
z zimną krwią, skrajnie cynicznie
potrafili przez ten weekend zaro-
bić grube miliony dolarów na cu-
dzych upadłościach, na sponta-
nicznych fuzjach i wrogich prze-
jęciach. Po co komu kolejne kil-
kadziesiąt milionów dolarów?
Znowu na brylantowe kolczyki
dla uwielbianej pani, no bo pie-
niądze to nie wszystko? Też, ale
choćby na 16-pokojowe mieszka-
nie, które Richard Severin Fuld,
prezes bankrutującego Lehman
Brothers, był zmuszony sprzedać
jakiemuś szczęśliwszemu kole-
dze po fachu za 32 mln dol. (pier-
wotnie chciał 38, ale musiał spu-
ścić 6 mln, więc dostał marne
dwa miliony za pokój).

Kawalerka w wieżowcu na
Manhattanie, gdzie po wyjściu
z pudła mieszka Gordon Gekko,
który osiem lat przesiedział
za swoje wcześniejsze spekulacyj-
ne grzechy, kosztuje zaledwie pa-
rę milionów... Ale jego przeciwnik
z branży tłumaczy mu, że tu nie
chodzi o pieniądze, że to raczej
gra. Bardzo ryzykowna, tak jak
szaleńcza jazda na ścigających się
motocyklach. W pewnym sensie
tak. No bo nawet w końcu sam
przegrywa i, być może, też wylą-
duje w pudle, a Douglas przepro-
wadzi się z kawalerki z oknami
wychodzącymi zaledwie na dwie

strony Manhattanu do aparta-
mentu za 32 mln, z widokiem
i na Wall Street, i na Central
Park, i na Hudson, i na East Ri-
ver. Do takiego z 16 pokojami i lą-
dowiskiem dla helikoptera na da-
chu. Przecież nikt nie lubi grzę-
znąć w korkach, czyż nie?

Odważni tchórze

Tyle o filmie „Wall Street. Pie-
niądz nie śpi”. Ale jest dużo lep-
szy i ciekawszy film, pokazujący
prawdę o tym, jak neoliberalizm

doprowadził do finansowego kra-
chu i w jego konsekwencji
do obecnych kłopotów gospodar-
czych, społecznych i politycz-
nych, nie tylko w USA. Tym ra-
zem to już nie częściowo oparta
na faktach artystyczna fikcja, ale
świetny film dokumentalny „The
Inside Job” w reżyserii Charlesa
Fergusona. Nie można tego nie
obejrzeć! Ale czy odważy się go
pokazać którykolwiek kanał pol-
skiej telewizji? Amerykanie oglą-

dają ten film w kinach. Ale i tam
– zwłaszcza tam – niektórzy też
się boją, bo mają czego.

Do dziś chyba nie ukazała się
po angielsku książka „Woj-
na o pieniądz. Prawdziwe źródła
kryzysów finansowych” znające-
go się na rzeczy chińskiego auto-
ra Song Hongbinga (jest za to
dostępna w największej księgar-
ni internetowej Amazon.com
po chińsku...). Jeśli ktoś chce zro-
zumieć, jak to naprawdę jest
z tym nigdy nieśpiącym pienią-
dzem, to jest to! A że o książce,

choć wyszła po polsku (Wydaw-
nictwo Wektory), jest u nas tak
cicho? Bo tak ma być...

Będąc ostatnio z serią wykła-
dów w USA, słyszałem opinie,
że film „The Inside Job” nieja-
ko znakomicie wstrzelił się
w termin opublikowania przez
Columbia University Press mo-
jej książki, amerykańskiego
wydania „Wędrującego świa-
ta”, które tam zatytułowane
jest „Truth, Errors, and Lies.

Politics and Economics in
a Volatile World”, a więc
„Prawda, błędy i kłamstwa. Po-
lityka i ekonomia w niestabil-
nym świecie” (http://cup.co-
lumbia.edu/book/978-0-231-
15068-2/truth-errors-and-lies).
Że jest jakby postscriptum
do pierwszego rozdziału, skąd
wywodzi się amerykański tytuł,
i do rozdziału szóstego traktują-
cego o neoliberalizmie, tej cy-
nicznej odsłonie współczesnego
laissez faire. Słyszałem też opi-
nie, że niektórzy – wiadomo kto
– boją się tej książki, tak jak i te-
go filmu. Cóż, nie od dziś wiado-
mo, że prawda w oczy kole. By
jednak brała górę, warto czasa-
mi posługiwać się nie tylko pra-
widłową, naukową interpretacją
faktów, ale również artystyczną
fikcją, tak jak to czyni Oliver
Stone. Bo walki o prawdę nigdy
za wiele.

Grzegorz W. Kołodko, były cztero-
krotny wicepremier i minister finan-
sów, profesor zwyczajny ekonomii,
wykłada w Akademii Leona Koź-
mińskiego w Warszawie. Jest auto-
rem przetłumaczonych na wiele ję-
zyków bestsellerów „Wędrujący
świat” i „Świat na wyciągnięcie my-
śli” (www.facebook.com/kolodko). 
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J
uż jakiś czas temu na blo-
gu www.wedrujacyswiat.pl
zaciekawiony internauta
pytał o moją opinię na te-

mat najnowszego filmu Olivera
Stone'a „Wall Street. Money
Never Sleeps” („Wall Street.
Pieniądz nie śpi”). Stone przed-
stawia tam swoją wizję tego, jak
rodził się obecny kryzys gospo-
darczy na świecie i jak doszło
do pamiętnego wykupu wiel-
kich banków inwestycyjnych
z Wall Street przez państwo.
W nawale zajęć dopiero teraz
obejrzałem film i zaiste warto
w tej sprawie się wypowiedzieć.

Skądinąd nie jest to najlepsze
dzieło Stone'a. Zdecydowanie
bardziej udane są takie jego fil-
my jak „Pluton” czy „JFK”. Co
ciekawe, po każdym z nich miał
coraz więcej wrogów, ale i zwo-
lenników, gdyż wszystkie te fil-
my polaryzują opinie. Jego twór-
czość dowodzi, że jest nie tylko
wielkim artystą, lecz także od-
ważnym człowiekiem.

Artystyczna fikcja czy
brutalna rzeczywistość?

Internauta docieka, czy „spoj-
rzenie Stone'a ma jakieś oparcie
w rzeczywistości”. Jak najbardziej
tak. Niektórzy bohaterowie poja-
wiający się w filmie opierają się

na postaciach rzeczywistych. Przy-
padków podobnych do tego, który
jest jego głównym wątkiem, by-
najmniej nie brakuje w realnym,
świecie. Bezwzględna rywalizacja,
wrogie przejęcia, niszczenie kon-
kurentów, nieustanne spekulacje
na oczekiwaniach manipulowa-
nych rynków, naciąganie naiw-
nych ciułaczy, wykorzystywanie
w tym celu „niezależnych” me-
diów, a nawet piękne charytatyw-
ne bale z pięknymi paniami z jesz-
cze piękniejszą biżuterią (zwłasz-
cza klipsy i kolczyki!) kupowaną
w pięknych butikach na pięknej
5th Avenue – to wszystko to nie
reportaż, lecz filmowa fikcja, tyle
że oparta na inteligentnej obser-
wacji rzeczywistości.

Gdy Gordon Gekko, główny bo-
hater, świetnie zagrany przez Mi-
chaela Douglasa, reklamuje tłum-
nie zgromadzonej widowni swoją
książkę pod znamiennym tytu-
łem „Greed is good” („Pazerność
jest dobra”), w skrócie wyjaśnia
istotę neoliberalnego kapitali-
zmu, który polega na cynicznym
wzbogacaniu się nielicznych kosz-
tem licznych. Rzuca parę termi-
nów ukutych odnośnie do instru-
mentów pochodnych, czyli dery-
watów, dodając, że może 75 osób
na całym świecie ogarnia ich isto-
tę do końca. Pojawia się tam też –
przez sekundę, na monitorze
komputera jego córki, młodej
dziewczyny próbującej odnaleźć
się w tym zdemoralizowanym
światku – zdanie o istocie tego
systemu jako doskonałego sposo-
bu na prywatyzację zysków i uspo-
łecznianie strat (...how to privatize
the gains and socialize the loses).

Spekulanci wszystkich
banków, jednoczcie się!

Znakomita jest scena pokazują-
ca spotkanie czołówki nowojor-
skich bankierów z szefostwem po-
litycznego establishmentu odpo-
wiedzialnym za politykę finanso-
wą. Takie spotkanie w rzeczywi-
stości miało miejsce, w sobotę 
13 września 2008 r., w nowojor-

skiej siedzibie Systemu Rezerw
Federalnych, FED. Uczestniczył
w nim ówczesny sekretarz skarbu
Henry Merritt Paulson (wywodzą-
cy się z Wall Street, z banku Gold-
man Sachs, a później, po zakoń-
czeniu republikańskich rządów
prezydenta George'a W. Busha,
zatrudniony na Johns Hopkins
University; notabene to kolejny
przykład, jak znakomicie działa
mechanizm revolving door w ra-
mach amerykańskiego establish-
mentu biznes-polityka-akademia-
-biznes) oraz ówczesny szef Fede-
ral Reserve Bank of New York,
a obecnie sekretarz skarbu, Timo-
thy Franz Geithner. Był tam też
szef FED, Ben Shalom Bernanke.

Gorączkowe negocjacje trwały
wszakże dziesięć dni i naprawdę
były bardzo dramatyczne. W fil-
mie uzmysłowienie sobie przez
wszystkich decydentów, czym gro-
zi zaniechanie ratowania na koszt
budżetu (bail-out) chwiejących się
banków inwestycyjnych, zajmuje
kilkadziesiąt sekund, podczas gdy
w rzeczywistości zajęło kilkadzie-
siąt godzin podczas weekendu 
12-14 września. Ale istotę wyzwa-
nia film pokazuje. Albo ratunek
na koszt państwa (i kilka ban-
kructw paru nieszczęśników), al-
bo wielki krach tak sektora finan-
sowego, jak i realnego (wiele ty-
sięcy upadłości i kilkanaście mi-
lionów bezrobotnych więcej).
Prezydenta USA na spotkaniu
oczywiście nie było, ale był „na te-
lefonie”. I nie tyle decydował –
również dlatego, że sam nie
do końca rozumiał, co i dlaczego
się dzieje – ile akceptował wymu-
szane na nim przez toczącą się la-
winę decyzje. Teraz więc pod cię-
żarem piętrzącego się deficytu
i trudno spłacalnego długu pu-
blicznego ugina się państwo. Stra-
ty zostały uspołecznione...

Pokój za dwa miliony
dolarów

No ale „pieniądze nigdy nie
śpią”, trzeba więc prywatyzować
korzyści... Niektórzy bankierzy
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W filmie Stone'a uzmysłowienie sobie przez decydentów, czym
grozi zaniechanie ratowania na koszt budżetu chwiejących się
banków inwestycyjnych, zajmuje kilkadziesiąt sekund,
w rzeczywistości zajęło kilkadziesiąt godzin 

Pieniądze nigdy nie śpią...

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

– Pragnąłem pokazać
nowojorską dżunglę

finansową – powiedział
o swoim filmie Stone,

którego ojciec był
maklerem w Nowym Jorku. 

Przez sekundę na komputerze córki bo-
hatera filmu pojawia się zdanie będące
istotą neoliberalnego kapitalizmu: jak
prywatyzować zyski i uspołeczniać straty.

REKLAMA


