
Prakseologia  nr  159/2017

297

Kategorie moralne w społecznym 
życiu kredytów frankowych 
w Polsce
Wstępne rozpoznania 
z badań etnograficznych1

Mateusz Halawa
Instytut  Fi lozofi i  i  Socjologii  Polskiej  Akademii  Nauk

mateuszhalawa@gmail .com

1  Artykuł powstał na podstawie wystąpienia na zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjolo-
gicznego w Gdańsku. Część tez zawartych w tym artykule nabrała kształtu dzięki zapro-
szeniu od Instytutu Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego do przygoto-
wania wykładu „W  stronę antropologii franków szwajcarskich w  Polsce” (16 grudnia 
2015), opublikowanego później ze zmianami w  „Tygodniku Powszechnym” jako esej 
Dekada z frankiem (Halawa 2016). Dziękuję za te okazje Agnieszce Kościańskiej i Pawłowi 
Bravo. Dziękuję również Mikołajowi Lewickiemu, Marcie Olcoń-Kubickiej i  Marcinowi 
Serafi nowi oraz wszystkim moim rozmówcom i  rozmówczyniom, którzy ofi arowali mi 
swój czas, uwagę i życzliwość w toku badań terenowych a którzy muszą pozostać anoni-
mowi.

Artykuł przedstawia wstępne rozpoznania 
z  trwających badań etnografi cznych nad 
populacją polskich kredytobiorców hipo-
tecznych, którzy podpisali umowy denomi-
nujące lub indeksujące ich dług we franku 
szwajcarskim. Autor stawia tezę, że wielo-
letnie umowy kredytowe związane z  obcą 
walutą i łączące banki i kredytobiorców (ale 
faktycznie znacznie więcej aktorów) stają 
się wehikułami moralnego rozumowania 

i  działania, które w  różnych momentach 
zakorzenia abstrakcyjny instrument fi nan-
sowy w  świecie życia ludzi lub mobilizuje 
ich przeciw nieoczekiwanym i  niepożąda-
nym skutkom jego działania. 

S ł o w a  k l u c z o w e :  m o r a l n a 
e k o n o m i a ,  d ł u g ,  k r e d y t 
h i p o t e c z n y ,  w a l u t a
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Wprowadzenie
Mimo że stanowią mniej niż 2% populacji Polski (więcej, jeśli doli-
czyć ich rodziny), kredytobiorcy hipoteczni zadłużeni we franku 
szwajcarskim stali się w ostatnich latach niezwykle widoczną grupą 
w polskiej debacie publicznej. Na pierwszych stronach gazet, w tele-
wizyjnych dyskusjach, w  debatach wyborczych i  parlamentarnych 
„frankowicze”, jak potocznie przyjęło się ich nazywać, obecni są czę-
sto i  w  różnym charakterze: od symbolu kondycji młodej wielko-
miejskiej klasy średniej w zglobalizowanej gospodarce po problem 
społeczny, prawny i  gospodarczy. Na podstawie trwających szer-
szych badań nad kredytami hipotecznymi w  Polsce (por. Halawa 
2015), w  tym kredytami denominowanymi do lub indeksowanym 
w  obcych walutach, ten tekst skupi się na moralnym wymiarze 
debat wokół kredytów frankowych. Odpowiem w nim na pytanie: 
w jaki sposób wieloletnie umowy kredytowe w obcej walucie łączące 
banki i kredytobiorców, ale faktycznie znacznie więcej aktorów, sta-
ją się wehikułami moralnego rozumowania i działania, które w róż-
nych momentach zakorzenia abstrakcyjny instrument fi nansowy 
w  świecie życia ludzi lub mobilizuje ich przeciw nieoczekiwanym 
i niepożądanym skutkom jego działania.

Tekst (pisany w drugiej połowie 2016 roku w trakcie intensyw-
nych publicznych debat wokół kredytów) ma charakter pierwszego 
komunikatu z trwających badań nad publicznymi formami organi-
zacji i działania „frankowiczów”, stąd skupi się na wybranych aspek-
tach, pełny monografi czny obraz pozostawiając następnym tek-
stom. Wpisuje się on jednak w  szerokie pole badań w  Instytucie 
Filozofi i i Socjologii PAN nad stykiem moralności, życia gospodar-
czego i sfery publicznej, w ramach którego prowadzone są badania 
nad odpowiedzialnością moralną w życiu gospodarczym (Lewicka-
-Strzałecka 2006), relacjami religijności i przedsiębiorczości (Smo-
czyński 2015) czy moralnym ładem w praktykach posługiwania się 
pieniędzmi w  gospodarstwie domowym (Olcoń-Kubicka 2016). 
W szerszej i międzynarodowej perspektywie można powiedzieć, że 
tekst odwołuje się do odnowionego zainteresowania kategoriami 
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moralnymi po globalnym kryzysie gospodarczym (Fourcade 2013; 
Roitman 2014), zwłaszcza zaś badaniami wzajemnych relacji dłuż-
ników i wierzycieli (Graeber 2012; Lazzarato 2012) oraz „publicz-
ności dłużnej” (debtors publics) [Deville 2016]. Klasycznym odnie-
sieniem w  badaniach nad relacjami życia gospodarczego 
i moralności, również w tym tekście, jest pojęcie „ekonomii moral-
nej” (moral economy) E.P. Th ompsona (1971), które opisuje sytuację 
rozchodzenia się logik interesów gospodarczych i uczuć moralnych 
w sytuacjach kryzysu. 

W głównej części tekstu opisuję wybrane wyniki etnografi cznych 
i archiwalnych badań nad społecznym życiem franka szwajcarskie-
go, w ostatniej zaś – podsumowuję, problematyzując kluczowe pro-
blemy funkcjonowania kategorii moralnych wokół umów kredyto-
wych. 

Z badań terenowych nad frankiem szwajcarskim

Społeczna i kulturowa analiza współczesności jest trudna o tyle, że 
badawczy dystans jest trudny do wytworzenia w  kontekście nie-
ustannie rozgrywających się nowych wydarzeń. Pisanie o  franku 
szwajcarskim w Polsce również napotyka tę trudność, gdyż franko-
wicze dosłownie nie schodzą z  czołówek gazet, zwłaszcza od nie-
spodziewanego skoku kursu 15 stycznia 2015 roku. W toku pracy 
nad tym tekstem miało miejsce kilka znaczących „zwrotów akcji”. 
By schłodzić analizę, oderwać ją od doraźnych wniosków i uniknąć 
prezentystycznych interpretacji, przyjmuję dalej perspektywę dia-
chroniczną, opartą na okresie, który moglibyśmy nazwać „długą 
dekadą z frankiem” (por. Halawa 2016), trwającą od 2004 roku, kie-
dy to nabrała dynamiki walutowa akcja kredytowa, do 2016 roku. 
Znaczące w  przypadku kredytów frankowych jest to, że mają one 
postać umów zawartych często na trzydzieści lub więcej lat, więc 
znaczącym aspektem diachronicznej analizy musi być również bliż-
sza i  dalsza przyszłość tych kredytów, choć oczywiście strategie 
analizy przewidywań, oczekiwań i obaw o tę przyszłość będą inne 
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niż strategie analizy wydarzeń, które już zaistniały (Beckert 2016; 
Appadurai 2013; Halawa 2015).

Ocenia się, że w Polsce jest obecnie 530 tysięcy aktywnych umów 
na kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane we frankach 
szwajcarskich (Biuro Informacji Kredytowej 2016). Kredytobiorcy 
w  większości zadłużali się w  trzeciej dekadzie życia, mają wyższe 
wykształcenie i mieszkają w dużych miastach. Etnografi czne bada-
nia wśród frankowiczów i powiązanych z nimi aktorów prowadziłem 
w  Warszawie i  okolicach (2010–2011, 2013–2016)2. Polegały one 
między innymi na wielokrotnych wizytach w domach kredytobior-
ców, gdzie obserwowałem praktyki oznaczania, liczenia i  budżeto-
wania franków, przeprowadzałem pogłębione wywiady indywidual-
ne i  w  parze, w  tym wywiady skoncentrowane na przedmiotach 
takich jak umowy kredytowe, wyciągi i harmonogramy przesyłane 
przez bank, banknoty frankowe czy same mieszkania i ich wyposa-
żenie kupione na kredyt. W sumie w trakcie badań, które wykorzy-
stuję w tym tekście, moimi rozmówcami było ponad 65 kredytobior-
ców, z  którymi spędziłem ponad 200 godzin, czego wynikiem są 
transkrypcje i obserwacje składające się na notatki terenowe, które 
później kodowałem ręcznie. Dodatkowo przeprowadziłem 47 wywia-
dów eksperckich ze znaczącymi aktorami obserwującymi lub współ-
kształtującymi społeczne życie franków, w tym z prawnikami, nota-
riuszami, bankowcami, ekonomistami, politykami, regulatorami, 
dziennikarzami, publicystami, terapeutami, działaczami stowarzy-
szeń kredytobiorców, deweloperami, architektami i  architektami 
wnętrz. Analizy opierają się również na obserwacjach uczestniczą-
cych, offl  ine (konferencje i  debaty sejmowe, spotkania w  kancela-
riach prawniczych, rozprawy sądowe między kredytobiorcami a ban-
kami lub rozwodowe między kredytobiorcami) i online (e-mailowe 
i  facebookowe grupy dyskusyjne frankowiczów). Notatki terenowe 

2  Wywiady z kredytobiorcami częściowo we współpracy z Martą Olcoń-Kubicką i Mikoła-
jem Lewickim. Badania były możliwe dzięki grantom Wenner-Gren Foundation (Disserta-
tion Fieldwork Grant 8481 i Wadsworth International Fellowship WIF-196).
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zawierają również wnioski z  analiz treści prasy z  lat 2004–2016 
rekonstruujących wizerunek franka szwajcarskiego i  frankowiczów 
w  artykułach depeszowych, reporterskich i  publicystycznych oraz 
w reklamach banków i doradców fi nansowych. W czasie badań śle-
dziłem na bieżąco dyskusje o  frankach w  telewizji i  w  internecie, 
podążając również za linkami przesyłanymi mi przez moich roz-
mówców. Zwracałem również uwagę na reprezentacje franka w kul-
turze elitarnej i popularnej (fi lmy, spektakle, powieści oraz współ-
czesny folklor dowcipów, powiedzonek i  memów). Jako że frank 
i frankowicze to od lat tematy uważnie i często opisywane przez media, 
bywałem w czasie badań proszony przez o komentarz ekspercki w roli 
„badacza”; te sytuacje (np. Halawa i Springer 2015; Halawa 2016a, 
2016b) pozwalały mi na bieżąco konfrontować moje rozpoznania 
z szerszą publicznością oraz wzbogacały notatki terenowe o dodat-
kowy materiał do analiz (przykładowo wywiad [Halawa 2016b] 
pozwolił na analizę 450 komentarzy na portalu gazeta.pl).

Poza wykorzystaniem strategii wytwarzania i  przetwarzania 
danych w  postaci notatek terenowych (Emerson, Fretz i  Shaw 
2011), etnografi czny charakter procesu badawczego i  konwencji 
prezentacji jego wyników przejawia się przede wszystkim na dwa 
sposoby. Po pierwsze, jak pisze Anna Tsing (2015: ix), „w etnografi i 
chodzi o to, by uczyć się, jak myśleć o danej sytuacji, wraz z badany-
mi; kategorie badawcze rozwijają w toku badania, nie przed nim”. 
Fakt, że badania terenowe były rozłożone (z przerwami) na siedem 
lat, a badania archiwalne pozwoliły rozszerzyć ten okres do trzyna-
stu, umożliwił przyjęcie diachronicznej perspektywy i  rozwinięcie 
interpretacji, które biorą pod uwagę historyczną zmienność 
doświadczenia życia z dwoma walutami. Po drugie, etnografi a jest 
metodą, która w konkretnym, lokalnym kontekście pozwala rozpa-
trywać teoretyczne problemy dużego zasięgu, stąd wieloletni proces 
współpracy z  moimi rozmówcami miał charakter nie tylko opisu 
bezpośredniej sytuacji, lecz również ugruntowanego w niej wspól-
nego teoretyzowania: o  życiowych konsekwencjach wieloletniego 
długu w obcej walucie, o naturze pieniądza w erze płynnych kursów 
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walutowych, o  postępującej fi nansjalizacji życia codziennego, 
o  miejscu Polski w  globalnej geografi i kapitalizmu czy warunkach 
umowy społecznej między obywatelami, państwem, bankami 
i innymi aktorami rynkowymi.

Dekada z frankiem

Analizowana „długa dekada z  frankiem” (2004–2016) zaczyna się 
w  momencie wzrostu dynamiki i  upowszechniania się kredytów 
hipotecznych w walutach obcych w całym regionie (por. Beer et al. 
2010). Ta pojawiająca się wcześniej w innych miejscach na świecie, 
od Australii przez Islandię po Austrię, forma inżynierii fi nansowej 
polega na umożliwieniu gospodarstwom domowym taniego kredy-
towania w walucie obcej. Dzięki temu banki mogą rozszerzać akcję 
kredytową daleko poza ograniczone depozyty w  walucie lokalnej, 
a kredytobiorcy mają dostęp do kredytu o niższym oprocentowaniu 
oraz – przynajmniej w momencie zaciągania – niższej miesięcznej 
racie niż porównywalny kredyt w lokalnej walucie. W efekcie pozba-
wione kapitału prywatne gospodarstwa domowe, zadłużające się 
pod zastaw własnego domu, który powstaje dzięki podpisaniu umo-
wy kredytowej, zostają ustawione w pozycji znanej wyposażonym 
w kapitał (i niegrającym własnym domem) graczom na rynku Forex 
jako „carry trade”. Uwikłanie życia codziennego w ryzyko genero-
wane przez takie rozwiązanie fi nansowe – połączenie ekonomicznej 
kariery kameralnego gospodarstwa domowego w podwarszawskich 
Łomiankach z  rozległą siecią współzależnych aktorów na global-
nych rynkach kapitału, waluty i  nieruchomości – pozwala czytać 
dekadę z frankiem w kategoriach fi nansjalizacji życia codziennego 
(Martin 2002; Zwan 2014). 

Między 2004 a  2006 rokiem wartość kredytów walutowych, 
głównie udzielonych we frankach szwajcarskich, podwoiła się. 
Czynnikami kształtującymi popyt były stosunkowo wysokie stopy 
procentowe porównywalnych kredytów złotówkowych, rosnące pła-
ce realne i wchodzenie w dorosłość pokolenia wyżu demografi czne-
go w sytuacji niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (Główka 
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2010)3. Kredyty we frankach, do czasu usztywnienia regulacji, 
pozwalały również zwiększyć zdolność kredytową i kupić mieszka-
nie o  większym metrażu. Między 2006 a  2008 rokiem można już 
mówić o prawdziwym boomie frankowym, który wytworzył sprzę-
żenie zwrotne między rosnącymi cenami nieruchomości a popytem 
na kredyty; w dużych miastach u doradców kredytowych i anality-
ków ustawiały się kolejki, a reklamy kazały spieszyć się po franki, 
w jednym przypadku przedstawiając ofertę kredytu w formie kartek 
znanych z PRL-owskiej gospodarki niedoboru. Prawie 70% wszyst-
kich kredytów hipotecznych udzielonych w  2008 roku to kredyty 
frankowe. Jak pokażę dalej, charakterystyczną cechą okresu boomu 
jest niemal hegemoniczne przekonanie o rozstropności (por. Bour-
dieu 2005: 9) i bezpieczeństwie zadłużania się we franku w kontek-
ście silnej złotówki, niskiej stopy LIBOR, atrakcyjnego kursu i ocze-
kiwanego w 2010 dołączenia do strefy euro. 

Globalny kryzys fi nansowy po 2008 roku otworzył nowy etap 
w dekadzie z frankiem. Inwestorzy na globalnych rynkach uciekają 
z ryzykownych przedsięwzięć do tak zwanej bezpiecznej przystani 
franka, powiększając popyt. Frank drożeje, podnosząc kredytobior-
com miesięczne raty i  wielkość zadłużenia, które często zaczyna 
mocno przekraczać wartość nieruchomości. Bankom zaś jest coraz 
trudniej zdobywać na rynku międzybankowym walutę potrzebną 
do obsługi bilansu kredytów. Od 2008 roku w  Polsce kurs franka 
staje się szeroko śledzoną i dyskutowaną „publiczną liczbą” (Neiburg 
2010), którą można analizować w perspektywie społecznego życia 
wskaźników ekonomicznych jako „fakt-totem” (de Santos 2009), 
czyli liczbę lub wskaźnik o dużej widzialności, która ogniskuje klu-
czowe narracje tożsamościowe zbiorowości, takie jak ta o młodym 
pokoleniu klasy średniej budującym polski kapitalizm. W 2008 roku 
frank kosztował niecałe 2 złote, na początku 2009 roku blisko 3 zło-

3  W  artykule pomijam ważną kwestię czynników wyboru między dostępnymi w  tym 
samym czasie ofertami kredytów w złotówkach i we frankach (por. Idzik, Gieorgica 2016), 
którą podejmę w  dalszych pracach. Dziękuję anonimowemu recenzentowi za zwrócenie 
uwagi na ten problem. 
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te, by w kryzysie strefy euro w 2011 kosztować 3,7 złotego. W mia-
rę nieprzewidzianego wzrostu kursu franka narastają działania 
polityczne i ruchy społeczne wokół populacji „frankowiczów”. Doty-
czą one najpierw arbitralności banków w zarabianiu na różnicy mię-
dzy kursem kupna a sprzedaży (ruch kupfranki.pl i tak zwana usta-
wa antyspreadowa z 2011 roku) i w ustalaniu wysokości zmiennego 
oprocentowania kredytu (ruch „Wrobieni w mBank”). Od 2008 roku 
rozwija się też proces, który można by nazwać kulturową produk-
tywnością franka: waluta i jej rosnący kurs stają się tematem arty-
kułów, symbolicznym motywem w powieściach, serialach i piosen-
kach („Zapytaj nas o  kredyt, mamy tu pasmo przeżyć wartkich. 
Zapytaj, ile kosztuje, by śledzić, jak nam rośnie w siłę frank szwaj-
carski”4). Osią debat wokół franka staje się kwestia ryzyka kursowe-
go właściwego frankowym umowom, dominującą perspektywą jest 
jednak monetarystyczna perspektywa długiego okresu (Guyer 
2007), która pozwalała sądzić, że właściwą strategią jest czekanie, 
bo w  perspektywie trzech dekad zadłużenia, jak mówili eksperci 
w  telewizji, „wszystko się wyrówna”. Od wejścia w  życie w  2010 
roku ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 
która wprowadziła instytucję pozwu zbiorowego, niektórzy kredy-
tobiorcy próbują zmieniać swoją sytuację przez cywilne procesy 
z bankami. Niektórych wspierają w  tym miejscy rzecznicy konsu-
menta i  Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumenta, który wpisał 
niektóre klauzule wystandaryzowanych umów kredytowych do 
rejestru klauzul niedozwolonych (abuzywnych), czyniąc ze standa-
ryzacji, która umożliwiła masowe udzielanie kredytów w  czasie 
boomu, masowe ryzyko prawne dla banków.

Ostatni etap analizowanej tu dekady z frankiem otwiera 15 stycz-
nia 2015, kiedy to szwajcarski bank centralny podjął nieoczekiwaną 
decyzję o  zaprzestaniu dotychczasowych interwencji na rynku 
walut, które miały obniżać kurs franka wobec euro. (W ciągu jedne-
go dnia kurs skoczył z 3,54 do 5,19, by spaść do 4,20). Inaczej niż 

4  Łona i Webber, „Nie pytaj nas” (z płyty „Cztery i pół”, Dobrzewiesz Nagrania).
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w przypadku skoków w 2008 i 2011, ten wywołał dalej idące konsek-
wencje. Rama monetarystyczna, która zachęcała do spokoju, uwa-
żała skoki i  spadki za normę oraz co najważniejsze, uznawała 
mechanizmy rynkowe za wystarczające do rozwiązania problemu, 
zaczęła ustępować w publicznych dyskusjach propozycjom rozwią-
zań politycznych. Zbiegło się to z kampanią przed wyborami prezy-
denckimi i  parlamentarnymi, w  których (nie pierwszy raz, lecz 
wyjątkowo skutecznie) frankowicze zostali rozpoznani jako elekto-
rat. Jeszcze jako kandydat prezydent Andrzej Duda mówił w kon-
tekście kredytów frankowych, że „banki łupią nas w  sposób nie-
prawdopodobny”5, i  obiecywał traktowanie kursu zaciągnięcia 
kredytu jako wyznacznika w  projekcie restrukturyzacji kredytów. 
Między 2015 a  2016 dyskutowane jest kilka projektów ustaw, 
zarówno w czasie rządów PO-PSL, jak i PiS. W  latach 2015–2016 
znacząco częściej niż wcześniej pojawiają się w debacie publicznej 
propozycje powrotu do status quo ante oraz wątpliwości co do same-
go mechanizmu denominacji i indeksacji, w tym pogląd, że kredyty 
były w  istocie złotówkowe, a  ich „frankowość” była fi kcją, który 
wszedł do głównego nurtu debaty. W  tym najpóźniejszym etapie 
dekady z  frankiem rozwija się działalność stowarzyszeń, jak 
Pro  Futuris czy Stop Bankowemu Bezprawiu, od organizowania 
ruchu społecznego w sieci i poza nią, przez spotkania z politykami 
i organizację konferencji, po demonstracje na ulicach.

Powyższa rekonstrukcja długiej dekady z  frankiem pozwala 
przedstawić teraz wybrane kategorie moralne pojawiające się w jej 
czasie. Zrobię to, przyglądając się najpierw oddzielnym wymiarom 
etnografi cznego „terenu” – frankowym gospodarstwom domowym, 
kulturowym reprezentacjom kredytu, procesowi uspołeczniania 
wcześniej osobistych problemów, działaniom w  sądach i  demon-
stracjom na ulicy – by w  podsumowaniu sproblematyzować kilka 
węzłowych problemów łączących te wymiary. 

5 http://wyborcza.pl/1,75968,20500706,goscinne-wystepy-w-piatek-olejnik-prezydent-
jak- malowany.html [dostęp 25.10.2016].
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We frankowym domu

Badania wśród kredytobiorców sugerują, że moralne zakorzenienie 
kredytów we frankach (podobnie zresztą jak innych kredytów hipo-
tecznych) w świecie życia ludzi polegało przede wszystkim na zwią-
zaniu bezosobowego i  indywidualizującego mechanizmu kredyto-
wania z  projektem dobrego życia w  rodzinie wspieranym przez 
szersze więzi pokrewieństwa. Kluczową kategorią moralną jest tu 
„dom”, którego zakup ma konsekwencje dla całego stylu życia i nie 
należy do porządku konsumpcji i reprodukcji, lecz bardziej funda-
mentalnego, społecznie generatywnego porządku tworzenia ram 
dla przyszłych relacji społecznych (Bourdieu 2005). W tym sensie 
dla wielu moich rozmówców, mimo że wielu z nich mieszkała wcze-
śniej samodzielnie lub z partnerem w wynajętym mieszkaniu, wzię-
cie kredytu było aktem ustanowienia dorosłego życia. W kontekście 
kulturowych norm i gospodarczych racjonalności, które legitymizu-
ją w polskich miastach strategię wczesnego wytwarzania własności 
prywatnej w  mieszkaniowej biografi i ludzi, wzięcie kredytu było 
również z moralnej perspektywy potwierdzeniem „dojrzałości” lub 
odkreśleniem czasu nieodpowiedzialnej młodości i  rozpoczęciem 
nowego etapu. Uporczywy głód mieszkaniowy sprawił, że dla wielu 
moich rozmówców kredyt we frankach był narzędziem wytworze-
nia własnej przestrzeni (przeżywanej jako medium tożsamości, 
zob.  Halawa 2015) i  autonomizacji w  relacjach pokrewieństwa, 
zwłaszcza wyprowadzki od rodziców. To, że było to często najwięk-
sze zobowiązanie fi nansowe sygnowane nazwiskiem przeważnie 
trzydziestokilkuletnich kredytobiorców, jego uzależnienie od jed-
nostkowych „zdolności kredytowych”, czyli oceny potencjału przez 
bank, sankcja utraty mieszkania w razie niepowodzenia w spłacaniu 
(ustanowienie hipoteki na bank), termin ostatniej spłaty wybiega-
jący w przyszłość, w której można wyobrazić sobie własną starość 
z dorosłymi dziećmi – wszystkie te właściwości samej umowy kre-
dytowej zakorzeniały ją w liberalnej wyobraźni moralnej, pozytyw-
nie wartościującej prywatną własność, poleganie na sobie i indywi-
dualizację w  relacji z  rodziną i  państwem. Charakterystycznym 
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przykładem z narracji kredytobiorców jest tu pomijanie banku jako 
aktora w relacji; póki spełniał pokładane w nim nadzieje, kredyt był 
często relacją ze sobą samym („jestem sobie to winna”). Z  drugiej 
strony przy wszystkich autonomizujących i  indywidualizujących 
właściwościach zobowiązania fakt, że kredyt miał wytworzyć wła-
sność, zapewniał mu moralne uzasadnienie w  ramach rozszerzo-
nych rodzin. Oferowały one transfery pieniędzy, których nie uza-
sadniał wynajem, traktowany jako ich marnowanie („płacenie na 
kogoś”) w  odróżnieniu od kredytu, którego rata (cała, nie tylko 
kapitałowa) była często traktowana jako płacenie „na swoje”, konty-
nuacja budowy majątku rodziny.

Wobec niespodziewanych wzrostów kursu franka, zwłaszcza 
przed 2015, moi rozmówcy artykułowali przeważnie poczucie rezy-
gnacji. Kontrakt i jego karierę utożsamiano z niezmiennym „wyro-
kiem losu” (charakterystyczne, że grupa badanych z  jednego 
z nowych bloków na Białołęce swoją typową dla klasy średniej sytu-
ację uwikłania w  kredyt próbowała rozwiązywać strategiami bliż-
szymi klasy ludowej: grą w  Lotto, by spłacić powiększony dług). 
Zdarzało się, że wśród tych, którzy utrzymywali stabilne lub rosną-
ce zatrudnienie, początkowe fazy niestabilności franka były inter-
pretowane wręcz jako moralnie chwalebne momenty próby („na 
tym polega dorosłe życie”), potwierdzające dojrzałość i  zaradność 
w  ochronie rodziny przed zewnętrznymi turbulencjami. Moralnie 
znacząca granica gospodarstwa domowego (wewnątrz: miłość, lojal-
ność i  rodzina, na zewnątrz: bezosobowe rynki) sprzyjała samo-
obwinianiu („taką decyzję podjęliśmy”) i wzmacniała rolę tej samej 
rodziny, od której kredyt miał częściowo kredytobiorców autonomi-
zować. Transfery od rodziców okazywały się nieformalnie ubezpie-
czać kredyt. Właściwe ekonomii moralnej rozczarowanie, gniew 
i przekonanie o rozchodzeniu się poczucia sprawiedliwości społecz-
nego imaginarium z  logiką rynku zaczynały rodzić się w  dwóch 
typach przypadków. Po pierwsze, w opisywanych przez media „roz-
wodach frankowych” (w ramach badań obserwowałem szereg roz-
praw), a więc w sytuacjach przerwania długoterminowej relacji mię-
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dzy ludźmi i  niemożności przerwania długotrwałej relacji między 
ludźmi a  bankiem. W  badanym przeze mnie przypadku żadna ze 
stron podpisanej razem umowy wobec wzrostu kursu nie miała 
wystarczającej zdolności kredytowej, by przejąć dług i spłacić miesz-
kanie; byli małżonkowie zostawali więc ze wspólnym mieszkaniem, 
którego w  sytuacji rynkowej 2013 roku nie dało się sprzedać bez 
ogromnej straty i nie dało się spłacić.

Po drugie, w miarę jak kontrakt się „starzał”, w życiu kredyto-
biorców następowały zdarzenia losowe. O ile utrata pracy i niemoż-
ność spłacania zdarzają się we wszystkich typach kredytów, o tyle 
dla frankowych domów znacząca była również sytuacja odwrotna: 
polepszenia się sytuacji i  powiększenia rodziny, które skłaniałoby 
do zmiany mieszkania na większe. Oba typy przypadków zdradzają 
jedno ze źródeł rozwijającej się ekonomii moralnej wokół kredytów 
frankowych: narasta ona, gdy uwaga kieruje się z miesięcznej raty 
na całość zadłużenia, zwłaszcza że wzrost miesięcznej raty był mity-
gowany jednocześnie spadającym oprocentowaniem, w odróżnieniu 
od wyrażonego we frankach kapitału pozostałego do spłaty. Zna-
czącym impulsem do moralnej refl eksji były też powtarzające się co 
kilka laty obowiązkowe dla wielu opłaty składki za ubezpieczenie 
niskiego wkładu własnego: wbrew moralnym i gospodarczym intu-
icjom kredytobiorców okazywało się, że trzy lata później ubezpie-
czają większą, a nie mniejszą kwotę zadłużenia. 

Repertuar reprezentacji kredytu frankowego

Usiłując zrozumieć swoją sytuację w  relacji z  umową kredytową, 
ludzie oczywiście nie wytwarzali znaczeń moralnych i nie podejmo-
wali działań nakierowanych na ramy moralne w oderwaniu od szer-
szego publicznego dyskursu. Przeciwnie, sięgali do bogatego reper-
tuaru (Swidler 1986) znaczeń, które – co charakterystyczne – same 
były często współkształtowane przez innych, dość szczególnych 
kredytobiorców frankowych w związku z nadreprezentacją franko-
wiczów wśród mieszkających w dużych miastach pośredników kul-
turowych takich jak dziennikarze, redaktorzy czy artyści. W  tym 
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wymiarze badań, zainteresowanych upublicznienieniem (Warner 
2002) franków, zwraca uwagę niezwykła kulturowa produktywność 
umów kredytowych w generowaniu reprezentacji franka, frankowi-
czów, ich sytuacji i przyszłości. Na potrzeby tej analizy wyróżnię kil-
ka kluczowych tropów.

Po pierwsze, nie tylko frankowe kredyty hipoteczne, lecz kredyty 
w ogóle pełnią w Polsce dwojaką rolę bytów ekonomicznych i kultu-
rowych (Bandelj 2008) o tyle, o ile splatają się z hegemoniczną wizją 
umowy społecznej i obywatelstwa po 1989 roku, a więc z dominują-
cą, promowaną przez elity wizją świata. Kredyty pozytywnie wiążą 
się z moralnym porządkiem społeczeństwa opartego na chronionej 
przez państwo własności prywatnej (są do niej drogą), z  cnotami 
oszczędności i skrzętności (paradoksalnie w przypadku instrumen-
tu dłużnego, jednak w moralnej wyobraźni karty kredytowe są nace-
chowane negatywnie, a  kredyty hipoteczne pozytywnie), a  nawet 
z  pozytywnym rozumieniem ryzyka jako praktyki wytwarzającej 
nowego, polegającego na sobie człowieka. Stąd w głośnej wypowie-
dzi z kampanii wyborczej 2015 roku Bronisław Komorowski mógł 
przedstawić kredyt nie tylko jako rozwiązanie prywatnego proble-
mu („zmienić pracę, wziąć kredyt”), lecz związać go z ogólniejszym 
moralnym wzorem obywatelstwa po 1989 roku (por. Halawa i Sprin-
ger 2015). Kredyt jest tu sposobem na związanie biografi i z sukce-
sem zdemokratyzowanej i urynkowionej zbiorowości („zachętą do 
korzystania z dobrodziejstw wolności”; „Miliony ludzi tak właśnie 
postępują. Biorą się do pracy. Biorą kredyt. Ryzykują”), lecz również 
pożądanym przez państwo urządzeniem regulującym wzajemne 
relacje z  obywatelem („wsparcie [dla biorących kredyty] nie może 
oznaczać zdjęcia ciężaru odpowiedzialności [za problem mieszka-
niowy] z młodego człowieka i przeniesienia jej na całe społeczeń-
stwo”). 

Po drugie, tworząc nową populację, kredyt we frankach wplata 
się w debaty o nowych kategoriach społecznych, a jego reprezenta-
cje powszechnie utożsamiają go z klasą średnią, mimo że ta zbioro-
wość jest znacznie szersza. Frankowicze byli przedstawiani jako 
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naiwne, wynarodowione „lemingi”, jak i  jako modelowe przykłady 
nowych Polaków (por. Halawa 2015). Znacząco często pojawia się 
kategoria pokolenia, na którą naprowadza piszących fakt, że kredy-
ty nie są oferowane od 2008 roku, a większość kredytobiorców nie 
może aktualnie ich spłacić, powstaje więc zbiorowość, do której nie 
można dołączyć i której nie można opuścić, doświadczana niezależ-
nymi od niej turbulencjami. Wszystkie te przykłady sugerują, że 
w  dyskursie medialnym „frankowicz” bywał everymanem w  dużo 
ogólniejszym moralitecie (o  rynkach w  kategoriach moralitetu 
zob. Fourcade 2013) o życiowych powodzeniach i niepowodzeniach 
uwikłanych w  dynamikę globalnego kapitalizmu. Dobrą ilustrację 
daje tu artykuł z  „Newsweeka” (sierpień 2011, kurs franka 3,70) 
pod tytułem Pokolenie spreadu.

Urodziliśmy się za Gierka. W  latach 90. kończyliśmy studia. 
Potem budowaliśmy kapitalizm, który miał być naszą polisą na 
przyszłość. A teraz nie potrafimy nawet przewidzieć, po ile za 
miesiąc będzie frank. Mówią o nas klasa średnia, ale to przesa-
da. Fakty są następujące. Zbliżamy się – mniej lub bardziej – do 
czterdziestki. Mieszkamy dość wygodnie w domach lub nowo-
czesnych mieszkaniach kupionych za ciężkie pieniądze albo za 
równie ciężki do spłaty kredyt. Jesteśmy informatykami, eko-
nomistami, prawnikami, handlowcami, specjalistami od rekla-
my i marketingu, dziennikarzami, czasem prowadzimy drobne 
biznesy. Nie zarabiamy najgorzej, stać nas więc na urozmaiconą 
codzienność, pasje, a  i  zaoszczędzić coś się da. Właściwie nie 
powinniśmy narzekać. Gdyby tylko nie ten ściskający coraz 
mocniej gardło niepokój o przyszłość. (…) Jesteśmy pokoleniem 
spreadu, ale nie chodzi tylko o  cenę franka szwajcarskiego, 
z którym wielu z nas związało się na lata kredytami mieszkanio-
wymi. Widełki bankowych kursów walut symbolizują wszystko, 
co nas dziś wkurza i przytłacza: świat zmieniający się w tempie, 
od którego robi się niedobrze, niepokój o stan gospodarki, od 
którego zależy również nasza przyszłość, i wreszcie poczucie, że 
w obliczu tych trudności polityków stać najwyżej na półśrodki  
(Rabij 2011: 41).

Po trzecie, repertuar moralnych znaczeń wokół kredytów fran-
kowych ma swoistą wyobrażoną geografi ę (por. Czapliński 2016). 
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Kredyty frankowe miały wiązać peryferyjnych kredytobiorców 
z  gospodarkami centrum i  dawać bezpieczeństwo poprzez zapo-
średniczenie zakupów na młodym i  niedawno ustabilizowanym 
rynku w walucie starej, stabilnej, wręcz symbolicznie pewnej. Wyda-
wało się, że kryzys mógł zrodzić się w Polsce, przyjść ze Wschodu 
lub skądinąd, ale nie z Zachodu. Wracając do czasu, kiedy zaciągali 
kredyt, niedługo po akcesji do Unii Europejskiej, kredytobiorcy 
sugerują w wywiadach ruch przesuwania się na Zachód, umieszcze-
nia ich gospodarstw domowych w nowej konstelacji przestrzennej, 
już nie postsocjalistycznej, lecz w pełni kapitalistycznej. Kredyt był 
więc moralnie zakorzeniony w  idei westernizacji (Pellandini-
-Simányi, Vargha i Hammer 2015), która legitymizowała podobne 
z tej perspektywy przedsięwzięcia, jak reforma systemu emerytal-
nego powołująca OFE (Oręziak 2014). W ramach tej symbolicznej 
kartografi i skoki franka po 2008 roku odwróciły wektor moralnej 
wyobraźni: od znalezienia bezpieczeństwa na Zachodzie przez 
zadłużenie we franku do wprowadzenia poczucia zagrożenia przez 
„zarażenie” gospodarstwa domowego zachodnimi kryzysami. Prze-
czucie moralnych problemów stawianych przez niejasną relację 
waluty z terytorium powtarza się w wielu analizowanych treściach 
wokół kredytów frankowych: narodowo-konserwatywnie zoriento-
wanym komentatorom każe ono wręcz sugerować, że kredyty fran-
kowe wykorzeniają z  polskości, lokując ważny wymiar życia poza 
suwerenną władzą polityczną. Taki styk kategorii moralnych 
z  wyobrażeniami o  przestrzeni skutkuje również włączeniem do 
repertuaru znaczeń wokół kredytów frankowych kategorii „koloni-
zacji” Polski przez zachodnie banki, a życia przez kapitał. 

Po czwarte, moralne znaczenia kredytu frankowego w zależności 
od wysokości kursu oscylują między dwoma przeciwstawnymi 
wymiarami: wolności i niewoli. Jak pokazał Gustav Peebles (2010), 
choć z perspektywy ekonomicznej kredyt i dług są dwiema strona-
mi tego samego medalu, to z perspektywy badań etnografi cznych są 
to zupełnie odmienne systemy znaczeń. „Kredyt” odsyła do możli-
wości, potencjału, przyszłości, w  której plany mogą się spełniać. 
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Jest on świadectwem pozytywnej oceny charakteru kredytobiorcy, 
formą społecznego uznania jego lub jej wiarygodności (credere zna-
czy wierzyć) i czytelności dla systemu. „Dług” odwrotnie, odsyła do 
niemożności, ograniczenia, przeszłości, która obciąża to co teraz. 
Zlewa się on z kategoriami winy i grzechu (Lazzarato 2012). Dyna-
mikę moralnej ekonomii wokół kredytów frankowych można z tej 
perspektywy opisać jako przesunięcie od dyskursu kredytu (wolno-
ści) do dyskursu długu (niewoli), który włącza do repertuaru zna-
czeń wielowiekowe lokalne tropy podległości, pańszczyzny i przy-
wiązania do ziemi, a także bardziej uniwersalny trop lichwy. 

Od serii do grup: w sądzie i na ulicy

Rozwój ruchów społecznych wokół kredytów frankowych ma miej-
sce, gdy kredyt frankowy okazuje się frankowym długiem, który 
powiększa się lub zmniejsza w rytmie tym samym dla wszystkich 
kredytobiorców, choć z różnymi skutkami w zależności od wysoko-
ści zadłużenia i kursu wyjściowej denominacji lub indeksacji kredy-
tu. Jak pokazałem wcześniej, sprzyja temu również przeformuło-
wanie doświadczenia kredytu od miesięcznej raty („czynszu”) do 
całkowitego kapitału („długu”) fl uktuującego wraz z globalnym ryn-
kiem walut. Mimo że i badacze długu (Graeber 2012), i sami dłużni-
cy wiedzą, że bywa on urządzeniem, które indywidualizuje i prywa-
tyzuje wcześniej społeczne problemy, w  przypadku kredytów 
frankowych mamy do czynienia z  efektem odwrotnym. Dopóki 
wytwarzał pożądane efekty, dopóty kredyt był sprawą prywatną 
i mechanizmem generującym wyjątkowość („nasz dom”, „nasz spo-
sób życia”, „nasza rodzina”). Jednak niejasności wokół mechani-
zmów jego działania, pojawiające się informacje o abuzywności nie-
których klauzul w kontekście rozczarowania rosnącym kursem czy 
wreszcie narastające poczucie, że po dekadzie spłacania w  wielu 
przypadkach dług tylko się powiększył, sprawiają, że w  miejsce 
wyjątkowości projektów życiowych dowartościowanie zostaje nie-
mal klasowe, a w każdym razie kategorialne podobieństwo między 
frankowymi biografi ami.
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Olbrzymią rolę gra tu komunikacja w sieci: Facebook, fora interne-
towe i e-mailowe grupy dyskusyjne (por. Deville 2016). W miarę jak 
prywatne zmagania kredytobiorców z  efektami ich umów zostają 
przez nich upubliczniane, zmienia się charakter części populacji (na 
podstawie badań w Warszawie i okolicach oceniam, że aktywne jest 
około 10% frankowiczów). Mówiąc kategoriami Sartre’a (1960/2004), 
jednostki ułożone przez wystandaryzowany instrument fi nansowy 
w serię niezależnych osób w podobnej sytuacji zaczynają tworzyć gru-
py, co wspiera instytucja pozwu zbiorowego i  synchroniczność szo-
ków takich jak skok franka 15 stycznia 2015. Jednym z podstawo-
wych działań, jakie zaobserwowałem w tym kontekście, jest wspólna 
egzegeza umów kredytowych. Często podpisywane po niedokładnym 
przeczytaniu a  zawsze w  kontekście optymizmu dotyczącego przy-
szłego zachowania globalnej gospodarki podtrzymywanym przez 
doradców i presję czasu, umowy są teraz czytane z narastającymi wąt-
pliwościami. Moi rozmówcy wymieniają się fragmentami, porównują 
treść zapisów. Przemiana kategorii moralnych następuje w  toku 
przejścia od hermeneutyki zawierzenia, w ramach której umowa była 
raczej podpisywana niż czytana, do hermeneutyki podejrzliwości, 
w której zakwestionowana zostaje intencja banku („oszukali”, „celo-
wo sprzedali toksyczny instrument”), a nawet sama ontologia kredy-
tu i jego waluty („to nie jest kredyt, tylko instrument spekulacyjny”, 
„nie było nigdy żadnych franków”, „po usunięciu abuzywnej klauzuli 
otrzymujemy kredyt w złotówkach”). To proces podobny do inżynie-
rii odwrotnej: użytkownicy rozkładają mechanizm na czynniki pierw-
sze, lecz konstrukcję oceniają w kategoriach dobra (społecznej uży-
teczności) lub zła (matactwa, manipulacji). 

Tworząc grupy, wielu moich rozmówców musiało rozwiązać 
sprzeczność pomiędzy rozczarowaniem i  gniewem związanym 
z efektami wywołanymi przez działanie umowy z jednej strony (te 
emocje domagały się sprawiedliwości) a  wzmacnianą przez lata 
przez kredyt samodefi nicją siebie w kategoriach indywidualistycz-
nej, polegającej na sobie klasy średniej – z drugiej. Istotne dla wielu 
było podkreślenie, że w  odróżnieniu od innych kategorii społecz-
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nych nie są „roszczeniowi” i  nie chcą „pomocy od państwa”. „Nie 
jesteśmy jak górnicy czy pielęgniarki”, powiedział mi jeden z moich 
rozmówców. Ci, którzy weszli na drogę sądową, organizując pozwy 
zbiorowe, sublimowali w asyście prawników emocje w język „ustale-
nia stanu faktycznego”, „przywrócenia równości stron w umowie” 
i  „wyeliminowania bezprawnych zapisów”. Współtworzyli tym 
samym historycznie nową w Polsce moralną ekonomię, która orga-
nizuje się albo wokół liberalnej kategorii przedsiębiorczości („zain-
westowałem w mieszkanie, ale bank sprzedał mi wadliwy produkt”), 
albo wokół praw konsumentów i procedur Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumenta. Defi niowanie siebie w nowej roli „konsumen-
tów” sugeruje przemiany potocznego pojęcia obywatelstwa, które 
wymagają dalszych badań. Już na tym etapie widzimy jednak, że 
pozwy zbiorowe pozwalają kanalizować poczucie niesprawiedliwo-
ści efektów umów kredytowych w  proceduralne i  emocjonalnie 
powściągliwe formy, które nie kwestionują systemu jako takiego 
i nie akcentują klasowej dynamiki charakterystycznej dla moralnej 
ekonomii w rozumieniu Th ompsona (1971).

Bliższe tejże są z kolei uliczne wystąpienia organizowane przez 
stowarzyszenia takie jak Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB). Te 
pojawiające się po 2015 roku uliczne demonstracje przybierają for-
my pikiet przed Komisją Nadzoru Finansowego lub Pałacem Prezy-
denckim albo marszów (do Sejmu, sprzed siedziby KNF przez 
oddziały kilku banków do Pałacu). Liderzy tych wystąpień są często 
w  trudniejszej sytuacji, na przykład podlegają już egzekucji lub 
musieli przestać spłacać, zaś wielu uczestników opowiada o tym, że 
musiało przełamać swoje ugruntowane przez formę życia wytwo-
rzoną przez kredyt mieszczańskie poczucie decorum, żeby wyjść na 
ulicę. Jedna z demonstracji w czerwcu 2016, w czasie której prowa-
dziłem obserwację uczestniczącą, jest wyrazistym przykładem bar-
dziej ekspresyjnej i radykalnej ekonomii moralnej, która zawiązuje 
się wokół franków. Krakowskim Przedmieściem w  Warszawie 
maszerowało ponad pięćset osób, które zgromadziły się w odpowie-
dzi na odezwę rozpowszechnianą w sieci:
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Dość okradania, banksterzy
Dość udawania, politycy
Dość samobójstw, Polacy
Kończymy z bezprawiem korporacji finansowych, oszustwami, 
politycznym kupczeniem.
Dość napatrzyliśmy się na rozkład polskiego Państwa i jako Obywatele 
tego kraju żądamy, by dbano o sprawy zwykłych Polaków.
Przez lata banksterzy wykorzystywali słabość naszego Kraju. 
Banksterscy lobbyści korumpowali polityków, parlamentarzyści pisali 
ustawy dbając o interes banków i lichwiarzy.
Dziś by utrzymać przywileje, lobbyści światowej finansjery szczują 
Polaków na siebie.
Dość bycia frankowiczami, jesteśmy Polakami. Chcieliśmy być 
klientami banków, staliśmy się Upolowanymi w bankowych rzeźniach. 
(…)
Mówimy Dość świata dla bankierów, świat trzeba oddać Zwykłym 
Ludziom.
Dokonamy tego, tylko jeśli politycy zrozumieją po czyjej stronie 
powinni stanąć. Politycy nie wierzyli, że ruch jaki powstaje przetrwa 
miesiące. A jednak nie tylko trwamy, ale rośniemy w siłę. Najpierw 
Pro Futuris, Stop Bankowemu Bezprawiu, Lichfa i inni udowodnili, 
że ludzie, którym odbiera się wszystko, którzy uwierzą i zobaczą, że 
potrafią działać wspólnie, stanowią silną grupę Obywateli.
Dość czasu mieli wszyscy, od lewa do prawa, by pokazać, po której ze 
stron się opowiadają. Pójdziemy po złożone obietnice.
Dość kompromisów.
Dość funkcjonowania niekonstytucyjnych przepisów (BTE) [Bankowy 
Tytuł Egzekucyjny]
Dość umów, dzięki którym jedni tylko zyskują, a drudzy wyłącznie tracą.
Dość bezprawia.
Dość wolności dla banksterów. W sobotę 11 czerwca 2016 roku, 
wsadzimy za kratki rozpasłych lichwiarzy i powieziemy pod Sejm.
Po drodze odwiedzimy siedzibę Wicepremiera, który do niedawna 
przewodniczył lobbystycznej organizacji, przyczyniającej się do 
niekorzystnych dla Polaków zmian w prawie.
Witryny bankowe, jakie będziemy mijali, powinny czerwienieć ze 
wstydu. Nie szyby i mury winne są bankowym oszustwom, ale jako 
własność stają się symbolami banksterki6.

6 https://www.bankowebezprawie.pl/manifestacja-czerwiec-2016/ [dostęp 05.09.2016].
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Demonstranci nieśli transparenty z  napisami: „liCHFa” (CHF to 
w bankowości kod franka), „Bankowe kasyno”, „Dość bankowego nie-
wolnictwa”, „Banki państwo w państwie”, „Uwaga bankowa trucizna”. 
Krzyczeli: „złodzieje!”, „banksterzy!”, „My żądamy dobrej zmiany, 
kursu franka do wymiany”. Wśród rekwizytów była szubienica, z któ-
rej zwisały litery C, H i F; klatka, w której zamknięty był mężczyzna 
przebrany za bankiera w surducie i cylindrze; a także trumna, która 
miała symbolizować samobójcze i  inne ofi ary pętli zadłużenia. 
Współprowadzący demonstrację Maciej Pawlicki z  SBB podkreślał 
patriotyczny wymiar demonstracji i  obce, zwłaszcza niemieckie, 
pochodzenie wielu banków, które oferowały kredyty frankowe: 
„pamiętamy o słowach hymnu: co nam obca przemoc wzięła szablą 
odbierzemy!”. Powtarzającymi się tropami było charakterystyczne 
dla thompsonowskiej ekonomii moralnej żądanie „uczciwej ceny” 
franka i delegitymizacja działań banków w imię społecznej sprawie-
dliwości i prawa do godnego życia. 

Podsumowanie: w stronę moralnej 
ekonomii umowy kredytowej

Zebrane powyżej etnografi czne obserwacje pokazują, jak wielolet-
nie umowy kredytowe w obcej walucie łączące banki i kredytobior-
ców, ale faktycznie znacznie więcej aktorów, stają się wehikułami 
moralnego rozumowania i działania, które w różnych momentach 
zakorzenia abstrakcyjny instrument fi nansowy w  świecie życia 
ludzi lub mobilizuje ich przeciw nieoczekiwanym i  niepożądanym 
skutkom jego działania. Rekonstruując moralną ekonomię umowy 
kredytowej, należy wskazać na fundamentalne napięcia między 
perspektywą banków a perspektywą kredytobiorców. Odwołując się 
do klasycznego rozumienia umów, banki uznają je za literalne i nie-
zależne od kontekstu historycznego i społecznego narzędzia precy-
zyjnie zakreślające sytuację i możliwe działania stron. Rozwijające 
się ruchy społeczne kredytobiorców zwracają jednak uwagę na fakt, 
że umowa, łącząc nominalnie dwie strony, angażuje wielu innych 
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aktorów oraz stawia problem zaufania i  legitymizacji (Durkheim 
2010). Ruch moralnej ekonomii wokół kredytów walutowych dąży 
do tego, by traktować umowy kredytowe jako otwarte pola negocja-
cji (Alexander 2001), włączając aktorów debaty publicznej, instytu-
cje państwa i potoczne kategorie moralne, a co najważniejsze, nale-
gając na uznanie historycznych warunków kryzysu moralnej wizji 
świata, która pozwoliła te umowy zawrzeć. Jeśli dla banków pro-
blem rozliczania umowy kredytowej jest księgowy i prawny, to dla 
kredytobiorców dotyczy on nie tylko moralnie wartościowanego 
dobrostanu ich domów, lecz również społecznej tożsamości właści-
cieli w hegemonicznym porządku, który z posiadania i ryzykowania 
uczynił cnotę. Mylą się więc ci, którzy sądzą, że moralna ekonomia 
pojawia się dopiero w  chwili, gdy „czarna skrzynka” mechanizmu 
kredytowego przestaje działać; jak pokazałem powyżej samo zawar-
cie umowy również ma swoistą moralną ekonomię. Dalsze badania 
kategorii moralnych w  społecznym życiu kredytów we frankach 
powinny więc ująć je w diachronicznej perspektywie i skupić się na 
co najmniej trzech węzłowych problemach, które nadają problemo-
wi szersze znaczenie. 

Po pierwsze, kredyty frankowe są zakorzenione w  moralnych 
kategoriach własności. Dlatego najsilniejszą motywacją protestu 
jest nie tyle sam kurs franka, ile rozpoznanie, że w odróżnieniu od 
podobnych kredytów złotówkowych dekada spłacania zamiast 
przybliżyć, oddala niektórych od spłaty. W  skali gospodarstwa 
domowego, tam gdzie złotówkowe mieszkania przeżywane są jako 
„coraz bardziej moje”, mieszkania frankowe okazują się nie tak róż-
ne od mieszkań z rynku wynajmu, z tym że wynajmującym jest spe-
kulacyjny kapitał. Mechanizm działania umów kredytowych moral-
nie delegitymizuje więc całość przedsięwzięcia i  gniew kieruje się 
nie tylko w  stronę banków, lecz również państwa, które odesłało 
ludzi do franków po to, by mogli stać się właścicielami. Podkreślany 
przez reprezentantów banków fakt, że miesięczne raty nie wzrosły 
znacząco, a  większość gospodarstw stać na spłaty, nie rozwiązuje 
tego problemu moralnej delegitymizacji kredytu, który nie prowa-
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dzi do własności. O ile więc w momencie boomu kredytowego kre-
dyty frankowe były doskonale zakorzenione w hegemonicznej wizji 
obywatelstwa opartego na własności, dziś wiele kredytobiorców 
czuje się przez ten sam instrument wykluczona z głównego nurtu 
klasy średniej, która buduje majątek, robiąc transakcje na nierucho-
mościach. 

Po drugie, w swojej istocie spekulacyjna natura kredytu we fran-
kach, ustawiającego kredytobiorcę w pozycji gracza, otwiera szerszą 
debatę na temat pożądanego i  niepożądanego ryzyka. Jest ona 
szczególnie znacząca w kontekście przestrzeni postsocjalistycznej, 
z  wciąż obecną pamięcią systemu, który obiecywał absorbować 
ryzyko w  centralnie sterowanej gospodarce pełnego zatrudnienia 
i socjalistycznych usług społecznych. W czasach boomu ryzyko było 
cnotą  – gdy państwo chciało ograniczyć podaż kredytów waluto-
wych, portal Money.pl zorganizował wręcz kampanię „Chcemy 
ryzykować!” – lecz jego moralne znaczenie polegało na odważnym 
i  samodzielnym stawianiu czoła niepewnej przyszłości, o  której 
było wiadomo, że jest dobra. Wygaśnięcie optymizmu po kryzysie 
gospodarczym odsłoniło inne moralne znaczenie ryzyka: zagroże-
nie. Najbardziej znaczącym wymiarem tych zmieniających się odcie-
ni ryzyka jest fakt, że dyskutując o ryzyku w liberalnej demokracji 
odsyłającej obywateli do rynków fi nansowych celem zaspokojenia 
potrzeby mieszkaniowej, dyskutuje się w istocie o umowie społecz-
nej w  czasach globalizacji. Frankowicze, którzy chcą interwencji 
państwa, ale nie jego „pomocy”, ustawodawcy, którzy próbują w pro-
jektach ustaw restrukturyzacyjnych oszacować i  podzielić ryzyko 
na nowo między państwo, rynek, a jednostki, publicyści sięgający po 
porównania z powodzią („trzeba się było ubezpieczać”?) [por. Hala-
wa 2016] – wszyscy ci aktorzy współtworzą moralny dyskurs, który 
ma oddzielić właściwe od niewłaściwych rodzajów ryzyka, a przez 
to przenegocjować rolę wspólnoty w dystrybucji niepewności. 

Po trzecie wreszcie, pytaniem, które przewija się przez wszystkie 
obszary społecznego życia franka, od gospodarstw domowych przez 
sale sądowe po uliczne demonstracje i publicystyczne diagnozy, jest 
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pytanie: kim w  istocie są frankowicze? Obywatelami z  potrzebą 
mieszkaniową, których odnowione państwo odesłało do banków 
tak jak stare odsyłało do książeczek mieszkaniowych? Klasą śred-
nią, która buduje majątek, spekulując na rynku walut i  nierucho-
mości? Grupą oszukanych nie tak różną od klientów Amber Gold? 
Czy to, co się wydarzyło, jest konsekwencją prawomocnej spekula-
cyjnej inwestycji czy nieprawomocnego hazardu (a jeśli tak, to czy-
jego)? Zwłaszcza to ostatnie rozróżnienie: spekulacja czy hazard –
kluczowe dla moralnego ładu rynków fi nansowych (Goede 2005: 
62) – wywołuje w miesiącach, w których kończę ten tekst, gorące 
kontrowersje. Jeżeli Marion Fourcade (2013) ma rację i rynki fi nan-
sowe mają również właściwości moralitetów, tak silna publiczna 
obecność fi gury „frankowicza”, everymana publicznej debaty o wiel-
komiejskiej klasie średniej, zwiastuje coraz większą rolę moralnych 
debat o pieniądzach w polskiej debacie publicznej.
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S u m m a r y

Moral Categories in the Social Life of Swiss Franc Mortgages 
in Poland: Preliminary Findings from Ethnographic Research

Th e article presents preliminary fi ndings from an ongoing ethnographic research among 
the population of Polish mortgagors who have signed contracts that denominate or index 
their debt in the Swiss franc. Th e author argues that long-term fx mortgage contracts, 
which connect banks and mortgagors (but in fact many more actors), become vehicles of 
moral reasoning and action that embeds the abstract fi nancial instrument in people’s life-
worlds or mobilizes them against unexpected and unwanted eff ects of the instrument’s per-
formance.
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