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Od wydawcy

Książka zatytułowana Wolność, ekonomia i cywilizacja stanowi zbiór
wybranych stu tekstów Jakuba Bożydara Wiśniewskiego, które ukazały
się przed końcem 2020 roku na jego blogu, a następnie zostały – za
zgodą Autora – przedrukowane na stronie internetowej Stowarzyszenia
Libertariańskiego.
Całość, z uwagi na najczęściej poruszane przez Autora zagadnienia, została podzielona na cztery części tematyczne: 1) „Wolność”, 2)
„Libertarianizm”, 3) „Ekonomia” oraz 4) „Cywilizacja”. Każdą z nich
wypełniają artykuły, które można czytać niezależnie od siebie i niekoniecznie po kolei.
Zawarte tutaj treści są na tyle uniwersalne, że w zasadzie w ogóle
się nie dezaktualizują. Przesłanie płynące ze zbioru Wolność, ekonomia
i cywilizacja Jakuba Bożydara Wiśniewskiego będzie aktualne jeszcze
długo po jego opublikowaniu.
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Wolność

Wolność i własność
jako rozwojowa konieczność

Wielu traktuje bezwarunkowy szacunek dla wolności osobistej, własności prywatnej i swobodnej wymiany dóbr i usług jako pewien ideał,
który miło byłoby osiągnąć i którego osiągnięcie znacznie przyspieszyłoby rozwój cywilizacyjny.
Tymczasem całkiem możliwe, że bardziej poprawna jest inna perspektywa, w ramach której bezwarunkowy szacunek dla wolności
osobistej, własności prywatnej i swobodnej wymiany dóbr i usług to
nie chwalebny dodatek, ale rozwojowa konieczność, bez której rozwój cywilizacyjny nie tyle będzie wolniejszy, co stanie w miejscu albo
nawet zacznie się cofać.
Im większą rolę spełnia w ramach rozwoju gospodarczego tak
zwany kapitał ludzki, złożony z Hayekowskiej wiedzy kontekstowej
i Polanyiowskiej wiedzy utajonej, tym bardziej niszczycielskie stają się
wszelkie biurokratyczne próby jego „regulowania” czy subsydiowania.
Im więcej w danej gospodarce organizacyjnych innowacji, tym bardziej
nieadekwatny staje się etatystyczny centralizm prawny, a tym bardziej
10

konieczny staje się przedsiębiorczy prawny policentryzm. Im bardziej
wzrasta dynamizm gospodarczy opierający się na Schumpeterowskiej
„kreatywnej destrukcji”, tym bardziej paraliżujący staje się interwencjonizm konserwujący wszelkie zasiedziałe grupy specjalnych interesów.
A wątpliwe jest, czy między tymi dwoma wystarczająco rozpędzonymi
siłami – siłą skokowego przedsiębiorczego rozwoju a siłą reakcyjnego
etatystycznego pasożytnictwa – możliwa jest jakakolwiek długofalowa
równowaga. Ludwig von Mises uważał, że jest niemożliwa, a pisał o tym
na długo przed nastaniem „ery informacji”, kryptowalut i „ekonomii
współdzielenia”.
Innymi słowy, zwolennicy bezwarunkowego szacunku dla wolności
osobistej, własności prywatnej i swobodnej wymiany dóbr i usług mają
z dużym prawdopodobieństwem prawo czuć się uczestnikami rozgrywki va banque: jeśli ich przedsiębiorcza, edukacyjna i kulturotwórcza
oferta ma zwyciężyć, to musi być to zwycięstwo całkowite. Być może
tego rodzaju świadomość okaże się jedną z najskuteczniejszych motywacji do tego, żeby budować i wdrażać rzeczoną ofertę w sposób
równie konsekwentny i entuzjastyczny, co sprytny i przemyślany.
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Ludzie bywają źli,
dlatego wszyscy powinni być wolni

Stwierdzenie „ludzie bywają źli, dlatego wszyscy powinni być wolni”
może na pierwszy rzut oka wydawać się absurdem, podczas gdy w rzeczywistości opisuje ono jedną z najważniejszych prawd społecznych.
W końcu stwierdzenie przeciwnie – „ludzie bywają źli, dlatego
nie wszyscy powinni być wolni” – implikuje, że powinien istnieć ktoś
bardziej wolny od innych, kto będzie mógł decydować o tym, kogo
prewencyjnie wolności pozbawić. Jako że jednak z definicji ten ktoś
również bywa zły, jego istnienie nie tylko nie zapobiega złu, ale maksymalnie wzmacnia jego szkodliwy potencjał.
Tymczasem w sytuacji, w której wszyscy bywający złymi ludzie są
wolni, i żaden z nich nie jest „wolniejszy”, trzymają się oni nawzajem
w szachu, co minimalizuje zagrożenie, że ich okazjonalnie złe zamiary
przerodzą się w złe czyny.
Innymi słowy, powszechna wolność wśród bywających dobrymi
maksymalizuje dobro, a powszechna wolność wśród bywających złymi
minimalizuje zło. Taka to niezwykła siła i urok powszechnej wolności.
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„Rząd dobrowolny”
to wewnętrzna sprzeczność

Kluczowym terminem teorii minarchistycznej jest tak zwany rząd dbający wyłącznie o zabezpieczenie praw jednostkowych albo, w innych
jej odmianach, „rząd dobrowolny”.
Z pojęciem tym wiążą się dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, jeśli ów „rząd dobrowolny” to nic innego, jak redefinicja czegoś
w rodzaju zarządu prywatnej firmy ochroniarskiej czy arbitrażowej,
wówczas używanie tego pojęcia tworzy jedynie semantyczny zamęt
(zarządy nie rządzą, tylko zarządzają, co jest zasadniczą różnicą).
Jeśli jednak pojęcie to ma odpowiadać klasycznej, Weberowskiej definicji rządu jako monopolistycznego aparatu przemocy kontrolującego
dane terytorium (rozumiane jako coś więcej niż prywatna posesja danej
organizacji zdobyta zgodnie z kryteriami Locke’owskimi), wówczas
pojawia się problem poważniejszy: jeśli tego rodzaju aparat ma mieć
prawo do siłowego usunięcia z danego terytorium wszelkiej konkurencji
w zakresie świadczenia usług obronnych, wówczas jego przemoc jest
z definicji przemocą agresywną, a nie odwetową, a więc przemocą
łamiącą prawa jednostkowe i będącą ścisłym przeciwieństwem dobrowolności i kontraktowości. Jeśli natomiast ów aparat nie ma mieć
prawa do siłowego usunięcia z danego terytorium wszelkiej konkurencji
w zakresie świadczenia usług obronnych, wówczas zgodnie z definicją
weberowską nie jest on żadnym rządem, a jedynie – jak w powyższym
akapicie – zarządem jednej z wielu prywatnych agencji ochroniarskich,
posługujących się rzeczywiście wyłącznie przemocą odwetową, a więc
nie mogących być oskarżonymi o łamanie jednostkowych praw czy
działanie wbrew zasadzie dobrowolności i kontraktowości.
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Innymi słowy, „rząd dobrowolny” i „rząd dbający wyłącznie o zabezpieczenie praw jednostkowych” to albo semantyczne niezręczności,
albo wewnętrzne sprzeczności. Co było do okazania.
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Dziesięć różnic
między państwem a mafią

1. Państwo to największy aparat agresji, przemocy i przymusu na
danym terytorium. Mafia składa się ze wszystkich pomniejszych tego
rodzaju aparatów.
2. Państwo jest najlepiej zorganizowanym aparatem agresji, przemocy
i przymusu na danym terytorium. Stosunkowo pośledniejsza organizacja
mafii czyni ją mniej wpływową, a zasięg jej oddziaływania bardziej
ograniczonym.
3. Państwo jest monopolistycznym aparatem agresji, przemocy i przymusu, to znaczy ostatecznym zwieńczeniem procesu eliminacyjnej
konkurencji pomiędzy grupami „stacjonarnych bandytów” zawiadującymi procesami wymuszeń rozbójniczych na danym terytorium. Mafie
są przegranymi w tej konkurencji, formalnie zdelegalizowanymi przez
zwycięzcę i zesłanymi na czarny rynek.
4. Państwo posiada ogromny aparat samochwalczej propagandy.
Mafia nie posiada podobnego aparatu, stąd jej zła reputacja.
5. Państwo jest aparatem agresji, przemocy i przymusu, który posiada
największą klientelę na danym terytorium. Klientela mafii jest pod tym
względem stosunkowo niewielka.
6. Państwo jest na ogół aparatem agresji, przemocy i przymusu
o względnie otwartej strukturze. Struktura mafii jest pod tym względem
znacznie bardziej sztywna i ekskluzywna.
15

7. W przeciwieństwie do państw, mafie, z uwagi na swój ograniczony
wpływ i zasięg oddziaływania, nie dążą do przekształcenia wszystkich
mieszkańców danego terytorium w swoich klientów.
8. W przeciwieństwie do państw, mafie, z uwagi na swój ograniczony
wpływ i zasięg oddziaływania, nie dążą do kontrolowania i regularnego wywłaszczania wszystkich mieszkańców danego terytorium.
9. Mafie reprezentują na ogół postawę pragmatyczną – używają one
agresji, przemocy i przymusu w celu uzyskania namacalnych dóbr
i usług. Państwa natomiast są nad wyraz często zorientowane ideologicznie – używają one agresji, przemocy i przymusu w celu zaspokojenia czystej żądzy władzy.
10. Mafie stosują zastraszanie fizyczne. Państwa stosują zastraszanie
fizyczne, intelektualne i moralne. Mafie ograbiają swoje ofiary. Państwa
ograbiają i bałamucą swoje ofiary. Parafrazując Lysandera Spoonera,
mafie, w przeciwieństwie do państw, nie próbują po ograbieniu swoich
ofiar uczynić ich swoimi klakierami lub niewolnikami.

16

O naturze władzy
najgorszej z korporacji

Każdy, kto drży przed „władzą rynkowych korporacji” i chciałby ją
ograniczyć przy pomocy władzy demokratycznych państw, powinien
zdać sobie sprawę, że ta druga jest niczym innym, jak władzą korporacji rodem z najgorszego Dickensowskiego koszmaru.
Otóż tak zwane demokratyczne państwa to korporacje, które 1)
siłowo przyznają sobie na danym terytorium pozycję monopolisty,
2) siłowo zmuszają wszystkich mieszkańców danego terytorium do
finansowania swojej działalności, 3) wmuszają w swoich „klientów”
dowolnie wybrane przez siebie „usługi”, 4) zastrzegają sobie prawo
do dowolnego modyfikowania zakresu i ceny owych „usług”, 5) dążą
do siłowego usunięcia lub skrępowania wszelkiej konkurencji w dowolnym obszarze działalności gospodarczej, jeśli uznają tę konkurencję
za niepożądaną, i 6) w razie niesubordynacji zastrzegają sobie prawo
do pozbawienia swoich „klientów” własności, zdrowia, a nawet życia.
W dodatku, aby nie tylko skrzywdzić materialnie, ale też obrazić intelektualnie swoje ofiary, twierdzą one, że wszystkie ich powyższe cechy
nie są problematyczne dlatego, że każdy z ich „klientów” otrzymuje
w owych korporacjach pojedynczy udział, który 1) nie może zostać
sprzedany, 2) nie może zostać uzupełniony o dodatkowe udziały zwiększające kompetencje udziałowca, 3) nie wiąże się z otrzymywaniem
jakichkolwiek dywidend ani potencjalnych zysków kapitałowych, i 4)
uprawnia udziałowca wyłącznie do dokonania raz na kilka lat wyboru pomiędzy kilkoma radami nadzorczymi sformowanymi uprzednio
całkowicie niezależnie od jego woli w tej materii.
W świetle powyższego trudno uniknąć wniosku, że ci, którzy w strachu przed wpływem korporacji rynkowych podporządkowują się wła17

dzy tak zwanych demokratycznych państw, tym samym podporządkowują się również władzy czegoś innego – zjawiska ani nie rynkowego,
ani nie politycznego, ale psychologicznego, a nazywającego się syndromem sztokholmskim. Inne bowiem interpretacje ich zachowania
w tym zakresie musiałyby już być znacznie mniej życzliwe.
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Wolność, odwaga,
samozadowolenie i konformizm

Człowiek jest powołany do wolności, bo tylko poprzez wolne działania
jest on w stanie odkrywać prawdę, czynić dobro i tworzyć piękno.
W momencie, gdy w ramach podobnych działań współpracuje on ze
swoimi bliźnimi, wynikły z owej współpracy zbiorowy wysiłek zasługuje
na miano cywilizacji. Pojawia się tu dodatkowo pozytywne sprzężenie
zwrotne: im bardziej cywilizowany staje się człowiek, w tym większym
stopniu realizuje on potencjał swojej wolności, co z kolei umożliwia mu
stanie się jeszcze bardziej cywilizowanym, i tak dalej.
Z problemem mamy tu jednak do czynienia wtedy, gdy na pewnym
etapie powyższego procesu człowiek osiądzie na laurach, to znaczy
dojdzie do wniosku, że skoro jego przodkowie wywalczyli dla niego spory zakres wolności i sporo cywilizacyjnych owoców, to jemu
pozostaje już tylko zażywać owych darów w sposób błahy i czysto
instrumentalny. Wszelkie wzmianki o formowaniu sumienia, hartowaniu
charakteru, dyscyplinowaniu woli itp. sprawach – czasem protekcjonalnie zwanych „wielkimi” – zaczyna on traktować w kategoriach
napomnień „płaczliwej starej panny” z jednego z wierszy o panu Cogito. Nie przeczuwa on tym samym zupełnie – jak to na ogół w takich
sytuacjach bywa – że rezygnując z czegoś więcej, niż już ma, jest on
na prostej drodze do utraty tego, co już ma.
Bo oto na przykład słyszy on pewnego dnia otrąbiane gdzieś z pompą i nachalnie rozpowszechniane stwierdzenie, że czasem 2+2=5, że
w niektórych przypadkach nie obowiązuje prawo niesprzeczności,
że długi i deficyty nie mają znaczenia, gdy można tworzyć pieniądz
z powietrza, że człowiek i zwierzę są moralnie równi, itp. Słyszy, a następnie macha ręką, mówiąc sobie w swoim samozadowoleniu, że ceną
19

życia w świecie z trudem wywalczonego bogactwa i komfortu jest to,
że dowolna egzotyka może się w nim cieszyć posłuchem.
Aż w końcu przychodzi moment, w którym stwierdzenie, że 2+2=5
jest już wypowiadane nie jedynie w tonie pretensjonalnej manifestacji,
ale również w tonie wyzwania i roszczenia: „będę wszem i wobec
głosił, że 2+2=5, a jeśli twierdzisz, że jest inaczej, to licz się z nieprzyjemnościami”. I wtedy okazuje się, że syty i bogaty spadkobierca
cywilizacji, choć wciąż zachowuje świadomość, że ma do czynienia
z rozpychającym się absurdem, to jednak „dla świętego spokoju” pozostaje bierny. Ewentualnie próbuje stawiać opór, ale okazuje się, że
jego znajomość cywilizacyjnej spuścizny jest już na tyle mała, a jego
charakter na tyle zwiotczały, że z łatwością daje się on pokonać typową dla „wieku informacji” metodą nec Hercules contra plures. Innymi
słowy, z łatwością daje się zakrzyczeć fali masowo generowanych
sloganów głoszących, że „wedle najnowszych ustaleń nauki 2+2 może
być czasem równe 5”, że „racja stanu wymaga uznania, że 2+2=5”,
bądź że „2+2 to może być 5, jeśli tylko podejść do sprawy w duchu
miłości”.
Końcowy efekt jest taki, że osoba, która swoją wolność – oraz jej
normatywne fundamenty i cywilizacyjne owoce – traktowała jako fakt
zastany, w sposób naturalny przechodzi do sytuacji, w której faktem
zastanym jest całkowicie potulne rozstanie się z owymi wielkimi, z trudem wywalczonymi darami. Od tego momentu można dowolnie urągać jej intelektowi i sumieniu, finansując w dodatku owo urąganie z jej
własnej kieszeni. Okazuje się tym samym, że w najwstydliwszą formę
zniewolenia – to znaczy w paraliżujący konformizm – i w najskuteczniejszą formę cenzury – to znaczy w autocenzurę – najłatwiej wpędzić
tych, którzy swojej wolności nigdy nie traktowali jako warunku odwagi
w dążeniu do prawdy, a więc jako rzeczy autentycznie godnej obrony.
Wniosek z tego taki, że im więcej wolności się otrzymało, tym mniej
należy jej folgować, za to tym pilniej i czujniej trzeba jej strzec, a im
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okazalszą cywilizacyjną spuściznę się odziedziczyło, tym mniej wygodnicko powinno się w niej mościć, za to tym żmudniej i pokorniej
powinno się ją pielęgnować. Nie jest to zresztą żadnym zaskoczeniem:
komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A kto niewiele
będzie wymagał od siebie, ten wiele straci – włącznie z rzeczami
najcenniejszymi.
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Etatyzm etatyzmowi nierówny

Czym innym jest umiejętność uświadomienia sobie niemoralności i niegospodarności każdej formy etatyzmu, a czymś zupełnie innym jest
umiejętność rzetelnego porównywania skali niemoralności i niegospodarności różnych form etatyzmu. Ta druga umiejętność jest znacznie
ważniejsza od tej pierwszej, a zdecydowanie nie zawsze idzie z nią
w parze.
Rozsądnym pierwszym krokiem na drodze do wykształcenia w sobie
tej drugiej umiejętności wydaje się przyjęcie, że tym relatywnie mniej
groźna jest dana forma etatyzmu, im łatwiej prowokuje mniej lub bardziej spontaniczny, ale szeroko zakrojony, konsekwentny i potencjalnie
skuteczny bunt wobec tak zwanej władzy. Tego rodzaju podejście
umożliwia ustrzeżenie się bliźniaczych błędów z jednej strony twierdzenia, że wewnętrzna instytucjonalna struktura danej formy etatyzmu
nie ma żadnego realnego znaczenia, a z drugiej strony twierdzenia,
że ma ona realne znaczenie niezależne od tego, czy i w jakim stopniu
sprzyja skutecznej ekspresji pewnych idei i preferencji społecznych.
Brak umiejętności dokonywania tego rodzaju bardziej pogłębionych
analiz sprawia nie tylko, że nominalni antyetatyści nie są w stanie skutecznie działać na rzecz wolności osobistej, ale też to, że mogą wręcz
jej szkodzić. Dopiero w warunkach konieczności dokonywania tego
rodzaju refleksji na temat instytucjonalnych i ideowych fundamentów
wolności osobistej okazuje się, czy za niewiele kosztującą deklaracją
przywiązania do niej kryje się jej rzeczywiste rozumienie.
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O niebezpieczeństwie zabawy
w „dobry etatyzm”

Stwierdzenie „skoro monopolistyczne aparaty opresji już istnieją, to
niech przynajmniej robią X” jest zawsze domorosłą zabawą w „dobry
etatyzm”. Innymi słowy, każde tego rodzaju stwierdzenie jest w najlepszym razie bezsensowne z punktu widzenia osoby, która uznaje, że
autentyczną wartość społeczną mogą wytwarzać wyłącznie instytucje
działające w oparciu o zasady dobrowolności, kontraktowości i swobodnej konkurencji.
Bardzo zwodnicze jest w tym kontekście posługiwanie się quasi-analogiami w rodzaju „skoro fundamentem wolnego społeczeństwa
byłaby skuteczna ochrona wolności osobistej i własności prywatnej,
to w naszym etatystycznym status quo niech silne i dobrze opłacane
będą przynajmniej państwowe sądy, armie i oddziały policyjne”. Jeśli
ma się świadomość immanentnej korupcjogenności etatyzmu, to trzeba
też mieć świadomość, że rezultatem tego rodzaju selektywnego, quasi
-pragmatycznego legitymizowania pewnych przejawów etatyzmu będzie nie asymptotyczne zbliżanie się do ideału wolnego społeczeństwa,
tylko przyzwalanie na powstawanie etatystycznej karykatury wolnego
społeczeństwa. W omawianym wyżej przypadku rezultatem będzie
więc nie w miarę skuteczna ochrona wolności osobistej i własności
prywatnej, tylko powstawanie coraz bardziej represyjnego państwa
policyjnego – patrz na przykład casus USA.
Innymi słowy, jedyny w tym kontekście pragmatyczny wybór, przed
którym stoi zwolennik wolnego społeczeństwa, to wybór jak najskuteczniejszych sposobów na pozbawienie monopolistycznych aparatów
opresji jak największej ilości środków do działania – zarówno finansowych i technicznych, jak i intelektualnych i ideologicznych. Wszelkie
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odzyskane w ten sposób środki wracają bowiem do puli możliwej do
zagospodarowania przez instytucjonalne zalążki wolnego społeczeństwa. Żadnej pragmatycznej wartości nie ma natomiast w tym kontekście
selektywne i – w wyobrażeniu danej osoby – „tymczasowe” konserwowanie pewnych etatystycznych instytucji i legitymizowanie pewnych
etatystycznych działań. Tutaj jedynym pragmatycznym wyborem jest
pryncypialne odrzucenie przekonania, że możliwe jest „taktyczne”
wykorzystanie Pierścienia Władzy.
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Wolność słowa
i prawo do nienawiści

Kwestia wolności słowa jest do pewnego stopnia kwestią kontekstową.
Skierowanie pod czyimś adresem jednoznacznie i poważnie brzmiącej
groźby agresji może być uznane za wiarygodną zapowiedź rzeczywistej agresji, a tym samym za coś, co daje podstawę do działań samoobronnych. Kwestią kontekstową i nieostrą jest jednak to, co w danych
okolicznościach miejsca i czasu można uznać za jednoznaczność
i powagę groźby. Wyrażenie jej na przykład w ramach twórczości
artystycznej znacznie, jeśli nie definitywnie, redukuje jej ciężar gatunkowy, gdyż twórczość artystyczna posługuje się metaforą, a metafora
z definicji wyklucza jednoznaczność.
Można natomiast z całą pewnością stwierdzić, że z tego typu
jednoznacznymi groźbami nie ma nic wspólnego tak zwana mowa
nienawiści, ponieważ można nienawidzić innych – jak również tę nienawiść wyrażać – nie zagrażając jednocześnie ich życiu, zdrowiu,
czy własności. Jeśli uznać, że zabronione mogą być wyłącznie tego
rodzaju działania obiektywnie niemoralne, które wikłają działającego
w sprzeczności logiczne bądź godzą w jakiś sposób w swobodną
ekspresję natury ludzkiej (a więc naruszają tak zwane prawo naturalne), wówczas trzeba przyjąć do wiadomości, że każdy ma prawo
w pokojowy sposób nienawidzić drugiego i nienawiść tę wyrażać.
Ponadto, wyjątkowo naiwną i szkodliwą w swojej naiwności mrzonką
jest przypuszczenie, że tego rodzaju nienawiść można wykorzenić
przy pomocy zinstytucjonalizowanej przemocy i przymusu w postaci
sankcji prawnych. Nienawiść można skutecznie wykorzeniać przy
pomocy perswazji, racjonalnej argumentacji i rozsądnie wyrażanego
współczucia, ale warunkiem świadomości tego faktu oraz możliwości
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jego efektywnego wykorzystywania jest odrzucenie etatystycznej ułudy,
jakoby można było prawnie ustanowić przyzwoitość lub przynajmniej
wzajemną tolerancję w relacjach międzyludzkich.
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Szacunek dla wolności
a agresja werbalna

Pojawia się czasem zarzut, że zwolennicy szeroko rozumianych idei
wolnościowych wykazują w dyskusjach duży stopień agresji werbalnej,
co zdaje się kolidować z ich deklarowanym bezwarunkowym poszanowaniem zasady nieagresji.
Zarzut ten wydaje mi się o tyle jałowy, o ile duży stopień agresji
werbalnej wykazują pewne grupy zwolenników wszelkiego rodzaju
idei. Jest on jednocześnie o tyle słuszny w odniesieniu do zwolenników
wszelkiego rodzaju idei, o ile każdy powinien konsekwentnie szlifować
umiejętność nieulegania emocjom w dyskusji.
Jednocześnie wydaje mi się jednak, że w takim stopniu, w jakim
agresję werbalną można usprawiedliwiać zaistniałymi pozawerbalnymi
okolicznościami, zwolennicy szeroko rozumianych idei wolnościowych
są usprawiedliwieni najbardziej. Konkretniej rzecz ujmując, jeśli ktoś
z jednej strony pryncypialnie trzyma się zasady nieagresji, a z drugiej
strony żyje w otoczeniu, w którym zasada ta jest regularnie wobec
niego łamana, a zastępy nadwornych gadających głów dzień w dzień
protekcjonalnie trajkoczą mu nad uchem, że to żadna agresja, tylko
„ponoszenie wspólnych kosztów”, „konieczność wywiązywania się
z umowy społecznej”, itp., to trudno się dziwić temu, że ktoś taki rekompensuje sobie czasem konsekwentne wstrzymywanie się od agresji
właściwej (fizycznej) pofolgowaniem agresji werbalnej.
Jest to dość intuicyjny mechanizm przywracania stanu równowagi
psychicznej, i o ile nie popieram dawania mu upustu, o tyle jeszcze
bardziej nie popieram tezy, że dawanie mu upustu jest dyskwalifikującym defektem charakteru, w obliczu którego pryncypialne trzymanie
się zasady nieagresji staje się pustym hasłem. Trzeba pamiętać, że
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pryncypialne trzymanie się tej zasady nie wymaga od nikogo bycia
erystycznym mistrzem zen (choć warto oczywiście do takiej postawy
dążyć), a wręcz w sporym stopniu tłumaczy uleganie na tym polu
słabości woli. Uległszy, trzeba nad nią pracować, ale nie można się
za to oskarżać ani pozwalać na to innym.
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Wolność słowa, jakość słowa
i ideologiczny szum

W dobie Internetu wolność słowa jest nieusuwalnym faktem. Nie oznacza to, że ktoś, kto jest wyjątkowo nieostrożny w formułowaniu wyjątkowo prowokacyjnych opinii, nie może czasem stać się kozłem ofiarnym,
na którym skupi się szczególna uwaga któregoś z monopolistycznych
aparatów opresji, ale oznacza to, że każdy pogląd, który ktoś chce
wyrazić, może zostać wyrażony, dostrzeżony i zapamiętany. Wynika
z tego między innymi, że w dobie Internetu każdy członek tak zwanej
klasy rządzącej może być bezustannie i bezpardonowo wyszydzany,
a każdy ideologiczny fetysz bezustannie i bezpardonowo mieszany
z błotem.
Ci, którzy aspirują do bycia członkami tak zwanej klasy rządzącej
i do wykorzystywania tego rodzaju ideologicznych fetyszy w celu bałamucenia społeczeństwa, na ogół zdają sobie z powyższego sprawę.
W związku z tym ich obecnym głównym celem w sferze propagandy
nie jest uprawianie realnej ideologicznej cenzury – bo to jest rzecz dziś
niemożliwa – ale wciąganie jak najszerszych grup społecznych w bezproduktywne, intelektualnie wyjaławiające połajanki na tak zwanych
mediach społecznościowych, uprawiane rzekomo w celu „obrony honoru” wspomnianych wyżej fetyszy i ich politycznych chwalców. W ten
sposób nie tyle zamyka się usta wyrazicielom politycznie niewygodnych
opinii – na przykład opinii konsekwentnie libertariańskich i antytrybalistycznych – co sprawia się, że owe opinie toną w permanentnym
trybalistycznym rozemocjonowaniu i rozwrzeszczeniu, co skutecznie
neutralizuje jakikolwiek ich odbiór.
Innymi słowy, wyraziciele tego rodzaju opinii nie mogą dziś poprzestać wyłącznie na podkreślaniu wagi wolności słowa, ani też na uży29

waniu owej wolności w celu regularnego przekłuwania ideologicznych
balonów nadmuchiwanych przez tak zwaną klasę rządzącą. Muszą
oni również podkreślać, że wolność słowa – jak każda inna wolność
– jest wyjątkowo cenną wartością, która, aby taką pozostała, musi być
używana w sposób wstrzemięźliwy, precyzyjny i umiejętny, niedający
się absorbować politycznej pianie ani kulturowemu infantylizmowi. Jeśli
bowiem będzie się marnotrawiło jej potencjał, a nie wykorzystywało
go w jakościowo najlepszy sposób, to szybko się okaże, że tego rodzaju marnotrawstwo służy wrogom wolności słowa – i każdej innej
wolności – niewiele gorzej niż represyjna cenzura.
Podsumowując, należy pamiętać, że wolność słowa – jak każda inna
wolność – szybko traci swoją intelektualną, moralną i duchową siłę, jeśli
nie towarzyszy jej stosowna odpowiedzialność. Pamiętając zaś o tym,
i chcąc dbać o jakość swojej wolności, należy konsekwentnie dążyć
do tego, aby ową odpowiedzialność w sobie wykształcić.
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Wolność osobista
a społeczna różnorodność

Wśród niektórych deklaratywnych zwolenników wolności osobistej
i własności prywatnej regularnie pojawia się stwierdzenie, jakoby
pokojowy porządek społeczny sprzyjający powyższym wartościom
wymagał jednorodności kulturowej, językowej, religijnej i obyczajowej.
Tymczasem tego rodzaju stwierdzenie stanowi natywistyczno-kolektywistyczne odrzucenie fundamentu tradycji klasycznego liberalizmu, jakim
jest świadomość, że szacunek dla wolności osobistej i własności prywatnej jest właśnie tym, co umożliwia pokojowe współżycie i pokojową
współpracę osób reprezentujących różne tradycje, kultury i religie. Cała
teoria i historia klasycznego liberalizmu jest tego świadectwem – im
silniej zinternalizowane na danym obszarze były wartości klasycznie
liberalne, w tym większym stopniu był to obszar wieloetniczny, wielokulturowy, wielojęzyczny i wieloreligijny.
Bardzo wymowne jest tu choćby to, co pisał Wolter o XVIII-wiecznej
giełdzie londyńskiej, gdzie chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi spotykali
się, by wspólnie praktykować „religię przedsiębiorczości”, a następnie rozchodzili się do swoich kościołów, meczetów i synagog, często
znajdujących się w tej samej dzielnicy. Jeszcze bardziej wymowna jest
tu historia USA – kraju, który w okresie swojej największej świetności
w największym stopniu ucieleśniał kulturę klasycznego liberalizmu,
i który – nieprzypadkowo – swój dobrobyt zbudował dzięki wysiłkowi
imigrantów ze wszystkich kontynentów, kultur i grup etnicznych.
Warto wreszcie przypomnieć sobie w tym kontekście, co pisał Ludwig von Mises o kanonie wartości klasycznych liberałów i libertarian:
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Ostatecznym ideałem, jaki przyświeca liberalizmowi, jest doskonała współpraca całej ludzkości, dokonująca się pokojowo i bez
tarć. Myślenie liberalne zawsze ma na uwadze cały rodzaj ludzki,
a nie tylko jego części. Nie zatrzymuje się na ograniczonych
grupach; nie kończy się na krańcu wioski, prowincji, państwa
czy kontynentu. Myślenie to jest kosmopolityczne i ekumeniczne:
obejmuje wszystkich ludzi i cały świat. W tym sensie liberalizm
jest humanizmem, a liberał – obywatel świata – kosmopolitą1.
Klasyczny liberalizm oraz jego konsekwentna, współczesna wersja
– libertarianizm – to tylko tyle i aż tyle: metodologiczny indywidualizm,
pryncypialny, a nie wybiórczy szacunek dla zasady nieagresji, i budowanie wspólnoty uniwersalnych idei, a nie etno-kolektywizm i wynikające z niego postrzeganie zjawiska interakcji społecznych przez pryzmat
fałszywej, z gruntu antyliberalnej dychotomii pod tytułem „wzajemna
izolacja albo konflikt”.

1 Ludwig von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2009, s. 146.
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Demokracja a monarchia,
czyli wybór między dżumą a cholerą

W pewnej części szeroko rozumianych polskich środowisk okołowolnościowych pokutuje wciąż przekonanie, że – z dwojga złego – w kontekście tworzenia atmosfery sprzyjającej swobodzie działania monarchia
dziedziczna wypada stosunkowo korzystniej w porównaniu do demokracji (na ogół pojawia się w tym kontekście przykład Liechtensteinu).
Jest to opinia niebezpodstawna – najczęściej opiera się ona na
argumencie z preferencji czasowej, mówiącym, że monarcha, w przeciwieństwie do demokratycznego zarządcy, ma możliwość poświęcania
doraźnego przychodu podatkowego na rzecz zwiększania wartości
kapitałowej posiadanych przez siebie aktywów (w tym monopolistycznego przywileju ściągania danin), co stwarza pewną szansę na to,
że będzie on eksploatował kontrolowane przez siebie społeczeństwo
w stopniu stosunkowo mniejszym niż demokratyczny zarządca, tym
samym zachowując się nie jak krótkowzroczny pirat korporacyjny, tylko
jak dalekowzroczny inwestor.
Jakkolwiek jest to argument spójny i logiczny, większość używających
go osób – być może w ramach naturalnego, przekornego sprzeciwu wobec świeckiego bożka współczesności, jakim jest demokracja
– nie dostrzega, że istnieją równie spójne i logiczne argumenty na
rzecz konkluzji przeciwnej. Jeden z nich mówi na przykład, że jako
że monarcha ze swoją świtą jest przeważnie tańszy w utrzymaniu
niż rozdęta demokratyczna biurokracja, tego pierwszego są w stanie
zaspokoić daniny zbierane od członków nawet bardzo gospodarczo
zacofanego społeczeństwa – innymi słowy, w przeciwieństwie do
przedstawicieli demokratycznej biurokracji, to właśnie on może nie
mieć żadnego ekonomicznie uzasadnionego powodu, żeby eksplo33

atować społeczeństwo w na tyle niewielkim stopniu, by umożliwić mu
stosunkowo swobodny rozwój i bogacenie się. Ponadto monarcha
ma w stosunku do demokratycznych zarządców więcej do stracenia
w przypadku wykształcenia się w społeczeństwie silnej klasy średniej,
która – ośmielona swoją rosnącą zamożnością – mogłaby zażądać
współudziału we władzy, a tym samym faktycznej likwidacji większości
monarchicznych przywilejów.
Powyższe argumenty nie tyle dowodzą, że w omawianym kontekście to jednak demokracja pozostaje mniejszym złem, co sugerują, że
spór o to, który z wyżej wymienionych etatystycznych ustrojów jest
stosunkowo mniej szkodliwy dla wolności działania jest sporem jałowym w odniesieniu do kwestii tego, jak w konkretnych okolicznościach
miejsca i czasu poszerzać zakres tej wolności. Innymi słowy, praktyczne
działania mające na celu zmniejszanie (i docelową eliminację) etatyzmu
nie powinny zakładać, że zamiana jednego rodzaju etatyzmu na inny
jego rodzaj w sposób logicznie konieczny zmniejszanie to ułatwią.
PS. W podobnym duchu kilkukrotnie wypowiadał się już w tym temacie Jacek Sierpiński, myślę jednak, że warto od czasu do czasu do niego
wracać, bo dość triumfalistyczne, a nie do końca w swoim triumfalizmie
przemyślane inklinacje promonarchistyczne są wciąż w pewnej części
szeroko rozumianych polskich środowisk okołowolnościowych obecne.
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Imperatyw kontroli

Centralną zagadką etatyzmu, a tym samym najpoważniejszym intelektualnym wyzwaniem, jakie stoi przed każdym przyjacielem wolności,
jest kwestia streszczająca się w pytaniu: dlaczego etatyzm bezspornie
zawładnął światem, skoro jest to stanowisko zarówno niemoralne,
oparte na niemożliwej do uzasadnienia przemocy, jak i ekonomicznie
niewydajne?
Na to pytanie istnieje wiele odpowiedzi pomysłowych, ale nieadekwatnych. Odnosząc się do kilku z nich, w tekście niniejszym chciałbym
naszkicować pewną nową perspektywę, która, być może, pozwoli
rzucić choć mdłe światło na kilka odnośnych, a dotychczas niewyjaśnionych zagadnień.
Jedną ze zbyt prostych i zdecydowanie niewystarczających jest
odpowiedź wskazująca na rolę aparatu propagandy, w tym koncesjonowanych mediów oraz upaństwowionego szkolnictwa. Owszem,
rzeczony aparat pełni rolę ważną w ugruntowywaniu etatyzmu w świadomości społecznej oraz neutralizowaniu alternatyw poprzez psucie
i bakierowanie pojęć, ale nie wyjaśnia swojej własnej żywotności.
Dlaczego wielkie masy ludzkie pozwoliły stosunkowo niedużej grupie
o mentalności despotyczno-pasożytniczej na założenie sobie tego rodzaju ideologicznego kagańca? Po istotach będących z natury rzeczy
niezależnymi podmiotami można by przecież oczekiwać większego
oporu. Innymi słowy, można by oczekiwać, że etatyzm i przywiązanie do ładu naturalnego rozprzestrzenią się w świecie w co najmniej
równych proporcjach.
Nieprzekonująca jest też odpowiedź, zgodnie z którą agresja i przemoc stanowią zawsze ścieżkę szybszą, łatwiejszą i korzystniejszą.
Może szybszą, ale niekoniecznie mniej ryzykowną. Może łatwiejszą
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i korzystniejszą, ale tylko w krótkiej perspektywie. Agresor może czerpać niezaprzeczalne zyski z agresji, ale niewątpliwe straty przyniesie
mu zantagonizowanie całego otoczenia. Innymi słowy, optymalnym
środowiskiem nie jest dla niego dżungla, w której każdy czyha na
każdego, nawet wśród członków tej samej grupy rozbójniczej. Wierzący w mit Hobbesowski odpowiedzieliby, że właśnie to jest powodem
tryumfu etatyzmu – dżunglę zastępuje wymuszony pałką i łańcuchem
ład. Bardziej wyrobieni wiedzą jednak, że scedowanie możliwości
inicjacji przemocy w ręce monopolu nie tylko nie likwiduje dżungli,
ale też pogłębia panującą w niej dzikość i brutalność – bo oto z plemienia drapieżników wyłaniani są arcy-drapieżnicy, rugujący wszelkie
możliwości naturalnej obrony poprzez rozbrojenie swych poddanych,
a także obciążający tychże poddanych kosztami wszystkich swych
agresywnych działań. Inną sprawą jest to, że również pomniejsi, „prywatni” agresorzy w dalszym ciągu prosperują w etatystycznej dżungli, gdyż ich liczna obecność w społeczeństwie jest dla rządzących
agresorów głównym pretekstem dla nakładania na swych poddanych
coraz większych danin (przeznaczanych – nie trzeba dodawać – na
„wzmacnianie bezpieczeństwa” i „walkę z przestępczością”).
Dlaczego zatem żyjemy w etatystycznej puszczy, wyrosłej na glebie,
mówiąc całkowicie literalnie, „najgorszego z możliwych ustrojów”?
Nie powinno budzić zastrzeżeń twierdzenie, że szacunek dla praw
własności, swobodna konkurencja oraz malejąca preferencja czasowa,
pociągająca za sobą budowanie struktury kapitałowej, będą w ujęciu
długofalowym służyły wszystkim, włączając jednostki o umysłowości
pasożytniczej i kryminalnej. Dlatego nawet ci ostatni nie powinni mieć
interesu w dławieniu powyższych zjawisk w zarodku, co jednak odbywało się przez wieki, z drobnymi tylko w skali historycznej przerwami.
Co więcej, nawet w gruncie rzeczy samolubne i niezorientowane masy
powinny zachowywać świadomość, iż minimum uczciwej pracy w systemie swobody działania zapewni im w nie natychmiastowej, ale też nie
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bardzo odległej perspektywie dobrobyt wielokrotnie przekraczający
to, na co mogą liczyć wskutek stworzenia wielkoskalowych systemów
redystrybucyjnych, czyli wskutek gremialnego zaproszenia do podziału
(rzadkich i szybko wyczerpujących się) łupów. Nie jest wreszcie tak,
że w wyżej wspomnianych masach drzemie zła wola, czynna chęć
szkodzenia drugiemu i rutynowego podstawiania mu nogi – skąd zatem
tak rozpowszechnione wśród zasadniczo niezdeprawowanych osób
poparcie dla etatyzmu?
Na ławie oskarżonych, obok sobkowskiej natury ludzkiej, propagandowego tumanienia, „życiowej krótkowzroczności” oraz szeroko
rozpowszechnionej, a rzekomo nieuleczalnej ekonomicznej ignorancji
(których winę sam uważam tylko za częściową, a nawet niekonieczną),
chciałbym posadzić kolejnego winowajcę – ten element natury ludzkiej,
który nazwałbym „imperatywem kontroli”. Imperatyw kontroli opisałbym jako naturalną skłonność większości ludzi do wyrażania aprobaty
względem kontrolowania cudzych poczynań oraz do samodzielnego
uprawiania podobnej praktyki. Co ważne, nie musi być to oczywiście
kontrola fizyczna – najczęściej jest to kontrola wizualna czy, szerzej,
informacyjna. Prawdopodobnie najpospolitszymi przykładami rzeczonego zjawiska są wścibstwo i plotkarstwo. Wielkie rzesze ludzkie lubią
zaglądać w cudze żywota – zarówno w te należące do znajdujących
się za miedzą sąsiadów, jak i w te należące do „osób publicznych”
i ikon kultury masowej. Dla imperatywu kontroli znamienne jest to, że
podległe mu osoby w coraz mniejszym stopniu zajmują się sobą i tym,
co wystarczałoby do zaspokojenia ich własnych potrzeb, a w coraz
większym stopniu tym, jakie potrzeby – i jakie możliwości ich zaspokojenia – znajdują się w zasięgu innych. Nie jest to więc zjawisko,
które powinniśmy wiązać ze wspomnianym wcześniej egoizmem, gdyż
wzorcowy egoista nie dba o życie innych i nie interesuje się nim, toteż
wcale nie musi wykazywać jakichkolwiek zapędów kontrolerskich.
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Jak słusznie wskazał w Mentalności antykapitalistycznej Ludwig
von Mises, podstawowym źródłem tego, co nazwałem imperatywem
kontroli jest zazdrość i zawiść, nierzadko połączona z obłudną racjonalizacją, zgodnie z którą lepsza pozycja jednych wynika z oszukańczego zawłaszczenia sobie tego, co (z bliżej nieokreślonych powodów)
należało się drugim. Siła rzeczonej racjonalizacji jest często tak wielka,
że racjonalizujący istotnie zaczynają wierzyć, że wyższy poziom życia
innych nie jest zasłużoną nagrodą za pracowitość i przedsiębiorczość,
albo nawet efektem pomyślnego losu, lecz nieuczciwie zdobytym przywilejem, który powinien być udziałem wszystkich. Apetyt rośnie w miarę
jedzenia, zwłaszcza, gdy to inni jedzą, a my oblizujemy się za szybą
restauracji.
Ale – mimo wszystko – nawet najbardziej pokrętna i dwulicowa
racjonalizacja nie jest zazwyczaj w stanie zlikwidować w danej osobie
poczucia, że odebranie „uprzywilejowanym” ich własności przemocą
byłoby rzeczą bądź to nikczemną i nielicującą z ludzką godnością,
bądź to rzeczą niebezpieczną i grożącą społecznym ostracyzmem.
Dlatego kontrolę wizualną czy informacyjną najłatwiej przekształcić
w kontrolę fizyczną cedując zadanie jej stworzenia na siły zewnętrzne,
najlepiej działające z ramienia bytu bezosobowego i de facto bezpańskiego. Żadne inne instytucje nie nadają się lepiej do podobnej cesji,
niż instytucje demokracji przedstawicielskiej. Pozwalają one zawistnej
i pożądliwej jednostce zlać swoją własną zawiść i pożądliwość z tą
wyrażaną przez miliony innych, a następnie wykuć z niej system redystrybucyjny rękami tych, których nie można już nazwać rabusiami
wynajętymi przez Leniwieckiego celem zagrabienia zasobów Skrzętnickiego, tylko egzekutorami Woli Ludu. I wówczas znikają wszelkie
wyrzuty sumienia czy strach przez ostracyzmem – czynami rozbójniczymi i grabieżczymi (zwanymi odtąd czynami naprawczymi) nie kala
się już żadna konkretna osoba, a jedynie wielki, kolektywny byt urojony,
którego cieleśni przedstawiciele są już wyłącznie narzędziami spra38

wiedliwości dziejowej. Procesu dopełnia daleko posunięta rytualizacja
działań rzeczonego bytu oraz towarzysząca jej neosemantyzacja, które
sprawiają, że jednoznaczna identyfikacja agresji, przemocy, przymusu,
złodziejstwa i zniewolenia (a co dopiero likwidacja tych zjawisk) staje
się nieporównanie trudniejsza, niż wcześniej.
W tym miejscu należy zadać pytanie: skąd bierze się wspomniana
zazdrość, zawiść i skłonność do porównywania się z innymi, powiązana z pragnieniem położenia ręki na cudzej własności? To oczywiście
wielkie i trudne pytanie. Być może rolę grają tu względy ewolucyjne
– dostrzeżenie, iż inni cieszą się wyższym poziomem życia, a tym
samym większymi szansami na pomyślne przekazanie swych genów
w przyszłość, w wielu budzi naturalną ochotę, aby w najdogodniejszy
sposób zdobyć podobne szanse, choćby nawet przez siłowe odebranie ich innym. Możliwe też, że pewne znaczenie ma w tym kontekście
zmysł terytorialny, podpowiadający, że lepiej wyposażone „terytorium”
sąsiada stwarza potencjalne zagrożenie dla naszego własnego, które,
będąc dużo uboższym, zostałoby niechybnie wchłonięte w razie ewentualnej konfrontacji. A może przyczyny powinniśmy upatrywać raczej
w naszym szczególnym statusie bytów obdarzonych wolą, ambicją
i miłością własną? Takie wyjaśnienie zdaje się sugerować opowieść
o grzechu pierworodnym: pamiętajmy, że Ewa zerwała zakazany
owoc celem pofolgowania swej informacyjnej zaborczości, nie mogąc
znieść myśli, że Pan Bóg wie coś, czego nie wie ona sama i jej mąż.
Imperatyw kontroli zdaje się być zatem najstarszą i najgroźniejszą
przywarą człowieka.
Na koniec warto jednak zastanowić się, co mogłoby doprowadzić
do uniwersalnego zaniknięcia tej przywary. Bo to, że możliwy jest jej
zanik w skali jednostkowej czy nawet grupowej, nie ulega jakiejkolwiek
wątpliwości – zwolennikami wolności i członkami stronnictw wolnościowych stajemy się przecież właśnie w wyniku zwalczenia w sobie
rzeczonej słabości. Jedna, optymistyczna odpowiedź mogłaby brzmieć:
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rozwiązaniem jest edukacja, rzetelna i niezanieczyszczona etatystyczną indoktrynacją. Taka, jaką w coraz większej skali i w coraz większym
zakresie oferuje Internet, bezgraniczny obszar informacyjnej swobody,
nie znający widma akredytacji i cenzury. Ja jednak, o ile jestem jak
najlepszej myśli co do rosnącego i intelektualnie zbawczego wpływu
globalnej sieci, nie wierzę, że edukacja jest w stanie masowo unicestwić
to, co zakodowane jest w ludzkiej naturze. Nie wszyscy rodzimy się
z potencjałem zrozumienia pewnych rzeczy, i obawiam się, że tego
nie jest w stanie zmienić nic.
Myślę za to, że zagładę imperatywu kontroli przyniesie ostatecznie
dalszy rozwój technologii obronnej. Dysponujemy już dziś zarówno
technologiami totalnego zniszczenia (broń jądrowa), jak i pewnymi
sposobami obrony przed totalnym zniszczeniem (wyrzutnie antyrakietowe, schrony atomowe). Nie dysponujemy wciąż natomiast skutecznymi
metodami obrony osobistej, jednostkowej. Feralna zasada nec Hercules
contra plures wciąż sprawia, że pokojowo nastawiona jednostka nie
jest w stanie efektywnie przeciwstawić się zmasowanemu naporowi
etatystycznego aparatu przemocy. Wyobraźmy sobie jednak, czerpiąc
przykłady choćby z najbardziej przechodzonych scenariuszy fantastyczno-naukowych, że wynaleziony zostaje wytwornik osobistego pola
ochronnego, nieprzenikalnego dla jakichkolwiek znanych człowiekowi
sił (na myśl przychodzi monolit z Odysei Kosmicznej 2001, ale również eksperymenty Nikoli Tesli). Choć na dziś dzień fikcyjny, nie jest to
scenariusz logicznie niemożliwy. Rozpowszechnienie się takiego wynalazku doprowadziłoby de facto do ostatecznego zaniku wykonalności
rozwiązań przemocowych, tak jak rozpowszechnienie się Internetu
doprowadziło do zaniku wykonalności rozwiązań cenzorskich. Jedynymi alternatywami stałyby się wówczas: zabarykadowanie się w swej
niezniszczalnej skorupie i powrót do siermiężnej samowystarczalności
albo dobrowolna i kontraktowa kooperacja, oparta na podziale pracy,
swobodnej konkurencji i nieskrępowanej przedsiębiorczości. To nato40

miast, jaki kształt nadaliby owemu systemowi dobrowolnej współpracy
zwolennicy alternatywy drugiej, pozostaje kwestią otwartą – kluczową
zmianą byłoby to, że imperatyw kontroli nie zostałby może wyrugowany z natury ludzkiej, ale stałby się w ogromnej mierze bezsilny, i czczym
wysiłkiem byłyby dalsze próby kultywowania opartych na nim praktyk.
Pesymistyczna odpowiedź do powyższego scenariusza mogłaby
brzmieć: globalny woluntaryzm trwałby tak długo, jak długo po jednym
rewolucyjnym wynalazku nie pojawiłby się kolejny, niwelujący działanie pierwszego. Jak powyżej – taki rozwój wydarzeń również nie jest
logicznie niemożliwy. Ale nawet mając na uwadze rozmaite czarne
prognozy nie powinniśmy zapominać, że ostateczny ton powyższych
spekulacji jest pozytywny – wyłaniający się z nich wniosek brzmi bowiem: „logika nie protestuje, a doświadczenie historyczne jest wręcz
przychylne tezie, że owoce ludzkiego rozumu są nieraz w stanie wziąć
w ryzy owoce ludzkich przywar”. I z tym pozytywnym wnioskiem
chciałbym pozostawić wszystkich przyjaciół wolności.

41

Wolność, kultura,
infantylizm i dojrzałość

Nawet największa wartość ma na tym niedoskonałym świecie swoją
ciemną, a przynajmniej szarawą stronę. W związku z tym na przykład
wolność i dobrobyt potrafi wzmagać kulturowy i osobowościowy infantylizm spod znaku mody, urody, tabloidu, dyskoteki, libacji, narcyzmu
i ogólnej bezmyślnej wesołkowatości.
Niektórzy mogą się na to w zrozumiały sposób boczyć. Niektórzy
mogą nawet przejść od boczenia się do promowania bardziej angażujących rozum i ducha sposobów spędzania czasu. Nikomu nie powinno
jednak nawet przejść przez myśl, że dopuszczalnym narzędziem tego
rodzaju promocji mogłoby być celowe ograniczenie rzekomego „nadmiaru” wolności i dobrobytu.
Bo o ile, co zostało już wyżej uznane, wolność i dobrobyt rzeczywiście potrafi wzmagać tego rodzaju infantylizm, to jakiekolwiek ograniczenia wolności i dobrobytu nie wzmagają kulturowej i osobowościowej
dojrzałości, tylko infantylizm znacznie gorszego rodzaju – infantylizm
spod znaku wiary w „opatrznościowych mężów stanu” i oczyszczającą
moc zbiorowej przemocy, pensjonarskiej egzaltacji nad „prawdziwymi mężczyznami” i „cnotliwymi panienkami”, koturnowego moralizatorstwa, kiczu propagandowych broszurek, i ogłupiającej gotowości
„poświęcenia się w imię Wielkich Spraw”, a więc różnego rodzaju
wielkich kolektywnych fikcji.
O ile wydobycie się z pierwszego z wyżej opisanych rodzajów
infantylizmu jest na ogół wyłącznie kwestią czasu, o tyle wydobycie
się z drugiego z nich jest zazwyczaj kwestią długiej, mozolnej walki
o odzyskanie tej wolności i dobrobytu, które wcześniej próbowali „rozsądnie ograniczać” różni samozwańczy strażnicy rozumu i moralności,
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okazujący się w rzeczywistości rzecznikami bezmyślności, konformizmu
i moralnego kiczu, wiedzącymi co prawda, że wolność i dobrobyt nie są
bezpośrednim źródłem jakiegokolwiek intelektualnego czy moralnego
przymiotu, ale nie wiedzącymi, że są one jednakowoż ich warunkiem
koniecznym.
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Problem działania zbiorowego
a cicha siła idei

Główną przeszkodą na drodze skutecznego przeciwstawiania się
zakusom instytucjonalnych aparatów opresji jest tak zwany problem
działania zbiorowego – nawet jeśli większość społeczeństwa życzyłaby sobie w danej kwestii zwiększenia zakresu swobody działania, to
na ogół nie przeciwstawi się ona czynnie danemu instytucjonalnemu
aparatowi opresji, gdyż poszczególni członkowie owej większości będą
się bać tego, że inni jej członkowie postanowią przyjąć rolę gapowiczów, łamiąc tym samym jednolity front czynnego oporu i gwarantując
jego pacyfikację.
Jakkolwiek niefortunne na poziomie rezultatów zbiorowych, jest to
niemniej podejście racjonalne na poziomie jednostkowym, wynikające
z poprawnego zarządzania ryzykiem – kibicując biernie „wolnościowej
rewolucji” można (rzadko) zyskać bardzo wiele nie ryzykując jednocześnie niczym, podczas gdy angażując się w nią czynnie można
(często) stracić bardzo wiele nie mając jednocześnie dużych szans na
spektakularny sukces.
Na szczęście to, jak problematyczny jest w danej sytuacji problem
działania zbiorowego jest pochodną skali świadomej ideowej akceptacji dla danego zestawu wartości. Innymi słowy, jeśli najodważniejsi
działacze na rzecz wolności osobistej (na przykład przedsiębiorcy
tworzący platformy do łatwego szarostrefowego obrotu różnymi dobrami i usługami, insiderzy „odtajniający” plany i działania instytucjonalnych aparatów opresji, itp.) będą mieli świadomość znacznego
społecznego poparcia dla swoich działań, wówczas tym chętniej będą
się oni angażować w tego rodzaju działania, wiedząc, że jakikolwiek
atak odwetowy przeciwko nim spotka się ze stanowczym potępieniem
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społecznym, wyraźnie podłamującym legitymację atakujących, co
zmniejsza prawdopodobieństwo tego rodzaju ataków.
Kluczowe jest w tym kontekście to, że wyrażanie stanowczego ideowego poparcia dla tego rodzaju odważnych, czynnych działań na
rzecz wolności nie jest, w przeciwieństwie do owych działań, obciążone problemem działania zbiorowego. Jest to naturalna konsekwencja
stanu, w którym instytucjonalne aparaty opresji utraciły już legitymację
w takim stopniu, że są wciąż w stanie pacyfikować wiele czynów, ale
nie są już w stanie pacyfikować niemal żadnych słów.
Innymi słowy, najlepszym i najtańszym sposobem, w jaki zwolennik
szeroko rozumianych wartości liberalnych i libertariańskich jest w stanie
skutecznie sprzyjać konsekwentnemu wdrażaniu owych wartości, jest
niekrycie się z byciem ich zwolennikiem – podkreślanie przy każdej
stosownej okazji, że uważa on wolność osobistą za najwyższą wartość
społeczną, a własność prywatną za jej kluczowy przejaw w świecie
ekonomicznie rzadkich dóbr, że traktuje on „władzę polityczną” pod
każdą postacią jako immanentnie niemoralny, siermiężny przeżytek,
że całkowicie odrzuca on plemienne mity „umowy społecznej” i „interesu narodowego”, że w pełni sprzyja on falom przedsiębiorczej
„kreatywnej destrukcji” rozsadzającej wszelkiego rodzaju biurokratyczne „regulacje” i zastępującej je zdroworozsądkowymi regułami
pokojowej, rynkowej współpracy, i tak dalej. Mamy ogromne szczęście
żyć w czasach, w których w większości miejsc świata tego rodzaju ideowe deklaracje nie grożą już żadnymi represjami, za to uczynienie ich
społeczną normą jest w stanie znacząco pomóc w uniknięciu represji
tym, którzy podejmują ryzykowne działania mające na celu praktyczne wdrożenie owych idei, a tym samym najpełniejszą realizację ich
produktywnego, cywilizacyjnego potencjału.
Podsumowując, słowa są tanie, ale przy wsparciu stosownych idei
mogą mimo wszystko stać się znaczące.
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Czym nie jest wolny rynek,
a o czym powinni wiedzieć jego zwolennicy

Wyobrażenia wielu samozwańczych zwolenników wolnego rynku na
temat tego, czym ów wolny rynek jest, są częstokroć równie osobliwe,
co podobne wyobrażenia jego samozwańczych przeciwników. Warto
więc jak najczęściej przypominać, że wolny rynek to nie:
1. Walka z międzynarodowymi korporacjami jako podmiotami rzekomo
immanentnie „betonującymi” wolny rynek – wolnorynkowa przedsiębiorczość od zawsze polegała w dużej mierze na „startupowych”
Dawidach rzucających wyzwania korporacyjnym Goliatom. Jeśli ktoś
twierdzi, że jest to dziś niemożliwe, to jest to najlepszy dowód na to, że
nie nadaje się na przedsiębiorcę, czyli kogoś, kto nie boi się robić tego,
czego w opinii innych zrobić się nie da. Istotnym elementem poglądów
wolnorynkowych jest natomiast walka z usankcjonowanymi prawnie
przywilejami korporacyjnymi – subsydiami, koncesjami, bailoutami,
itp. – mylenie jednego z drugim jest jednak błędem zasadniczym, nie
lepszym od tego, jaki popełnia rzekomy „antyrynkowiec” utożsamiający
wolny rynek z korporacyjnym etatyzmem.
2. Popieranie „rodzimego biznesu”. Wolnorynkowy biznes nie ma być
rodzimy, tylko skuteczny, to znaczy ma zaspokajać potrzeby konsumenta niezależnie od jego przynależności etnicznej czy kulturowej.
Jeśli rodzime jest tandetne, to jego sztuczne, wymuszone forowanie
jest największą krzywdą ekonomiczną i moralną, jaką można mu wyrządzić, krzywdą konserwującą jego tandetę i psującą lokalną kulturę
przedsiębiorczości.
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3. Walka o poddanie „prywatnych banków centralnych” kontroli społeczeństw. Po pierwsze, żaden bank centralny nie jest podmiotem prywatnym (niezależnie od tego, ile teorii spiskowych twierdzi inaczej),
a po drugie, nawet gdyby hipotetyczny bank centralny poddać nacjonalizacji, w żaden istotny sposób nie umniejszyłoby to immanentnie
szkodliwej gospodarczo roli tego rodzaju instytucji.
4. Walka o ograniczenie i większą „regulację” obrotu „spekulacyjnymi
instrumentami pochodnymi”. Spekulacja i instrumenty pochodne pełnią
cały szereg bardzo pozytywnych funkcji gospodarczych – zwiększanie
płynności rynkowej, znaczne zwiększenie możliwości skutecznego
zarządzania ryzykiem, przyśpieszenie korekcji cenowych poprzez
przekłuwanie baniek na rynkach aktywów, i tak dalej. Innymi słowy,
rzekomi „wolnorynkowcy” artykułujący tego rodzaju krytykę mają na
ogół niewiele lepsze rozumienie finansowej strony wolnego rynku, niż
straszący spekulantami komunistyczni propagandyści.
5. Zapatrzenie się na keynesistowskie prestidigitatorstwo, na dzień
dzisiejszy zwłaszcza w wydaniu chińskim (patrz: austriacka teoria
cyklu koniunkturalnego).
6. Przekonanie, że wolnemu rynkowi bardziej sprzyjają rządy autorytarne, zwłaszcza monarchiczne, aniżeli demokratyczne. Owszem,
monarchowie mogą mieć niższą preferencję czasową, niż demokratyczni politycy, ale mogą też odczuwać znacznie większy strach przed
wykształceniem się silnej klasy średniej, a tym samym przed potencjalną
utratą monarchicznych przywilejów. Mogą też dzięki swojej scentralizowanej władzy znacznie skutecznie ograniczać wolność jednostki,
niż może to zrobić z definicji rozproszona i wewnętrznie podzielona
władza demokratyczna. Innymi słowy, niewiele jest równie mało wol-
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norynkowych stwierdzeń jak to, że da się „wziąć społeczeństwo za
mordę i wprowadzić wolny rynek”.
Podsumowując, deklarując się jako zwolennik wolnego rynku, nie
zdobywszy wcześniej gruntownej wiedzy na temat jego natury, szkodzi
się jego rozwojowi, nie zaś mu pomaga. Warto zawsze o tym pamiętać,
ilekroć zapali się w nas pasja do jakiejś idei.
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Efekt Zapadki
i Przyszłość Wolności

Tak zwany efekt zapadki, opisany najpełniej przez Roberta Higgsa2,
to zjawisko polegające na gwałtownym rozroście struktur rządowych
w obliczu sytuacji kryzysowych, oraz na braku redukcji tychże struktur
do dawnego poziomu w okresie pokryzysowym. Dotychczas badane
metodą analizy historycznej, otwiera ono również szerokie – i wciąż
prawdopodobnie nie w pełni wykorzystane – możliwości badawcze
na płaszczyźnie prakseologicznej.
Patrząc wstecz na minione stulecie i na początki obecnego, można
stwierdzić, że okazje do wytworzenia efektu zapadki były prezentem
składanym jednym frakcjom politycznym przez inne – XX-wieczne
początki szeroko zakrojonego etatyzmu w Stanach Zjednoczonych,
których kluczowym punktem było uchwalenie podatku dochodowego
oraz powołanie Fedu, utorowały drogę Wielkiemu Kryzysowi i w konsekwencji Nowemu Ładowi; osłabienia gospodarcze związane z wybuchami wojen legitymizowały w opinii społecznej bezprecedensowo
głębokie i w większości nieodwracalne regulacje; rozpad piramidy
kredytowej budowanej przez ostatnie lata przy udziale Fedu dał asumpt
do prób zwalczania powstałego galimatiasu poprzez jeszcze bardziej
nasilone użycie tych samych etatystycznych środków, które w pierwszej
kolejności doprowadziły do jego zaistnienia.
Efekt zapadki jest więc faktem historycznym, faktem znajdującym
kolejne potwierdzenie na naszych oczach. Czy powinien jednak wypływać z niego pesymistyczny wniosek, że jesteśmy bezradni wobec
2 Robert Higgs, Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government,
Oxford University Press, New York–Oxford 1987.
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pęczniejącego lewiatana? Osobiście odradzałbym utratę nadziei, nie
tylko dlatego, że ta umiera ostatnia, ale też dlatego, że w tym przypadku ma po swojej stronie wiedzę. Efekt zapadki jest obserwacją
historyczną, nie zaś niepodważalnym prawem prakseologii. Istniały
momenty w historii najnowszej, w których etatyzm ulegał zmniejszeniu
i wycofaniu – przykładem mogą tu być zajścia w krajach byłego Bloku
Wschodniego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Pesymista mógłby jednak stwierdzić, że zajścia te były całkowicie zgodne z tym, czego można by oczekiwać po nadzwyczaj przewlekłym
kryzysie trwającym przez całą epokę realnego socjalizmu – etatyzm
co prawda zmalał, ale nie do poziomu sprzed wojen światowych.
Powyższa uwaga powinna zainspirować optymistę do twórczego
rozwinięcia teorii efektu zapadki na bazie prakseologicznej analizy:
jeśli za kryzys można uznać nie tylko stosunkowe i tymczasowe osłabienie w ramach danego reżimu gospodarczego, ale też cały okres
trwania reżimu opartego na szkodliwych gospodarczo fundamentach,
możliwe staje się odmienne speriodyzowanie historii. W dłuższej perspektywie zaś – odwrócenie jej szkodliwych tendencji. Rzecz w tym,
by doprowadzić do uznania za przedłużenie kryzysu również okresu
pozornie pokryzysowego – co jest możliwe przynajmniej o tyle, o ile
wrażenie kryzysowości danego okresu jest wrażeniem subiektywnym
(na przykład mieszkaniec pustelni nie uzna niedoborów prądu czy
benzyny za przejaw kryzysu, i odwrotnie, mieszkaniec Liechtensteinu
uznałby prawdopodobnie za kryzys wykształcenie się w swoim otoczeniu mechanizmów „państwa opiekuńczego”).
Przykładowo, gdyby w Polsce początku lat dziewięćdziesiątych
panowała powszechnie świadomość, że stopniał wyłącznie czubek
etatystycznej góry lodowej, mogłaby wystąpić silna presja na dalszy
(i szybki) demontaż pokomunistycznych molochów oraz znacznie większe poszerzenie obszaru swobody działania. Zamiast przeobrażać
progresję podatkową, można by było się jej pozbyć; zamiast „dyscypli50

nować” politykę monetarną, można by było uwolnić rezerwy kruszcowe
banku centralnego w celu wykupienia nawisu inflacyjnego, a następnie
oprzeć rynki finansowe na fundamencie wolnej bankowości; zamiast
wreszcie sprzedawać „własność” rządową w ramach pokątnych przetargów, można by zwrócić ją pierwotnym właścicielom, lub, w razie
niemożności ich odnalezienia, przekazać udziały z tytułu jej użytkowania indywidualnym pracownikom, którzy dotychczas – jako pracownicy
państwowi – własność tę wytwarzali, konserwowali bądź produktywnie
wykorzystywali. W rezultacie, plan prywatyzacyjny mógłby zostać
wykonany na modłę Rothbardiańską3, a nie Balcerowiczowską.
Innymi słowy, tak długo jak w opinii społecznej istnieje poczucie
kryzysu, jak również przeświadczenie, że kryzys ten jest skutkiem etatyzmu, możliwe powinno być doprowadzanie do implozji kolejnych
form reżimu, z których każda jest bardziej liberalna niż poprzednia,
ale wciąż nie dość liberalna (to znaczy wciąż „kryzysowa”). Taki
model rozwoju wydarzeń stwarza szansę na skurczenie lewiatana do
rozmiarów minimalnych, lub nawet jego całkowitą likwidację (w zależności od tego, które z tych stadiów zostanie uznane przez ogół
społeczeństwa za pokryzysowe, a więc zadowalające). Mamy tu do
czynienia z odwrotnym efektem zapadki, spowodowanym zmianą
w postrzeganiu natury procesów polityczno-gospodarczych – zamiast
widzieć w nich występujące naprzemiennie kryzysy i okresy normalizacji, widzimy w nich nawarstwiające się i piętrzące kryzysy (malejące
czasem co prawda w pewnych wąskich przedziałach czasowych, ale
konsekwentnie rosnące w skali długookresowej).
Pesymista powiedziałby znów, że nic nie wskazuje na to, żeby drugi
z wyżej wymienionych warunków koniecznych do odwrócenia procesu
etatyzacji – to znaczy świadomość, że przyczyną zapaści jest wła3 Murray N. Rothbard, How and How Not To Desocialize, „Review of Austrian Economics” 1992,
nr 1 (6), s. 65–77.
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śnie etatyzm, czy, bardziej konkretnie, „socjalizm monetarny” – mógł
zostać spełniony przez współczesne społeczeństwo amerykańskie.
Inauguracja prezydenta elekta, a tym samym inauguracja „pakietu
stymulacyjnego”, mającego na celu leczenie choroby poprzez zwiększenie dawki wywołującej ją trucizny, zostało przywitane gremialnym
aplauzem i łzami radości. My, w Europie Środkowej – powiedziałby
pesymista – dostaliśmy dwadzieścia lat temu swoją szansę na wywołanie odwrotnego efektu zapadki. Oni, w Ameryce, nie dostaną jej
nawet teraz.
Myślę jednak, że i w obliczu takich spostrzeżeń nie ma powodu do
popadania w defetyzm. Wbrew pozorom, coraz bliższy wydaje się
moment pęknięcia tafli gospodarczych złudzeń.
Po pierwsze, mamy dziś do dyspozycji informacyjny obszar wolności,
w którym rzetelna, logiczna wiedza nie potrzebuje akredytacji ani nie
musi bać się cenzury, zaś jej zakres, zasięg i tempo rozprzestrzeniania
nie znają ograniczeń. Tym obszarem jest Internet. Nie powinniśmy zbyt
pochopnie bagatelizować go jako czegoś, co znamy już od lat i co
stało się medium zupełnie już powszednim. Internet jest wciąż źródłem
informacji mniej wpływowym niż telewizja, radio, czy papierowa prasa, nadto konsolidacja pewnych środowisk i budowa pewnych repozytoriów wiedzy (na przykład tych związanych z austriacką szkołą
ekonomii), jest wciąż zjawiskiem młodym i intensywnie rozwijającym
się – nawet w krótkiej skali istnienia globalnej sieci.
Po drugie, coraz mniejsze jest perswazyjne oddziaływanie tak zwanego autorytetu świata nauki, w tym tej jego (znaczącej!) części, która
od dawna jest w służbie etatyzmu. Jest to wynik starego, dobrego,
sprawdzonego prawa malejącej użyteczności krańcowej – wyższe
wykształcenie jest dziś zjawiskiem masowym, słusznie tracącym aurę
elitarności i intelektualnego prestiżu. Im bardziej sami odnosimy się
ze zdrowym dystansem do własnego wykształcenia, z tym większym
dystansem odnosimy się też do telewizyjnych bądź prasowych „eks52

pertów”, besserwisserów i gadających głów – co jest zjawiskiem jak
najbardziej pozytywnym, świadczącym o samodzielności rozumowania. Ponadto, jak sugerują niektórzy4, już niebawem czeka nas skokowy
rozwój distance learningu, a co za tym idzie – załamanie się kartelu
akademickiego oraz upaństwowionego systemu akredytacji, czego
skutkiem będzie radykalny wzrost szacunku okazywanego wiedzy
niewygodnej dla etatystów.
Po trzecie wreszcie, rosnąca globalnie społeczna niechęć wobec
działań imperialistycznych i mocarstwowych, takich jak amerykańska
agresja na Irak bądź rosyjskie ingerencje w Gruzji czy Czeczenii, może
doprowadzić do nasilenia się dążności secesjonistycznych, również na
obszarach, których mieszkańcy nie wykazywali dotychczas podobnych
roszczeń. Byłoby to zjawisko, które przychylnie powinni przyjąć wszyscy twierdzący, iż polityczne i administracyjne rozdrobnienie sprzyja
wolnej gospodarce, uczciwej konkurencji oraz dyscyplinie monetarnej5.
Reasumując, mimo chmurnych pozorów, przyszłość należy dziś
widzieć w jasnych barwach. Choć kryzys amerykański będzie się
pogłębiał – przy czym ciężko prognozować, jak długo to potrwa
– jego zwieńczeniem winno być poprawne rozpoznanie przyczyn
dolegliwości, a wtedy, być może – jeśli entuzjazm zejdzie się z wiedzą
– będziemy świadkami największego odwrotnego efektu zapadki, jaki
pamięta historia.

4 Gary North, The Coming Breakdown of the Academic Cartel, LewRockwell.com, http://www.
lewrockwell.com/north/north8.html [dostęp: 04.02.2021].
5 Zob. na przykład Murray N. Rothbard, Dekompozycja państwa narodowego, tłum. Przemysław Hankus, Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, https://mises.pl/blog/2014/02/26/
rothbard-dekompozycja-panstwa-narodowego/ [dostęp: 10.01.2021].
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Pięć sposobów skutecznego
działania na rzecz wolności

1. Przedsiębiorczość, czyli najpełniejszy wyraz wolności, polega na
sprycie, pomysłowości i taktycznej przenikliwości. Władza polityczna,
czyli najpełniejsze przeciwieństwo wolności, jest z definicji ociężała,
anachroniczna i zawsze krok do tyłu. W związku z tym ogromnym polem do popisu dla osób posiadających talent przedsiębiorczy – zwłaszcza tam, gdzie jest on połączony z talentem technologicznym – jest
tworzenie rozwiązań umożliwiających obchodzenie strefy wpływów
władzy politycznej, a tym samym jej sterylizację, w tym również podłamanie wiary w jej niezastąpioność. Na tej właśnie zasadzie Bitcoin
powoli sterylizuje władzę banków centralnych, Internet polityczną kontrolę nad przepływem informacji i egzekwowalność „praw własności
intelektualnej”, a organizacje arbitrażowe znaczenie legislacji. Powstawanie wszelkich tego rodzaju rozwiązań pokazuje także, że skuteczna
przedsiębiorczość nie tylko nie potrzebuje politycznej protekcji, ale też
tym lepiej się rozwija, w im wyższym stopniu jest od niej niezależna.
2. Należy przy każdej możliwej okazji promować rzetelną wiedzę
ekonomiczną, opisującą proces, w ramach którego poszczególne jednostki i ich dobrowolne zrzeszenia budują swój dobrobyt na bazie
wolnej wymiany dóbr i usług w warunkach szacunku dla praw własności, nieskrępowanej konkurencji i swobodnie kształtującego się
systemu cenowego. Innymi słowy, nigdy nie za wiele Frédérica Bastiata
i Henry’ego Hazlitta, czy to wśród rodziny, czy wśród przyjaciół, czy
wśród współpracowników. Im powszechniejsza będzie tego rodzaju
wiedza i im oczywistszy będzie płynący z niej przekaz, tym większa
będzie społeczna presja na odzyskiwanie kolejnych obszarów wolności
54

działania rozumianej jako warunek niezbędny zbudowania własnego
dobrobytu.
3. Warto przy każdej możliwej okazji promować poczucie samodzielności, samorządności i przedsiębiorczej inicjatywy w jak najmniejszych,
lokalnych społecznościach. Celem przyświecającym tego rodzaju działaniu jest dążenie do jak największej fragmentaryzacji i decentralizacji
wszelkiego rodzaju struktur politycznych, czego następstwem jest z kolei
możliwość znacznie większej ekonomicznej integracji kontrolowanych
przez nie obszarów. Jest to logiczny wniosek wypływający z faktu, że
im mniejszy jest dany organizm polityczny, w tym mniejszym stopniu
może on sobie pozwolić na drenowanie sił witalnych lokalnej gospodarki i godzenie w jej swobodny rozwój, jak również tym mniejsze ma
ku temu środki. W najbardziej optymistycznym scenariuszu ostatecznym
zwieńczeniem tego rodzaju procesu decentralizacyjnego byłoby powstanie prawdziwie wolnej i prawdziwie globalnej gospodarki złożonej
z setek tysięcy lub nawet milionów niezależnych stref ekonomicznych,
stowarzyszeń sąsiedzkich, miast czarterowych i innych form suwerennych obszarów własnościowych zintegrowanych na bazie wolnego
handlu i globalnego podziału pracy.
4. Warto budować we wszystkich kręgach społecznych, w jakich się
poruszamy, jak najbardziej kosmopolityczny nastrój, podkreślający
moralną nieistotność wszelkich przynależności nie wynikających ze
swobodnego wyboru, w tym na przykład przynależności etnicznych,
i moralną uniwersalność zasad pokojowego międzyludzkiego współżycia, a także wynikające z niego gospodarcze korzyści. Trzeba pamiętać, że prawdopodobnie to właśnie instynktowne przypisywanie
moralnego znaczenia przynależnościom etnicznym jest główną siłą
napędową opresyjnych tworów politycznych zwanych państwami narodowymi, wraz z większością zachodzących między nimi konfliktów
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zbrojnych. Oddelegowanie wszelkich sentymentów związanych z tymi
przynależnościami do kategorii czysto estetycznych byłoby bardzo istotnym krokiem na drodze do uruchomienia opisywanych w poprzednim
punkcie procesów decentralizacyjnych i secesyjnych wraz ze wszystkimi
ich pozytywnymi skutkami.
5. Warto wreszcie, w miarę czasu, chęci i możliwości, angażować się
we wszelkiego rodzaju działalność charytatywną, filantropijną i ogólnie rzecz biorąc społeczną, zwłaszcza jeśli dzięki własnym talentom
przedsiębiorczym jest się w stanie uczynić tę działalność naprawdę
skuteczną. Tego rodzaju przedsięwzięcia stanowią zawsze wymowny
sygnał dla szerszej społeczności, że efektywna pomoc potrzebującym
ma swoje źródło nie w woli władzy politycznej, tylko w oddolnych
staraniach wolnych jednostek i ich dobrowolnych zrzeszeń, których
filantropijna inicjatywa nie ginie nawet w warunkach konfiskaty przez
wspomnianą władzę polityczną znacznej części dostępnych im zasobów. Innymi słowy, jest to sygnał świadczący o tym, że konsekwentne
zmniejszanie wpływów władzy nie tylko zwiększa zakres wolności
działania, ale też zakres naturalnej konsekwencji tej wolności, jaką jest
autentyczna dobroczynność.

Libertarianizm

Libertarianizm
a fałszywe polityczne dychotomie

Libertarianizm obnaża „prawicę” i „lewicę” jako puste semantycznie
etykietki, wykorzystywane przez etatystów do realizowania w wymiarze kulturowym zasady „dziel i rządź”. W związku z tym za nieporozumienie uważam mówienie o libertarianizmie „prawicowym” i „lewicowym”. Koronnym dowodem na bezzasadność tworzenia tego rodzaju
dychotomii jest dla mnie to, że w takim stopniu, w jakim samozwańczy
libertarianie „prawicowi” i „lewicowi” nie próbują łączyć libertarianizmu ze swoimi wąsko rozumianymi upodobaniami kulturowymi, głoszą
oni tezy nie przeciwstawne, a komplementarne.
Libertarianie „lewicowi” podkreślają przede wszystkim, że globalne,
wysoce hierarchiczne korporacje osiągają rozmiar i wpływ większy niż
ten możliwy przy uwzględnieniu odwrotnych efektów skali tylko dzięki
państwowym subsydiom, monopolistycznym przywilejom, ekspansji kredytowej opartej na pustym pieniądzu, bailoutom, itp. W związku z tym
słusznie argumentują oni, że w społeczeństwie dobrowolnym relacje
wewnątrz produktywnych przedsiębiorstw byłyby najprawdopodobniej
znacznie bardziej poziome, elastyczne, inkluzywne, bezpośrednie,
spersonalizowane, itp.
Libertarianie „prawicowi” podkreślają natomiast przede wszystkim
rolę dobrowolnych, spontanicznie kształtujących się hierarchii jako naturalnego przedłużenia zasady specjalizacji i podziału pracy. W związku
z tym równie słusznie argumentują oni, że w społeczeństwie dobrowolnym wciąż mielibyśmy do czynienia z funkcjonalnym podziałem
na przedsiębiorców, kapitalistów, rentierów i pracowników najemnych,
jak również z różnymi powiązanymi z tym podziałem funkcjonalnymi
(ale nie prawnymi) nierównościami.
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Innymi słowy, libertarianie „lewicowi” skupiają się na krytyce sztucznych hierarchii, budowanych przy udziale monopolistycznych aparatów
opresji, podczas gdy libertarianie „prawicowi” skupiają się na obronie
naturalnych hierarchii, stanowiących jedno z narzędzi realizacji produktywnego potencjału społeczeństwa dobrowolnego. Jako że – przy odpowiednio życzliwym odczytaniu – są to przedsięwzięcia intelektualne
wzajemnie się uzupełniające, uważam, że nie ma żadnych przeszkód
ku temu, aby libertarianie „prawicowi” i „lewicowi” zwarli intelektualne
szyki i przekonali się, że mogą być po prostu libertarianami.
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Libertarianizm
a kontestowanie głównego nurtu

Obecnie jedną z głównych przypadłości dużej liczby libertarian – jako
przedstawicieli ruchu wciąż młodego i walczącego dopiero o znaczący
intelektualny wpływ – jest odruchowa przekora wobec wszystkiego,
co promuje główny nurt. A więc jeśli główny nurt czci demokrację jak
złotego cielca, to oni gotowi są popierać monarchię jako alternatywę
będącą rzekomo „mniejszym złem”; jeśli główny nurt regularnie atakuje
reżim X jako „wroga praw człowieka”, to oni gotowi są bronić tezy,
że ów reżim broni się jedynie przed zewnętrznymi prowokacjami; jeśli
główny nurt przedstawia pewnego rodzaju tradycje kulturowe jako
„zaściankowe” czy „przestarzałe”, to oni gotowi są odruchowo tych
tradycji bronić, choćby zarówno w ich formie, jak i treści, trudno było
się doszukać jakiegokolwiek pokrewieństwa z ideą wolności osobistej,
i tak dalej.
Nie należy tego robić. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy fundamentalną nawet krytyką głównonurtowego klimatu intelektualnego
i kulturowego z pozycji wolnościowych, a odruchowo przekornym
opowiadaniem się za diametralnym przeciwieństwem każdej opinii,
która cieszy się w głównym nurcie powszechną akceptacją. Trzeba
pamiętać, że istotne elementy spuścizny klasycznego liberalizmu – takie
jak wolność słowa, wyrozumiałość dla inności, odrzucenie opartych
na dziedziczonym statusie przemocowych podziałów klasowych, czy
wspomniane „prawa człowieka” rozumiane w duchu wolności negatywnej – okazały się na tyle wpływowe, że, nawet jeśli najczęściej
w formie nieuświadomionej, są one obecnie częścią głównego nurtu,
a więc również artykułowanych przez niego opinii. Jako że celem libertarian jest doprowadzenie tej spuścizny do jej logicznego zwieńczenia,
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atakowanie tych jej elementów, które są już w głównym nurcie obecne,
po to tylko, aby pofolgować intelektualnej i kulturowej przekorze mającej wzmacniać czyjeś poczucie „elitarnej niszowości”, jest poważnym
błędem, zarówno teoretycznym, jak i strategicznym.
Celem libertarian nie jest w końcu ostentacyjne i permanentne odcięcie się od głównego nurtu jako od środowiska wrogiego ideom
wolnościowym, ale konsekwentne dążenie ku temu, aby stawał się on
środowiskiem coraz bardziej im przyjaznym. Tego rodzaju podejście
nie musi prowadzić do kompromisów, ale z całą pewnością nie może
się opierać na odruchowej kontestacji i bezrefleksyjnej przekorze.
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Libertarianizm
a moralne dwójmyślenie

Z moralnego punktu widzenia libertarianizm głosi zasady, które dla
większości są zupełnie prozaiczne i oczywiste: każdy jest wyłącznym
właścicielem swojego ciała i umysłu, jak również owoców ich pracy,
i w związku z tym bezwarunkowo niemoralna jest inicjacja agresji naruszająca nietykalność cielesną lub własność drugiego. Jednocześnie
z politycznego punktu widzenia zasady te z prozaicznych i oczywistych stają się w opinii większości zasadami radykalnymi i rewolucyjnymi, gdyż głoszą one bezwarunkową niemoralność (a tym samym
stosowność eliminacji) wszelkiej polityki, która z definicji oparta jest na
wykorzystywaniu zinstytucjonalizowanej przemocy do kontrolowania
poczynań pokojowo nastawionych jednostek.
Z uwagi na tak zasadniczy konflikt pomiędzy tymi dwoma punktami
widzenia rodzi się tu naturalne pytanie: czy błędna jest zdroworozsądkowa moralność, czy też błędna jest powszechna moralna akceptacja
dla polityki w najrozmaitszych jej przejawach, takich jak podatki, regulacje handlowe, paternalistyczne nakazy i zakazy, „sprawiedliwe wojny”,
itp.? Jako że niemożliwe jest wyobrażenie sobie choćby minimalnego
rozwoju cywilizacyjnego przy braku poszanowania dla opisanych
wyżej zasad zdroworozsądkowej moralności, bardziej przekonująca
wydaje się odpowiedź, że pewnego rodzaju fundamentalnym błędem
moralnym jest akceptacja dla tego, co zostało wyżej opisane jako polityczny punkt widzenia. Nie jest jednocześnie trudna odpowiedź na
pytanie, jak błąd tak fundamentalny mógł stać się błędem tak dojmująco powszechnym – zjawiska takie jak syndrom sztokholmski i libido
dominandi, jak również rezultaty eksperymentów takich, jak te przeprowadzone przez Stanleya Milgrama i Philipa Zimbardo, pozwalają
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wyjaśnić łatwość, z jaką można popaść w permanentny stan moralnego
dwójmyślenia.
Powyższe obserwacje pozwalają wysnuć wniosek, że libertarianizm
jest w istocie niczym innym, jak elementarną konsekwentnością w zakresie stosowania zasad zdroworozsądkowej moralności, a tym samym
zasadniczym wyzwaniem rzuconym moralnemu dwójmyśleniu, którego
ostateczną kulminacją jest odruchowa akceptacja dla „politycznego
punktu widzenia”. Wniosek ten daje pewne wyobrażenie na temat
zarówno tego, jak fundamentalna jest rola libertarianizmu w zakresie
kierowania wnioskowania moralnego na logicznie spójne i psychologicznie zdrowe tory, jak i tego, jak ogromnie trudne jest związane
z tym edukacyjne wyzwanie. Biorąc pod uwagę, że pokonywanie
największych wyzwań wiąże się na ogół z największymi korzyściami,
powyższa obserwacja nie powinna dziwić, ale mimo to może skłaniać
do pewnych praktycznych refleksji.
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Agresja nie zawsze musi być nieuzasadniona,
ale zawsze jest przestępstwem

Etyka libertarianizmu nie twierdzi, że agresja nie jest nigdy uzasadniona, ale że jest zawsze działaniem przestępczym. Trzeba zwrócić
uwagę, że są to dwie bardzo różne rzeczy. Dana osoba może czuć,
że podjęcie działania przestępczego jest uzasadnione, gdyż istnieje
duża szansa na to, że w perspektywie ex post zostanie ona uniewinniona lub nawet pochwalona przez swoją ofiarę (weźmy tu na przykład przypadek siłowego powstrzymania znajdującego się w stanie
przejściowej depresji niedoszłego samobójcy od spełnienia swojego
planu). Trzeba też zwrócić uwagę, że tego rodzaju stanowisko jest
czymś zupełnie innym, niż przyzwolenie na istnienie monopolistycznego
aparatu agresji, który wyjmuje się spod powszechnie obowiązującego
prawa moralnego twierdząc, że jego agresywne działania są nie tyle
przestępcze, choć wybaczalne, ale potencjalnie praworządne.
Etyka libertarianizmu mówi: agresja może być czasem uzasadniona,
ale zawsze – choć niekoniecznie na stałe – czyni ona agresora przestępcą. Etatystyczna (pseudo)etyka mówi natomiast: agresja może być
praworządna, jeśli tylko dokonuje jej odpowiedni typ agresora. Nie jest
to błahostka ani ustępstwo, ale podstawa różnicy między wyrafinowaną
moralnością a pokrętną niemoralnością.
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Libertarianizm
a osobista wolność i tożsamość

Libertarianin jako libertarianin powinien być wyłącznie libertarianinem.
Może to brzmieć jak jałowa tautologia, ale w rzeczywistości jest to
wyraz tego, że wolność osobista jest najważniejszą ze wszystkich
wartości społecznych: warunkiem niezbędnym wdrażania wszelkich
innych pokojowych wartości społecznych w całej swojej różnorodności,
unikatowości i komplementarności, bez domyślnego faworyzowania
którejkolwiek z nich.
Libertarianin jako człowiek powinien być za to kimś znacznie więcej
niż libertarianinem, bo tylko wtedy będzie on dawał przekonujące
świadectwo temu, że wolność osobista nie tylko jest celem samym
w sobie, ale też nie jest środkiem bez celu. Innymi słowy, będzie się on
najlepiej przysługiwał sprawie wolności osobistej dając przykład tego,
że owa wolność jest warunkiem niezbędnym spełniania się w swojej
szerszej tożsamości: właściciela przedsiębiorstwa wolnego od politycznych koneksji, głowy rodziny niezepsutej rozdawniczą patologią czy
chrześcijanina odpornego na pokusy królestw tego świata.
Podsumowując, wartość wolności osobistej bierze się w równym stopniu z tego, że daje ona możliwość wyboru najróżniejszych pokojowych
tożsamości, jak i z tego, że daje ona możliwość spełniania się w tych
z nich, które mają przyrodzoną wartość wykraczającą poza fakt, że
zostały swobodnie wybrane. I prawdopodobnie tylko tego rodzaju
całościowe rozumienie wartości wolności jest w stanie zagwarantować,
że będzie ona w sposób trwały i powszechny szanowana.
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Libertarianizm:
wolnościowy egalitaryzm, nie absolutyzm

Laicy, zwłaszcza nieżyczliwi, określają czasem libertarianizm filozofią
„wolności absolutnej”. Jeśli jednak „wolność absolutna” ma oznaczać
wolność niczym nieskrępowaną, w tym nieskrępowaną wolnością innych, to może to być wyłącznie wolność wszechpotężnego despoty –
zjawisko tak odległe od wartości libertariańskich, jak to tylko możliwe.
Libertarianizm nie jest więc filozofią „wolności absolutnej”, ale filozofią wolności równej, filozofią krępującą wolność jednostki identyczną
wolnością wszystkich innych jednostek (oraz jej naturalnym przedłużeniem w postaci sprawiedliwie uzyskanej własności prywatnej). Najbardziej charakterystyczną cechą libertarianizmu jest w tym kontekście
autentycznie egalitarne podejście do kwestii wolności, niedopuszczające jakichkolwiek jednostkowych, grupowych ani instytucjonalnych
przywilejów w zakresie dysponowania swoją wolnością, a więc również w zakresie ograniczania wolności cudzej.
Innymi słowy, libertarianizm można z powodzeniem nazywać jedyną
logicznie spójną formą wolnościowego egalitaryzmu – jedyną filozofią,
w obrębie której wolność i równość stanowią swoje logicznie konieczne,
obopólnie korzystne dopełnienia, prakseologicznym pomostem między
którymi jest własność prywatna, zwłaszcza w swojej najbardziej fundamentalnej formie, ujętej w zasadzie samoposiadania.
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Libertarianizm,
inteligencja i produktywność

Z co bardziej mrocznych zakamarków różnych samozwańczych środowisk „libertariańskich” odzywają się czasem głosy, że wolności
osobistej i własności prywatnej należy się co prawda bezwarunkowe
poszanowanie, ale tylko w odniesieniu do kultur czy grup etnicznych,
których statystyczni przedstawiciele wykazują odpowiednio wysoki
iloraz inteligencji, pozwalający im wnosić produktywny wkład w rozwój
wolnego społeczeństwa – tych zaś, którzy nie spełniają tego kryterium, lepiej trzymać na dystans, sprzyjając ich pozostawaniu „w swoim
świecie”. Zakładając na potrzeby argumentu, że tego rodzaju wyraźne
międzyetniczne i międzykulturowe różnice intelektualne rzeczywiście
istnieją, warto zauważyć w tym kontekście, że:
1. Tego rodzaju stwierdzenia opierają się na ogół na utożsamieniu
inteligencji z jej formą analityczną i werbalną. Tymczasem istnieją różne
inne formy inteligencji, w tym kinetyczna, muzyczna, emocjonalna czy
przestrzenna, i owa różnorodność stwarza znacznie więcej możliwości
wnoszenia produktywnego wkładu w rozwój wolnego społeczeństwa,
niż mogłoby się wydawać komuś, kto myśli o inteligencji w potoczny,
jednowymiarowy sposób.
2. Nawet ci, którzy są stosunkowo słabo uposażeni pod każdym z powyższych względów, są w stanie wnosić produktywny wkład w rozwój
społeczeństwa z dokładnie tego samego powodu, z jakiego są w stanie
go wnosić jednostki słabo uposażone pod względem zasobów kapitałowych – to znaczy wskutek działania prawa przewagi komparatywnej.
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3. Artykułujący tego rodzaju stwierdzenia ubliżają nie tyle nawet inteligencji innych, co swojej własnej, zakładając z góry, że nie są w stanie
przekonać przedstawicieli pewnych grup etnicznych i kulturowych do
tak rzekomo chwalebnych, korzystnych i w gruncie rzeczy intuicyjnych
wartości, jak wolność osobista i własność prywatna. Skąd w nich w takim razie przekonanie, że będą w stanie do owych wartości przekonać stosunkowo mniej bystrych przedstawicieli własnych kultur i grup
etnicznych, z których większość – jak świat długi i szeroki – zdaje się
póki co konsekwentnie sprzyjać etatyzmowi?
4. Artykułujący tego rodzaju stwierdzenia nie różnią się pod żadnym
istotnym względem od etatystycznych „inżynierów społecznych”, którzy również zakładają, że bezwarunkowa wolność działania należy
się wyłącznie im samym, cała reszta natomiast – z uwagi na swoje
intelektualne braki – powinna podporządkować się paternalistycznym
ograniczeniom.
Podsumowując, opisywane tu stanowisko jest na szczęście marginalne wśród osób powołujących się na szeroko rozumiane wartości
liberalne i libertariańskie, ale mimo to warto zawsze pamiętać, jak
bardzo nie ma ono z owymi wartościami nic wspólnego.
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Libertarianizm,
prawa własności i kwestia granic

Wśród niektórych libertarian popularny jest osobliwy argument mówiący, iż jako że tak zwana publiczna infrastruktura zbudowana została
za pieniądze podatników, to podatnicy są jej właścicielami, a jako że
bez zaproszenia właściciela nikt nie ma prawa wejść na jego posesję,
to, jak długo istnieją terytorialne aparaty opresji zwane państwami, ich
zadaniem jest kontrolowanie tego, czy wszyscy imigranci do danego
kraju posiadają zaproszenie od któregoś z jego obywateli, deklarującego, że zapewni danemu imigrantowi opiekę albo da mu możliwość
zarobkowania.
Argument ten naszpikowany jest w swojej osobliwości wieloma logicznymi słabościami, między innymi:
1. Błędnym jest założenie, że podatnicy są właścicielami tak zwanej
infrastruktury publicznej. Jako że powstała ona na drodze podatkowego rabunku, a nie pierwotnego zawłaszczenia poprzez produktywne
przekształcenie zasobów niczyich, nie jest ona niczyją własnością.
Stałaby się ona własnością podatników dopiero wówczas, gdyby na
przedstawicieli państwa nałożona została kara restytucyjna – żądanie
zwrotu równowartości zagrabionego podatnikom mienia.
2. Per analogiam można by argumentować, że właściwy z libertariańskiego punktu widzenia jest protekcjonizm, gdyż importowane dobra
są również bardzo często transportowane przy udziale infrastruktury
publicznej zanim jakikolwiek konkretny obywatel-klient wyrazi chęć
ich zakupu.
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3. Jeśli argument ten ma jedynie maskować sprzeciw wobec tak zwanego państwa opiekuńczego jako magnesu dla importowanych „zasiłkowych pasożytów”, to oczywiście udowadnia on jedynie potrzebę eliminacji tak zwanego państwa opiekuńczego (lub przynajmniej
umożliwienie korzystania z jego „usług” wyłącznie obywatelom), nie
zaś kontrolowanie granic w oparciu o założenie, że każdy imigrant to
potencjalny pasożyt, gdyż założenie to w zasadniczy sposób kłóci się
z zasadą domniemania „ekonomicznej niewinności”. Innymi słowy, to
nie po stronie imigrantów leży ciężar udowodnienia przy przekraczaniu
granicy, że nie zamierzają być pasożytami, tak samo jak podobny ciężar dowodowy nie leży po stronie obywateli, ilekroć chcąc nie chcąc
korzystają oni z tak zwanych usług publicznych udostępnianych przez
dane państwo.
4. I wreszcie – argument ten zakłada w kuriozalny z libertariańskiego
punktu widzenia sposób, że państwowy aparat opresji jest rzeczywistym reprezentantem ogółu obywateli i ma prawo w ich imieniu
ograniczać wolność przemieszczania się imigrantów. Jest to oczywiście
stanowisko typowo etatystyczne, więc jego akceptacja przez samozwańczych libertarian budzi co najmniej konsternację.
Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, trudno jest uciec od wniosku, że jak długo istnieją terytorialne aparaty opresji zwane państwami,
jedynym stanowiskiem zgodnym z filozofią libertariańską jest poparcie
dla pełnego otwarcia ich granic.
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Libertarianizm
a złożoność społecznego świata

W konfrontacji z postulatami libertariańskimi etatyści pozwalają sobie
czasem na protekcjonalne stwierdzenia w rodzaju „to się opiera na
przekonaniu, że wolny rynek wszystko rozwiąże, a tymczasem świat nie
jest taki prosty”. Warto zauważyć, jak kuriozalne jest to stwierdzenie,
biorąc pod uwagę, że to etatyzm oferuje najprostszą możliwą, a wręcz
prostacką wizję świata, zgodnie z którą nieskończenie złożony układ
dobrowolnych, produktywnych relacji międzyludzkich i powstałych na
ich bazie oddolnych instytucji, jakim jest wolny rynek, może być zawiadywany czy usprawniany przez wąską kastę zawodowych grabieżców.
Wszystko, co ma do zaproponowania etatyzm, to wymuszone
ujednolicanie, monopolizowanie, glajchszaltowanie, generalizowanie,
podporządkowywanie i uzależnianie. Czy można sobie wyobrazić
system „rozwiązań” nacechowany większą pogardą dla złożoności,
różnorodności i zawiłości świata?
Libertarianizm tymczasem podkreśla fakt, że jedynie układ społeczny
oparty na bezwarunkowym szacunku dla wolności osobistej, własności
prywatnej i swobodnej konkurencji jest w stanie uczynić produktywny
użytek z ogółu talentów, zasobów i wiedzy wszystkich członków społeczeństwa i ich pokojowych planów co do tego, jak owe różnorodne
aktywa wykorzystać dla własnej oraz cudzej korzyści. Czy można sobie wyobrazić system rozwiązań nacechowany większym szacunkiem
dla złożoności, różnorodności i zawiłości świata?
Podsumowując, etatysta zarzucający libertarianinowi wiarę w „proste
rozwiązania” jest jak kieszonkowiec zarzucający inwestorowi wiarę
w „bogacenie się łatwymi i szybkimi sposobami”.
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Libertarianizm:
jak trwoga, to do państwa?

Parę uwag do przemyślenia dla deklarujących sympatie libertariańskie, ale wciąż podatnych na reakcje pod tytułem „jak trwoga, to do
państwa”:
1. Jedynym podmiotem, którego bezpieczeństwem jest zainteresowane
państwo, jest samo państwo, a najbezpieczniej czuje się ono wtedy,
kiedy społeczeństwo czuje się najbardziej niebezpiecznie. Przywołując
nieśmiertelne słowa Randolpha Bourne’a: „wojna to zdrowie państwa”.
A zaczyna się ona wtedy, kiedy społeczeństwo daje sobie wmówić, że
w niej uczestniczy, pomimo że zawsze jest w niej przegranym, w przeciwieństwie do jej immanentnych ideologicznych zwycięzców – organizmów państwowych i parapaństwowych (terrorystycznych). Warto
pamiętać, że syndrom sztokholmski nie musi oznaczać, że ofiara kocha
swojego prześladowcę – może również oznaczać, że uważa swojego
prześladowcę za „najmniejsze zło” i „sojusznika z konieczności”.
2. Jedynym podmiotem, który może zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwu wolnych jednostek, jest społeczeństwo wolnych jednostek.
Niezależnie od charakteru zagrożenia, jakiemu stawia ono czoła,
zestaw skutecznych rozwiązań jest zawsze ten sam – dobrowolne
porozumienia pomiędzy autonomicznymi strukturami własnościowymi,
wykorzystujące w maksymalnym stopniu produktywny i organizacyjny
potencjał wolnej przedsiębiorczości, decyzyjnej decentralizacji, zdroworozsądkowej edukacji i ideowego zaangażowania. To, że bieżące
warunki mogą być niesprzyjające albo bardzo niesprzyjające próbom
realizacji tego rodzaju rozwiązań, nie jest żadną wymówką. Po pierw72

sze, wartość danego rozwiązania mierzy się tym, jak sprawdza się ono
w scenariuszach nieoptymalnych. A po drugie, istotą przedsiębiorczego
potencjału wolności osobistej jest nic innego, jak właśnie umiejętność
wynajdywania w warunkach pozornie niesprzyjających możliwości
przekształcenia ich w warunki sprzyjające. Jeśli ktoś w to wątpi albo
tego nie rozumie, to wątpliwe jest jego rozumienie filozoficznych i prakseologicznych podstaw libertarianizmu.
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Libertarianizm
jako interdyscyplinarny projekt

Ideowe zwycięstwo klasycznego liberalizmu i będąca jego praktycznym następstwem rewolucja przemysłowa wymagały współdziałania
wielu dyscyplin wiedzy i obszarów kultury. W wymiarze duchowym
przyczyniły się do nich indywidualistyczne tendencje protestantyzmu.
W wymiarze filozoficznym elokwentna artykulacja przez myślicieli
takich jak John Locke i Richard Overton koncepcji niezbywalnych,
jednostkowych praw naturalnych. W wymiarze ekonomicznym równie
elokwentna artykulacja przez myślicieli takich jak Adam Smith i Adam
Ferguson koncepcji takich jak niewidzialna ręka i ład spontaniczny.
W wymiarze technologicznym możliwość skutecznego rozpowszechniania powyższych idei dzięki upowszechnieniu i rozwojowi wynalazku
prasy drukarskiej. Gdyby działania odbywające się na wszystkich
powyższych płaszczyznach nie uzupełniały i nie wzmacniały się nawzajem, XIX-wieczny sukces wartości liberalnych i ich praktycznych
następstw byłby niemożliwy.
Jeśli dziś chce się skutecznie przybliżać ideowe zwycięstwo libertarianizmu, rozumianego jako doprowadzenie tradycji klasycznego
liberalizmu do jej logicznego zwieńczenia, wówczas należy zdać
się na podobny rodzaj interdyscyplinarnej współpracy. Filozoficzne
argumenty na temat zasady samoposiadania czy ekonomiczne argumenty na temat efektywności prawnego policentryzmu, jakkolwiek
niezbędne, mogą okazać się tu niewystarczające – zbyt abstrakcyjne
lub zbyt niszowe dla odpowiednio licznego grona odbiorców. Istnieje
jednak wiele innych, komplementarnych dyscyplin, które można dziś
z powodzeniem rozwijać w kierunku nie tylko w pełni zgodnym z li-
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bertariańską wizją społeczeństwa, ale też pod istotnymi względami tę
wizję precyzującym.
W psychologii motywacji jest na przykład popularne pojęcie tak
zwanego przepływu – stanu szczęśliwości wynikającego z pełnego
zaangażowania się w czynność, która wymaga odpowiednich kompetencji intelektualnych i emocjonalnych, a jednocześnie wciąż stwarza
dla angażującego się w nią, posiadającego owe kompetencje podmiotu
godne podjęcia wyzwanie. Otwiera się tu szerokie pole do obszernej
i przekonującej argumentacji –
 zarówno na polu teoretycznej refleksji,
jak i praktycznego doradztwa – że tego rodzaju stan może regularnie
osiągać wyłącznie osoba kierująca się szeroko rozumianym etosem
wolnościowym, stawiającym na przedsiębiorcze myślenie i trening na
bazie prób i błędów, z całą pewnością nie jest go natomiast w stanie
osiągać osoba wychowana w duchu mentalnego zniewolenia charakterystycznego dla kultury tak zwanego państwa opiekuńczego.
W nauce o zarządzaniu bardzo popularne jest pojęcie tak zwanej
gospodarki opartej na wiedzy. Tu z kolei otwiera się bardzo szerokie
pole do obszernej i przekonującej argumentacji, że tego rodzaju gospodarka, charakteryzująca się bezprecedensowym dynamizmem,
gwałtownym postępem innowacyjności i związanym z tym zwiększonym marginesem nieprzewidywalności, jest zupełnie nie do pogodzenia z ociężałym, bismarckowskim etatyzmem, próbującym planować
ludziom życie od kołyski aż po grób, jest za to w pełni zgodna z wizją
radykalnie policentrycznej, „antykruchej” anarchii rynkowej.
Ci wreszcie, którzy posiadają wiedzę z zakresu zarówno prawa, jak
i informatyki, mają dziś ogromne pole do popisu w kwestii dogłębnego
opisania znaczenia algorytmów opartych na rozproszonym zaufaniu
w zakresie budowania autentycznie zdecentralizowanego i konkurencyjnego, a przez to autentycznie skutecznego systemu prawnego, nie
muszącego posiłkować się wsparciem jakiegokolwiek monopolistycznego aparatu opresji.
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Podsumowując, świat, w którym zorganizowana wolność ostatecznie
zwycięży nad zorganizowaną agresją, powstanie tylko wówczas, gdy
powstanie służąca temu, odpowiednio kompleksowa intelektualno-kulturowa podbudowa. Ta natomiast powstanie tylko wówczas, kiedy
jej tworzenie przybierze odpowiednio interdyscyplinarny charakter,
nie ograniczający się – przy pełnym podkreśleniu ich doniosłości –
do aksjomatycznej filozofii moralnej i spekulatywnej teorii ekonomii.
Stosownych obszarów do zagospodarowania – w zakresie zarówno
teoretycznej refleksji, jak i przedsiębiorczej praktyki i kulturotwórczej
edukacji – jest dziś pełno. Warto w pełni zdać sobie z tego sprawę,
aby wszystkie te obszary w pełni wykorzystać.
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Libertarianizm
a dziedzictwo historii idei

Libertarianizm ma w wymiarze intelektualno-kulturowym coś cennego
do zaczerpnięcia z niemal każdej epoki historycznej.
Ze starożytności – przekonanie o istnieniu obiektywnej natury ludzkiej, której głównymi atrybutami są wolność, racjonalność i umiejętność
świadomej współpracy społecznej, oraz przekonanie o możliwości
logicznego wywnioskowania tego, co najlepiej służy jej spełnieniu.
Ze średniowiecza – przekonanie o istnieniu transcendentnej, nieredukowalnej podstawy jednostkowych praw naturalnych, oraz o możliwości
jej rozumowego zgłębienia.
Z oświecenia – wizję kulturowo-instytucjonalną, stanowiącą praktyczne zwieńczenie i praktyczną implementację wielu najlepszych
elementów teoretycznego dorobku dwóch poprzednich epok, wizję
ufundowaną na gruncie jednostkowych praw naturalnych i rozumowego
opisu rzeczywistości ludzkiego działania.
Z romantyzmu – przekonanie, że wartości takie jak wolność, kreatywność, przedsiębiorczość i społeczna współpraca warto realizować co
najmniej z żywą pasją, a może nawet z heroicznym zaangażowaniem.
Ze współczesności – świadomość tego, jak wielki potencjał w zakresie realizacji powyższych wartości ma możliwość natychmiastowego,
globalnego rozpowszechniania informacji i wiedzy.
Do wyrzucenia w tym kontekście jest tylko większa część wieku XX,
choć i on może spełniać pożyteczną funkcję przestrogi przed tym,
co tak łatwo może zrujnować cywilizację, oraz napomnienia o tym,
jak niezbędnymi jej fundamentami są swoboda działania i kultura
powszechnego dla niej szacunku. Warto też pamiętać, że to na stosunkowo jałowym gruncie właśnie tego wieku – może na zasadzie akcji
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i reakcji – narodził się libertarianizm w swojej intelektualnie dojrzałej
postaci. Mając świadomość jego długiego i bogatego rodowodu,
warto w pełni z niego korzystać, dbając o to, aby przyczyniał się on
do kształtowania coraz lepszej i jaśniejszej przyszłości.
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Libertarianizm
i aksjologiczna konkurencja

Libertarianizm nie tylko nie jest światopoglądem metafizycznym, ale nie
jest nawet światopoglądem obyczajowym, a więc moralnym w pełnym
tego słowa znaczeniu – jest on wyłącznie światopoglądem prawnym,
czyli wyszczególniającym, w jakich okolicznościach dopuszczalne jest
instytucjonalne wymuszenie bądź zablokowanie określonych działań.
Co więcej, jest on, logicznie rzecz ujmując, jedynym możliwym światopoglądem czysto prawnym, a więc nie wikłającym prawa w narzucanie jakiejkolwiek metafizyki czy obyczajowości, zamiast tego widząc
w nim instytucjonalne zabezpieczenie możliwości działania w zgodzie
z dowolną nieagresywną metafizyką bądź obyczajowością.
Innymi słowy, libertarianizm jest filozofią społeczną w najwyższym
stopniu odciążoną od metafizyki i obyczajowości. Z tego wynika jednakże, że jest on jednocześnie filozofią społeczną najbardziej wymagającą wobec metafizyki i obyczajowości – wymagającą od nich tego,
aby przeszły one ostateczny test autentycznej społecznej akceptacji,
jakim jest test skutecznej perswazji w ramach swobodnej aksjologicznej
konkurencji. W im większym więc stopniu zwolennik danej metafizyki
bądź obyczajowości reaguje wrogością wobec wizji życia społecznego opartego na zasadach libertariańskich, w tym większym stopniu
zdradza on brak wiary w autentyczną wartość własnych propozycji
metafizycznych i obyczajowych. Zdradza on bowiem wówczas przekonanie, że akceptacja dla owych propozycji powinna wynikać nie
tylko z wiary w ich autentyczną wartość, ale również – czy może
przede wszystkim – ze strachu przed fizycznymi represjami, a więc ze
względów jednoznacznie koniunkturalnych.
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Podsumowując, to nie zwolennik libertarianizmu zdradza z definicji
jakiekolwiek inklinacje dekadenckie, ale ten, kto w imię rzekomego
przywiązania do pewnego kanonu metafizycznych czy obyczajowych
wartości wykazuje wobec libertarianizmu wrogość – to znaczy ten, kto
ostateczną gwarancję szacunku dla owych wartości widzi w zinstytucjonalizowanej agresji i miarą takiego poglądu mierzy wszystkich innych.
Ten natomiast, kto jest do owego kanonu rzeczywiście i szczerze przywiązany, powinien tym bardziej zabiegać o możliwość przetestowania
jego normatywnego wpływu w warunkach pełnego poszanowania dla
wolności osobistej i swobody wyboru.
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Wolno nie chcieć wolności dla siebie,
nie wolno chcieć niewoli dla innych

Stosunkowo częsty komentarz, jaki słyszy się po wstępnym zapoznaniu innych z filozofią libertariańską, brzmi: „to wszystko opiera się na
psychologicznie błędnym założeniu, że ludzie chcą być wolni. Tymczasem większość wcale nie chce wolności, tylko chleba, igrzysk, pozoru
bezpieczeństwa, plemiennego samozadowolenia, itp.”.
Komentarz ten opiera się na zasadniczym niezrozumieniu istoty libertarianizmu. Libertarianizm nie twierdzi, że nikt nie ma prawa z własnej
woli przyjąć roli niewolnika, tylko że nikt nie ma prawa narzucić takiej
roli innym; nie twierdzi, że nikt nie ma prawa dobrowolnie włączyć się
w system niewolniczy, napędzany chlebem, igrzyskami i plemiennym
zabobonem, tylko że nikt nie ma prawa siłowo włączyć w ten system
tych, którzy go odrzucają, ani też finansować go z ich kieszeni, niezależnie od tego, w jak zdecydowanej mniejszości owi odrzucający
się znajdują.
Innymi słowy, tego rodzaju komentarz już na starcie zdradza kolektywistyczne skrzywienie, które libertarianizm na starcie odrzuca. Warto
o tym zawsze pamiętać, aby zachować świadomość, że libertarianizm
jest filozofią społeczną, a nie propozycją marketingową czy programem
wyborczym.
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Libertarianizm,
racjonalizm i empiryzm

Libertarianizm łączy w sobie najlepsze cechy racjonalizmu i empiryzmu.
Z jednej strony opiera się on na dedukcyjnej refleksji na temat tego,
jaki jest logicznie konieczny kształt ogólnych instytucjonalnych ram,
w obrębie których poszczególne jednostki mogą skutecznie realizować
swoje cele nie stając sobie nawzajem na przeszkodzie – ramy te to
bezwarunkowy szacunek dla zasady samoposiadania, wynikających
z niej praw własności prywatnej, i wyrastającego na ich bazie systemu
przedsiębiorczej konkurencji i efektywnościowej weryfikacji.
Z drugiej strony jednak, jako że pojęcia takie jak warunki konieczne
samoposiadania czy naruszenia praw własności są w wielu sytuacjach
nieostre, wspomniany system swobodnej przedsiębiorczej konkurencji
pozwala, przy wykorzystaniu drobiazgowo empirycznej metody prób
i błędów, na wypracowanie takich szczegółowych zasad etycznych
i rozwiązań prawnych, które w sposób jak najskuteczniejszy – to znaczy jak najlepszy w rozstrzyganiu konfliktów w atmosferze poczucia
sprawiedliwości – każdorazowo te pojęcia precyzują.
Innymi słowy, libertarianizm łączy w sobie racjonalistyczną nieustępliwość w zakresie obrony wartości zabezpieczających niezbywalne
prawa jednostki i empiryczną elastyczność w zakresie precyzowania
definicyjnych granic tychże wartości i praw. Jedno i drugie ma swoje
źródło w intelektualnym i moralnym potencjale tej najbardziej podstawowej wartości, jaką jest wolność osobista, a którą jedynie libertarianizm
stawia na właściwym – pierwszym – miejscu.
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O libertariańskiej wizji
organizacji terytorialnej

Po zapoznaniu się z libertariańską wizją świata złożonego z globalnej sieci niezależnych stref ekonomicznych, prywatnych stowarzyszeń
sąsiedzkich, miast czarterowych i innych form suwerennych obszarów
własnościowych, zapoznany odpowiada czasem: „a czym by się to
właściwie różniło od sytuacji obecnej? Podoba ci się w danym miejscu,
to trzymasz się obowiązujących w nim reguł. Nie podoba ci się, to
przenosisz się gdzie indziej. Tak by było i tak jest”.
Tymczasem różnice pomiędzy tym, jak by było i jak jest, są zasadnicze. Po pierwsze, wszelkie powyższe formy suwerennych obszarów
własnościowych musiałyby powstawać na drodze pierwotnego zawłaszczenia poprzez produktywne przekształcenie zasobów niczyich
lub na bazie swobodnej wymiany uczciwie zdobytych tytułów własności. Obecny administracyjny podział świata jest natomiast w przeważającej mierze efektem zawłaszczeń odbywających się przy użyciu
zmonopolizowanej na danym obszarze, zinstytucjonalizowanej agresji
lub groźby jej wykorzystania.
Po drugie – co wynika bezpośrednio z punktu poprzedniego – zamieszkiwanie dowolnej z wyżej opisanych form suwerennych obszarów własnościowych byłoby efektem obopólnie dobrowolnej umowy
między właścicielem (deweloperem) a nowo przybyłym rezydentem.
Obecnie natomiast zamieszkiwanie dowolnego obszaru świata jest
uwarunkowane nie tego rodzaju obopólnie dobrowolnymi umowami,
ale odgórnie narzucanymi ustaleniami terytorialnych, monopolistycznych aparatów opresji.
Po trzecie wreszcie – co wynika bezpośrednio z dwóch poprzednich punktów – wszelkie reguły obowiązujące na danym suwerennym
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obszarze własnościowym byłyby z definicji akceptowane na zasadzie (kontraktowej) jednomyślności przez wszystkich jego rezydentów.
Obecnie natomiast reguły obowiązujące w obrębie poszczególnych
obszarów administracyjnych są akceptowane w najlepszym wypadku na zasadzie większościowego wyboru między odgórnie i siłowo
narzuconymi alternatywami, a w najgorszym wypadku na zasadzie
biernego przyzwolenia na autokratyczny dyktat danego terytorialnego,
monopolistycznego aparatu opresji.
Innymi słowy, libertariańska wizja organizacji terytorialnej opiera się
na zasadach produktywnego przekształcania i swobodnej wymiany
zasobów ziemskich, dobrowolnych umów lokatorskich i kontraktowej
jednomyślności, podczas gdy obecny, etatystyczny stan organizacji terytorialnej opiera się na zasadach agresywnego zawłaszczania zasobów
ziemskich i odgórnego, siłowego narzucania reguł ich użytkowania.
Niezależnie więc od tego, którą z powyższych wizji społecznego
porządku dana osoba uzna za bardziej atrakcyjną, powinna ona
uczciwie przyznać, że są to wizje diametralnie różne.
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Libertarianizm,
monoteizm i wolna wola

Libertarianie o przekonaniach materialistycznych oraz intelektualnie
pokrewne im osoby (na przykład randyści) zdają się czasem zadawać libertarianom akceptującym monoteistyczną wizję rzeczywistości
następujące pytanie: skoro rozumiecie doskonale, dlaczego centralne
sterowanie społeczeństwem jest skazane na porażkę, skąd bierze się
u was akceptacja wizji rzeczywistości opartej na możliwości centralnego sterowania wszechświatem?
Warto przeanalizować błędne założenia i uproszczenia zawarte w tym pytaniu, aby lepiej zrozumieć naturę i istotę libertariańskiego sprzeciwu wobec wszelkich koncepcji centralnego sterowania
społeczeństwem:
1. Wszystkie znaczące monoteistyczne wizje rzeczywistości podkreślają, że w świecie czysto materialistycznym – rządzonym wyłącznie
zasadami determinizmu, probabilizmu i losowości – nie ma miejsca
na wolną wolę. Jeśli więc wolna wola jest darem „wszechświatowego
centralnego planisty” dla niektórych ze stworzonych przez niego istot,
to nie tylko nie jest on centralnym planistą, ale – przeciwnie – jest
ostatecznym powodem i sprawcą tego, że centralne planowanie społeczeństwa jest niemożliwe, gdyż społeczeństwo to suma pokojowych
przejawów wolnej woli ogółu wchodzących ze sobą w interakcje wolnych, rozumnych istot.
2. Wszystkie znaczące monoteistyczne wizje rzeczywistości podkreślają, że istnieje zasadnicza jakościowa różnica między człowiekiem
a jego stwórcą. Stwórca to z definicji ktoś, kto tworzy warunki i środo85

wisko, w których rozwija, dokonuje i spełnia się jego dzieło, niemogące
istnieć bez definiujących je programowych parametrów. Innymi słowy,
człowiek zarzucający stwórcy wszechświata centralne sterowanie jego
życiem mógłby równie dobrze – i równie nierozsądnie – wysunąć tego
rodzaju zarzut pod adresem praw fizyki, logiki lub matematyki.
3. Wszystkie znaczące monoteistyczne wizje rzeczywistości podkreślają, że stwórca wszechświata jest bytem wszechmocnym. Tam
natomiast, gdzie pojawia się kategoria wszechmocy, znika pojęcie
niemożliwości. Innymi słowy, stwórca wszechświata mógłby użyć wobec ogółu stworzonych przez siebie rozumnych istot tak przekonującej
perswazji i przekazać im tak kompleksową wiedzę, że wszystkie one
przystąpiłyby dobrowolnie do realizacji zaproponowanego przez
niego planu i skutecznie by go wykonały, co byłoby w pełni zgodne
z prakseologicznym rozumieniem Pareto-optymalności. Czy można by
wówczas mówić o centralnym sterowaniu społeczeństwem, czy też nie?
Widzimy tu jasno, że w obliczu zjawiska wszechmocy tego rodzaju
pytania tracą logiczny sens.
Podsumowując, warto pamiętać, że libertariański sprzeciw wobec
wszelkich koncepcji centralnego sterowania społeczeństwem nie jest
sprzeciwem wobec koniecznych warunków istnienia społeczeństwa
(takich jak na przykład istnienie wolnej woli, ale też choćby szacunek
dla praw własności, czego zdają się nie rozumieć na przykład tak
zwani anarchosyndykaliści), w tym również – dla tych, którzy akceptują istnienie rzeczywistości duchowej – warunków natury duchowej.
Ponadto, jest to sprzeciw tyczący się prób centralnego sterowania
istotami niedoskonałymi i ograniczonymi – zarówno intelektualnie,
jak i moralnie – przez inne, równie niedoskonałe i ograniczone istoty;
świadomość intelektualnej i moralnej niedoskonałości i ograniczoności
człowieka jest tu elementem kluczowym, natychmiastowo obnażającym
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naiwność stwierdzeń w rodzaju „ludzie nie są aniołami, więc muszą być
rządzeni”. (Bo czy którykolwiek anioł zadeklarował kiedykolwiek chęć
rządzenia ludźmi? Nawet te upadłe zdają się wiedzieć, że skuteczne
jest w tym kontekście jedynie korumpowanie wolnej woli.)
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Libertarianizm
a neutralność kulturowa

Czy filozofia libertarianizmu jest całkowicie neutralna w odniesieniu
do szeroko rozumianych kwestii kulturowych? Wielu twierdzi, że jest,
i że jedną z jej istotnych przewag konkurencyjnych jest właśnie to, że
jedynie jej akceptacja umożliwia pokojowe współżycie osób o odmiennych albo wręcz przeciwstawnych przekonaniach kulturowych, jak
długo tylko elementem wspólnym tych przekonań jest poszanowanie
dla zasad samoposiadania i nieinicjowania agresji wobec innych osób
i ich własności.
Jest to odpowiedź słuszna, ale niepełna. W teorii libertarianizm
zachowuje rzeczywiście tego rodzaju neutralność. Praktyczna jego
implementacja – której podstawą musi być szeroka społeczna akceptacja jego konstytutywnych zasad – wymaga jednak odpowiedniego
podłoża mentalnościowego i kulturowego właśnie. Społeczeństwo
oparte w pełni na dobrowolnych i kontraktowych instytucjach musi być
społeczeństwem, którego członkowie są w większości między innymi
odporni na syndrom sztokholmski, odporni na libido dominandi, zdolni
do myślenia w kategoriach niebezpośrednich, odległych i niezamierzonych konsekwencji, i niepodatni na wszelkie formy trybalizmu. To
z kolei wymaga – nie logicznie, ale psychologicznie – odpowiednich
cech kulturowych.
Innymi słowy, logicznie rzecz biorąc można sobie wyobrazić społeczność, w której niewielką wartość ma życie jednostki, indywidualna
kreatywność czy samorealizacja, a która mimo wszystko bezwarunkowo szanuje zasady samoposiadania i nieinicjowania agresji, jednak
praktyczna możliwość zaistnienia społeczności hołdującej tak psychologicznie nieprzystającym do siebie wartościom moralnym i kulturowym
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wydaje się bardzo niewielka. Trudno też wyobrazić sobie na przykład,
żeby bezwarunkowy szacunek dla praw własności mogli szczerze
i świadomie wykazywać członkowie społeczności, większość których
reprezentuje hedonistyczną kulturę natychmiastowej gratyfikacji, choć
– znowu – z logicznego punktu widzenia nie jest to niemożliwe.
Podsumowując, na gruncie swojej struktury logicznej libertarianizm
jest całkowicie neutralny w odniesieniu do kwestii kulturowych i stanowi to jedną z jego istotnych przewag konkurencyjnych; jednocześnie
jednak wydaje się, że pewne przekonania kulturowe są psychologicznie trudne do pogodzenia z pewnymi elementami mentalności, której
wykształcenie wydaje się niezbędne do tego, aby dana społeczność
mogła w sposób dobrowolny, świadomy, trwały i głęboki przyjąć
zasady libertarianizmu (a tylko tego rodzaju dobrowolna, oddolna
społeczna akceptacja mogłaby doprowadzić do powstania trwałych
i skutecznych instytucji chroniących integralność wolnego społeczeństwa, takich jak sieć swobodnie konkurujących ze sobą i dbających
o swoją dobrą reputację agencji ochronnych i arbitrażowych).
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Libertarianizm
a krytyka kultury masowej

Nawet największa wartość ma na tym niedoskonałym świecie swoją
ciemną, a przynajmniej szarawą stronę. Wolność osobista prowadzi
do dobrobytu, dobrobyt do możliwości poświęcania przez szerokie
masy coraz większej ilości wolnego czasu na rozrywkę, a to z kolei
do zdominowania przestrzeni kulturowej przez rozmaite formy kultury
masowej, w tym takie, które nie grzeszą ani smakiem, ani zawartością
intelektualną, osuwając się w wulgarność i kicz, albo nieudolnie próbują
nimi grzeszyć, osuwając się w pretensjonalność i kabotyństwo.
Zastanawiające jest w tym kontekście, jak wiele czasu niektórzy
rzekomi zwolennicy wolności osobistej zdają się poświęcać wyrażaniu ostentacyjnej pogardy wobec różnych przejawów tejże kultury,
wyraźnie pragnąc napawać się własną domniemaną wyższością intelektualną i estetyczną.
Można by tu powiedzieć: a co w tym złego? Skoro, jako zwolennicy
wolności osobistej, tolerujemy wszelkie pokojowe przejawy zaspokajania swoich potrzeb rozrywkowych, to, chcąc mimo wszystko dać odpór
co bardziej prymitywnym czy groteskowym z nich, kierujemy przeciw
nim nie ostrze autorytarnego miecza, ale ostrze drwiącej ironii. Tym
samym trafiamy dwie sroki jednym kamieniem.
I zgoda, zasadniczo nie ma w tym procederze nic złego, ale warto
zwrócić w tym kontekście uwagę na to, że: 1) niektórzy „wolnościowi”
krytycy popkulturowej wulgarności, pretensjonalności i egzaltacji sami
bardzo szybko i bardzo łatwo popadają w nie lepszą wulgarność,
pretensjonalność i egzaltację 2) zbytnia i zbyt częsta koncentracja na
tego rodzaju tematyce powinna skłonić ich do refleksji, czy wciąż nie
czują się oni czasem dość niepewnie i nieszczerze w swoim umiłowaniu
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wolności osobistej, mówiąc sobie nieraz w duchu: wolność osobista tak,
ale tylko dla tych, którzy na nią pod względem intelektualnym i estetycznym zasługują, 3) pamiętając o zasadzie kosztów alternatywnych,
powinni oni zastanowić się, czy wspomniane wyżej ostrze drwiącej
ironii nie lepiej jednak zwracać niemal wyłącznie w kierunku nie tych,
którzy czynią z wolności osobistej ich zdaniem obiektywnie niewłaściwy
intelektualnie czy estetycznie użytek, ale w kierunku tych, którzy chcą
wolność osobistą osłabiać i ograniczać (przynajmniej tak długo, jak ci
drudzy stanowią niebezpiecznie dużą i wpływową grupę).
I wreszcie 4) pamiętając o zasadzie kosztów alternatywnych, powinni oni zdać sobie sprawę z tego, że nawet od najbardziej subtelnie
ironicznego pastwienia się nad intelektualną i estetyczną miałkością
pewnych przejawów kultury masowej nie przybędzie w świecie zbyt
wiele intelektualnie i estetycznie głębokich przejawów kultury „wysokiej” – a przynajmniej zdecydowanie nie tyle, ile mogłoby przybyć
wskutek bezpośredniego skupienia się na dużo bardziej wymagającym
zadaniu używania swojej wolności osobistej do budowania tejże kultury.
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Libertarianizm,
libertynizm, fanatyzm i kultura

W swojej warstwie konstytutywnej filozofia libertarianizmu jest całkowicie neutralna w odniesieniu do szeroko rozumianych kwestii kulturowych – jedną z jej istotnych przewag konkurencyjnych jest właśnie to,
że jedynie jej akceptacja umożliwia pokojowe współżycie osób o odmiennych albo wręcz przeciwstawnych przekonaniach kulturowych, jak
długo tylko elementem wspólnym tych przekonań jest poszanowanie
dla zasad samoposiadania i nieinicjowania agresji wobec innych osób
i ich własności.
Tym samym jednak jej akceptacja wiąże się z istotnymi, pozytywnymi
zjawiskami w sferze kultury. Tam, gdzie przestają istnieć wszelkiego
rodzaju formalne instytucje dążące do siłowego cenzurowania czy
blokowania pewnych pokojowych postaw kulturowych, bądź też do
uprzywilejowywania czy promowania pewnych postaw kulturowych
przy pomocy środków siłowo odebranych osobom tych postaw niepodzielających, tam znika urok patologicznych form kultury rozumianych
jako przejaw buntu wobec systemowej opresji.
Innymi słowy, tam, gdzie nikt nie próbuje w zinstytucjonalizowany
sposób siłowo ograniczać na przykład postaw libertyńskich, czy nawet grzmieć przeciwko nim z piedestału władzy, tam libertynizm traci
kusicielską moc zakazanego owocu – rozwiązłość obyczajowa nie
pociąga, ale odstręcza swoją banalną ostentacją, pstrokacizna wyglądu i zachowań wzbudza nie podziw, ale politowanie, a odruchowe
szydzenie z różnie rozumianych tradycyjnych wartości staje się tak
wyraźnie nudne i miałkie, że wzbudza w najlepszym razie wyłącznie
wzruszenie ramion. Na tej samej zasadzie społeczeństwo libertariańskie rozbraja też na przykład pseudoreligijny fanatyzm, który nie jest
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w stanie wówczas przebrać się w szaty światopoglądu uciśnionych,
zepchniętych do podziemia i walczących z „reżimowo-salonowym
libertynizmem”, tracąc tym samym ideologiczny impet i przegrywając
w konkurencji z dojrzałymi, pokojowymi formami duchowości.
Podsumowując, libertarianizm – filozofia bezwarunkowego szacunku
dla wolności osobistej we wszelkich jej przejawach – łagodzi obyczaje
nie tylko w sensie wyrugowania z relacji międzyludzkich fizycznej
agresji, ale też – co jest tego naturalnym następstwem – w sensie
zmniejszania atrakcyjności wszelkiego rodzaju kulturowych ekstremizmów i promowania tej nieodrodnej siostry poznawczej pokory, jaką
jest obyczajowa wstrzemięźliwość.
PS. Powyższe obserwacje powinny szczególnie uczulać na fakt,
że, pomimo pozornego fonetycznego podobieństwa, pojęcia libertarianizmu i libertynizmu nie mają ze sobą wiele, a może nawet nic
wspólnego.

93

Libertarianizm
a „globalne dobra publiczne”

Etatyści twierdzą często, że efekt gapowicza uniemożliwia rozwiązywanie problemów o globalnym zasięgu na drodze dobrowolności
i rynkowej współpracy. Jako sztandarowy przykład podają oni zazwyczaj w tym kontekście rzekomy problem antropogenicznych zmian
klimatycznych.
Na potrzeby argumentu przyjmijmy, że zjawisko szkodliwych antropogenicznych zmian klimatycznych rzeczywiście istnieje. Przyjęcie
tego założenia w żaden sposób nie wzmacnia jednak stanowiska
etatystycznego, a wręcz przeciwnie. Etatyści twierdzą, że jedynie skoordynowana współpraca terytorialnych aparatów przemocy (państw),
albo wręcz powołanie do istnienia globalnego nadzoru klimatycznego,
jest w stanie doprowadzić do wystarczającego ograniczenia emisji
dwutlenku węgla do atmosfery i wypracowania skutecznych metod
wykorzystywania energii odnawialnej.
Tak oczywiście z wielu powodów nie jest. Po pierwsze, terytorialne
aparaty przemocy też stają w obliczu efektu gapowicza – w im większym stopniu niektóre z nich subsydiują przemysł energii odnawialnej
i penalizują przemysł energii nieodnawialnej, w tym większym stopniu
tracą one na gospodarczej konkurencyjności w stosunku do tych ze
swoich odpowiedników, które podobnych działań nie podejmują. Po
drugie, z uwagi na klasyczne powody natury Hayekowskiej żaden
terytorialny aparat przemocy nie jest w stanie skutecznie kontrolować
całego działającego na danym obszarze przemysłu energetycznego.
I po trzecie wreszcie, w im większym stopniu upolitycznione „międzynarodowe organizacje naukowe” będą faszerować społeczeństwa
histeryczno-apokaliptyczną propagandą klimatyczną, w tym większym
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stopniu społeczeństwa będą się im sprzeciwiać, przekonane, że mają
do czynienia z bezczelnym, napastliwym neołysenkizmem.
Jeśli więc problem szkodliwych antropogenicznych zmian klimatycznych jest prawdziwy, to skutecznie zaradzić mu może jedynie system
dobrowolnej współpracy społecznej, oparty na bezwarunkowym poszanowaniu praw własności prywatnej, przedsiębiorczej konkurencji
i pełnej niezależności nauki od polityki. Tylko w takim systemie prywatni przedsiębiorcy będą mieli środki i motywację ku temu, ażeby
wypracować autentycznie skuteczne metody wykorzystywania energii
odnawialnej, wolne od posądzeń o polityczne kumoterstwo organizacje
naukowe będą wypowiadały się językiem nie drażniącej propagandy,
ale naukowo zdystansowanej, rzetelnej perswazji, a społeczeństwa
będą miały autentyczne powody ku temu, aby, wykorzystując swoją
konsumencką suwerenność, wybierać produkty i usługi sprzyjające
konserwacji długoterminowej wartości kapitałowej ziemskiego środowiska naturalnego.
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Libertarianizm
a gospodarcze teorie spiskowe

Większość klasycznych liberałów i libertarian swój bezwarunkowy
szacunek dla wolności osobistej czerpie w równym stopniu z wiedzy
etycznej, co z wiedzy ekonomicznej – to znaczy rozumie, że nic nie jest
w stanie równać się pod względem wydajności gospodarczej z systemem w pełni swobodnych interakcji ogółu konsumentów, producentów
i przedsiębiorców. Jest tak między innymi dlatego, że jedynie ów system
umożliwia szybkie i skuteczne wykorzystywanie ogółu rozproszonej
w społeczeństwie i często niewerbalizowalnej wiedzy powiązanej ze
specyficznymi okolicznościami miejsca i czasu.
W związku z tym klasycznym liberałom i libertarianom w najwyższym stopniu nie przystoi sympatyzowanie z jakimikolwiek teoriami
spiskowymi co do funkcjonowania światowej gospodarki i polityki.
Twierdzić, że kontrolowane kryzysy gospodarcze i przewroty polityczne w dowolnym regionie świata są w stanie zdalnie wywoływać loże
masońskie, dynastie bankierskie czy służby specjalne, to twierdzić, że
możliwe jest skuteczne centralne sterowanie społeczeństwem, a tym
samym zaprzeczać wiedzy ekonomicznej, która podkreśla kluczową
rolę wolności osobistej w budowaniu społecznego dobrobytu.
Owszem, rozmaite potężne grupy interesu próbują zdalnie kontrolować
światową gospodarkę oraz politykę i marzą o tym, żeby było to możliwe. Nikt jednak lepiej niż klasyczni liberałowie i libertarianie nie powinien rozumieć tego, że wszelkie tego rodzaju działania prowadzą do
całego szeregu niezamierzonych i nieprzewidywalnych konsekwencji,
które często, jeśli nie na ogół, wywołują rezultaty odmienne lub przeciwne do zamierzonych. Innymi słowy, istnieje zasadnicza różnica między
przedstawianiem owych grup interesu jako szkodników zaburzających
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rynkowe procesy koordynacyjne a przedstawianiem ich jako władców
świata zdolnych owe procesy zdalnie kontrolować, i nikt tak dobrze jak
klasyczni liberałowie i libertarianie nie powinien tej różnicy rozumieć.
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Trudności przyjmowania
postawy libertariańskiej

Przyjęcie postawy libertariańskiej wymaga odporności na syndrom
sztokholmski, odporności na libido dominandi, rozumienia pojęcia
kosztów alternatywnych, myślenia w kategoriach niebezpośrednich,
odległych i niezamierzonych konsekwencji, umiejętności uniwersalizacji
reguł etycznych, i świadomego odrzucenia wszelkich form trybalizmu.
Z czego wszystkie te cechy występują rzadko i są niezgodne z naszymi
instynktownymi intuicjami.
Przyjęcie postawy etatystycznej wymaga podatności na syndrom
sztokholmski, instynktownego posłuszeństwa wobec władzy, skupiania
się przede wszystkim albo wyłącznie na tym, co widać w danej chwili,
wiary w to, że intencje można stosunkowo łatwo przełożyć na pożądane konsekwencje, nieumiejętności poświęcenia wąsko rozumianego
interesu własnego na rzecz moralności, i instynktownej akceptacji wszelkiego rodzaju tożsamości plemiennych. Z czego wszystkie te cechy są
niemal uniwersalne i głęboko zakorzenione w naszym ewolucyjnym
dziedzictwie.
W związku z powyższym sądzę, że intelektualne zmaganie libertarianizmu z etatyzmem jest przede wszystkim zmaganiem między niewygodną refleksją a wygodnym przyzwyczajeniem. Uczestnicząc więc
w tym zmaganiu po stronie libertarianizmu, nie powinno się oczekiwać
nagłych społecznych przeobrażeń, ale cierpliwie ufać w siłę rosnącej
wiedzy i kulturowej ewolucji.

98

O blaskach i cieniach demokratycznego
podejmowania decyzji gospodarczych

Zdaniem ekonomisty i filozofa libertariańskiego Hansa-Hermanna Hoppego, demokracja – rozumiana jako ustrój polityczny – jest najbardziej hołubionym ze świeckich bożyszcz współczesności. Twierdzi on
również, że jest to bożyszcze, które w spektakularny sposób zawiodło
pokładane weń przez jego wyznawców nadzieje. Niezależnie jednak
od tego, czy teza Hoppego jest prawdziwa, deklaratywne uwielbienie
dla demokracji w świecie nie wydaje się słabnąć – nieczęsto słyszy się
stwierdzenia, że świat stał się już zanadto demokratyczny; przeciwnie
– bezustannie słyszy się głosy, że demokracji jest wciąż za mało, przy
czym wypowiedzi takie zdają się padać coraz częściej w odniesieniu
do kontekstu nie politycznego, a gospodarczego. Cóż dokładnie miałyby jednak oznaczać wspomniane nawoływania do „demokratyzacji gospodarki”? Przeszczepiając z gruntu politycznego definicję demokracji
jako formy rządów, w której reprezentanci większości decydują o losach
ogółu, można przypuścić, że na gruncie gospodarczym miałaby ona
oznaczać prymat decyzji rzeczonych reprezentantów nad decyzjami
indywidualnych właścicieli co do sposobu wykorzystania posiadanych
przez tych drugich zasobów. Nakreśliwszy powyższą definicję, warto
zastanowić się, czy możliwe jest moralne bądź ekonomiczne (efektywnościowe) uzasadnienie jej treści.
W pierwszej kolejności skupię się na kwestiach moralnych. Prawdopodobnie najważniejsze pytanie, jakie należy sobie zadać w tym kontekście, brzmi: jaka procedura jest w stanie uzasadnić objęcie danego
zasobu w czyjekolwiek prywatne posiadanie? Najpowszechniejszą
odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź Locke’owska, która, jak
osobiście sądzę, ma silne, choć rzadko przywoływane źródła kar99

tezjańskie – otóż z „myślę” wynika nie tylko „jestem”, lecz również
„posiadam”, posiadam swój umysł oraz kontrolowane przezeń ciało.
A skoro tak, to posiadaniem swoim obejmuję także swoje czyny, czyli
pracę swojego ciała i umysłu. Aby uniknąć arbitralności w przerwaniu powyższego łańcucha implikacji, trzeba też uznać, że naturalne
prawo własności przenika z wyżej wzmiankowanej pracy na owoce
tejże – poprzez powiązanie i „zmieszanie” swej pracy z bezpańskimi
zasobami naturalnymi, stajemy się ich jedynymi prawowitymi właścicielami. Jako tacy uzyskujemy również możliwość przekazania swych
praw własności dowolnie wybranym osobom na drodze wymiany,
darowizny bądź spadku.
Niniejsza Locke’owsko-Kartezjańska perspektywa wydaje się najbardziej obiecującą nie tylko ze względu na swój zdroworozsądkowy
charakter i wewnętrzną spójność, ale też z uwagi na to, jak chwiejne
i niezadowalające są wszelkie wobec niej alternatywy. Założenie na
przykład, że naturalne prawo do użytkowania danej puli zasobów
posiada ogół mieszkańców danego obszaru, nie jest w stanie wyzwolić
się z pułapki arbitralności – bo też o jakim obszarze mówimy? Gdzie
przebiegają jego granice i kto miałby je wyznaczyć? Na podstawie
jakich niedowolnych kryteriów możemy zdefiniować grupę rzekomo
mającą przyrodzone prawo do kolektywnego użytkowania danego
asortymentu dóbr naturalnych? Nie wydaje się, aby istniała jakakolwiek
logicznie uzasadnialna odpowiedź na powyższe pytania.
Inne podejście mogłoby sugerować, że ziemskie surowce należą do
ogółu racjonalnych mieszkańców planety i w związku z tym w kwestii
wykorzystania dowolnego z nich władzę decyzyjną powinien posiadać
każdy człowiek. To stanowisko wymaga jednak nie tylko podparcia się
wątpliwą i trudną do umotywowania kolektywistyczną metafizyką, ale
jest też zupełnie nierealizowalne z praktycznego punktu widzenia – codziennie ludzie rodzą się i umierają, a wielu z nich ma bardzo chwiejne
i labilne skale preferencji; jaki kształt i jaki skład miałoby więc przyjąć
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walne zgromadzenie decydujące o takim bądź innym wykorzystaniu
globalnych zasobów? Ponadto, czy w zatwierdzaniu danego wyboru
obowiązywałaby rzeczone zgromadzenie zasada jednomyślności,
czy może zasada większości? I co należałoby począć z przyszłymi
pokoleniami – czyż każde orzeczenie podjęte przez ogół żyjących
nie ograniczałaby praw decyzyjnych tych, którzy dopiero nadejdą?
Jak wreszcie zebrać opinie wszystkich uprawnionych do ich wyrażania i wspólnego wprowadzania w życie? Ktoś mógłby zasugerować
wykorzystanie w tym celu instytucji demokracji przedstawicielskiej, ale
zgodnie z rozpatrywanym stanowiskiem tego rodzaju instytucje musiałyby być uprzednio stworzone na mocy globalnego postanowienia
bezpośredniego, a wciąż nie wiadomo, w jaki sposób można by do
takiego postanowienia doprowadzić. Podsumowując, alternatywy wobec Locke’owsko-Kartezjańskiej analizy powstawania oraz propozycji
uzasadniania praw własności okazują się niedostateczne. Co więcej,
jako że analiza Locke’owsko-Kartezjańska sama w sobie nie budzi
zastrzeżeń natury logicznej, tym solidniejsze stają się przesłanki do
uznania jej za prawdziwą.
Kolejne pytanie brzmi więc teraz: czy istnieją jakiekolwiek inne powody, niezwiązane z teorią własności, które mogłyby umotywować
twierdzenie, iż większa grupa jednostek, które nie wniosły żadnego
uzgodnionego wkładu w produktywne przekształcenie danej puli zasobów, może w imię swoich interesów wykorzystać rzeczone zasoby, znosząc tym samym wyłączność decyzyjną ich pierwotnego posiadacza?
Naturalnie nie wystarczy tu powołać się na liczby – jak błyskotliwie
wyraził to filozof moralny John Taurek, same w sobie „liczby się nie
liczą”. Z kolei ekonomista Walter Block często posługuje się następującym eksperymentem myślowym: wyobraź sobie, że do twojego domu
wpada tuzin nieznajomych jegomościów i bierze się za wynoszenie
twoich sprzętów domowych. Kiedy protestujesz, grożąc wezwaniem
służb ochronnych, jeden z nieproszonych gości odpowiada: „Chwi101

leczkę, jesteśmy przecież wszyscy dobrymi demokratami. Rozsądźmy
ten spór na drodze głosowania”. Nie sądzę, aby bezzasadnym było
wyciągnięcie z powyższego scenariusza wniosku, że pojawiający
się w nim rabusie postanowili nie tylko ograbić swą ofiarę, ale też
w szyderczy sposób ubliżyć jej inteligencji. Skoro zaś „liczby się nie
liczą”, w zasadniczej ocenie moralnej danego zjawiska (to znaczy
wyrażającej wobec niego aprobatę bądź dezaprobatę, bez wnikania
w jej głębię) nie liczy się też jego skala, a jako że ustrój demokratyczny
można porównać z upośrednionym, wielkoskalowym odpowiednikiem
scenariusza przedstawionego przez Blocka, jak najbardziej zasadnym
staje się pytanie, czy i narzucona odgórnie demokracja nie jest formą
rabunku powiązanego z potwarzą dla inteligencji rabowanego.
Alternatywą dla teorii prawno-naturalnej jest teoria utylitarystyczna,
obrońca „demokratyzacji gospodarki” mógłby więc argumentować,
że każdy prywatny właściciel powinien liczyć się z ewentualnością
bycia wywłaszczonym, jako że podobne wywłaszczenie służyć może
maksymalizacji społecznej użyteczności, pożądanej tak ze względów
moralnych jak i ekonomicznych. Niestety, piętą achillesową utylitaryzmu jest jego uderzające podobieństwo do występujących w ekonomii
neoklasycznej modeli równowagowych, polegające na zaniżaniu,
upraszczaniu bądź ignorowaniu w analizowanych scenariuszach wymiaru czasowego oraz kwestii niepewności przyszłości. Nie odnoszę
się tu już nawet do zarzutu głoszącego, że użyteczność jest wielkością
psychologiczną, mierzalną jedynie na skali porządkowej i jedynie
przez odczuwający jej wzrost lub spadek podmiot, z czego wynika, iż
niemożliwe jest dokonywanie międzyosobowych porównań użyteczności (czego wymagałoby ekonomiczne uzasadnienie jakiegokolwiek
przymusowego zaboru bądź redystrybucji prywatnego mienia). Mam
tu raczej na myśli negatywne pokłosie utylitaryzmu wynikające ze stwarzania niebezpiecznych precedensów, których szkodliwość objawia się
w pełnej krasie dopiero z upływem czasu.
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Innymi słowy, nawet jeśli można by było obiektywnie zawyrokować,
że dany akt demokratycznie zatwierdzonej redystrybucji znacznie
zwiększył całkowitą społeczną użyteczność, prawdopodobnym następstwem akceptacji tego rodzaju działań byłaby znaczna erozja
szacunku dla praw własności, a co za tym idzie pogorszenie się klimatu dla przedsiębiorczości, akumulacji kapitału, inwestycji i ogólnie
myślenia długofalowego. W zamian upowszechnieniu uległyby krótkowzroczność, roszczeniowość i ochota na pasożytnicze bogacenie
się cudzym kosztem. W świetle powyższych obserwacji nie wydaje się
nierozsądnym przypuszczenie, że przyjęcie podejścia utylitarystycznego w odniesieniu do kwestii praw własności doprowadzi w dłuższej
perspektywie do obniżenia się całkowitej społecznej użyteczności.
Biorąc pod uwagę miejsce intencji w piekielnym planie budowlanym,
nie jest to wcale przypuszczenie paradoksalne.
Póki co nie znajdujemy więc uzasadnienia dla demokratycznego
dysponowania tym, co niegdyś będąc bezpańskie, zostało następnie
w sposób produktywny przekształcone przez indywidualnych przedsiębiorców. Istnieje jednak osobliwy argument głoszący, iż jako że
pracownicy dowolnej firmy w sposób produktywny użytkują kapitał
zgromadzony przez jej właściciela, stają się tym samym tejże firmy
współwłaścicielami i otrzymują prawo współdecydowania o kierunku jej rozwoju. Argument ten, posiłkujący się wspomnianą wcześniej
Locke’owską zasadą uzyskiwania praw własności na drodze zagospodarowywania zasobów niczyich, pomija fakt, iż zasada ta nie odnosi
się do zasobów, które weszły już w czyjeś posiadanie. To, jakie kompetencje decyzyjne uzyskuje użytkownik nieposiadanego przez siebie
mienia, wynika wyłącznie z umowy zawartej uprzednio pomiędzy
właścicielem a użytkownikiem, i jeśli w umowie takiej nie znalazła się
żadna wzmianka dotycząca ewentualnego współdecydowania o losie
użytkowanego mienia, wówczas całość kompetencji w tym zakresie
pozostaje w ręku właściciela.
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Słabą stronę wyżej opisywanego argumentu można też ukazać za
pomocą następującego reductio ad absurdum: załóżmy, że w pierwszym scenariuszu firma produkująca dany towar płaci właścicielowi
pojazdu ciężarowego za przewóz ładunku do punktu docelowego.
Załóżmy dalej, że drugi scenariusz różni się od pierwszego tylko tym,
że to firma jest właścicielem pojazdu ciężarowego, wynajmującym kierowcę do jego obsługi. Wedle zwolennika tezy, iż zasada Locke’owska
obowiązuje nawet po produktywnym przekształceniu danego dobra
przez jego pierwszego użytkownika, kierowca powinien uzyskać udziały w firmie w drugim, ale nie w pierwszym scenariuszu, choć to w drugim
scenariuszu firma ponosi dodatkowe koszty związane z konserwacją
pojazdu, a wkład kierowcy w operację przewozu jest dużo mniejszy.
Patrząc natomiast na czysto efektywnościową stronę omawianej
tezy, należy zauważyć, że stoi ona w całkowitej opozycji do korzyści
płynących z zastosowania zasady podziału pracy. Skuteczny przedsiębiorca nieprzypadkowo staje się głównym decydentem w założonej lub nabytej przez siebie firmie. Jego pozycja jest rezultatem
ewolucyjnego procesu oddolnej selekcji osób najlepiej spełniających
funkcje składające się na dziedzinę przedsiębiorczości: pozyskiwanie
informacji rynkowej, zdobywanie funduszy na zakup środków produkcji, przewidywanie niepewnej przyszłości, dokonywanie rachunku
ekonomicznego i budowanie sprawnej struktury organizacyjnej. Są
to funkcje kluczowe dla zaistnienia i prawidłowego działania firmy,
dla której przedsiębiorca jest tym, czym dla organizmu ludzkiego jest
mózg. Wyobraźmy sobie teraz (odrobinę personifikując), co mogłoby
się zdarzyć, gdyby pozostałe części ciała, użytkujące przecież ten sam
„organiczny kapitał” co mózg, poczęły rościć sobie prawo do współdecydowania o przebiegu procesów kognitywnych. Wyobraźmy sobie,
co mogłoby się stać, gdyby majtkowie zażądali od kapitana prawa do
gremialnego kierowania kursem okrętu. Wyobraźmy sobie, co mogłoby nastąpić, gdyby wszystkie osoby, które dobrowolnie zatrudniły się
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w danej firmie na konkretnych stanowiskach – inżynierów, technologów,
robotników, sekretarzy, księgowych, menedżerów – zadeklarowały
nagle, że wszystkim im należy się część kompetencji kierowniczych.
Nietrudno przewidzieć, iż we wszystkich powyżej naszkicowanych
scenariuszach skutkiem byłby chaos, rozpad dotychczas działającej
struktury organizacyjnej i w najlepszym razie bardzo znaczne straty
wydajności, a w najgorszym razie bankructwo przedsiębiorstwa.
Trzeba też zauważyć, że tak naprawdę każdemu zainteresowanemu
przysługuje możliwość współdecydowania o losach wybranego podmiotu gospodarczego poprzez zainwestowanie weń własnego kapitału
i zostanie udziałowcem. Demokracja obowiązuje zatem wśród tych,
którzy gotowi są podjąć obowiązki i brzemiona przedsiębiorcy, ale nie
wśród tych, którzy dobrowolnie przyjęli powinności innego rodzaju,
również bardzo istotne, lecz skupiające się wokół wypełniania poleceń,
a nie ich wydawania. Podsumowując, sukces gospodarczy możliwy jest
tylko wtedy, gdy każdy wykonuje ten rodzaj pracy, na którym zna się
najlepiej, i gdy nie usiłuje ingerować w wybory tych, którzy wykonują
swoje, odmienne zadania.
Na koniec należy wspomnieć, że istnieją oczywiście niepolityczne,
oparte na dobrowolności, a więc nie budzące moralnych wątpliwości
formy demokratycznego zarządzania podmiotami ekonomicznymi –
w wolnym społeczeństwie, w którym nikomu nie przysługują polityczne
fawory, każdy ma możliwość swobodnego działania w organizacji
o dowolnym kształcie, pod warunkiem, że organizacja ta nie inicjuje
wobec nikogo agresji. Każdy więc, kto wierzy, iż w osobie wykonującej
dowolny zawód drzemią umiejętności przedsiębiorcy i biznesowego
decydenta, może w wolnym społeczeństwie założyć kooperatyw pracowniczy bądź wstąpić do podobnej organizacji, a następnie konkurować na równych zasadach z firmami o wertykalnej strukturze.
Demokratyczny sposób podejmowania decyzji gospodarczych jest
więc dopuszczalny (a dla osób o określonych preferencjach może być
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wręcz korzystny), ale jest też wtórny wobec poszanowania dla praw
własności i nie może ingerować w ich rynkowe rozłożenie.
Inną niepolityczną i nieposiłkującą się przemocą formą demokracji
jest także to, co Ludwig von Mises określił mianem „demokracji rynkowej”, gdzie każdy ma możliwość wyrażenia swojego głosu poprzez
korzystanie lub wstrzymanie się od korzystania z usług dowolnego
oferenta. Co niezmiernie istotne, w makroskali demokratyczny charakter rynku opiera się na zasadzie większości (w największej obfitości
wytwarzane będą te dobra i usługi, na które popyt wyraża większość),
ale w mikroskali opiera się na zasadzie jednomyślności (pomyślne przeprowadzenie każdej transakcji rynkowej wymaga zgody wszystkich
uczestniczących stron). Demokracja rynkowa jest zatem jedną wielką
grą o sumie pozytywnej; dobrowolność partycypacji w jej strukturach
świadczy o tym, że wszyscy zainteresowani – tak wśród kupujących,
jak i sprzedających – preferują stan potransakcyjny od stanu przedtransakcyjnego, co jednoznacznie znamionuje wzrost całkowitej społecznej
użyteczności.
Konkludując, wydaje się, że rację mają ci, którzy wyrażają wątpliwości względem politycznych metod zarządzania gospodarką, choćby
były to i metody demokratyczne. Z drugiej jednak strony, z finalnych
uwag zawartych w niniejszym artykule wynika, że wszystkie użyteczne,
odpolitycznione rodzaje demokracji rozkwitają tam, gdzie ekonomia
opiera się w pełni na dobrowolności, kontraktowości i szacunku dla
praw własności prywatnej. Każdy zatem, kto pragnie współuczestniczyć w nadawaniu gospodarce kierunku i kształtu, winien czynić jak
najszerszy użytek ze swej roli nie wyborczej, lecz konsumenckiej.
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O prawach własności
w sytuacjach granicznych

Słyszy się czasem stwierdzenie, jakoby libertariańska koncepcja praw
własności i związany z nią wymóg ich bezwarunkowego poszanowania były zbyt restrykcyjne, nie biorące pod uwagę tak zwanych sytuacji
granicznych, w których drobne im uchybienie jest w stanie doprowadzić
do skutecznej ochrony szeregu podstawowych wartości, takich jak
chociażby ludzkie życie.
Sztandarowym przywoływanym w tym kontekście przykładem jest
scenariusz, w ramach którego zagubiona od dłuższego czasu w lesie
i umierająca z głodu osoba natyka się na prywatną leśną posesję (na
obszarze której nie ma w danej chwili właściciela), włamuje się na nią
i konsumuje pewną część przechowywanych na niej zapasów żywnościowych. Materialne straty, jakie ponosi z tego tytułu właściciel, są
niewielkie, natomiast włamywacz (który, działając w stanie „wyższej
konieczności”, nie był powodowany przez jakiekolwiek kryminalne
intencje) ocala to, co dla niego najcenniejsze – własne życie. Czy
i w tego rodzaju przypadkach można domagać się bezwzględnej
nienaruszalności praw własności prywatnej?
Owszem, można. Nie oznacza to jednak skazania nieszczęsnego
włamywacza na śmierć głodową. Oznacza to natomiast, że włamywacz musi mieć świadomość, że – niezależnie od okoliczności, w jakich
działa – naruszając prawa własności, popełnia on przestępstwo i bierze na siebie ryzyko poniesienia związanej z nim kary restytucyjnej.
Mowa tu o ryzyku, a nie konieczności poniesienia kary, gdyż okoliczności łagodzące typowe dla sytuacji granicznych mogą sprawić, że
właściciel zdecyduje się na ułaskawienie włamywacza, a tym samym
de facto zdjęcie z niego statusu przestępcy. Jeśli nie zdecyduje się on na
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to z własnej inicjatywy, to może go do tego skłonić na przykład groźba
ostracyzmu ze strony lokalnej społeczności, która może domagać się
od niego podobnego aktu humanitaryzmu. Jeśli nie przekona go i to,
to lokalna (albo nawet ponadlokalna) społeczność może w ramach
własnej humanitarnej inicjatywy zdecydować się na urządzenie zbiórki
na pokrycie strat poniesionych przez właściciela, tym samym de facto
zwalniając włamywacza z konieczności poniesienia kary restytucyjnej.
Podobnych możliwości, podyktowanych okolicznościami łagodzącymi
sytuacji granicznych, jest wiele, i libertariańska koncepcja praw własności w pełni bierze je pod uwagę.
Jeśli nie dojdzie jednak do realizacji którejkolwiek z nich – innymi
słowy, jeśli nikt z wiedzących o sytuacji włamywacza i okolicznościach,
w jakich zmuszony był on działać, nie zdecyduje się na udzielenie
mu pomocy – to będzie to świadczyło o tym, że na mocy konsensusu
społecznego zasługuje on na poniesienie kary. Niezgoda libertarian
na dekryminalizację naruszeń praw własności nawet w sytuacjach
granicznych ma na celu podkreślenie, że naruszający je musi liczyć się
z podobnym ryzykiem, jakkolwiek niewielkie mogłoby ono być, gdyż
tego wymaga szacunek dla praw i reguł pokojowego międzyludzkiego
współżycia oraz dla cywilizacji dobrobytu, która może być zbudowana
wyłącznie na ich fundamencie.
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Dwa popularne antylibertariańskie chochoły
(niemożliwość samoposiadania, nieużyteczność
etycznych aksjomatów) i odnośne odpowiedzi

Chochoł nr 1: Samoposiadanie jest niemożliwe, gdyż relacja własności występuje zawsze między dwoma obiektami – właścicielem
a własnością – a w przypadku samoposiadania mamy do czynienia
tylko z jednym obiektem. Aby uniknąć powyższego problemu, potrzebne jest przyjęcie kontrowersyjnych tez o dualizmie ciała i jaźni bądź
mózgu i umysłu, albo też stworzenie odpowiednio skomplikowanej, ale
wciąż tautologicznej relacji tożsamości między podmiotem działającym
a jego właścicielem.
Odpowiedź: Samoposiadanie jest nietautologiczną relacją zwrotną
niezależną od przyjętej filozofii umysłu. Wygląda ona następująco:
„podmiot działający X = właściciel podmiotu działającego X”. Istnieje mnóstwo zupełnie niekontrowersyjnych relacji analogicznych,
na przykład „kochający X-a = kochany przez X-a” (narcyzm) albo
„X odczuwający ból = X zadający ból” (masochizm). Ostentacyjny
fizykalista może sobie za „podmiot działający X” podstawić „mózg
umieszczony w ciele X” i w żaden sposób nie zmieni to logicznego
charakteru tej relacji. Jest ona nietautologiczna dlatego, że polega na
syntetycznym a priori wydedukowaniu albo intuicyjnym zrozumieniu
tego, że dwa różne ujęcia (senses) danego zjawiska odpowiadają
temu samemu jego podmiotowi (reference).
Chochoł nr 2: Zjawiska i pojęcia graniczne bądź nieostre (pełnoletniość, warunki konieczne pierwotnego zawłaszczenia, itp.) wykazują
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sprzeczność logiczną albo przynajmniej praktyczną nieużyteczność
aksjomatów nieagresji i samoposiadania.
Odpowiedź: Aksjomaty z definicji opisują pojęcia abstrakcyjne (liczby, kształty, relacje, wartości, itp.), a więc pojęcia nieostre w odniesieniu
do empirycznej rzeczywistości. W związku z tym stwierdzenie, że zjawisko nieostrości wyżej wspomnianych pojęć w danej sytuacji empirycznej może dowodzić sprzeczności aksjomatu jest elementarnym błędem
kategorialnym. Dla libertarianina locke’owsko-rothbardiańskiego aksjomaty nieagresji i samoposiadania są fundamentami logicznej struktury
interpretacyjnej, którą można następnie odnosić do poszczególnych
nieostrych sytuacji empirycznych, tak samo jak aksjomaty arytmetyki
czy geometrii są takimi fundamentami dla inżyniera czy przyrodnika.
Etatysta, w tym również etatysta konserwatywno-liberalny, nie posiada
żadnych tego rodzaju niearbitralnych fundamentów – wydaje mu się,
że kontekst może w danej sytuacji posłużyć za logiczną podstawę
swojej własnej interpretacji, ale tak być nie może, bo fakty empiryczne
(w przeciwieństwie do faktów logicznych) nie mogą interpretować
samych siebie ani dostarczać sobie samym jakichkolwiek niearbitralnych kryteriów normatywnych (etatystyczne kryterium „ad baculum”
jest oczywiście z moralnego punktu widzenia całkowicie arbitralne).

110

Libertarianizm,
organizacja i przedsiębiorczość

Istnieją różne sposoby skutecznego promowania wartości libertariańskich, począwszy od oferowania teoretycznej edukacji, a skończywszy
na uprawianiu praktycznej kontrekonomii.
Warunkiem koniecznym efektywnej realizacji wszystkich tego rodzaju przedsięwzięć jest naturalnie dobrze zorganizowana współpraca
kompetentnych osób. I tu pojawia się interesujące pytanie: do jakiego
stopnia tego rodzaju współpraca wymaga karności i jednomyślności,
na jaką nie są w stanie się zdobyć z definicji ceniący niezależność i nie
lubiący wykonywania poleceń libertarianie?
Wydaje się, że tych zupełnie niezgodnych z duchem libertarianizmu
cech wymaga rzeczywiście tradycyjna organizacja biurokratyczna
i korporacyjna. Trzeba jednak pamiętać, że w społeczeństwie, większość członków którego na pierwszym miejscu stawiałoby wolność
osobistą, ten typ organizacji najprawdopodobniej zanikłby szybko
jako rzecz archaiczna i krępująca potencjał rozwojowy człowieka.
Co miałoby go w takim razie zastąpić? Udzielenie – czy też raczej
bezustanne udzielanie – odpowiedzi na to pytanie jest kluczowe dla
sukcesu teoretycznej praktyki, czy też, jak kto woli, praktycznej teorii
libertarianizmu (należy pamiętać, że nie ma nic bardziej praktycznego
niż dobra teoria).
Libertarianie lubią czerpać intelektualną inspirację z dorobku austriackiej szkoły ekonomii, która wypracowała rozbudowaną i filozoficzne wnikliwą teorię przedsiębiorczości. Zgodnie z tą teorią, przedsiębiorca to osoba budująca kapitałową strukturę produkcji w celu
wypracowania zysku w niepewnej przyszłości. Trzeba zwrócić uwagę,
że zysk nie musi być tu traktowany w kategoriach monetarnych, a ka111

pitał w kategoriach fizycznych. Przedsiębiorca intelektualny buduje
strukturę produkcji składającą się głównie z kapitału intelektualnego
i społecznego, zaś zyskiem jest dla niego skuteczne rozpowszechnienie
istotnych dla niego idei.
Rozumiejąc rolę przedsiębiorcy w świecie ludzkiego działania i wiedząc, jak bogaty, zróżnicowany i innowacyjny kapitał intelektualny
i społeczny mają do dyspozycji, libertarianie nie mogą pozwolić sobie
na myślenie, że kulturotwórczy sukces można osiągnąć jedynie bazując
na najpopularniejszych dzisiaj – a więc biurokratycznych i korporacyjnych – sposobach organizacji. Nie mogą też pozwolić sobie na
myślenie, że jako że z uwagi na swój indywidualizm i nonkonformizm
nie są oni w stanie skutecznie wykorzystywać tychże sposobów, ich
sprawa skazana jest na porażkę.
Wolność osobista i przedsiębiorcza inicjatywa są źródłem innowacyjnych spontanicznych porządków, które mają to do siebie, że
zawczasu nikt nie jest w stanie przewidzieć ich kształtu. Są one jednak
wypadkową niezliczonej ilości indywidualnych planów, z których każdy
– jeśli ma być skuteczny – musi być oparty na bardzo gruntownych
przewidywaniach. Libertariańscy intelektualni przedsiębiorcy muszą
nauczyć się wykorzystywać swoją przewagę konkurencyjną – swoją
intelektualną niezależność, bezkompromisowość i nonkonformizm – do
tworzenia tego rodzaju gruntownie przemyślanych, indywidualnych
planów. Jeśli tylko powstanie ich wystarczająco dużo i będą one prezentować wystarczająco wysoką jakość, to w wyniku ich konkurencyjnego zazębiania i ścierania się powstanie spontaniczny porządek
organizacyjny, którego kulturotwórcza skuteczność przyćmi tę typową
dla organizacji nakazowo-hierarchicznych.
Podsumowując, wymagając od społeczeństwa odrzucenia wiary
w zinstytucjonalizowaną przemoc jako fundament organizacji społecznej, libertarianie muszą w równym stopniu wymagać od siebie
w zakresie przemyślenia, zrozumienia i wykorzystania innowacyjnego,
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przedsiębiorczego potencjału organizacyjnego swoich głównych pryncypiów – wolności osobistej, intelektualnej niezależności i spontanicznej
kreatywności. Tylko wówczas będą oni w swoim przekazie równie
wyraziści, co wiarygodni, a tym samym efektywni.
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Libertarianizm
a życie w ciekawych czasach

Bardzo solidnym fundamentem przyjęcia światopoglądu libertariańskiego może być refleksja nad tym, przez jak wiele tysiącleci ludzkość
w najzupełniej odstręczający sposób marnotrawiła swój potencjał,
tak jednostkowy, jak i zbiorowy, zużywając swoją energię, zarówno
fizyczną, jak i intelektualną, na wojny, dworskie intrygi, partyjne przepychanki, rozpowszechnianie propagandy, dawanie upustu plemiennym
kompleksom, walkę o monopolistyczne przywileje i polityczne dotacje,
uprawianie sofistyki mającej uzasadnić i zracjonalizować stosowanie
zinstytucjonalizowanej agresji, wznoszenie monumentów pychy władzy,
i inne czynności składające się na ogromną, zinstytucjonalizowaną,
irracjonalną, wyniszczającą grę o sumie ujemnej.
Libertarianizm wykorzystuje bezprecedensowy moment znacznej
wolności słowa i względnej wolności działania, aby jasno powiedzieć:
nie chodzi o to, żeby grać w tę grę coraz lepiej i „rozsądniej”, ale o to,
żeby przestać w nią grać, bo w dłuższej perspektywie nie ma i nie
może być w niej żadnych wygranych. Po to, żeby przestać w nią grać,
nie trzeba wiele: wystarczy konsekwentne trzymanie się najbardziej
prozaicznego i oczywistego zdrowego rozsądku, zgodnego z naszymi
najbardziej codziennymi wyobrażeniami na temat zasad przyzwoitości
w kontaktach międzyludzkich, znanych większości z nas już od najwcześniejszych lat: trzymaj ręce przy sobie, nie bij innych, nie łap się
za cudze, żyj i daj żyć innym. Problemem nie jest nieświadomość tych
zasad, ale łatwość, z jaką racjonalizuje się ich łamanie, może nawet
częściej cudze, niż własne.
A jeśli ktoś, w pełni zaakceptowawszy intelektualne i moralne argumenty na rzecz filozofii libertariańskiej, stwierdziłby, że może mimo
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wszystko warto pogodzić się z istnieniem wszystkich wyżej wymienionych przemocowych zjawisk, bo bez nich świat byłby nudny jak
dziecinne wyobrażenie rajskiego ogrodu, w którym nikt nie docenia
wolności, wówczas można by zauważyć, że jest to jedynie kolejny
dowód na to, jak bardzo zjawiska te zawężają ludzkie horyzonty
i hamują rozwój ludzkiego potencjału.
Powstanie społeczeństwa dobrowolnego byłoby nie końcem, ale
początkiem nie tylko prawdziwie cywilizowanego, ale też prawdziwie
ciekawego okresu historii ludzkości. Nie sposób sobie nawet wyobrazić, jakie niezwykłe zjawiska w tego rodzaju społeczeństwie byłaby
w stanie odkryć nauka, ku jak wyrafinowanym formom twórczości
skierowałaby się sztuka, na jaki poziom głębi i dojrzałości byłaby
w stanie wspiąć się duchowość, z jakimi dziś nawet niewyrażalnymi
problemami musiałaby się zmierzyć filozofia, jak poznawczo bogate
formy bytowania otworzyłoby przed ludzkością osiągnięcie punktu
technologicznej osobliwości i wspinanie się na kolejne szczeble skali
Kardaszewa, i tak dalej.
Nawet najbardziej abstrakcyjna refleksja na temat tego rodzaju
perspektyw powinna uderzyć snującą ją osobę wrażeniem dojmującej marności większej części dotychczasowej historii ludzkości, wraz
z przekonaniem, że obecne czasy stwarzają jedną z tych rzadkich
okazji, które pozwalają tę historię przekierować na nieco mniej marne
tory, jeśli tylko wystarczająca liczba wolnych jednostek wyrazi odpowiednią wolę. Światopogląd libertariański jest niczym innym, jak
jasnym, świadomym i jednoznacznym wyrażeniem takiej woli. Rzadko
która epoka sprzyja jej intensywnemu, zbiorowemu, teoretycznie świadomemu i pragmatycznie umocowanemu wdrażaniu, ale wtedy, gdy
zaistnieją ku temu liczne sprzyjające okoliczności, konsekwencje są na
ogół równie moralnie podbudowujące, co intelektualnie fascynujące.
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Żyjemy w najlepszej
z dotychczasowych epok

Libertarianizm ucieleśnia najbardziej prozaiczny i oczywisty zdrowy
rozsądek, zgodny z naszymi najbardziej codziennymi wyobrażeniami
na temat zasad przyzwoitości w kontaktach międzyludzkich, znanych
większości z nas już od najwcześniejszych lat: trzymaj ręce przy sobie,
nie bij innych, nie łap się za cudze, żyj i daj żyć innym. Albo, bardziej
technicznie: każdy jest wyłącznym właścicielem swojego ciała i umysłu, jak również owoców ich pracy, i w związku z tym bezwarunkowo
niemoralna jest inicjacja agresji naruszająca nietykalność cielesną lub
własność drugiego.
Mimo to jednak, poznając historię rodzaju ludzkiego, przekonujemy
się, że na przestrzeni tysiącleci zaledwie garstka osób była gotowa
doprowadzić te zdroworozsądkowe intuicje moralne do ich logicznego
zwieńczenia i odważnie głosić wypływające z tego wnioski, podczas
gdy miliardy innych akceptowały mniej lub bardziej bezrefleksyjnie
cały szereg zasadniczych odstępstw od owych intuicji, takich jak między innymi niewolnictwo, system kastowy, usankcjonowana prawnie
dyskryminacja rasowa i płciowa, despotyzm, feudalizm, absolutyzm,
czy najogólniej rzecz biorąc etatyzm, nieraz przyjmujący najbardziej
krwiożercze formy, jakie tylko można sobie wyobrazić. Przerażająco
potężny wydaje się w świetle tej obserwacji wpływ syndromu sztokholmskiego, libido dominandi, przesądów, uprzedzeń, koniunkturalizmu
czy wreszcie zwykłego strachu przed represjami ze strony tej czy innej
samozwańczej „władzy”.
Mając wgląd w tak stosunkowo długą już perspektywę historyczną,
tym bardziej powinniśmy docenić, w jak niezwykle bezprecedensowych i fortunnych czasach przyszło nam żyć – choć etatyzm wciąż
116

ma się dobrze, przyjmując coraz bardziej subtelne (mniej wulgarnie
krwiożercze) formy, to – przynajmniej w pewnej części świata – za
jego najbardziej nawet zdecydowane krytykowanie, ośmieszanie czy
punktowanie jego logicznych absurdów, archaiczności i immanentnej
niemoralności nie grożą już żadne represje. Co więcej – w świecie
rewolucji informacyjnej żadne tego rodzaju globalnie skuteczne represje nie są już możliwe. To z kolei sprawia, że filozofia libertariańska –
konsekwentne i bezwyjątkowe trzymanie się najbardziej prozaicznego
i oczywistego zdrowego rozsądku, zgodnego z naszymi najbardziej
codziennymi wyobrażeniami na temat zasad przyzwoitości w kontaktach międzyludzkich – po raz pierwszy w historii przybiera na
popularności w sposób wykładniczy.
Wystarczy porównać sytuację libertarianina dziś, a sytuację abolicjonisty w Egipcie faraonów czy klasycznego liberała w epoce absolutyzmu, żeby odzyskać cały optymizm, jaki jest potrzebny zwolennikom
wolności do cierpliwego, bezustannego uświadamiania innym, że nie
potrzebują oni czyjegokolwiek pozwolenia na bycie wolnymi, ani też
nie potrzebują jakiegokolwiek pana, indywidualnego ani zbiorowego,
dziedzicznego ani elekcyjnego, globalnego ani lokalnego, do osiągania swoich wielkich i małych, indywidualnych i zbiorowych celów.
Ten, kto uważa dziś, że niemożliwe jest powstanie społeczeństwa
dobrowolnego, jest tym samym, który uważał wczoraj, że koniecznym
jest istnienie społeczeństwa opartego na despotycznych represjach,
a biorąc pod uwagę dzisiejsze – wciąż wykładniczo się rozwijające –
możliwości komunikowania rzetelnej wiedzy, oddolnego organizowania
pokojowych działań zbiorowych i korzystania z szeroko rozumianej
społecznej przedsiębiorczości – to, co jest „niemożliwe” dziś, jak nigdy
wcześniej może się okazać możliwym już jutro.

Ekonomia

O dwóch złych sposobach
myślenia o ekonomii

Istnieją dwa złe sposoby myślenia o ekonomii.
Pierwszy to sposób na tak zwany chłopski rozum – bez angażowania logiki, za to z zaangażowaniem instynktów, emocji, przesądów
i uprzedzeń. Typowe wnioski płynące z takiego chłopskorozumowego
podejścia to na przykład „wolny rynek nie może służyć wydajności gospodarczej, bo na wolnym rynku panuje konkurencja, a współpraca jest
przecież wydajniejsza od konkurencji” albo „w sytuacjach kryzysowych
ceny powinny być jak najniższe, bo potrzeby są wtedy największe”.
Innymi słowy, jest to myślenie o ekonomii w sposób nieekonomiczny,
ignorujący kwestie kosztów alternatywnych, struktur motywacji, niezamierzonych i niebezpośrednich konsekwencji, stanów kontrfaktycznych,
ładów spontanicznych, itp.
Drugi ze wspomnianych wyżej sposobów można by z kolei nazwać
sposobem „na sofistyczny rozum” – angażujący logikę, ale tylko po to,
żeby ją zaraz w swojej arogancji lub w swoim cynizmie zakwestionować i próbować zastąpić „czymś lepszym”. Typowe wnioski płynące
z takiego sofistycznego podejścia to na przykład „paradoksalnie,
kataklizmy służą rozwojowi gospodarczemu stymulując zagregowany
popyt” albo „paradoksalnie, kapitalizm jest tak skuteczny w konkurencyjnym wyłanianiu skutecznych przedsiębiorców, że musi zniszczyć
sam siebie, bo najskuteczniejsi przedsiębiorcy w pewnym momencie
wezmą wszystko i nie będzie już żadnej konkurencji”. Innymi słowy, jest
to myślenie o ekonomii w sposób pseudoekonomiczny, również ignorujący kwestie kosztów alternatywnych, struktur motywacji, niezamierzonych i niebezpośrednich konsekwencji, stanów kontrfaktycznych, ładów
spontanicznych, itp., ale jednocześnie twierdzący, że ich zignorowanie
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jest uzasadnione w świetle rozmaitych „paradoksów” rzekomo podważających klasyczną wizję logicznej struktury ludzkiego działania.
Pierwszy z tych sposobów myślenia jest typowy dla wszelkiego rodzaju populistów i trybunów ludowych, drugi dla wszelkiego rodzaju
technokratów i „inżynierów społecznych”, zaś ich wspólnym mianownikiem jest, rzecz jasna, dążenie do podporządkowania wolnych wyborów produktywnych jednostek dyktatowi tej czy innej samozwańczej
„władzy państwowej”, roszczącej sobie prawo do „poprawiania”
gospodarczej rzeczywistości.
Stąd wniosek, że warunkiem koniecznym wolności od tego rodzaju
dyktatu, a tym samym warunkiem koniecznym autentycznego rozwoju
gospodarczego, jest powszechność myślenia o ekonomii we właściwy
sposób – odnoszący się do logicznej struktury ludzkiego działania i głęboko świadomy jej wewnętrznej spójności, z łatwością demaskującej
wszelkiego rodzaju sofistyczne „paradoksy” i populistyczne frazesy.
Ludwig von Mises wcale nie przesadzał twierdząc, że od powszechnego rozumienia dorobku ekonomii zależy przetrwanie cywilizacji – komu
więc na nim zależy, niech nie ustaje w wysiłku przyswajania stosownej
wiedzy i dzielenia się nią z innymi.
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Co widać, czego nie widać
i na co patrzyć

Frédéric Bastiat, jak każdy mistrz dobrego stylu, pada czasem ofiarą semantycznych nadużyć – niektóre z jego sformułowań są tak atrakcyjne
i sugestywne, że może się wydawać, iż pasują do każdego kontekstu.
Sztandarowym przykładem jest tu stwierdzenie o potrzebie skupiania
się nie tylko na tym, co widać, ale również na tym, czego nie widać.
Stwierdzenie to oznacza, że w analizie ekonomicznej kluczowe jest
przyjęcie perspektywy kontrfaktycznej, a więc badanie kosztów alternatywnych dowolnego działania w świetle rzetelnej, logiczno-dedukcyjnej
teorii. Stwierdzenie to nie jest natomiast absolutnie usprawiedliwieniem
myślenia w kategoriach globalnych spisków gospodarczych – tu niezastąpiona jest komplementarna wobec stwierdzenia Bastiata brzytwa
Ockhama, z której wynika, że jeśli czegoś nie widać i jeśli coś nie jest
koniecznie do rzetelnego wyjaśnienia danego zjawiska, to to coś jest nie
tylko niewidoczne, ale też nieistotne bądź nieistniejące. Stwierdzenie to
nie jest również absolutnie usprawiedliwieniem myślenia w kategoriach
kontrfaktycznych alternatyw, które są logicznie nonsensowne w świetle
rzetelnej teorii – innymi słowy, nie jest ono usprawiedliwieniem bajania
o „naukowym socjalizmie”, „likwidacji rzadkości kapitału”, „gospodarce
permanentnego boomu” czy „projekcie Wenus” jako o „odważnych
i inspirujących, a do tej pory niesprawdzonych alternatywach”.
Podsumowując, unikatowość Bastiata polega na tym, że pierwszorzędny styl łączył on z pierwszorzędną wartością kryjącego się za
nim merytorycznego przekazu. W związku z tym stałe zachowywanie
świadomości, że ten pierwszy może służyć wyłącznie temu drugiemu,
jest warunkiem koniecznym tego, aby intelektualna spuścizna Bastiata
była przechowana i rozwijana, a nie zmarnotrawiona.
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Pieniądz dekretowy
a środki fiducjarne

„Fiat Money” zdaje się być najczęściej tłumaczone jako „pieniądz
fiducjarny”. Sam też przez dłuższy czas tak to tłumaczyłem. Od paru
lat skłaniam się jednak ku opinii, że, nawet jeśli tego rodzaju tłumaczenie nie jest w ścisłym sensie tego słowa błędem, to w jakiejkolwiek
poważniejszej dyskusji na temat teorii monetarnej jest ono źródłem co
najmniej terminologicznej niezręczności.
Pieniądz fiducjarny czy też środki fiducjarne (fiduciary media) to
substytuty pieniądza nie zabezpieczone w pełni pieniądzem bazowym
(który jest w tym przypadku pieniądzem towarowym albo, bardziej
ogólnie, pieniądzem o sztywno ograniczonej podaży). Mamy wtedy
do czynienia z wiarą (fides) że dana instytucja cieszy się na tyle dużym
zaufaniem, że nie nastąpi na nią „run” sprawiający, że nie będzie ona
w stanie uhonorować wszystkich żądań wymiany środków fiducjarnych
na pieniądz bazowy. Środki fiducjarne – w przeciwieństwie do „fiat
money”, o którym za chwilę – mogą więc z powodzeniem istnieć
w systemie wolnej bankowości.
„Fiat Money” to natomiast pieniądz pusty czy też pieniądz dekretowy, którego wartość wypływa z kontroli danego monopolistycznego
aparatu przemocy nad daną gospodarką – z możliwości wymuszania
na jej członkach płacenia sobie w owym pieniądzu regularnych danin
i akceptacji owego pieniądza jako prawnego środka płatniczego na danym obszarze. Jako że dany monopolistyczny aparat przemocy może
dowolnie manipulować podażą pieniądza dekretowego, praktycznie
bezsensowne jest mówienie w tego rodzaju kontekście o jakichkolwiek
substytutach pieniądza jako o środkach fiducjarnych, bo niemal nieograniczona elastyczność podaży pieniądza dekretowego sprawia, że
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zawsze możliwe staje się wówczas „uhonorowanie” wszystkich żądań
wymiany substytutów pieniądza na pieniądz bazowy. Stąd wspomniane
wcześniej zagrożenie terminologiczną niezręcznością.
Najważniejszą kwestią dyskusyjną pozostaje chyba w tym kontekście
kwestia tego, czy cykle koniunkturalne mogą występować wyłącznie
w reżimie pieniądza dekretowego, czy też również wskutek nadprodukcji środków fiducjarnych w systemie wolnej bankowości. Kwestią bezdyskusyjną jest tu natomiast fakt, że w reżimie pieniądza dekretowego
zagrożenie cyklami koniunkturalnymi – zwłaszcza takimi o globalnym
zasięgu i globalnie negatywnych reperkusjach – jest nieporównanie
większe.
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Refleksja o bezrobociu

Kiedy rozum zastępują emocje, terminy opisowe zostają obciążone
oceną; wówczas istotny materiał do badania staje się symbolem świętym lub przeklętym. Przykładem pierwszego jest „dobrobyt społeczny”,
przykładem drugiego „bezrobocie”. Wydanie oceny wymaga uprzedniego zrozumienia rzeczy ocenianej, a przynajmniej rzetelnego namysłu
nad nią; więc jako że propaganda przyzwyczaja do pierwszego,
a usilnie tłumi drugie, logiczna (i prywatna) analiza zjawiska staje się
tym niezbędniejszym warunkiem wstępnym do przyzwolenia na takie
czy inne tego zjawiska potraktowanie.
Człowiek podejmuje pracę, ponieważ ceni przewidywane efekty
tejże wyżej niż zadowolenie wynikające z bezczynności lub oddawania
się rozrywce. I odwrotnie, jak długo ceni on konsumpcję już dostępnych dóbr wyżej niż spodziewane korzyści wynikające z produkcji
dóbr nowych, tak długo optymalnym planem na życie jest dla niego
pozostawanie bezrobotnym. Podobnie, w realiach zmieniającej się
gospodarki świeżo zwolniona osoba może trwać w stanie niezatrudnienia ze względów spekulacyjnych – zamiast natychmiastowo chwytać się pierwszego lepszego zajęcia, czeka na stosowniejszą okazję,
umożliwiającą skorzystanie z już posiadanych kwalifikacji i tym samym
lepsze (zazwyczaj też przyjemniejsze) zarobkowanie. To wszystko nie
mechaniczne reakcje na wyroki sił wyższych, ale umyślne strategie.
Czyżby ci wszyscy, którzy gardłują o „walce z bezrobociem”, pragnęli
wydać też walkę dobrowolnym decyzjom wszystkich ludzi działających
jak powyżej?
W obszarze w pełni wolnego rynku nie występuje zwierz pod tytułem „bezrobocie mimowolne” – jeśli działające w tymże obszarze
osoby pozostają niezatrudnione, czynią to albo z uwagi na wyżej
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wymienione względy przywiązania do uroków bezczynności lub rozrywki, albo z (również już wspomnianych) powodów spekulacyjnego
oczekiwania, albo wreszcie z racji domagania się płac wyższych, niż
te, które pracodawca jest gotów zaoferować. Oczywiście, te ostatnie
w pewnym sensie pozostają niezatrudnione „mimo” czy „wbrew” swojej
woli, ale bez gwałtu na logice nie da się przeskoczyć od tej obserwacji
do wniosku, iż ich obecna sytuacja została im narzucona (w domyśle:
przez system rynkowy). Wolnorynkowe umowy cechuje niewymuszona
zgoda obu uczestniczących stron, i wyłącznie możliwość niezawierania
tego rodzaju umów w obliczu braku rzeczonej zgody oddziela działania dobrowolne od mimowolnych – jeśli przyjąć, że wystarczy sprzeciw
jednej ze stron, by bezrobocie wynikłe z fiaska porozumienia uznać za
mimowolne, wówczas mimowolnie nie jesteśmy wszyscy miliarderami
i sułtanami brunejskimi.
Zapotrzebowanie rynku na pracę jest wypadkową mnóstwa indywidualnych analiz kosztów i zysków, a koszt i zysk to pojęcia subiektywne,
wymierne tylko z perspektywy danego gospodarczego decydenta. Dlatego też potencjalny pracownik nie może zarzucić potencjalnemu pracodawcy, że ten oferuje mu obiektywnie za niską płacę – obiektywnie
za niska (lub za wysoka) płaca to pojęcie z krainy kwadratowych kół.
Nieobiecująco wygląda też pogląd, jakoby warunkiem koniecznym
dobrowolności podjęcia pracy była możliwość wyboru spośród co
najmniej kilku akceptowalnych opcji. Akceptowalność to kolejny termin
subiektywny – jeśli coś zostało wybrane lub może być wybrane, wtedy
z definicji jest akceptowalne. Nie ma również jakiejkolwiek sprzeczności
w łączeniu dobrowolności działania z brakiem alternatyw – jeśli pod
groźbą „czapy” płacę mafiosie za ochronę, ale mimo to ochronę tę
cenię i byłbym gotów za nią płacić nawet bez tego rodzaju wątpliwych
pobudek, wówczas działam dobrowolnie, choć po prawdzie innych
wyjść nie mam.
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Sytuacja zmienia się dopiero wtedy, gdy wprowadzimy do niej podmiot pozarynkowy, taki jak rząd. Rząd, ustanawiając płacę minimalną
na poziomie wyższym niż ten, który odpowiada krańcowej produktywności pracy w danym zawodzie, jest w stanie wytworzyć tak wiele
mimowolnego bezrobocia, ile tylko zapragnie. Powyższa praktyka
sprawia, że dwie strony – pracodawca i potencjalny pracownik – które
na prawdziwie wolnym rynku dostarczyłyby sobie wzajemnie pożądanych usług, nie są w stanie zawrzeć obopólnie korzystnej umowy;
potencjalny pracownik wbrew swojej woli pozostaje niezatrudniony,
pracodawca zaś zmuszony jest do wykorzystania posiadanych przez
siebie środków produkcji w sposób mniej niż optymalny.
Inną metodą wytwarzania bezrobocia mimowolnego przez podmioty pozarynkowe jest subsydiowanie niezatrudnienia, polegające
na płaceniu potencjalnym pracownikom nie za pracę, ale za jej brak.
Wynikiem tego procederu jest wzrost wartości bezczynności w stosunku
do wartości zatrudnienia, odpowiadający wysokości subsydium. Odpowiednio maleje też pobudka do przyjęcia oferowanej na rynku pensji.
Na koniec refleksji – wnioski. Bezrobocie, czyli stan niezatrudnienia,
nie jest czymś z natury złym; istnienie bezrobocia dobrowolnego – a tylko takie może wystąpić na wolnym rynku – mówi nam coś znaczącego
o wyborach i preferencjach danych osób, ale nie zakłada jakichkolwiek ich wartościowań. Bezrobocie mimowolne natomiast – które, jak
każdy efekt bezpodstawnego naruszania ludzkiej wolności, jest czymś
niepożądanym – zwalczyć potrafi nie tuczenie czy przeobrażanie
wywołującego je nowotworu, ale przepędzenie go i pozwolenie, by
swoboda działania trzymała z dala problemy znane wyłącznie centralnym planistom społecznego dobrobytu.
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Zło dóbr publicznych

Po co nam sektor publiczny? Po to, by wytwarzał nam dobra publiczne. A co to są dobra publiczne? To, rzecz jasna, takie dobra, które
wytworzyć potrafi tylko sektor publiczny.
Aby nie ulegać majakom tych próżnych tautologii, warto przyjrzeć się
kwestii bliżej. Zwłaszcza wtedy, gdy „służba publiczna” stara się gwałtownie rozdąć sektor publiczny w imię – a jakże – dobra publicznego.
Oszczędzając dorzecznemu czytelnikowi ekonożargonu, dobra
publiczne można pokrótce zdefiniować jako te, których wykorzystanie przez jedną osobę nie zmniejsza możliwości ich wykorzystania
przez inne osoby. Poza tym, dobra publiczne zwykły wywoływać
„pozytywne efekty zewnętrzne”, a więc przynosić korzyść tym, którzy
w żaden sposób nie przyłożyli ręki (ani głowy) do ich wytworzenia.
Dopowiedziany do tej teorii wniosek jest następujący: jako że powyższe cechy dóbr publicznych umożliwiają każdemu pasożytnicze ich
wykorzystywanie, żaden prywatny producent nie będzie w stanie
czerpać z ich wyrabiania wystarczających zysków, a więc nie będzie
miał wystarczającego bodźca do tego, aby w pierwszej kolejności
rozpocząć produkcję.
Co trzeba więc zrobić? Trzeba uznać każdego za potencjalnego
pasożyta i zmusić pasożytniczy ogół do opłacania produkcji dóbr publicznych: lecznictwa, szkolnictwa, infrastruktury drogowej i tak dalej,
gdyż w innym wypadku zostanie on owych niezbędnych artykułów
pozbawiony.
W rozumowaniu tym jest zbyt wiele błędów, żeby wymienić i opisać
je tu wszystkie. Warto skupić się na tych najwyraźniejszych i najłatwiejszych do wiarygodnego obnażenia.
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Po pierwsze – to, czy wykorzystanie danego dobra przez jedną osobę zmniejsza bądź nie zmniejsza możliwości jego wykorzystania przez
inne osoby, jest kwestią subiektywną – nie istnieje utylitometr, który
fale mózgowe konsumentów mógłby przedstawić w postaci krzywych
użyteczności. Czy to, że przy pewnym spektaklu teatralnym widownia
nie jest pełna, uprawnia nas do przymuszenia właściciela teatru do
nieodpłatnego wpuszczenia na salę grupy nieproszonych gości? Rzecz
nie tylko w tym, że byłoby to rażące naruszenie komfortu psychicznego
zarówno właściciela, który ustalił pewne reguły wstępu, jak i klientów,
którzy reguły te respektują. Rzecz również w tym, że z czasem subiektywne straty psychiczne przełożyłyby się na w pełni obiektywne straty
finansowe – klienci odmówiliby uczęszczania do obiektu, w którym
kaprys trzeciej strony może sprawić, że „gapowicz” jest traktowany
na równi z „płatnikiem”. Jeśli zaś ktoś jest gotów przełknąć tę pigułkę
i zalecić nacjonalizację teatrów, to – jak przy każdej nacjonalizacji
– rezultat będzie oczywisty: przy braku możliwości dokonywania rachunku zysków i strat, teatry staną się nierentowne. Usługa nierentowna
zaś z definicji nie może być dobrem, a co dopiero dobrem publicznym,
lecz jedynie obciążeniem przymusowo utrzymywanym w istnieniu przez
osoby zupełnie niezainteresowane przedłużaniem tegoż.
Powyższa obserwacja prowadzi do punktu kolejnego – nie sposób
jakiegokolwiek towaru bądź usługi uznać za dobro, jak długo jego
świadczenie oderwane jest od dobrowolnie wyrażanych preferencji
(czytaj: preferencji wyrażanych poprzez kupno i sprzedaż). Jeśli więc
założyć, że dobra publiczne mogą zaistnieć wyłącznie w wyniku działania podatkowego aparatu przymusu, to automatycznie przestają
one być dobrami. Uwaga ta jest jednym z lepszych dowodów na to,
że zasady ekonomii naprawdę nie są skomplikowane – jeśli dana
osoba odmawia wnoszenia wkładu pieniężnego w produkcję danego
dobra, to znaczy, że istnieją inne dobra, które są z jej punktu widzenia istotniejsze. Jeśli zatem odmawia wnoszenia wkładu w produkcję
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tego, co nazywa się dobrami publicznymi, to oznacza, że istnieją inne
dobra „prywatne”, których zdobycie jest dla tej osoby ważniejsze. Nie
może być wzrostu użyteczności bez dobrowolnego uznania czegoś
za użyteczne, i o tym musi pamiętać każdy, kto twierdzi, że zdrowa
gospodarka to gospodarka wzrostu.
Po trzecie – na co dzień korzystamy z efektów wielu dóbr i usług,
w których wytworzeniu nie braliśmy żadnego udziału. Korzystamy,
przykładowo, nie tylko z tego, że ci, z którymi przestajemy, są zdrowi
czy wykształceni, ale również z tego, że są wymyci i dobrze odziani.
Czy to oznacza, że potrzebujemy narodowego funduszu żywieniowego
oraz komunalnego mydła?
Widok wypielęgnowanych, prywatnych ogrodów czy zadbanych
fasad prywatnych domów wzbudza w nas dodatnie wrażenia estetyczne. Możemy cieszyć ucho melodiami wygrywanymi przez ulicznego
muzyka nawet jeśli nie zdecydujemy się na wrzucenie monety do jego
kapelusza. Człowiek spytany o drogę jest gotów na nieodpłatne udzielenie nam wskazówki. Znaczyć by to miało, że musimy subsydiować
zakładanie ogrodów, odnawianie prywatnych budynków i specjalne
lekcje zaznajamiające tuziemców z planami miast? Pytanie to jest retoryczne, ale wydawać by się mogło, że dla niektórych retorycznym być
przestaje – dość wspomnieć słyszane już po obu stronach Atlantyku
propozycje nacjonalizacji sektora bankowego czy dotowania przemysłu samochodowego, jak zawsze w „interesie publicznym”.
Po czwarte i ostatnie – to, czy dany towar bądź usługa przynosi
niezasłużone zyski osobom trzecim, nie jest jej wrodzoną cechą, ale
efektem rządowych działań wyprzedzających. Jeśli przedsiębiorcy
przeszkadza to, że z jego wyrobów korzystają „gapowicze”, to ich
wykluczenie jest kwestią opracowania odpowiednich metod zarządzania, procedur i narzędzi – wyższych i lepszych ogrodzeń, skuteczniejszych urządzeń zagłuszających itp. Jeśli jednak podmiot pozarynkowy
z góry przyzna sobie w pewnym obszarze monopol, to, rzecz jasna,
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rozwijanie w tym obszarze rozwiązań rynkowych stanie się niemożliwe.
Inną sprawą jest to, że przedsiębiorca może nie dbać o to, że jego
produkty noszą znamiona dóbr publicznych, i wciąż działać z zyskiem.
Typowym przykładem takiego produktu jest oprogramowanie komputerowe (software), które, w przeciwieństwie do sprzętu materialnego
(hardware’u), można kopiować i rozprowadzać po zerowych niemal
kosztach. A jednak to producent software’u, nie hardware’u, znajduje
się od kilkunastu lat wśród trójki najzamożniejszych ludzi globu.
Nie da się zatem uniknąć wniosku, że „dobra publiczne” są pojęciem bałamutnym. Jeśli poprzestać na wymienieniu ich ekonomicznych
własności, to widzimy jasno, że nie tylko mogą być one wytwarzane
przez sektor prywatny, ale też mogą być przezeń wytwarzane znacznie lepiej. Jeśli natomiast do wyliczenia ich ekonomicznych własności
dołożyć (fałszywą) konkluzję o rzekomej konieczności przymusowego
i kolektywnego ich finansowania, wtedy rezultatem jest udzielenie
poparcia pełnemu socjalizmowi – systemowi pełnego marnotrawstwa
rzadkich zasobów i utrwalania nędzy.
Takie są logiczne konsekwencje teorii dóbr publicznych i takimi
trzeba je przyjąć. A przyjąwszy, lepiej zastanowić się dwukrotnie, czy
tak zawodna teoria nie idzie ręka w rękę z jeszcze bardziej zawodną
praktyką.
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Keynesizm,
sztywności cenowe i przedsiębiorczość

Wszystkie keynesistowskie sztuczki sugerujące, że poprzez polityczną
manipulację nominalnymi wartościami gospodarczymi można doprowadzić do wzrostu realnych wartości gospodarczych, w ostatecznym rachunku sprowadzają się do sugestii, jakoby wolny rynek w niewystarczająco szybki sposób radził sobie z problemem „sztywności cenowych”.
Tymczasem kluczowe pytania, których nigdy nie zadają uprawiający
podobne sztuczki, brzmią tu następująco: czy wszystkie sztywności
cenowe są problematyczne? I co w tym kontekście znaczy „niewystarczająco szybki” sposób? Rynkowe (katalaktyczne) sztywności cenowe
są naturalnym czynnikiem branym pod uwagę przez poszczególnych
przedsiębiorców: dla właściciela taniej smażalni ryb elementem przewagi konkurencyjnej może być możliwość niemal natychmiastowego
zmieniania cen oferowanych przez siebie produktów, podczas gdy dla
pięciogwiazdkowego restauratora relatywnie wysokie koszty menu
mogą być w równym stopniu organizacyjną trudnością, co kluczowym elementem prestiżowego charakteru oferowanych przez niego
produktów. Każdy przedsiębiorca musi sam zadecydować, w jakim
tempie musi dostosowywać się do (być może tymczasowych) zmian
w strukturze danych rynkowych, a każda próba „wyręczania” go w tym
zakresie przez podmioty polityczne może doprowadzić wyłącznie do
suboptymalnej alokacji czynników produkcji z punktu widzenia suwerenności konsumenckiej.
Istnieje też inny rodzaj sztywności cenowych – są to sztywności
nie katalaktyczne, a polityczne, tworzone przez wszelkiego rodzaju etatystyczne „regulacje” (od ustawodawstwa o płacy minimalnej
po ustawodawstwo o wymogach kapitałowych), jak również przez
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będącą często ich efektem atmosferę reżimowej niepewności. Tego
rodzaju sztywności są oczywiście szkodliwe i hamujące dla procesu
rynkowego, ale – biorąc pod uwagę ich źródło – próby łagodzenia
ich skutków poprzez monetarne bądź fiskalne interwencje są niczym
innym, jak gaszeniem pożaru benzyną lub leczeniem choroby trucizną.
Innymi słowy, parafrazując znaną sentencję, keynesizm bohatersko
zwalcza problemy nieznane w jakimkolwiek innym ustroju. Zasada ta tyczy się wszelkich form „wspomagania” gospodarki czy społeczeństwa
przy użyciu zinstytucjonalizowanej agresji – o czym nigdy nie należy
zapominać, biorąc pod uwagę niewyczerpany zapał jej beneficjentów
w stręczeniu społeczeństwu jej coraz to kolejnych form.
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„Własność publiczna”
jako prakseologiczna sprzeczność:
przyczyny, skutki i implikacje

Niniejszy wpis zawiera kilka uwag wyjaśniających, dlaczego zdecydowana większość zasobów znajdujących się pod kontrolą państwa
to zasoby niczyje oraz co z tego wynika.
Zacząć należy od podkreślenia, że wejście z danym obiektem w relację własności wymaga spełnienia pewnych warunków natury zarówno
normatywnej, jak i technicznej. Z normatywnego punktu widzenia właścicielem można się stać wyłącznie w wyniku pierwotnego zawłaszczenia zasobów niczyich poprzez ich produktywne przekształcenie albo
wskutek zdobycia pewnych zasobów na drodze sekwencji dobrowolnych wymian, której początkiem był akt pierwotnego zawłaszczenia.
Z technicznego natomiast punktu widzenia, implikowanego przez punkt
powyższy, właścicielem danych zasobów może być wyłącznie ktoś,
kto kiedykolwiek sprawował nad nimi wyłączną (to znaczy prakseologicznie jednoznaczną) kontrolę.
Jeśli więc na przykład państwo odebrało komuś dom, w którym
mieszkał, znacjonalizowało jego sklep czy fabrykę, itp., to z moralnego punktu widzenia zasoby te pozostają oczywiście własnością
wywłaszczonego. Jeśli jednak doszło do odebrania przez państwo
większej grupie osób części ich kapitału finansowego, który następnie
został użyty do stworzenia wszelkiego rodzaju obiektów infrastrukturalnych, to obiekty te nie są własnością wywłaszczonych, ponieważ
żaden z nich nie miał nigdy nad nimi jakiejkolwiek kontroli i – jak długo
znajdują się one pod kontrolą wywłaszczyciela – z prakseologicznego
punktu żaden z nich nie jest w stanie wespół z innymi wywłaszczonymi
sprawować nad nimi jakiejkolwiek kontroli. Ich rzekome prawa decyzyj133

ne znajdują się w tego rodzaju sytuacji w permanentnym i immanentnym
konflikcie, co logicznie uniemożliwia ich wykorzystanie, a tym samym
dowodzi, że tego rodzaju prawa nie istnieją.
Libertarianizm uznaje stosunkowo wąski katalog praw – odrzucając
między innymi wszelkiego rodzaju „prawa pozytywne” – właśnie
z uwagi na świadomość faktu, że prakseologiczna struktura rzeczywistości wymaga, aby realne prawa nie wchodziły ze sobą w logicznie
konieczny konflikt. Tak zwane prawa pozytywne generują tego rodzaju
immanentne konflikty, gdyż są z definicji oparte na relacji pasożytniczej, a więc prawnie asymetrycznej – tym samym okazują się być nie
uniwersalnymi prawami, ale arbitralnymi przywilejami. Podobnie jest
z „prawami” do kontroli przymusowo wytworzonej „własności wspólnej” – roszczenia wszystkich wywłaszczonych na poczet jej stworzenia
wchodzą ze sobą w immanentny i permanentny konflikt, co obnaża
kategorię tego rodzaju „własności” jako pojęcie prakseologicznie wewnętrznie sprzeczne. Jako że natomiast jedyny realny kontroler tego
rodzaju „własności” nie zdobył jej w sposób normatywnie uprawniony,
jedyną pozostającą alternatywą jest uznanie, że jest to „własność”
niczyja. Tego rodzaju konkluzja jest nie tylko jedyną konkluzją uprawnioną na gruncie prakseologicznej teorii własności i powiązanej z nią
libertariańskiej teorii prawa, ale też jedyną konkluzją umożliwiającą
uniknięcie absurdalnych tez takich jak ta, że korzystając z „własności”
państwowej o autentycznie usługowym charakterze, takiej jak infrastruktura drogowa, narusza się zasadę nieagresji.
W momencie pociągnięcia wywłaszczyciela do odpowiedzialności
karnej i zmuszenia go do uregulowania swoich długów, wytworzone
przez niego zasoby z dużym prawdopodobieństwem przeszłyby na
własność jego ofiar, jest to już jednak zupełnie osobna kwestia. Równie
dobrze mogłoby się okazać, że dług wobec wywłaszczonych może
zostać uregulowany jeszcze zanim nastąpi prywatyzacja wszystkich
zasobów kontrolowanych dotychczas przez wywłaszczyciela (na przy134

kład dlatego, że w międzyczasie ogromnie wzrosła rynkowa wartość
niektórych z nich – niektóre okazały się na przykład polami roponośnymi, itp.), w wyniku czego pozostałe z tych zasobów będą mogły
być pierwotnie zawłaszczone przez dowolną osobę bądź grupę osób,
która je produktywnie zagospodaruje.
Nawet jeśli by jednak, per impossibile, założyć, że tak zwana własność publiczna jest własnością wszystkich wywłaszczonych podatników, w żaden sposób nie uprawniałoby ich to do blokowania wstępu
na nią osobom, które nie zostały nigdy wywłaszczone na poczet jej
utrzymywania, w tym na przykład imigrantom. Jest tak dlatego, ponieważ tak zwana własność publiczna okala wiele obszarów całkowicie
niezagospodarowanych oraz porzuconych – zarośniętych chwastami
łąk i skwerów, dzikich pól, zrujnowanych gospodarstw, itp. Obszary
te stanowią więc w sensie prakseologicznym ziemię dziewiczą, blokowanie dostępu do której potencjalnym pierwotnym zawłaszczycielom
stanowi naruszenie zasady nieagresji. Podobnie osoba, która otoczyłaby bezludną wyspę płotem, nie podejmując następnie żadnych prób
jej zagospodarowania, musiałaby się liczyć z faktem, że inni mogliby
podejmować próby sforsowania tegoż płotu – i mieliby do tego pełne
prawo.
Podsumowując, wytworzona w ramach etatystycznej grabieży „własność publiczna” to „własność” niczyja, prakseologiczna sprzeczność
uznanie której generuje jedynie normatywne absurdy i konserwuje Bastiatowską „wielką fikcję”. Warto mieć tego świadomość, jeśli chce się
skutecznie działać na rzecz tego, aby kiedyś stała się ona własnością
czyjąś, wraz ze wszystkimi tego pozytywnymi skutkami.
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Państwo nie może
niczego zagwarantować

Błędem popełnianym często nawet przez osoby sceptyczne wobec
etatyzmu jest przyznawanie, że państwa są co prawda stosunkowo
nieskuteczne w zakresie produkcji pożądanych przez społeczeństwo
dóbr i usług, ale potrafią zagwarantować dostęp do najważniejszych
z nich każdemu.
Tak oczywiście nie jest. Państwa, nie posiadając żadnych własnych
dochodów, mogą jedynie zagwarantować, że będą podejmować
regularne próby wywłaszczania ogółu produktywnych jednostek z owoców ich pracy. Jako że jednak nikt nie lubi być wywłaszczany, owe
produktywne jednostki korzystają z różnych sposobów zabezpieczania
owoców swojej pracy – przenosząc je do rajów podatkowych, wykorzystując luki w prawie podatkowym, przenosząc swoją działalność
do szarej strefy, angażując się w lobbing polityczny, itp. W najgorszym
zaś razie, nie mogąc znieść bezustannej grabieży, rezygnują z produktywnej działalności lub wręcz przyłączają się do grabieżców.
Im więcej więc państwo obieca swojej klienteli, w tym większym
stopniu będzie musiało wywłaszczać ogół produktywnych jednostek,
a w im większym stopniu będzie próbowało je wywłaszczać, tym mniej
ostatecznie uzyska. Innymi słowy, im więcej rzekomo zagwarantuje,
tym bardziej czcze będą to zapewnienia.
Jako że obszar ludzkiego działania to z definicji obszar niepewności,
niczego nie są w stanie zagwarantować również prywatne przedsiębiorstwa ani instytucje charytatywne. Jako że jednak podmioty te
uzyskują przychody na drodze dobrowolnych transakcji, a więc tylko
wówczas, gdy cieszą się uznaniem społeczeństwa, ich długofalowa
skuteczność w zakresie zaspokajania społecznych potrzeb przekłada
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się na stabilność ich przychodów, co czyni ich zobowiązania i obietnice
znacznie bardziej wiarygodnymi niż te składane przez monopolistyczne aparaty przemocy. Podsumowując, instytucje działające w oparciu
o zasady dobrowolności i kontraktowości są nie tylko stosunkowo skuteczniejsze w zakresie produkcji pożądanych przez społeczeństwo dóbr
i usług, ale też jako jedyne są w stanie je dostarczyć jak największej
liczbie jego członków.
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O tak zwanych
strategicznych sektorach gospodarczych

Jednym z popularnych przykładów współczesnej orwellowskiej nowomowy są tak zwane strategiczne sektory gospodarcze. Etatyści używają
tego terminu na określenie tych kluczowych obszarów gospodarki, które
– rzekomo dla dobra gospodarki i korzystającego z niej społeczeństwa – nie powinny znaleźć się w rękach prywatnych przedsiębiorców.
Nie ulega wątpliwości, że są one strategiczne z punktu widzenia
trwania monopolistycznych aparatów opresji – niewiele rzeczy umożliwia tak skuteczne trzymanie pod kontrolą społeczeństwa, jak możliwość
wiarygodnego grożenia mu odcięciem od energii elektrycznej, wody
czy infrastruktury drogowej. Ci jednak, którzy rozumieją argumenty
Franza Oppenheimera i Alberta Jaya Nocka na temat tego, że monopolistyczne aparaty opresji są wrogami, a nie przyjaciółmi społeczeństwa, jak również argumenty ekonomistów klasycznych i austriackich
na temat immanentnej nieefektywności biurokratycznego i politycznego
sterowania alokacją dowolnych zasobów, powinni doskonale zdawać
sobie sprawę z faktu, że strategiczne z punktu widzenia zdrowia gospodarczego i społecznego dobrobytu jest nie pozostawienie tych
obszarów pod kontrolą monopolistycznych aparatów opresji, ale jak
najszybsze ich stamtąd wyrwanie.
Innymi słowy, stwierdzenie, że pewne gałęzie gospodarki są zbyt
ważne, aby podporządkować je dobrowolności, kontraktowości, wolnej
konkurencji i rachunkowi ekonomicznemu jest jak stwierdzenie, że pewne części ciała są zbyt ważne, aby utrzymywać je w dobrym zdrowiu.
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Spekulant:
filar rynkowej stabilności i skuteczności

Spekulant, postać najwyraźniej po dziś dzień tajemnicza i słabo rozumiana, pełni w gospodarce wolnorynkowej cały szereg pożytecznych,
a wręcz kluczowych funkcji.
1. Po pierwsze, spekulanci, wykazując permanentną gotowość do
znalezienia się po drugiej stronie dowolnej transakcji finansowej, pełnią na rynku zasadniczą funkcję płynnościową. Innymi słowy, są oni
zawsze gotowi na przejęcie tych aktywów, których chcą się z dowolnych powodów pozbyć ich obecni właściciele. Tym samym spekulanci
przyczyniają się w istotny sposób do redukcji kosztów transakcyjnych,
przyspieszając na bieżąco harmonizację podaży i popytu oraz stabilizując ceny poszczególnych instrumentów finansowych.
2. Po drugie, spekulanci stanowią grupę uczestników rynku wyspecjalizowaną w braniu na swoje barki tej niepewności, którą inni pragną
ze swoich barków zrzucić. Innymi słowy, w warunkach wzmożonej
niepewności – a więc wzmożonej nieprzewidywalności przyszłej
konfiguracji danych rynkowych – obecność spekulantów umożliwia
bieżącym właścicielom rozmaitych aktywów zbywanie ich bez narażania się na potencjalne straty spowodowane oczekiwaną przyszłą
wahliwością kursową.
3. Z powyższego punktu jednoznacznie wynika, iż spekulanci specjalizują się również w aktywnym przewidywaniu niepewnej przyszłości
i w podejmowaniu stosownych kroków zaradczych. Najwcześniejszym
spekulantem znanym z kart historii był starotestamentowy Józef, który
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dzięki swojemu szczególnemu profetycznemu darowi postanowił magazynować zboże wtedy, kiedy wszyscy inni lekkomyślnie je przejadali. Dzięki temu był on w stanie dostarczyć innym kluczowego dobra
w warunkach jego wyjątkowej rzadkości – to zaś, że czerpał dzięki
temu spektakularne zyski, było świadectwem nie „chciwości”, ale racjonowania zasobu o niewielkiej podaży w sytuacji wzmożonego na
nie popytu.
Podsumowując, spekulanci są w zasadniczy sposób odpowiedzialni
za stabilność, przewidywalność i transakcyjną efektywność rynków
finansowych. Tam natomiast, gdzie owe rynki w ogóle nie istnieją –
na przykład w gospodarce socjalistycznej – tam spekulanci ryzykują
nie tylko osobistym majątkiem, ale również własnym życiem, tworząc
stosowne czarne rynki, stanowiące wyspy ekonomicznej racjonalności w oceanie immanentnego i permanentnego socjalistycznego
marnotrawstwa.
I już na sam koniec: spekulanci nie tworzą oczywiście żadnych fizycznie wartościowych dóbr. Tworzą oni za to fundamentalne dobra natury
abstrakcyjnej – dobra transakcyjne, organizacyjne i instytucjonalne –
których docenienie wymaga odrzucenia ekonomicznie prymitywnej,
marksoidalnej laborystycznej teorii wartości i przyjęcia ekonomicznie
dojrzałej teorii marginalistyczno-subiektywistycznej. Tym bardziej kuriozalna jest zatem sytuacja, w której na temat rzekomej szkodliwości
spekulacji wypowiadają się samozwańczy wrogowie marksizmu. Tymczasem deklaratywny antymarksizm nie jest w stanie nikogo ocalić
przed ekonomiczną ignorancją – jest to w stanie uczynić wyłącznie
dogłębna lektura poważnych ekonomicznych myślicieli, od Richarda
Cantillona, Jeana-Baptiste’a Saya i Frédérica Bastiata po Ludwiga von
Misesa, Friedricha Augusta von Hayeka i Murraya N. Rothbarda.
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O szaleństwie
odwetowego protekcjonizmu

Jednym z najbardziej rażących przykładów uporczywości ekonomicznej ignorancji i siły antyekonomicznych przesądów jest sympatyzowanie z pewnymi formami protekcjonizmu nawet przez tych, którzy
twierdzą, że rozumieją zasadę przewagi komparatywnej i korzyści
płynące z globalnej wolnej konkurencji. Sympatie te uzasadniane są
na ogół sugestią, że udział w tego rodzaju konkurencji jest dla danego
społeczeństwa rzeczywiście korzystny tylko wówczas, kiedy zasad
tejże konkurencji przestrzegają wszyscy jego zagraniczni partnerzy
handlowi, jeśli jednak oni sami stosują protekcjonizm, to należy odpowiedzieć im tym samym.
Tego rodzaju rozumowanie jest karykaturalnym wręcz przykładem
zasady „na złość (cudzej) babci odmrożę sobie uszy”. Możliwość
nabywania tańszych towarów z importu jest korzystna dla ogółu produktywnych członków danego społeczeństwa niezależnie od tego,
czy źródłem ich taniości jest wyłącznie przewaga komparatywna
zagranicznego producenta, czy też również posiadane przez niego
w kraju produkcji polityczne przywileje. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że możliwość nabywania tego rodzaju tanich zagranicznych
towarów może okazać się tymczasowa, bo protekcjonizm w sposób
nieunikniony niszczy lokalną kulturę przedsiębiorczości, a wraz z nią
gospodarczą produktywność. W związku z tym ci, którym w dobrze
pojmowanym interesie własnym zależy na jak największej i stale rosnącej gospodarczej produktywności swoich zagranicznych partnerów
handlowych, powinni wykorzystywać wszelkie możliwe pokojowe
środki, aby zlikwidować protekcjonizm w krajach, z których pochodzą
importowane przez nich towary.
141

W świetle powyższego jest oczywistym, że sympatyzowanie z działaniami klasy politycznej, która strzela lokalnej gospodarce w stopę
z tego powodu, że zagraniczna klasa polityczna zrobiła wcześniej
to samo gospodarce lokalnej względem siebie, jest masochistycznym
szaleństwem. Nie tylko nie pomaga to w żaden sposób zrzucić jarzma
protekcjonizmu z gospodarki zagranicznej, ale eskaluje fatalną spiralę
degenerowania globalnej kultury wolnej przedsiębiorczości w globalną
kulturę neofeudalnego kombinatorstwa.
Innymi słowy, wolny rynek, wolna przedsiębiorczość i wolna konkurencja przynoszą największe korzyści w sensie absolutnym wtedy,
gdy wszyscy stosują się uczciwie do ich zasad, ale wtedy, gdy robią to
tylko niektórzy, tam właśnie oni osiągają największe korzyści w sensie
relatywnym. Jedynym natomiast skutecznym sposobem przybliżania
optymalnego w tym kontekście stanu rzeczy jest konsekwentne dawanie dobrego przykładu: jeśli chcesz, by inni zadbali o swoją wolność,
najpierw konsekwentnie dbaj o nią sam.
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Efektywność techniczna,
efektywność ekonomiczna i społeczny dobrobyt

Efektywność techniczna nie jest tożsama z efektywnością ekonomiczną.
Ta pierwsza oznacza zdolność do jak najszybszego i najpełniejszego
osiągnięcia konkretnego, jednostkowego celu, podczas gdy ta druga
oznacza zdolność do budowania otoczenia, w którym jak największa
liczba osób jest w stanie zaspokoić jak największą liczbę jak najbardziej
jakościowo zróżnicowanych celów.
W związku z tym tej pierwszej mogą sprzyjać dowolne środki,
włącznie z agresją, grabieżą czy oszustwem, podczas gdy tej drugiej
mogą sprzyjać wyłącznie zjawiska takie jak swobodnie rozwijająca
się specjalizacja, podział pracy, akumulacja kapitału, innowacyjność
i przedsiębiorczość, które są w stanie realizować swój potencjał w sposób trwały i konsekwentny wyłącznie w warunkach bezwarunkowego
szacunku dla wolności osobistej, własności prywatnej i dobrowolnej
współpracy.
Stąd elementarnym błędem jest przekonanie, że dyktatorski reżim,
który potrafi w sposób siłowy zaangażować wszystkie dostępne na
danym obszarze środki do realizacji swojego widzimisię, daje tym
samym świadectwo swojej ekonomicznej skuteczności. Może on dać
tego rodzaju działaniami świadectwo swojej technicznej skuteczności
w pewnym wąskim zakresie, ale, po pierwsze, owa skuteczność – jako
podporządkowana wyłącznie celom reżimu – w żaden sposób nie
przekłada się na dobrobyt społeczny, a po drugie – jako zjawisko
czysto pasożytnicze – zawsze budowana jest kosztem ekonomicznej
skuteczności społeczeństwa, konsekwentnie wyniszczając jego kooperacyjny potencjał, a tym samym będąc przejawem działań długofalowo
przeciwskutecznych i autodestrukcyjnych.
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Innymi słowy, to, że Związek Sowiecki zapoczątkował erę propagandowej ostentacji zwaną „wyścigiem kosmicznym”, ani to, że Korea
Północna organizuje najbardziej spektakularne na świecie parady, nie
powinno w najmniejszym stopniu przekładać się na sugestię, jakoby
polityczna opresja mogła mieć jakikolwiek pozytywny wpływ na rozwój
gospodarczy danego społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, powinny być
to najdobitniejsze ilustracje faktu, do jakiego stopnia polityczna opresja
jest w stanie ów rozwój hamować i trwonić go na moralnie obraźliwe
pomniki próżności.
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Dobrobyt, efekt konwergencji
i „wielka stagnacja”

Dość powszechnie znanym zjawiskiem gospodarczym jest tak zwany
efekt konwergencji, w ramach którego obszary stosunkowo biedniejsze
rozwijają się szybciej niż obszary stosunkowo bogatsze od momentu
wypracowania odpowiednio prorozwojowych instytucjonalnych struktur
i uzyskania stosownych zasobów kapitałowych (zwłaszcza o charakterze intelektualno-organizacyjnym).
Z czysto ekonomicznego punktu widzenia zjawisko to tłumaczy
prawo malejących przychodów – potocznie rzecz ujmując, w sprzyjających warunkach stosunkowo łatwo odbić się od dna, ale dużo trudniej
utrzymać konsekwentny wznoszący pęd. Wydaje się jednak, że owo
prawo warto rozszerzyć o szeroko rozumiane czynniki mentalnościowo
-kulturowe i powołać się w ich kontekście na prawidłowość sugerującą,
że nie tylko wolność, ale też dobrobyt wymaga stałej moralnej czujności; tymczasem jako że dobrobyt jest nadzwyczaj zdolny do usypiania
owej czujności, im dłużej jest on udziałem danego społeczeństwa,
w tym większym stopniu jest on w stanie sprzyjać normatywnemu
rozprzężeniu utrudniającemu jego konserwowanie, a co dopiero jego
ciągłe zwiększanie. Nie jest to zresztą jakikolwiek oryginalny wniosek,
ale prawidłowość znana od bardzo dawna – cytując Koheleta: „Gdy
dobra się mnożą, mnożą się ich zjadacze”.
Stąd nie powinno dziwić, że im dostatniejsze i im dłużej cieszące
się dostatkiem jest dane społeczeństwo, tym, ceteris paribus, częściej
pojawiają się w jego łonie patologiczne formy roszczeniowości i rozkapryszenia, nieraz przybierające formę ostentacyjnej zatraty zdroworozsądkowego oglądu rzeczywistości, zwłaszcza w samozwańczych
środowiskach opiniotwórczych. Jako że w podobnej atmosferze nie
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sposób skutecznie zawiadywać złożonymi kapitałowymi strukturami
produkcji ani wypracowywać pożytecznych innowacji, od pewnego
momentu żadne czynniki natury czysto ekonomicznej mogą nie być
w stanie przezwyciężyć ani nawet zrównoważyć negatywnego wpływu powyższych zjawisk. Wtedy zaś rozwój gospodarczy danego
społeczeństwa nie tylko konsekwentnie spowalnia, ale wręcz w pewnym
momencie może zacząć się stopniowo cofać. Efekt konwergencji może
wówczas zostać spotęgowany wskutek tego, że obszary doganiające
nie tyle uzyskują jakiekolwiek absolutne przewagi konkurencyjne, co
zachowują zdolność znacznie dłuższego trwania w stanie mentalnościowo-kulturowej „normalności”.
Powyższe wnioski nie mają oczywiście charakteru praw ekonomicznych, a jedynie socjologicznych generalizacji. Mogą one jednakże
wyjaśniać fundamentalne przyczyny dyskutowanego od pewnego
czasu zjawiska ochrzczonego mianem „wielkiej stagnacji” – spadek
tempa innowacyjności byłby w tym kontekście wyłącznie wtórnym rezultatem zaniku stosownej normatywnej atmosfery w miejscach, które
były dotychczas głównymi centrami innowacyjności. Innymi słowy,
o prawdziwości lub nieprawdziwości owych wniosków przesądzi dopiero upływ czasu – w takim jednak stopniu, w jakim okażą się one
prawdziwe, w nadchodzących dekadach możemy być świadkami
przyspieszonych procesów konwergencji, które jednakowoż nie będą
wynikać z jakichkolwiek szczególnych zasług obszarów doganiających.
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Wolny rynek,
konkurencja i współpraca

Piękno wolnego rynku polega między innymi na tym, że harmonizuje
on pozornie sprzeczne wartości, takie jak na przykład współpraca
i konkurencja. Z jednej strony wolny rynek to suma dobrowolnych transakcji międzyludzkich, a więc najobfitsze możliwe źródło społecznej
współpracy. Z drugiej strony jednak te podmioty rynkowe, które mają
ten sam cel, ale różne pomysły co do tego, jak ów cel zrealizować,
rywalizują ze sobą o względy konsumenta.
Z rynkowej rywalizacji wypływa też jednak współpraca, nawet jeśli
nieraz niezamierzona i nieuświadomiona, gdyż to właśnie w wyniku
przedsiębiorczej konkurencji następuje intensyfikacja specjalizacji i podziału pracy, akumulacja dóbr kapitałowych, postęp technologiczny,
i przede wszystkim bezustanne wykształcanie się systemu cenowego,
dzięki któremu możliwy jest rachunek ekonomiczny i racjonalna alokacja dóbr. Z wszystkich tych niezmiernie pożytecznych rezultatów i efektów zewnętrznych korzysta ogół uczestników rynku – ogół uczestników
rynku korzysta więc nie tylko z umożliwianej przez niego swobodnej
współpracy, ale też z odbywającej się w jego ramach swobodnej
konkurencji.
Innymi słowy, działanie w ramach wolnego rynku pozwala jego
członkom zjeść ciastko i mieć ciastko – cieszyć się zarówno z możliwości
pokojowej współpracy ze swoimi bliźnimi, jak też z możliwości podjęcia
z nimi rywalizacji budzącej dreszcz intelektualnej lub emocjonalnej
ekscytacji, wiedząc, że jedno harmonijnie uzupełnia się z drugim, służąc
wszystkim uczestnikom tego wielkiego, bezustannego, nieskończenie
złożonego procesu koordynacyjnego, w wyniku którego powstaje
dostatnie i spełnione społeczeństwo.
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O krytyce nieistniejącego
wolnego rynku

Skonfrontowany ze standardowym zestawem logicznych argumentów
na rzecz efektywnościowej i moralnej wyższości wolnego rynku nad
interwencjonizmem (istnienie w ramach tego pierwszego konkurencyjnej
struktury pobudek prowadzącej do stałego obniżania cen i podwyższania jakości dóbr i usług, systemu cenowego umożliwiającego ich
racjonalną wycenę, możliwości szybkiego agregowania rozproszonych
informacji związanych ze szczegółowymi okolicznościami miejsca
i czasu, konieczności harmonizowania interesu własnego z interesem
cudzym w celu osiągnięcia dochodu, itp.), etatysta ucieka się czasem
do stwierdzenia, że, owszem, tego rodzaju wyższość wykazywałby
prawdziwy wolny rynek, ale prawdziwy wolny rynek nie istniał, nie
istnieje i istnieć nie może, bo na działanie rynku zawsze wpływają
procesy polityczne, manipulacje lobbystycznych grup interesu, itp.
Tego rodzaju stwierdzenie natychmiast wikła jednak etatystę w nierozwiązywalne sprzeczności logiczne. Skoro bowiem wolny rynek
nie istnieje, to przeciwko czemu kieruje on swoją interwencjonistyczną
krytykę i wysuwa swoje etatystyczne oskarżenia? Jeśli natomiast mówiąc o rynku ma on na myśli rynek spolitycyzowany, skażony przez
biurokratyczno-lobbingowe machinacje, to znaczy, że krytykując go,
postuluje jego odpolitycznienie i autentyczne uwolnienie, a tym samym
nie może konsekwentnie uważać się za etatystę, jak również trwać przy
swoim twierdzeniu, że wolny rynek nie może zaistnieć (gdyż trwanie
przy nim czyniłoby jego krytykę całkowicie i świadomie bezsensowną).
Innymi słowy, stosując tego rodzaju argumentację, etatysta staje przed
następującym wyborem: albo odrzucam etatyzm, albo wszelką logikę.

Cywilizacja

W pół drogi między
barbarzyństwem a cywilizacją

Nie jest prawdą, że nie da się na szeroką skalę zmienić ludzkiego
myślenia. Na przykład od mniej więcej połowy XVIII wieku szerokie
rzesze ludzkie zaczęły w końcu myśleć w sposób ekonomiczny – tj.
przez pryzmat kosztów alternatywnych, struktur motywacji, niezamierzonych i niebezpośrednich konsekwencji, stanów kontrfaktycznych,
ładów spontanicznych, itp. Efektem tego był najbardziej spektakularny
wzrost materialnego i technologicznego dobrobytu, jakiego doświadczył człowiek w ciągu swojej historii.
Zasadniczy problem polega jednak w tym kontekście na tym, że
owe szerokie rzesze, nauczywszy się myśleć w sposób ekonomiczny,
nie oduczyły się jednocześnie myśleć w sposób polityczny – tj. przez
pryzmat syndromu sztokholmskiego, libido dominandi, paleolitycznego trybalizmu i satysfakcji z przynależności do gangu największego
z lokalnych rozbójników.
Innymi słowy, społeczeństwa świata rozwiniętego zatrzymały się
w połowie drogi od barbarzyństwa do cywilizacji, a niestety nie jest to
punkt stabilny. Myślenie ekonomiczne nie jest w stanie współistnieć z myśleniem politycznym, gdyż to drugie nie ustanie w swoim grabieżczym
imperatywie, nim doszczętnie nie zniszczy materialno-technologicznych
osiągnięć i psychologiczno-kulturowych podstaw tego pierwszego.
Koniecznym dopełnieniem wielkiej ideowej zmiany, jakim było upowszechnienie się dojrzałego myślenia ekonomicznego w XVIII i XIX
wieku, musi być zatem równie wielka ideowa zmiana polegająca na
upowszechnieniu się odruchowej niechęci do grabieżczej niedojrzałości, jaką jest myślenie polityczne. Nie istnieje żadna uniwersalna
odpowiedź na pytanie, jak dokonać owej drugiej zmiany, ale tak samo
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kilkaset lat temu nie istniała żadna uniwersalna odpowiedź na to, jak
dokonać pierwszej z nich – pozostaje zdać się tu na przedsiębiorcze,
edukacyjne i kulturotwórcze inicjatywy ogółu osób świadomych konieczności jej dokonania.
Póki co wiadomo w tym kontekście tylko tyle, że jak długo społeczeństwo będzie tkwić w pół drogi między barbarzyństwem a cywilizacją, tak długo będzie to społeczeństwo schizofreniczne, niezdolne
do zrozumienia, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze, albo –
analogicznie – dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle. Im dłużej
zaś będzie ono tkwić w tego rodzaju schizofrenii, tym trudniej będzie
mu odróżniać dobre od złego, co w ostatecznym rachunku zawsze
służy temu drugiemu.
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Radykalizm
a przesuwanie perspektyw

Psucie rzeczywistości rozpoczyna się najczęściej od psucia pojęć.
Stręczenie masom propozycji działań opisywanych pojęciami znanymi
i wywołującymi niechętne skojarzenia rzadko kończy się powodzeniem.
Dużo skuteczniejsze są propozycje ubrane w frazę znaną i lubianą, ale
skierowaną ku nowym, niedocieczonym na ogół znaczeniom.
Źródeł słowa „wolność” (freedom) można doszukać się w starym
indyjskim słowie priya (oznaczającym jaźń, świadomość, lub to, co jest
jej częścią) oraz w łacińskim privatus (własny, indywidualny, prywatny); wynikałoby z tego, że wolność zawsze była w naturalny sposób
rozumiana jako możliwość swobodnego dysponowania możliwościami
swojej świadomości i woli, jak również jej materialnymi i fizycznymi
przejawami. Wolność to stan, w którym naszych działań nie udaremnia ani fizyczna agresja, ani jej groźba. Warto zwrócić uwagę, że
paternalistyczne przeinaczenie powyższej definicji – przedstawianie
wolności jako arbitralnie rozumianej „samorealizacji”, do której można
jednostkę zmusić – jest biegunowym przeciwieństwem pierwowzoru.
Tak neosemantyzm osiąga pełnię celów, w jakich został stworzony,
przenikając do zbiorowej świadomości (pardon my French: nawet
Stefan Kisielewski pisał o socjalizmie, który, jako pokusa intelektualna
ćwierćinteligentów, świetnie nadaje się do fałszowania świadomości
zbiorowej) i – co gorsza – nie zasiewając w niej nawet ziaren zasadniczego niepokoju.
Ale gdy tylko przedrzeć się przez zasłonę podobnych przeinaczeń,
rozumie się jasno, że istnienie pewnych wartości jest – można powiedzieć – binarne. Zakres niewoli jest stopniowalny – można mówić
o niewoli sroższej lub łagodniejszej, ale wolność może tylko być, albo
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nie być; z czego wynika, że nie istnieje ani „wolność umiarkowana”,
ani też „wolność radykalna”. Stąd też, jak sądzę, bierze się nieporozumienie w mówieniu o umiarkowanych i radykalnych wolnościowcach,
czy też wolnościowcach kompromisowych i bezkompromisowych. Tam,
gdzie są agresja, przemoc i przymus, tam nie ma dobrowolności, kontraktu i swobodnej konkurencji. Tam, gdzie są dobrowolność, kontrakt
i swobodna konkurencja, tam nie ma agresji, przemocy i przymusu.
Opowiedzenie się za jednym z tych zestawów oznacza odrzucenie
drugiego, przy czym tylko jeden z nich – ten „niewolniczy” – podlega potencjalnej gradacji. Twierdzenie natomiast, że oba te zestawy
powinny się „uzupełniać”, to – jak sądzę – rozdawanie pomyślnych
kart wrogom sprawy, która jest nam bliska.
Używając łatwej do zobrazowania metafory – wyobraźmy sobie
niewielką społeczność, terroryzowaną przez potężnego rozbójnika,
który regularnie ograbia wszystkich jej członków z 50 procent wypracowanych dochodów. Nie ma z pewnością przesady w stwierdzeniu,
że osoby te nie cieszą się wolnością. Czy jednak można by mówić
o odzyskaniu przez nie wolności, gdyby, po stanowczym przeciwstawieniu się pretensjom zbójcy, zawarty został dwustronny „kompromis”,
zgodnie z którym haracz wynosiłby od tej pory jedynie 25 procent?
Nie bójmy się powiedzieć: nie, zdecydowanie nie. Wolność zostanie
odzyskana wtedy i tylko wtedy, kiedy grabieżca zostanie ostatecznie
unieszkodliwiony, a każdy członek opisywanej społeczności będzie
mógł cieszyć się możliwością dowolnego dysponowania całością owoców swojej pracy.
To, że prawdopodobnie wielu z nas myśli z niechęcią o odnoszeniu
podobnych metafor do otaczającej rzeczywistości, próbując racjonalizować instytucjonalne przejawy agresji i przymusu (o ile pozostają na odpowiednio „umiarkowanym” poziomie), świadczy moim
zdaniem o tym, jak skuteczna w przesuwaniu perspektyw okazała
się kazuistyczna neosemantyzacja. Przykładowo, pewnie wielu z nas
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myśli z odcieniem sympatii o „działaniu w interesie publicznym”, utożsamiając podobne określenie z uczynkami samarytańskimi, podczas
gdy w praktyce oznacza ono wymuszone wykorzystywanie zasobów
grup mniejszych w celu realizacji celów grup większych (tak jakby
„argument” liczbowy był argumentem logicznym). Wielu porusza się
też pewnie skrajem pułapki przeświadczenia, że wszechobecność
etatyzmu świadczy w jakimś sensie o „zademonstrowanej preferencji”
ogółu jednostek, tak jakby rzeczywiście w jakimkolwiek punkcie historii
przed ogółem jednostek postawiony został jasny i uczciwy wybór: albo
etatyzm, albo liberalizm.
Tekst ten nie jest więc zachętą do radykalizacji nastrojów czy postaw,
gdyż takiego określenia, jak już wspomniałem, nie można odnieść do
stanowiska wolnościowego. Ma być on raczej semantycznym ostrzeżeniem, namową do drobiazgowej wręcz dbałości o czystość i przejrzystość pojęć; zwłaszcza w czasach, w których werbalny fałsz i irracjonalizm przybiera niepokojące rozmiary, a jego stronnicy próbują klęskę
własnych recept, recept wrogich wolności, wrzucić na ramiona tych,
dla których wolność była zawsze wartością pierwszą i niezbywalną.
Nie chcę tu też sugerować konkretnej metody działań obronnych.
Uświadomienie sobie, że opowiedzenie się po stronie dobrowolności,
kontraktowości i nieagresji musi być (jeśli ma być szczere) wyborem
bezkompromisowym, nie oznacza, że sposób postępowania w zgodzie
z tym wyborem musi być zawsze bezkompromisowy co do wyboru
środków. Nie twierdzę, że „subityzm” jest właściwszy niż „gradualizm”.
Nie twierdzę, że rozebranie politycznego aparatu ucisku za pomocą
jego własnych metod (metod demokratycznych) jest mniej obiecujące,
niż przeciwstawianie się etatyzmowi na drodze budowania kontrekonomii bądź budzenia nastrojów secesjonistycznych. Dróg i możliwości jest
wiele – ale sądzę, że aby odważnie wkroczyć na którąkolwiek z nich,
należy pamiętać, iż nie działamy w imię jakiejkolwiek ideologii, ani też
jakiegokolwiek „radykalizmu”, ale w imię logiki i zdrowego rozsądku,
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przeciw polilogizmowi i bałamutnym sofizmatom – w imię wartości,
której istnienie bądź nieistnienie to alternatywy równie wyłączne, co
prawda albo fałsz, biel albo czerń oraz zwycięstwo albo porażka.
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O prywatnej dobroczynności
i „pomocy społecznej”

W dobrowolnym systemie prywatnej dobroczynności:
1. Produktywni i bogaci są jeszcze bogatsi, a więc mogą przeznaczyć
na dobroczynność więcej zasobów.
2. Produktywni, ale ubodzy też są bogatsi, a więc w mniejszym stopniu
korzystają z dobroczynności, tym samym pozostawiając więcej zasobów dla mimowolnie nieproduktywnych i ubogich.
3. Wszystkie produktywne jednostki, będąc w stanie zachować dla
siebie całość owoców swojej pracy, a tym samym czując, że ich wolność
i godność są autentycznie respektowane, mają nie tylko środki, ale też,
co ważniejsze, autentyczną motywację do tego, żeby angażować się
w dobroczynność.
4. Dobrowolnie nieproduktywni i ubodzy, wiedząc, że nie mają prawa
żyć cudzym kosztem, mają silną motywację do tego, żeby dołączyć
do produktywnych, tym samym pozostawiając więcej zasobów dla
mimowolnie nieproduktywnych i ubogich.
Podsumowując, w dobrowolnym systemie prywatnej dobroczynności
jest mniej ubóstwa, zarówno mimowolnego jak i dobrowolnego, oraz
więcej środków do jego przezwyciężania.
W etatystycznym systemie „pomocy społecznej”:
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1. Produktywni i bogaci są ubożsi, a więc mogą przeznaczyć mniej zasobów na „pomoc społeczną”, a co dopiero na prywatną dobroczynność.
2. Produktywni, ale ubodzy są jeszcze ubożsi, a więc w większym
stopniu korzystają z „pomocy społecznej”, tym samym pozostawiając
mniej zasobów dla mimowolnie nieproduktywnych i ubogich.
3. Wszystkie produktywne jednostki, będąc regularnie wywłaszczanymi z dużej części owoców swojej pracy, a tym samym czując, że są
traktowane jak niewolnicy albo dojne krowy, nie mają nie tylko niemal
żadnych środków, ale też, co ważniejsze, niemal żadnej motywacji do
tego, żeby utrzymywać system „pomocy społecznej”, a co dopiero do
tego, żeby angażować się w prywatną dobroczynność, w skrajnych
zaś przypadkach nawet do tego, żeby pozostawać produktywnymi.
4. Dobrowolnie nieproduktywni i ubodzy, wierząc, że mają prawo żyć
cudzym kosztem, mają silną motywację do tego, żeby pozostawać
nieproduktywnymi, tym samym pozostawiając mniej zasobów dla mimowolnie nieproduktywnych i ubogich.
Podsumowując, w etatystycznym systemie „pomocy społecznej” jest
więcej ubóstwa, zarówno mimowolnego jak i dobrowolnego, oraz mniej
środków do jego przezwyciężania.
Wybierz rozsądnie.
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Rozwój technologiczny,
neoluddyzm i futurologia

W pewnych kręgach od ponad dwustu lat propagowany jest zabobon,
jakoby rozwój technologiczny odbierał coraz większej liczbie osób
możliwość wykonywania produktywnej pracy. Klasyczna metoda jego
obalania polega na wskazaniu, że im więcej miejsc pracy jest automatyzowanych, tym więcej powstaje miejsc pracy wymagających kompetencji specyficznie ludzkich. Ponadto zwiększona produktywność pracy
i związany z tym wzrost siły nabywczej pieniądza sprawia, że w miarę
postępu technologicznego ludzkość jest w stanie pozwolić sobie na
zaspokojenie coraz większej liczby potrzeb, a tym samym stwarza
coraz większą liczbę sposobności do tego, żeby te potrzeby zaspokoić.
Czasem jednak neoluddyści nie kapitulują w obliczu powyższego
wyjaśnienia, twierdząc, że nie daje ono odpowiedzi na pytanie, co
stanie się wtedy, kiedy maszyny wyprzedzą człowieka pod każdym
albo niemal każdym względem, pozostawiając w stanie gospodarczej
produktywności wyłącznie wąską grupę inżynierów, programistów
i jednostek wykazujących najwyższy, niereplikowalny przez maszyny
poziom kreatywności.
Udzielając preferowanej przez siebie odpowiedzi na to pytanie,
neoluddyści wchodzą naturalnie w niezamierzony sojusz z technokratycznymi etatystami: dla tych pierwszych odpowiedzią jest przymusowe ograniczenie rozwoju technologicznego, a dla drugich inżynieria
społeczna w ramach przymusowego systemu zasiłkowo-opiekuńczego.
Trudno w zasadzie powiedzieć, która z nich jest bardziej siermiężnie
represyjna i odpychająca.
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Wśród odpowiedzi niesiermiężnych i nieodpychających widziałbym
natomiast rozwiązania następujące, czy też raczej, ściślej mówiąc,
następujące spontanicznie wykształcające się scenariusze:
1. Wszechstronne, wszystko umiejące maszyny stają się na tyle tanie
w produkcji i powszechne, że stają się praktycznie dobrem wolnym,
rozdawanym nieodpłatnie przez fundacje charytatywne. W wyniku
tego większość populacji świata przechodzi na pozycje „rentierów”,
oddających się wyłącznie życiu rodzinnemu i towarzyskiemu oraz
swoim hobby, a utrzymywanych przez uzyskane za darmo maszyny.
2. Osoby, których poczucie własnej godności jest nie do pogodzenia
ze staniem się bezproduktywnymi rentierami, a które nie mają nic do
zaproponowania w kontekście globalnej, wysoce zautomatyzowanej
gospodarki, decydują się na założenie stosunkowo odizolowanych,
samowystarczalnych kolonii przypominających współczesne kolonie
Huterytów bądź Amiszów.
3. Maszyny stają się na tyle zaawansowane, że są w stanie – przynajmniej w odpowiednim zakresie – modyfikować potencjał intelektualny
poszczególnych jednostek. W związku z tym do programistyczno-inżyniersko-kreatywnej elity jest w stanie dołączyć każdy, a tym samym
każdy jest w stanie wnosić swój unikatowy, znaczący wkład w globalny
rozwój gospodarczy. Skrajną wersją tego scenariusza jest osiągnięcie
punktu osobliwości technologicznej, a tym samym przekroczenie i zniesienie dychotomii pomiędzy człowiekiem a maszyną.
Poza nieustającym postępem technologicznym, powyższe rozwiązania opierają się więc odpowiednio na działalności charytatywnej,
dobrowolnej segregacji i przedsiębiorczej kreatywnej destrukcji, a zatem na zjawiskach, których wspólnym źródłem jest bezwarunkowy
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szacunek dla wolności osobistej oraz własności prywatnej. Wychodząc
więc od luddystowsko-etatystycznych pytań, dotarliśmy – co może,
choć nie musi być zaskakujące – do przedsiębiorczo-libertariańskich
odpowiedzi. Być może płynący z tego optymistyczny wniosek jest
taki, że nawet rozważania nad antycywilizacyjnymi przesłankami są
w stanie stymulować procywilizacyjne wnioski.
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Postęp cywilizacyjny,
czyli wolność zamiast władzy

Postęp cywilizacyjny to proces zastępowania władzy wolnością.
Wszystkie największe pozytywne zmiany społeczne – likwidacja niewolnictwa, feudalizmu, absolutyzmu, merkantylizmu, „realnego” socjalizmu, usankcjonowanej prawnie dyskryminacji rasowej i płciowej,
itp. – odbywały się nie na skutek dobroczynnego wykorzystywania
władzy, ale jej osłabiania i delegitymizowania.
Libertarianizm stanowi intelektualną i moralną zachętę do doprowadzenia tego procesu likwidacyjnego do jego logicznego zwieńczenia
– to znaczy do zdania sobie sprawy, że zjawisko władzy nie jest i nie
może być nie tylko pożądanym dobrem, ale nawet koniecznym złem,
i że jego nieustające istnienie jest jedynie wynikiem niewystarczającej
organizacyjnej sprawności i moralnej świadomości ogółu pokojowo
nastawionych jednostek, jak również ich zbyt łatwego ulegania trybalnym atawizmom i racjonalizacjom zła.
Tak jak wcześniejsze idee, które zainicjowały największe pozytywne zmiany społeczne – idee takie jak klasyczny liberalizm, abolicjonizm, czy racjonalizm – libertarianizm nie zachęca do budowania
jakiejkolwiek utopii, a jedynie do konsekwentnego i bezwyjątkowego
przeciwstawiania się odwiecznie dystopijnym elementom społecznej
rzeczywistości, z których najbardziej niszczycielskim była zawsze
chęć rządzenia jednych przez drugich. I tak jak w przypadku owych
wcześniejszych idei, tak w przypadku libertarianizmu zarówno względy efektywnościowe, jak i moralne – a więc zarówno ekonomia, jak
i etyka – sugerują, że jego skromne, a mimo to bezprecedensowe cele,
można i warto osiągnąć.
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O ucieczce
z intelektualnej pułapki maltuzjańskiej

W XVIII wieku za sprawą rewolucji przemysłowej ludzkość wydobyła
się z fizycznej pułapki maltuzjańskiej – dzięki specjalizacji, podziałowi
pracy, akumulacji kapitału i kulturze przedsiębiorczości zwiększanie się
populacji ludzkiej stało się wreszcie gospodarczym błogosławieństwem,
a nie przekleństwem.
Niestety, ludzkość pozostała jednocześnie w intelektualnej pułapce
maltuzjańskiej, polegającej na masowym niezrozumieniu istoty funkcjonowania systemu społecznego, który pozwolił im na wydobycie
się z jej fizycznego odpowiednika. Dlatego też obłąkane ideologie
wdrożone na masową skalę w wieku XX doprowadziły do znacznego
zaprzepaszczenia potencjału tkwiącego w rewolucji wieku XVIII i XIX.
Mimo to jednak specjalizacja, podział pracy, akumulacja kapitału
i kultura przedsiębiorczości niestrudzenie podążają naprzód. Dlatego
też dziś dysponujemy narzędziami komunikacyjnymi i kulturotwórczymi – Internetem, mediami społecznościowymi, masowo dostępnymi
nośnikami pamięci, technologiami P2P, powszechnie dostępnymi bazami danych, itp. – które umożliwiają masowe, globalne i bezustanne
rozpowszechnianie oraz utrwalanie wiedzy (to znaczy teoretycznej
i historycznej wiedzy na temat indywidualistycznych, klasyczno-liberalnych podstaw systemu, który umożliwił ludzkości wydobycie się
z fizycznej pułapki maltuzjańskiej) niezbędnej do tego, aby ludzkość
raz na zawsze wydobyła się również z intelektualnej pułapki maltuzjańskiej i nigdy nie powtórzyła tragicznych błędów XX wieku. Jest to
ostateczny powód, dla którego można i należy być dziś realistycznie
długoterminowym optymistą.
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Czwarta rewolucja,
czyli w kierunku społeczeństwa przedsiębiorców

Punkty zwrotne historii rozwoju gospodarczego wyznaczają trzy rewolucje – rewolucja neolityczna, rewolucja przemysłowa i rewolucja
informacyjna. I choć wszystkie one związane były z jakościowymi
skokami w produkcyjnym potencjale ludzkości, każda z nich wykorzystywała nieco inne źródło owego potencjału.
Rewolucja neolityczna była związana przede wszystkim z przekroczeniem pewnego kluczowego progu specjalizacji i podziału pracy.
Rewolucja przemysłowa – z przekroczeniem pewnego kluczowego
progu akumulacji fizycznego kapitału. Rewolucja informacyjna – z uzyskaniem kluczowej roli przez kapitał wiedzy, umożliwiający nadawanie
kapitałowi fizycznemu jakościowo nowych form. Należy też zwrócić
uwagę, że każda kolejna z owych rewolucji w coraz większym stopniu
podnosiła znaczenie tej specyficznej grupy uczestników rynku, jaką są
przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy – zwłaszcza w tradycji powiązanej z takimi nazwiskami jak Richard Cantillon, Frank Knight i Ludwig von Mises
– to właściciele kapitałowych struktur produkcji, budujący i na bieżąco
dostrajający je do zmieniających się danych rynkowych w warunkach
niepewności. Im zatem dynamiczniej zmienia się dana gospodarka – im
większe otwiera pole do działania dla kreatywności i innowacyjności,
a tym samym dla niepewności i nieprzewidywalności – tym bardziej
kluczowa jest w niej rola przedsiębiorców, jak również ich unikatowy
potencjał do tworzenia wartości ekonomicznej.
W kontekście powyższych obserwacji pojawia się czasem sugestia,
że tego rodzaju niepewność i nieprzewidywalność wpływa destabilizująco na relacje społeczne i uniemożliwia dużym grupom ludzi
długofalowe planowanie swojego życia osobistego. Za sugestią tą
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rzadko jednak idzie świadomość, że niepewność, biorąca swoje źródło
w ludzkiej kreatywności i wolnej woli, jest jednym z definiujących elementów życia społecznego, zaś jej zanik jest nieodmiennie powiązany
z okresami gospodarczej i kulturowej stagnacji.
Już Adam Smith zauważył, że gdy podział pracy tyczy się rutynowych, powtarzalnych, mechanicznych czynności, idąca z nim w parze
zwiększona produktywność pracy może być okupiona jej ogłupiającą
i demoralizującą monotonią. Gdy więc rozwój gospodarczy osiąga
punkt, w którym możliwa jest automatyzacja i robotyzacja wszystkich tego rodzaju czynności – a rewolucja informacyjna to moment,
w którym punkt ten pojawia się już na horyzoncie – wówczas ludzki
potencjał produkcyjny może i musi skupić się w obszarze specyficznie
ludzkich umiejętności i kompetencji. Innymi słowy, kiedy wszelką pracę
mechaniczną są w stanie najlepiej wykonywać mechanizmy, ludzie
mogą w końcu w pełni poświęcić się pracy ludzkiej.
Czwartą rewolucję gospodarczą, będącą bezpośrednim następstwem rewolucji informacyjnej, można więc określić jako rewolucję
przedsiębiorczą – ostateczne rozstanie się z modernistyczną wiarą
w inżynierię społeczną i związaną z nią obietnicą długoterminowej
gospodarczej i społecznej przewidywalności, a następnie równie odważne, co rozważne stawienie czoła rynkowej niepewności, będącej
nieodzownym elementem dynamicznego rozwoju gospodarczego
i społecznego, napędzanego wolną przedsiębiorczością o globalnym zasięgu. Ujmując rzecz inaczej, należyte wykorzystanie możliwości oferowanych przez świat powszechnego dostępu do wiedzy,
bezprecedensowej mobilności kapitału i automatyzacji rutynowych
procesów wytwórczych wymaga stosownej przemiany świadomości,
tak indywidualnej, jak i społecznej.
Tego rodzaju przemiana nie musi oznaczać, że większość członków
społeczeństwa będzie musiała przyjąć role pełnokrwistych przedsiębiorców, a więc właścicieli lub współwłaścicieli firm. Wspomniane
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wyżej osoby będą jednak musiały zacząć myśleć o sobie w kategoriach świadomych właścicieli swojego osobistego kapitału ludzkiego
oraz inwestorów zainteresowanych bezustannym pomnażaniem jego
unikatowej wartości produkcyjnej. Będą też musiały stale szlifować
umiejętność znajdowania złotego środka między wysoce specjalistycznym charakterem swoich kompetencji, a ich elastycznością i interdyscyplinarnością umożliwiającą skuteczną adaptację do dynamicznie
zmieniających się możliwości i potrzeb rynkowych. Innymi słowy, nawet
jeśli nie staną się przedsiębiorcami w pełnym tego słowa znaczeniu, to
będą musiały aktywnie działać na rzecz wykształcenia w sobie wielu
cech i kultywowania wielu wartości typowych dla etosu przedsiębiorcy.
Takie zjawisko będzie szczególnie wyraźne w odniesieniu do osób,
które, choć z uwagi na swoje wysoce specjalistyczne kwalifikacje
zajmują w poszczególnych firmach wysokie stanowiska, nie należą
jednak do ich kadry kierowniczej. Do obowiązków przedsiębiorców
stojących na czele danej spółki należy między innymi monitorowanie
efektywności jej pracowników. W momencie jednak, gdy specjalizacja
i podział pracy przekracza pewien kluczowy poziom, wspomniani
przedsiębiorcy nie są już w stanie oceniać efektywności swoich wysoko
wyspecjalizowanych pracowników wedle ściśle technicznych kryteriów
danej dyscypliny, gdyż sami nie posiadają i nie są w stanie posiąść
stosownej specjalistycznej wiedzy – specjalizacja i podział pracy
stosunkowo szybko eliminuje kategorię omnibusów. W tego rodzaju
sytuacjach konieczne staje się poszerzenie dyskrecjonalnych kompetencji wspomnianych specjalistów w zakresie dysponowania środkami
firmy i mierzenie ich efektywności nie wedle ściśle określonych kryteriów
technicznych, ale wedle uniwersalnego kryterium ekonomicznego, jakim jest zyskowność. Tym samym owi specjaliści awansują z kategorii
pracowników najemnych do kategorii określanej przez Nicolaia Fossa
i Petera Kleina mianem „przedsiębiorców-pełnomocników” (proxy-entrepreneurs), co bezpośrednio konfrontuje ich – podobnie jak właścicieli
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danej spółki – z koniecznością przewidywania niepewnej przyszłości
w odniesieniu do danych rynkowych.
Jako że ciemną stroną tego rodzaju zwiększonej autonomii wśród
wysokiego szczebla pracowników jest zawsze pokusa nadużycia,
warunkiem niezbędnym wykorzystania pozytywnego potencjału przedsiębiorców-pełnomocników jest zwiększenie w firmowej strukturze produkcji roli kapitału etycznego – relacji zaufania między właścicielami
spółki, a tymi jej najemnymi pracownikami, których z uwagi na ich
specjalistyczne kompetencje dopuszczono do podejmowania w pewnym zakresie decyzji natury przedsiębiorczej. Wykształcenie się tego
rodzaju relacji wymaga z kolei autentycznego, wzajemnego szacunku
między dwiema wyżej wymienionymi grupami, opartego na rzetelnej
ocenie moralnych kwalifikacji poszczególnych osób i szczerości ich
zaangażowania w długofalowy sukces danego przedsiębiorstwa.
Rewolucja przedsiębiorcza sprzyja zatem dwojakiemu przeobrażeniu charakteru organizacyjnego spółek rynkowych. Po pierwsze,
wskutek zwiększenia zakresu autonomii decyzyjnej pracowników nie
przynależących do ich ściśle rozumianego kierownictwa, sprawia ona,
że rynkowe hierarchie organizacyjne stają się znacznie bardziej poziome, inkluzywne i elastyczne, ratując współczesny ład korporacyjny
przed widmem biurokratyzacji i jej zgubnymi skutkami. Po drugie zaś,
wskutek zwiększenia rozproszenia kompetencji decyzyjnych w obrębie
spółek, prowadzi ona do wzrostu roli kapitału etycznego (zwłaszcza
relacji wzajemnego zaufania) w zakresie wyzwalania produkcyjnego
potencjału ich pracowników, co stanowi znakomitą ilustracją tego, w jaki
sposób wolna przedsiębiorczość harmonizuje względy ekonomiczne
i etyczne.
Podsumowując, jak każda gospodarcza rewolucja, tak i ta depcząca
po piętach rewolucji informacyjnej będzie się wiązała z koniecznością
daleko idących dostosowań – nie tylko organizacyjnych, ale przede
wszystkim kulturowych i mentalnych. W jej ramach większość członków
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społeczeństwa będzie musiała zacząć myśleć o swoim produkcyjnym
potencjale w kategoriach przedsiębiorczych, zaś ci, dla których tego
rodzaju myślenie jest normą – a więc przede wszystkim właściciele spółek rynkowych – będą musieli stworzyć im do tego dogodne warunki.
Jeśli obie te grupy potraktują powyższe wyzwanie nie jako zagrożenie,
lecz jako szansę, wówczas gospodarcza zmienność, niepewność i nieprzewidywalność stanie się nie siłą destabilizującą społeczeństwo, ale
jedną z najpotężniejszych sił napędowych jego rozwoju.
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Libertariańska wizja organizacji społecznej
a odnowa cywilizacyjnych fundamentów

Najbardziej charakterystyczną cechą dzisiejszych relacji społecznych
nie jest ani żadna odruchowa nienawistność, ani też żaden przerost litości, tylko wszechobecny infantylizm: mieszanina intelektualnej miałkości,
emocjonalnej niedojrzałości i kulturowej nonszalancji. Jest to zupełnie
naturalny i przewidywalny stan rzeczy w sytuacji, w której XX-wieczne
ideologie w dużej mierze pogrzebały dojrzałą świadomość naszych
cywilizacyjnych fundamentów, ale póki co nie zdołały zniszczyć jej
materialnej i technologicznej nadbudowy, która cały czas trwa siłą
inercji i pozwala na rozkapryszone pławienie się we wciąż jeszcze
bezprecedensowym dobrobycie.
W tego rodzaju warunkach normatywne wnioskowanie ulega nadzwyczaj powszechnej karykaturyzacji: miłosierdzie zostaje utożsamione z jałową ckliwością, tolerancja z moralną obojętnością, odwaga
z dokonywaniem samosądów, a sprawiedliwość z odreagowywaniem
resentymentów. Owa karykaturyzacja stanowi zaś wyjątkową gratkę
dla wszystkich faktycznych i domorosłych kontrolerów etatystycznej
„wielkiej fikcji”, umożliwiającą nad wyraz łatwe budowanie rozmaitych
fałszywych opozycji i odwodzenie społecznej uwagi od najistotniejszych przeszkód stojących na drodze cywilizacyjnej odnowy.
Jak można więc powrócić na tę drogę? Tutaj przynajmniej początkowe rozwiązanie jest dość jasne, i należy powtarzać je do znudzenia:
jest nim konsekwentne zabieganie o to, żeby dzieło odnowy cywilizacji
zacząć od odbudowania tego jej fundamentu, jakim jest klasycznie
liberalna czy też libertariańska wizja organizacji społecznej, która –
nieco tylko upraszczając – sprowadza się do zasady „wolnoć Tomku
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w swoim domku” i do dążności, aby takich w pełni samorządnych
domków powstało jak najwięcej.
Jest to zatem wizja nie relatywizująca jakichkolwiek głębszych, substancjalnych wartości, ale – wręcz przeciwnie – pozwalająca, żeby
zwolennika każdego zestawu tego rodzaju wartości można było poznać po owocach. Kluczowe jest w tym kontekście to, żeby – jeśli okażą
się to być owoce zepsute – nikt nie miał prawa podbierać innym owoców świeżych ani podrzucać im własnych zgniłek, samemu ponosząc
pełną odpowiedzialność za swoje normatywne wybory. Tylko wówczas
możliwe będzie rozpoczęcie mozolnego procesu przywracania społecznym relacjom intelektualnej głębi, emocjonalnej dojrzałości i kulturowej powagi – weryfikując na bieżąco w jak najbardziej namacalny
sposób, jakie szczegółowe wybory i rozwiązania sprawiają, że dana
organiczna wspólnota jest na dłuższą metę cywilizacyjnie efektywna.
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O wielkich ideach
na obecne i przyszłe czasy

Wydaje się, że bezpowrotnie minął czas „wielkich” systemów filozoficznych, a może nawet „wielkich” idei. Boleją nad tym zarówno przesiąknięci bismarkowskim monumentalizmem akademicy, jak i przesiąknięci
romantycznym patosem artyści. Tymczasem jest to bardzo pomyślny
rozwój wypadków, bo zdecydowana większość tego rodzaju systemów
i idei wyrządziła światu dużo więcej złego, niż dobrego, przede wszystkim dlatego, że „wielkie” to wszechogarniające, a wszechogarniające
to na ogół w najlepszym razie kolektywistyczne, a w najgorszym razie
totalitarne.
Były oczywiście nieliczne wyjątki od tej reguły, jak na przykład klasyczny liberalizm, ale wielkie idee zawarte w klasycznym liberalizmie
polegały właśnie na jego antysystemowości, podkreśleniu kluczowej
roli wolności osobistej, indywidualności, różnorodności, spontaniczności, itp. Bycie intelektualnym kontynuatorem tego rodzaju antysystemowej tradycji nie skazuje jednak nikogo na przyczynkarstwo, bo jej
odpowiednie rozumienie to ciągły wysiłek intelektualny wymagający
nieustannego wypracowywania oryginalnych, błyskotliwych wniosków
(takimi kontynuatorami byli na przykład Ludwig von Mises, Friedrich
August von Hayek i Murray N. Rothbard, a przecież ostatnią rzeczą,
jaką można powiedzieć o ich dorobku intelektualnym jest to, że jest on
przyczynkarski i nieoryginalny).
Wracając jednak do myśli przewodniej: nie ma obecnie ani „wielkich”
myślicieli, ani inspirujących się nimi „wielkich mężów stanu” czy „wielkich” ruchów politycznych i artystycznych. Wbrew pozorom stwarza to
bardzo zdrowy klimat intelektualny i kulturowy, być może najzdrowszy,
jaki kiedykolwiek istniał. Są zamiast tego wielcy i mali przedsiębiorcy,
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czyli intelektualiści praktyczni, którzy – jeśli na ich drodze nie staną
legislacyjne ani mentalnościowe przeszkody – w niesamowitym tempie
poprawiają i ubogacają jakość naszego życia, oferując nam narzędzia,
które w konkretnej, funkcjonalnej formie nie śniły się nawet najbardziej
pomysłowym twórcom fikcji naukowej (iPad, Facebook, Kickstarter, druk
przestrzenny, itp.), a także idee, o których nie śniło się nawet najbardziej
pomysłowym filozofom (Wikipedia, Bitcoin, itp.). Niejako mimochodem
obnażają one również niewydolność, archaiczność i prymitywizm tradycyjnych ośrodków „wielkich” działań społecznych, takich jak polityka
czy bismarkowsko rozumiana edukacja.
Innymi słowy, obecne czasy mają szansę stać się autentycznie
wielkimi właśnie z uwagi na pozbycie się wszelkich pretensji do bycia „wielkimi” w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, wraz z jego hierarchicznością, patosem i uniformizacyjno-kolektywistyczno-totalitarnymi
tendencjami. To być może jedna z największych do tej pory, nawet
jeśli nie do końca uświadomionych, zasług spuścizny klasycznego
liberalizmu. Warto zdać sobie z tego w pełni sprawę, aby tę szansę
w pełni wykorzystać.
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Realnie optymistyczny
scenariusz przyszłości

1. Wykładniczy rozwój globalnej kultury internetowej, intensyfikujące
się globalne procesy migracyjne oraz skokowy rozwój technologii
komunikacyjnych i transakcyjnych doprowadzą wspólnie – szybciej,
niż większość przypuszcza – do rozpuszczenia i zaniku dominujących
obecnie światopoglądów nacjonalistycznych, „patriotycznych” i innych
opartych na moralnie arbitralnych, plemiennych podziałach.
2. Zanik wspomnianych wyżej światopoglądów w połączeniu z bezprecedensowo skutecznymi możliwościami rozwoju wolnej przedsiębiorczości w szarej strefie (Bitcoin, seasteading, druk 3D, itp.) oraz
praktycznie uniwersalną dostępnością niezależnej, nieideologicznej
edukacji (MOOCs, prywatne akademie online, itp.) doprowadzi do
rozpadu przytłoczonych strukturalną niewypłacalnością państw narodowych. Wszystkie znajdujące się pod ich kontrolą zasoby zostaną
zlicytowane i przekazane w ręce prywatnych przedsiębiorców lub
umieszczone w nowo powstałych prywatnych bądź spółdzielczych
funduszach akcyjnych, udziały w których zostaną przekazane indywidualnym członkom lokalnych społeczności.
3. Świat podzielony na państwa, narody i instytucje polityczne zastąpi
świat złożony z setek tysięcy lub nawet milionów niezależnych stref
ekonomicznych, stowarzyszeń sąsiedzkich, miast czarterowych i innych
form suwerennych obszarów własnościowych zintegrowanych na bazie
wolnego handlu i globalnego podziału pracy. Wraz ze zniknięciem
zinstytucjonalizowanej, wielkoskalowej agresji państw i bałkanizujących
konfliktów narodowych, a także wraz z umocnieniem się globalnej
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kultury opartej na poszanowaniu indywidualnej wolności i własności
powstanie praktycznie nieskończona w swojej różnorodności gama
dobrowolnych, oddolnych instytucji społecznych – zarówno biznesowych, jak i charytatywnych. Wraz ze zniknięciem przeświadczenia,
że każdy ma prawo żyć kosztem drugiego umocniona zostanie więź
rodzinna, więź sąsiedzka, więź zawodowa i sprzyjająca nastawieniu
filantropijnemu więź ogólnoludzka. Ludzkość nie stanie się doskonała, ale ewolucyjny proces postępu technologicznego, rozwoju wolnej
przedsiębiorczości, upowszechniania się dostępu do wolnej wiedzy
i coraz ściślejszego przenikania się kultur doprowadzi ją do odrzucenia najbardziej irracjonalnych i niszczycielskich elementów swojego
paleolitycznego dziedzictwa. Biorąc pod uwagę wzrost tempa rozwoju
powyższych procesów, wszystkie opisane tu ich skutki mogą przy odrobinie szczęścia zmaterializować się w pełni już w ciągu najbliższych
kilkuset lat.

O autorze

Jakub Bożydar Wiśniewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym
Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem rady powierniczej
Instytutu Misesa, a także czterokrotnym stypendystą Ludwig von Mises Institute, trzykrotnym stypendystą Institute for Humane Studies i zwycięzcą
Douglas E. French Prize przyznawanej przez Ludwig von Mises Institute.
Ukończył filozofię na Uniwersytecie Cambridge, doktorat z ekonomii
politycznej obronił na King’s College London. Autor książek The Pith
of Life: Aphorisms in Honor of Liberty, Libertarian Quandaries, oraz
The Economics of Law, Order, and Action: The Logic of Public Goods,
a także artykułów z zakresu ekonomii i filozofii, które ukazały się w recenzowanych periodykach akademickich takich jak m.in. „Independent
Review”, „The Quarterly Journal of Austrian Economics”, „New Perspectives on Political Economy”, „Journal of Prices & Markets”, „Wroclaw
Economic Review”, „Libertarian Papers” i „Reason Papers”. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na teorii dóbr publicznych, teorii
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przedsiębiorczości, ekonomii instytucjonalnej, etyce biznesu i szerszych
zależnościach między ekonomią a etyką.

O wydawcy

Jesteśmy zwolennikami poglądu, że swoboda ludzkiego działania
powinna być ograniczona wyłącznie wolnością drugiego człowieka.
Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu.
Zajmujemy się promocją naszych idei na szczeblu ogólnokrajowym
i lokalnym. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi,
by dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.
Zachęcamy do współuczestnictwa w działalności, jesteśmy zawsze
otwarci na świeże pomysły i inicjatywy. Organizujemy też regularne
spotkania, na których planujemy nowe działania. Skontaktuj się z nami
i dołącz, jeśli chcesz pomóc nam w popularyzacji naszych idei i masz
na to dobry pomysł! Napisz nam maila na adres kontakt@slib.pl.
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Wesprzyj nas!

Jeśli również cenisz sobie wolność i swobodę, lecz nie możesz do nas
dołączyć, zawsze możesz wesprzeć naszą działalność darowiznami
poprzez:
PRZELEW BANKOWY
Nazwa: Stowarzyszenie Libertariańskie
Adres: ul. Rynek 56/57, 50-116 Wrocław
Tytuł: Darowizna
Numer konta: 84 1750 0012 0000 0000 2810 3468
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