
Wprowadzenie

Historyczny rozwój kapitalizmu odbywa się pod naporem 
dwóch wielkich ideologii – komunizmu (od XIX wieku) oraz 
libertarianizmu (od dekady lat 70. XX wieku). Pierwsza ide-
ologia była upowszechniana gwałtownie, z procesami buntow-
niczymi i rewolucją proletariacką. Druga natomiast jest imple-
mentowana bez rozgłosu i w sposób mało widoczny, bo pod 
osłoną (under the screen) „radykalnego liberalizmu”.

O tym, że kapitalizm jest w opałach, powszechnie wia-
domo. Znane są też liczne opinie wieszczące nieuchronny jego 
upadek. Coraz większa jest też presja na środowiska nauk 
społecznych, a zwłaszcza ekonomii, politologii i socjologii, 
aby dokonywały analiz diagnostycznych i pomagały społeczeń-
stwom w poszukiwaniu sposobów ratowania się przed dalszymi 
negatywnymi tendencjami w ich życiu polityczno-społecznym 
i gospodarczym. Wydaje się jednak, że znaczna część tych śro-
dowisk wciąż jest przekonana o tym, że wystarczy, aby państwa 
nie przeszkadzały rynkowi, który ma mechanizm zapewnienia 
optymalnej regulacji gospodarstw narodowych i samoczyn-
nego wychodzenia z kryzysów oraz samorównoważenia się 
ich w  rozwoju. Należy jednak stwierdzić, że nawet środowi-
ska akademickie głoszące konieczność reformy kapitalizmu, 
na ogół ograniczają się do argumentacji typu faktograficznego 
i statystycznego w sytuacji, gdy niezbędne są odpowiedzi na 
pytania o podstawy teoretyczne kapitalizmu, jako wielowieko-
wej formacji, które zawodzą i wymagają gruntowniejszej rewi-
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zji. Skoro bowiem kapitalizm ulega erozji i grozi mu upadek, 
to trzeba rozpatrzyć wyniki analiz diagnostycznych, obejmują-
cych skutki oddziaływania obu wspomnianych wyżej ideologii 
masowych w ich postaci doktrynalnej oraz w wersjach wdroże-
niowych: pierwszej ideologii pod nazwą „socjalizmu realnego”, 
a ideologii libertariańskiej (w stadium początkowym) pod 
nazwą neoliberalizmu. Analiza diagnostyczna powinna objąć 
wszystkie istotne odmiany ustrojowe kapitalizmu, zwłaszcza 
te, które były już wdrażane w praktyce. Zadanie takie zostało 
podjęte w tej pracy jako niezbędne ze względu na jej główny 
cel, jakim jest zaprezentowanie postulowanej reformy kapitali-
zmu w kierunku systemu cesjonalnego. Ważną rolę w realizacji 
tego celu odgrywa wyszukiwanie w odległej przeszłości i okre-
sie współczesnym rozwiązań teoretycznych oraz doświadczeń 
praktycznych, stanowiących zaczątki, a także bardziej zaawan-
sowane typy reform ustrojowych o charakterze cesjonalnym. 
Nazwa „cesjonalizm” jest określeniem pochodnym od terminu 
prawnego „cesja”, oznaczającego cedowanie przez dany pod-
miot pewnych jego uprawnień na rzecz innych podmiotów. 
W naszym rozumieniu chodzi o cedowanie uprawnień należą-
cych do kapitału i państwa na rzecz czynnika pracy i indywi-
dualnych członków społeczeństwa, przy czym ma to być pro-
ces uniwersalny, czyli powszechny w skali ogólnospołecznej1.

Przyjmujemy założenie, że spośród wszystkich wyodręb-
nionych w historii gospodarczej świata ustrojów epokowych, 
tj. wspólnoty pierwotnej, niewolnictwa, feudalizmu, kapita-
lizmu oraz komunizmu, najlepszym ustrojem był i pozostaje 
nadal kapitalizm. Wszystkie pozostałe upadły, gdyż nie były 
zgodne z naturą jednostki ludzkiej oraz z naturą zorganizo-
wanych ludzkich wspólnot. Uzasadnienie tego założenia jest 

1 Dla ścisłości należy wyjaśnić, że termin cesjonalizm ma tu zupełnie inne zna-
czenie aniżeli występujące pod taką samą nazwą pojęcie cesjonalizmu w lite-
raturze religijnej, w której termin ten jest związany z zagadnieniem pewnych 
darów z zakresu Nowego Testamentu.
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przedstawione w części pierwszej pracy, po naświetleniu ten-
dencji negatywnych współczesnej odmiany kapitalizmu, na tle 
ewolucji teorii ekonomii oraz filozoficzno-społecznych jego 
fundamentów. W teoriach Adama Smitha i Johna M. Keynesa 
zawarte są trwałe reguły dotyczące relacji między pracą a kapi-
tałem. Z dzisiejszego punktu widzenia mogą one być potrak-
towane jako zaczątki treści cesjonalnej, to znaczy postulujące 
ustępowanie przez kapitał z nadmiernego wykorzystywania 
swej przewagi w relacjach z pracą jako czynnikiem produkcji. 
Na takie aspekty ustrojowe kładł nieporównywalnie większy 
nacisk wybitny filozof brytyjski nazywany w skrócie Lordem 
Actonem (John Emerich Edward Dalberg-Acton), gdy pisał 
o negatywnych konsekwencjach, jakie mogą powstać z powodu 
nierównych pozycji przetargowych między kapitałem a pracą. 
Poglądy Lorda Actona analizuje obszernie w swych pracach 
profesor Krzysztof Łazarski. Według jego oceny „Metoda, którą 
Acton stosował budując zręby swojej teorii wolności oraz rozu-
mienia liberalizmu, była analityczna, opierająca się na badaniu 
dziejów człowieka, narodów i cywilizacji. (…) Liberalizm ma, 
z definicji, służyć wolności jako zasadzie naczelnej, a równo-
ważąc ją przez inne wartości, przede wszystkim takie jak rów-
ność i sprawiedliwość, nie może w ich imię doprowadzać do 
zniewolenia jednostki i społeczeństwa”2.

W zestawie głównych tez odnoszących się do historii 
przyjmujemy, że do połowy XIX wieku występował rozwój 
tzw. kapitalizmu „dzikiego”, a jego niesprawiedliwy charak-
ter wobec warstw pracowniczych był umacniany przez pań-
stwo, zwłaszcza w okresie pierwotnej akumulacji kapitału. Od 
początku XIX wieku w funkcjonowaniu kapitalizmu wystę-
powały poważne protesty ze strony robotników, a na ich tle 
rodził się nurt myślowy w kierunku rozwiązań typu socjali-

2 K. Łazarski, Lord Acton a Polska. „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, 
nr 1, s. 255.
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stycznego, poprzedzającego działalność Karola Marksa i jego 
współpracowników, obfitującą w publikacje z zakresu ideolo-
gii komunistycznej. Zmieniało się też stopniowo nastawienie 
władz państwowych na korzyść pracowników.

W drugiej połowie XIX wieku kapitalizm był przekształ-
cany z dzikiego w cywilizowany i nabierał w poszczególnych 
państwach w różnym stopniu charakteru socjaldemokratycz-
nego. Był to istotny przełom w rozwoju kapitalizmu. Przełom 
ten jest w pracy interpretowany jako wejście funkcjonującego 
w praktyce kapitalizmu na obszar Trzeciej Drogi ustrojowej 
pomiędzy kapitalizmem radykalnie liberalnym (dla kapitali-
stów, ale ograniczającym wolność i prawa ekonomiczne pra-
cownikom) a komunizmem, jaki występował już wtedy nie 
tylko w literaturze teoretycznej, ale również w świadomości 
społeczeństw. Na Trzeciej Drodze kapitalizm funkcjonował do 
połowy lat 80. XX w. według teorii A. Smitha i D. Ricarda, 
udoskonalonej po Wielkim Kryzysie przez J.M. Keynesa 
i  P.  Samuelsona. Ważną rolę w polityce gospodarczej tego 
okresu odgrywał John Galbright, doradca czterech prezyden-
tów, zwolennik instytucjonalizmu. Gdy już keynesizm został 
wyeliminowany z polityki USA, Galbright nie bardzo chciał 
w to uwierzyć i  jeszcze w 1990 roku przekonywał czytelni-
ków z Europy Środkowo-Wschodniej, że „… ci, którzy mówią, 
a mówią czasem bez zastanowienia, o powrocie do wolnego 
rynku Adama Smitha, są w tak grubym błędzie, że można 
u nich podejrzewać pustkę umysłową klinicznych rozmiarów. 
Jest to coś, czego my na Zachodzie nie mamy, czego nie tole-
rowalibyśmy i co nie mogłoby u nas przetrwać. Pędzimy życie 
przyjemne, a opiekuje się nami rząd. Dla wschodnich Euro-
pejczyków czysty i  rygorystyczny kapitalizm byłby tak samo 
niemiły, jak dla nas”3. Niestety, niewiele czasu musiało upły-

3 J.K. Galbright, Moje rady. „Polityka” 1990, nr 18 (przedruk z „Harper Maga-
zine”, kwiecień 1990).
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nąć, aby w praktyce kapitalizm takim się stał i dla Europej-
czyków i dla Amerykanów, bo nabrał charakteru neoliberal-
nego, jako system zdeformowany i rygorystyczny. Nie pomogła 
nawet przestroga Galbrighta zawarta w tej samej wypowiedzi, 
a stanowiąca komentarz do „terapii szokowej” L. Balcerowicza 
i Jeffreya Sachsa: „W równym stopniu należy unikać tych, któ-
rzy w krótkotrwałym wstrząsie i biedzie widzą przesłankę szyb-
kiej poprawy sytuacji gospodarczej. Ich zdaniem bieda działa 
leczniczo; z każdego cierpienia musi zrodzić się coś dobrego”4.

Konstrukcja całości pracy oparta jest na założeniu, że naj-
pierw trzeba rozpoznawać źródła wadliwości współczesnego 
ustroju kapitalistycznego. Jest to przedmiotem analizy w roz-
dziale pierwszym. Prowadzi ona do wniosku, że od wstrząsu 
neoliberalnego, czyli od lat 1980., odbywa się proces stopnio-
wego przesuwania się kapitalizmu z Trzeciej Drogi na teren 
analogiczny jak na początku jego istnienia, czyli na manowce, 
z powodu przekształcania się w ustrój rażąco wadliwy i groźny 
dla przyszłości całego świata, a oparty na doktrynie Hayeka-
Friedmana. Pod wpływem ideologicznej zawartości tej dok-
tryny kapitalizm zatraca swój związek z potrzebami zorganizo-
wanych wspólnot ludzkich jako społeczeństw.

Wyłoniona w rozdziale pierwszym długookresowa ten-
dencja deetatyzacji kapitalizmu, w konfrontacji z innymi 
tendencjami jego rozwoju, jest rozpatrywana na tle teore-
tycznych zasad ustrojowych kapitalizmu, w całej pierwszej 
części pracy. Obejmuje ona podstawy filozoficzne i ekono-
miczne tego ustroju ze szczególnym uwzględnieniem kwe-
stii tworzenia i podziału wartości ekonomicznej oraz rela-
cji rynkowych w gospodarce. W dalszych fragmentach części 
I analizowane są źródła kryzysów gospodarczych w kapitali-
zmie i  przyczyny trwałości kryzysu obecnego. Podkreślany 
jest fakt, że mamy do czynienia z innym kapitalizmem ani-

4 Ibidem.
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żeli w latach 30. XX w. W obecnym kapitalizmie, obok real-
nej gospodarki światowej, funkcjonuje równoległa wirtualna 
gospodarka światowa typu libertariańskiego, wyjęta spod kon-
troli państw, a zawierająca utrwalone i tolerowane przez myśl 
prawną oraz państwa, czynniki kryzysogenne, nieznane we 
wcześniejszych etapach funkcjonowania kapitalizmu. Zagad-
nienia te są uzupełnione analizą społeczno-politycznych prawi-
dłowości ocenianych z punktu widzenia socjologiczno-ekono-
micznego w historycznej ewolucji kapitalizmu, w konfrontacji 
zarówno z socjalizmem rynkowym, jak i typu marksistow-
skiego. W analizie zjawisk politycznych i społecznych wyod-
rębnione są stadia rozwoju gospodarczego i warunki zmian 
ustrojowych. W związku z tymi procesami akcentowana jest 
obserwacja, że w trakcie ewolucji ustrojowych zwykle wystę-
pują konflikty między siłami społecznymi, którym mogą towa-
rzyszyć fazy autokratyczne w sprawowaniu władz państwo-
wych, warunkujące postęp cywilizacyjny i rozwój gospodarczy.

Część II pracy jest poświęcona najpierw warunkom rekon-
strukcji kapitalizmu w drodze postulowanej implementacji 
cesjonalnego modelu ustrojowego. Objaśnione są jego pod-
stawy filozoficzne, oparte na poglądach Johna Actona oraz 
zasady ogólne, z uwzględnieniem praw jednostki i sprawie-
dliwości społecznej. Następnie prezentowane są główne ele-
menty modelu cesjonalizmu w postaci koncepcji wieczystej 
bazy kapitałowej oraz powiązanego z nią, cesjonalnego systemu 
emerytalnego. System ten jest zbudowany na idei obowiąz-
kowych osobistych kont rentierskich zakładanych dla każdego 
obywatela bezpośrednio po urodzeniu. Istotną rolę modelową 
odgrywają, wprowadzone przez autora, postulaty uzupełnienia 
teoretycznych podstaw kapitalizmu o elementy typu cesjonal-
nego, polegające na włączeniu państwa do zestawu czynników 
produkcji oraz zastosowania kategorii renty ekspansyjnej jako 
szczególnej postaci wynagrodzeń tych czynników, tj. kapitału, 
pracy i państwa.
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Głównym natomiast zadaniem analizy zjawisk empirycz-
nych warunkujących rekonstrukcję kapitalizmu, a prezento-
wanych w ostatnich trzech rozdziałach pracy, jest uzasadnie-
nie tezy, że dzięki podatności kapitalizmu na przekształcenia 
ustrojowe, zajął on – głównie pod wpływem nurtu fabiańskiego 
i socjaldemokratycznego – na przełomie XIX i XX wieku pozy-
cję na Trzeciej Drodze i umocnił się na niej po II wojnie świa-
towej, jednakże od dekady lat 80. jest z niej rugowany pod 
wpływem ideologii libertariańskiej zawartej w neoliberalizmie.

W związku z tym twierdzeniem rozpatrywane są zagad-
nienia ewolucji teorii ekonomicznej kapitalizmu i jego mecha-
nizmów systemowych, warunkujących powrót kapitalizmu na 
Trzecią Drogę, z uwzględnieniem faktu, że obecnie droga ta 
może być uzupełniana pod względem teoretycznym o nowe 
rozwiązania oraz strategie ich implementacji, niekoniecznie 
mieszczące się w ramach modelu cesjonalizmu.
Źródłową bazą pracy są publikacje oraz raporty oficjalne, 

a  także opracowania i informacje zamieszczone w mediach 
i w Internecie. Tekst pracy jest uzupełniony aneksem 1., zawie-
rającym szczegółowe uzasadnienie przedstawionej w  tekście 
głównym tezy, że socjalizm marksistowski nie może być trak-
towany jako jedna z alternatywnych ścieżek ustrojowych znaj-
dujących się na Trzeciej Drodze, ponieważ główną przyczyną 
upadku wdrożeniowej jego wersji w gospodarce byłych krajów 
komunistycznych była sama teoria Marksa, a nie wadliwa jej 
implementacja. Celowość uzupełnienia treści pracy tym anek-
sem jest uzasadniona próbami przekształcania polityki spo-
łeczno-gospodarczej Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 
z kierunku neoliberalnego w stronę socjalizmu typu marksi-
stowskiego, czego zalążków można się dopatrzeć w trakcie 
kampanii wyborczej Bernie’go Sandersa w USA oraz kampanii 
wokół Brexitu ze strony szefa Labour Party, Jeremy’ego Cor-
byna. Fakt, że działo się to w kontrze wobec libertariańskich 
skłonności partii Republikańskiej w USA oraz Partii Niepodle-
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głości Wielkiej Brytanii (UKIP), chyba jeszcze bardziej liberta-
riańskiej, nie może budzić zachwytu.

Pragnę podziękować za pomoc w trakcie pisania tej pracy, 
okazaną mi przez liczne grono osób o różnych poglądach, któ-
rych wymiana była dla mnie bardzo inspirująca. Za uwagi kry-
tyczne i rady w sprawach merytorycznych jestem wdzięczny 
prof. Józefowi M. Fiszerowi, prof. Beniaminowi Kostrubcowi 
i  prof. Markowi Ratajczakowi oraz dr. Józefowi Biskupowi, 
dr.  Jerzemu Kurowi i dr. Andrzejowi Kurnickiemu. Cenię 
sobie również wyniki częstych polemik z mgr. Zbigniewem 
Fornalem, mgr. Maciejem Tymowskim i mgr. Jennifer Tymow-
ską, a także z moimi synami Adamem i Grzegorzem. Okazana 
pomoc nie zwalnia jednak autora od wyłącznej odpowiedzial-
ności za treść tej pracy i jej ewentualne mankamenty.
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