii katastrof. Długo jednak będą zastanawiali się nad nim politycy i socjolo39
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Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999, s. 597).
40
Strategię tę można traktować jako wariant pewnej koncepcji uprawiania ﬁlozoﬁi (zob.
W. C z a j k o w s k i, Niestandardowa koncepcja ﬁlozoﬁi a ethos ﬁlozoﬁi, „Ethos” 28(2015) nr 4(112),
s. 115-133).
41
S é d i l l o t, dz. cyt., s. 9.

Filozofia pieniądza a utopie

113

gowie, a może przede wszystkim ci ﬁlozofowie, którzy myślą wybiegają poza
naszą rzeczywistość, a nawet poza granice zdrowego rozsądku”42. Wypowiedź
ta, skłaniając do kilku uwag krytycznych, stwarza dogodny punkt wyjścia
rozważań, którym poświęcona jest obecna część artykułu.
Samo sformułowanie pytania Sédillota wymaga korekty: pytanie, co potraﬁmy sobie wyobrazić, a czego nie, w niewielkim stopniu jest pytaniem
o rzeczywistość, a w stopniu zasadniczym – pytaniem o zdolności poznawcze
człowieka. W tym rozumieniu nie mogę go jednak tutaj rozważać. Chciałbym
je natomiast rozumieć jako pytanie, czy świat bez pieniądza jest możliwy, ale
i ono wymaga doprecyzowania. Wszak sam Sédillot charakteryzuje pieniądz
jako niezwykły wynalazek, który umożliwił człowiekowi przejście od prehistorii do historii. Tym samym autor ten potwierdza istnienie (skądinąd długie,
trwające wiele tysiącleci) świata bez pieniądza. A skoro świat taki istniał,
to – był możliwy. Chodzi więc o możliwość istnienia świata, w którym nie
tylko nie byłoby pieniądza, lecz który spełniałaby również jakieś dodatkowe
warunki. Zapewne miałby on być pod pewnymi istotnymi względami „dostatecznie podobny” do naszego. Pod jakimi jednak względami? Odpowiedź na
to pytanie nie jest prosta: nie wszystkie cechy naszego świata trzeba uznać za
niezmienne, nie wszystkie też bylibyśmy skłonni uznać za godne zachowania.
Mimo trudności w udzieleniu pełnej odpowiedzi, odpowiedź fragmentaryczną
sformułować można dość łatwo: w poszukiwanym świecie musiałoby żyć
kilka miliardów ludzi, a produkcja oraz komunikacja międzyludzka musiałyby
być oparte na nowoczesnych technologiach.
Załóżmy, że ustaliliśmy warunki, które miałby spełniać świat „dostatecznie
podobny” do naszego. Pytamy, czy świat taki – będąc pod wieloma istotnymi
względami podobny do naszego – mógłby być pod jednym istotnym względem
radykalnie od naszego różny: czy mogłoby nie być w nim pieniędzy? Wbrew
Sédillotowi nie uważam tak sformułowanego pytania za retoryczne – nawet
bardzo stanowczo wyrażane przeświadczenia to bowiem coś innego niż dobrze
uzasadnione twierdzenia.
Być może podzielamy przeświadczenie Sédillota, że nowoczesny świat
bez pieniędzy nie jest możliwy. Czy mimo to warto poświęcić czas i wysiłek
na uzasadnianie tego przekonania? Otóż uważam, że tak. By je uzasadnić,
proponuję sięgnąć do doświadczeń ﬁzyki, wypowiadającej niektóre swoje
tezy w postaci twierdzeń o niemożliwości istnienia obiektów pewnego typu
(na przykład perpetuum mobile pierwszego, drugiego czy trzeciego rodzaju43). Czerpiąc z tych doświadczeń, można uważać, że ewentualne twierdzenie
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o niemożliwości nowoczesnego świata bez pieniądza powinno mieć status
fundamentalnego twierdzenia teorii społecznej, nie zaś nawet najsilniejszego
przeświadczenia opartego na intuicji.
Gdyby jednak miało się nawet okazać, że nowoczesny świat bez pieniądza jest niemożliwy, to i tak warto byłoby uczynić go przedmiotem reﬂeksji.
Można bowiem postawić pytanie: Czy świat taki byłby pożądany? Uważam,
że pytania tego rodzaju zasługują na dyskusję – niezależnie od rozstrzygnięcia
pytania o możliwość zaistnienia danego zjawiska. Warto na przykład pytać,
czy dobrze byłoby, gdyby przeciętny czas życia człowieka wynosił – powiedzmy – trzysta lat; warto o to pytać niezależnie od pytania, na które odpowiedzieć
musiałaby biologia, czy takie wydłużenie ludzkiego życia jest możliwe. Można
też sformułować nasz problem inaczej: O co chodziło tym, którzy marzyli
(fantazjowali…) o świecie bez pieniędzy? Wizja świata bez pieniędzy, to – jak
każda utopia – ważne narzędzie reﬂeksji aksjologicznej, służące „wyostrzaniu”
naszej intuicji w tym obszarze.
I jeszcze jedna uwaga. Jeśli jakiś świat – możliwy logicznie, ale nie empirycznie (na przykład socjologicznie) – uznamy za „pożądany”, to możemy
zapytać, który ze światów empirycznie możliwych jest najbardziej podobny
do świata pożądanego, lecz empirycznie niemożliwego, to znaczy: w jakim
stopniu empirycznie możliwy świat społeczny może być podobny do (załóżmy) empirycznie niemożliwego świata bez pieniędzy.
Proponuję więc, byśmy „wzięli w nawias” pytanie o empiryczną możliwość świata bez pieniędzy i rozważyli, dlaczego świat taki miałby być światem
„pożądanym”. Myślę, że warto w tym celu sięgnąć do historii. W szeroko
rozumianej tradycji europejskiej pieniądz bywał na tyle często przedmiotem
krytyki, że jej dziejom można byłoby poświęcić obszerny artykuł, a może
i książkę. Ograniczyć się więc muszę do kilku przykładów. Zacznijmy od
Biblii. Najdobitniej wypowiada się św. Mateusz: „Nikt nie może dwom panom
służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego – miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”
(Mt 6,24). W Pawłowym Liście do Tymoteusza znajdujemy również bardzo
mocną tezę: „Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nim to
uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele
cierpień” (1 Tm 6,10), oraz wezwanie: „Postępowanie wasze niech będzie
wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie” (Hbr 13,5).
Można je próbować uzasadnić na przykład słowami Eklezjasty: „Kto kocha się
w pieniądzach; pieniądzem się nie nasyci” (Koh 5,9). Także w pochodzącym
trzynastego wieku zbiorze utworów poetyckich Carmina Burana znajduje się
fragment poświęcony pieniądzowi – fragment tak obszerny, że nie sposób
zacytować go w całości; przytoczę zatem kilka wersów: „Dziś na świecie
wsze żądze budzą jedynie pieniądze. […] Pieniądz […] wojnę rozpęta, gdy

