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Powszechne ho³dowanie przez polsk¹ inteligencjê opacznie pojmowanej zasadzie: „d¿entelmeni o pieni¹dzach nie dyskutuj¹”
sprawia, ¿e nasz obraz dziejów ojczystych wyprany jest na ogó³
kompletnie z w¹tków ekonomicznych. Drogowskazami w nauce
historii s¹ dla nas czêœciej postaci królów, hetmanów, znacznie
rzadziej kanclerzy, z rzadka œwiêtych, ale prawie nigdy – bankierów. Ze szkó³ i uczelni wychodzimy wiêc przewa¿nie nie ska¿eni
jak¹kolwiek znajomoœci¹ dziejów pieni¹dza. A tymczasem dzieje
waluty, to wszak dzieje systemu w³adzy w samej jej istocie: kto
ma pieni¹dze, ten ma w³adzê. Zatem bez bladego pojêcia o tym,
kto i na jakich zasadach bi³ i bije monetê, czy drukuje banknoty
i obligacje; bez realistycznego wyobra¿enia o tym, sk¹d w³aœciwie
i czyim tak naprawdê kosztem bior¹ siê mityczne „œrodki” w równie mitycznym „bud¿ecie” – nic dziwnego, ¿e polski inteligent
s³abo na ogó³ orientuje siê, kto nim tak naprawdê rz¹dzi.
Tê zasadê na szczêœcie bezceremonialnie ³ami¹ i tê zaleg³oœæ
doskonale pomagaj¹ nadrobiæ Jakub Wozinski i Wydawnictwo
PROHIBITA daj¹c nam do rêki pasjonuj¹c¹ ksi¹¿eczkê: Historia
pisana pieni¹dzem. Jak rz¹dz¹cy Polsk¹ na przestrzeni wieków manipulowali walut¹. W telegraficznym skrócie wyk³adaj¹c dzieje syste-
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mów finansowych w naszym kraju – od zamierzch³ych czasów
króla Æwieczka, po wspó³czesnych nam Sztukmistrzów z Londynu – Wozinski rysuje w istocie autorsk¹, rewizjonistyczn¹ wersjê
ca³ej historii Polski. Rzetelne opisanie systemu emisji pieni¹dza,
centralnej bankowoœci i wyzysku fiskalnego musi bowiem, jak siê
okazuje, skutkowaæ dekonstrukcj¹ wielu fa³szywych mitów – zarówno tych wyprodukowanych przez komunistyczn¹ propagandê, jak i tych piastowanych w patriotycznej legendzie. W konfrontacji z przywo³anymi przez autora, a przykrymi w wydŸwiêku
faktami gruntownej rewizji i ostatecznie spisaniu na straty ulec
musz¹ po wielokroæ powielane klisze centralistycznych, kolektywistycznych, etatystycznych przes¹dów.
O ile bowiem wiêkszoœci czytelników obiæ siê musia³y wczeœniej o uszy wiadomoœci o perfidnym psuciu polskiej monety przez
oœciennych w³adców czy nielojalnych lenników (co sta³o siê np.
specjalnoœci¹ Hohenzollernów) – o tyle ma³o który Polak zdaje
sobie sprawê, ¿e paskudny proceder ³upienia w³asnych poddanych ukrytym podatkiem inflacyjnym uprawia³a z premedytacj¹
bodaj wiêkszoœæ rdzennie polskich w³adców (od Mieszka do Leszka [Balcerowicza]). Wozinski pisze o tym wszystkim bez ceremonii i sentymentów – kryterium pozostaje dlañ bowiem wymierny
dobrostan poddanych, nie zaœ nierzadko go³os³ownie abstrakcyjny „interes pañstwa”, s³u¿¹cy za wieczn¹ wymówkê dla zdzierstwa i rozkwitu biurokracji. Nie dziwota wiêc, ¿e na kartach Historii pisanej pieni¹dzem kompletnej i zas³u¿onej dewastacji ulegaj¹ po kolei mity: króla Kazimierza III [Wielkiego – ?], ksiêcia
Druckiego-Lubeckiego, czy ministra Kwiatkowskiego – ich „wielkie projekty” wi¹za³y siê bowiem z zawsze autodestrukcyjnym
dla pañstwa represywnym fiskalizmem.
Niekwestionowan¹ zalet¹ pracy Wozinskiego jest inkorporowanie do popularnej narracji historycznej perypetii finansowych
zazwyczaj marginalizowanych lub wrêcz ignorowanych, choæ
w istocie kluczowych. Skrótowoœæ formy owocuje szeregiem ka-
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pitalnych skrótów myœlowych – w rodzaju takiej np. rekapitulacji
Kongresu Wiedeñskiego 1815: „nieformalny konserwatywny sojusz oparty na standardzie z³ota, przeciwko rewolucjom emituj¹cym papierowe banknoty” (!). Wozinski lapidarnie i klarownie
wyjaœnia, dlaczego np. kryzys bankowy roku 1793 jest faktem nie
mniej istotnym od samej Insurekcji 1794, a ówczesna emisja nic
nie wartych ko³³¹tajowskich banknotów ostatecznie pieczêtuje los
Rzeczypospolitej na równi z suworowowsk¹ rzezi¹ Pragi; przekonuje, ¿e warto oczywiœcie pamiêtaæ, i¿ wojskami szturmuj¹cymi Warszawê w roku 1831 dowodzi³ Iwan Paskiewicz-Erywañski, ale dla Polaka niemniej pouczaj¹ca mo¿e okazaæ siê informacja, ¿e kredytu na wydatki wojenne udzieli³ wówczas Rosjanom
James Rothschild z Pary¿a.
Historia pisana pieni¹dzem to zatem lektura obowi¹zkowa polskiego polskiego pañstwowca i wolnoœciowca. Lektura dotycz¹ca w istocie nie spraw zamkniêtych i nale¿¹cych do przesz³oœci –
to doskona³y materia³ do przemyœleñ nad przysz³oœci¹ narodu
i pañstwa. Zw³aszcza nieskrywany sceptycyzm autora wobec pieni¹dza fiducjarnego, przy jednoczeœnie realistycznym traktowaniu perspektyw powrotu do standardu z³ota – to gotowe æwiczenie intelektualne, którego nowoczesny patriota nie mo¿e samemu nie staraæ siê przerobiæ. Wozinski wykazuje dowodnie,
¿e kondycja skarbu pañstwa definiowana przez „œci¹galnoœæ podatków” nie jest bynajmniej wyznacznikiem pomyœlnoœci ogó³u
Polaków; metodycznie dementuje b³êdne mniemanie, czy te¿
raczej demaskuje popularny przes¹d, o nieodzownoœci i zbawiennym wp³ywie centralnego banku pañstwowego (dziœ NBP); opowiada siê, ni mniej ni wiêcej, za wolnym rynkiem us³ug menniczych. Wprawdzie najdalej id¹ce wnioski, jakie sam autor wysnuwa z dokonanego przegl¹du tysi¹clecia polskiej przedsiêbiorczoœci vs. polskiego fiskalizmu, zdaj¹ mi siê nadto ryzykowne
– a niektóre je¿¹ mi w³osy na g³owie, jak np. postulatywna wizja
decentralizacji posuniêtej a¿ do dekompozycji terytorialnej pañ-
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stwa – ale pozostajê szczerze wdziêczny za stworzenie tak wyrazistego punktu odniesienia, który pomaga mi ostrzyæ w³asne
pañstwowotwórcze pogl¹dy.
Gdybym wiêc mia³ dziœ poleciæ lekturê jednej zgrabnej ksi¹¿eczki, jako prolegomenów do nauki dziejów ojczystych – by³aby
to w³aœnie Historia pisana pieni¹dzem Jakuba Wozinskiego. Co
te¿ niniejszym czyniê – ¿ycz¹c Czytelnikowi, by do¿y³ Polski wolnej nie tylko od interwencji zewnêtrznej, ale i od wewnêtrznego
ucisku i wyzysku opartego, jak przed wiekami, na monopolistycznych praktykach i zmowach kartelowych, do których grandziarze wprzêgaj¹ autorytet pañstwa. Jeœli przysz³e pokolenia zechc¹
po³o¿yæ temu kres – bêdzie to niew¹tpliwie zas³ug¹ tak¿e i tej
publikacji.
Grzegorz Braun
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Niniejsza ksi¹¿ka stanowi próbê przedstawienia polskiemu czytelnikowi historii bankowoœci centralnej oraz systemu pieniê¿nego na ziemiach polskich od samego pocz¹tku dziejów naszego
kraju. Zrozumienie obecnych zjawisk bez tego rysu historycznego by³oby bowiem niemo¿liwe. Ustanowiony za czasów pierwszych Piastów monopol w dziedzinie produkcji pieni¹dza trwa
nieprzerwanie do dziœ. O tym, jak bardzo istotne dla dzisiejszych
w³odarzy pañstwa polskiego s¹ piastowskie pocz¹tki sprawowanego przez nich monopolu, najlepiej œwiadcz¹ podobizny pierwszych królów Polski, zdobi¹ce najwy¿sze nomina³y polskiej waluty. Przez wieki w³adcy Polski, kosztem ca³ego spo³eczeñstwa,
czerpali ogromne zyski z produkcji i psucia pieni¹dza. Okres rozbiorów przeniós³ jedynie centra decyzyjne do innych krajów, lecz
funkcjonowanie banków centralnych pañstw zaborczych zasadniczo nie ró¿ni³o siê co do istoty od schematu, który zosta³ wypracowany na przestrzeni ponad oœmiu wieków.
Mimo, i¿ zdecydowana wiêkszoœæ Polaków jest dziœ przekonana o dobroczynnym charakterze istnienia Narodowego Banku
Polskiego, zapewne tylko niewielu ma œwiadomoœæ, ¿e najprawdopodobniej powsta³ on z woli Józefa Stalina. Przydawanie ja-
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kiejkolwiek mocy decyzyjnej marionetkowemu PKWN by³oby
wyrazem daleko posuniêtej naiwnoœci. Gdy latem 1944 roku wojska sowieckie zajê³y wschodnie ziemie polskie, grupka nikomu
nieznanych komunistów, podaj¹cych siê za rz¹d, mia³a do wykonania œciœle okreœlone przez Kreml zadania. Obok setek dekretów
m.in. o zmianie konstytucji, kolektywizacji, nacjonalizacji przemys³u, jednym z kluczowych rozporz¹dzeñ by³o to, które przewidywa³o ustanowienie nowego banku centralnego (mimo, ¿e
Londynie dzia³a³ jeszcze przedwojenny Bank Polski). O znaczeniu, jakie NBP mia³ dla w³adzy sowieckiej, œwiadczy fakt, i¿ w ju¿
sierpniu 1944 roku do Lublina zaczê³y przyje¿d¿aæ transporty nowych banknotów, wydrukowanych w Moskwie.
OdpowiedŸ na pytanie, dlaczego Stalin zdecydowa³ siê na
utworzenie marionetkowego pañstwa polskiego z osobn¹ walut¹
zamiast wcielenia ziem polskich do ZSRS, pozostawiam samemu
czytelnikowi. Ówczesna sytuacja geopolityczna pozwala³a mu
przecie¿ wybraæ drugi z wariantów. Ostatecznie jednak NBP powsta³ i przetrwa³ a¿ do 1989 roku, kiedy to komunistyczny rz¹d
Mieczys³awa Rakowskiego dokona³ najbardziej istotnych, jak dot¹d, zmian w zasadach jego funkcjonowania. Mimo, ¿e w Polsce
ju¿ dawno wyburzono wszystkie pomniki Stalina oraz usuniêto
wiêkszoœæ znaków dawnej epoki, zapomniano o zlikwidowaniu
jednego z jego najwiêkszych „dzie³”. Szkoda, bo NBP to instytucja sprawuj¹ca równie apodyktyczne rz¹dy, co jej nieformalny
za³o¿yciel.
Za pierwszy krajowy bank centralny uchodzi Bank Polski
w Królestwie Polskim, za³o¿ony w 1828 roku w Warszawie. W literaturze na ten temat bardzo czêsto podkreœla siê, ¿e Polska stosunkowo wczeœnie za³o¿y³a swój bank emisyjny. Ma to rzekomo stanowiæ o sukcesie porównywalnym do Konstytucji 3 Maja. Wprawdzie pierwszy nowo¿ytny bank centralny za³o¿ono w Anglii
w 1694 roku, ale pozosta³e kraje zachodu uczyni³y podobnie
w zbli¿onym do Polski czasie lub nawet nieco póŸniej. Przyk³a-
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dowo, Bank Francji powsta³ w 1800 roku a Szwajcarski Bank Narodowy w 1907 roku.
Aczkolwiek twierdzenie, ¿e wczeœniejsze ustanowienie usankcjonowanego prawnie monopolu na emisjê pieni¹dza œwiadczy
o wy¿szym stopniu ucywilizowania, jest ca³kowicie mylne. Bank
centralny nie jest instytucj¹, która wspiera gospodarkê oraz rozwój spo³eczny – efekt jego dzia³ania jest wrêcz odwrotny. Wszystkie banki centralne stanowi¹ paso¿ytnicz¹ naroœl na systemie spo³ecznych wymian oraz przyczyniaj¹ siê do silnych wstrz¹sów, które nieustannie stwarzaj¹ dla ludzkoœci ogromne zagro¿enie. Na
poparcie tej tezy przytoczmy fakt, ¿e mnóstwo doskonale prosperuj¹cych krajów przez wiele lat œwietnie radzi³o sobie bez banku
centralnego. W Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna ustanowiona zosta³a dopiero w 1913 roku, czyli w czasie, kiedy na
Manhattanie roi³o siê ju¿ od wie¿owców siêgaj¹cych ponad 200
metrów nad ziemi¹. Z kolei w Niemczech pierwszy bank centralny, obejmuj¹cy swym zasiêgiem terytorium ca³ego kraju, zosta³
powo³any do ¿ycia dopiero w 1935 roku1, kiedy to w³adzê sprawowali naziœci. Upatrywanie w banku centralnym instytucji gwarantuj¹cej wzrost i stabilnoœæ jest zatem mylne chocia¿by ze wzglêdu na same historyczne fakty.
Ka¿dy kraj ma w³asne dzieje bankowoœci oraz systemu monetarnego. Te historie to nieustanne pasmo intryg, maj¹cych na
celu wykorzystanie ustanowionego przez pañstwo monopolu do
celów rozmaitych grup interesów. W przypadku Wielkiej Brytanii i USA, historia funta i dolara oraz kontroluj¹cych je banków
centralnych stanowi tak naprawdê klucz do zrozumienia dziejów
tych pañstw na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. Rynek wydawniczy od d³u¿szego czasu jest zalewany ksi¹¿kami, które pokazuj¹ finansowe t³o wszelkiego rodzaju wydarzeñ politycznych
i spo³ecznych. W przypadku Polski sprawa ma siê nieco inaczej.
Przede wszystkim dlatego, ¿e nasz kraj nie osi¹gn¹³ nigdy tak
wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego, jak inne. Si³¹ rze-
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czy skala sektora bankowego oraz finansowego nie by³a nigdy na
tyle du¿a, aby determinowaæ wszystkie wydarzenia w taki sam
sposób, jak w miejscach, w których dosz³o do bezprecedensowego wzrostu gospodarczego. Ponadto Polska od zawsze nale¿a³a
do krajów o wysokich podatkach bezpoœrednich oraz sporym zakresie interwencji pañstwa w gospodarkê. Fakt ten wp³yn¹³ na
to, i¿ pobieranie podatków przy pomocy kontroli obiegu pieniê¿nego odbywa³o siê na mniejsz¹ skalê. Niemniej jednak nawet w Polsce nie brakowa³o osób, które potrafi³y doskonale
wykorzystaæ okazje stwarzane przez pañstwowy monopol menniczy oraz bankowy do ogromnych nadu¿yæ. W ksi¹¿ce tej postaram siê pokazaæ najbardziej barwne postacie oraz now¹ interpretacjê wydarzeñ historycznych, które wed³ug wielu osób
zosta³y ju¿ ostatecznie wyjaœnione. Ponadto, przedstawiê, jak po
1989 roku rola sektora bankowego w Polsce zaczê³a zyskiwaæ na
znaczeniu, wzorem najbogatszych krajów œwiata.
Znaczenie systemu bankowego i bezpoœrednio z nim powi¹zanego systemu pieniê¿nego roœnie niemal z ka¿dym dniem.
Wed³ug Banku Rozrachunków Miêdzynarodowych wszystkie
ogólnoœwiatowe aktywa banków w grudniu 2006 roku by³y warte 29 bilionów dolarów, co stanowi³o 63% œwiatowego PKB2. Wiêkszoœæ z nas patrzy na historiê œwiata g³ównie przez pryzmat w³adców pañstw, wojen, demokratycznych wyborów oraz ideologii.
Stosunkowo niewiele osób ma œwiadomoœæ tego, jak wiele wydarzeñ dzieje siê z przyczyn finansowych. Œciœlej ujmuj¹c, jak wielki
wp³yw wywiera, stworzony przez pañstwa œwiata, system bankowo-pieniê¿ny na prawdziwe motywacje aktorów œwiatowej
polityki. Na ogó³ znamy nazwiska królów, prezydentów oraz genera³ów, lecz nawet nie jesteœmy w stanie wskazaæ, kim byli ludzie z sektora bankowego i finansowego, którzy czasami posiadali znacznie wiêksz¹ od nich w³adzê. Nie oznacza to oczywiœcie,
¿e kwestie finansowe s¹ w stanie wyjaœniæ wszystkie wydarzenia.
Wrêcz przeciwnie, na kolejnych stronach ksi¹¿ki nie znajdziemy
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szczegó³owego wyt³umaczenia „prawdziwych” przyczyn poszczególnych konfliktów, wojen, czy te¿ reform, lecz opis ewolucji systemu pañstwowego monopolu pieniê¿nego. Wszystkich detali,
które mia³y wp³yw na najwa¿niejsze wydarzenia w historii Polski, nie da siê wyjaœniæ ze wzglêdu na brak odpowiednich danych
historycznych. Ponadto kwestie finansowe by³y przez w³adze otaczane zawsze spor¹ tajemnic¹ ze wzglêdu na czerpane przez nie
korzyœci.
Ostatecznym celem tej pracy jest przekonanie jak najwiêkszej liczby ludzi, ¿e Narodowy Bank Centralny, a œciœlej: pañstwowy monopol produkcji pieni¹dza, jest instytucj¹ szkodliw¹, która
powinna zostaæ jak najszybciej rozwi¹zana. Jego istnienie jest korzystne jedynie o tyle, na ile pozwala na powstrzymanie zgubnej
centralizacji w³adzy w Europie i na œwiecie. Mimo, ¿e wszelkie
narzucone si³¹ banki centralne s¹ z³e, zawsze lepiej jest, gdy istnieje ich jak najwiêcej, gdy¿ wymusza to wzajemn¹ konkurencjê.
W tym wzglêdzie korzystniejsze bêdzie, aby w Europie istnia³o
wiêcej banków centralnych zamiast jednego obejmuj¹cego ca³y
kontynent. Obecnoœæ równowa¿nych mu podmiotów, w naturalny sposób ogranicza jego szkodliwe dzia³anie.
W tym miejscu chcia³bym tylko wyraziæ nadziejê, ¿e czytelnik znajdzie w mojej ksi¹¿ce wiele interesuj¹cych faktów. Ufam,
¿e pozwoli mu ona lepiej zrozumieæ otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ,
któr¹ beneficjenci obecnego systemu pragn¹ uczyniæ w naszych
oczach bardziej skomplikowan¹, ni¿ jest naprawdê.

Przypisy do Wprowadzenia:
Do 1935 roku prawo emisyjne posiada³y banki Badenii, Bawarii, Saksonii i Wirtembergii.
2
Niall Ferguson, Potêga pieni¹dza. Finansowa historia œwiata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, s. 64-65.
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