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Wstęp
Pierwsza wojna światowa wyznacza jeden z wielkich przełomów w najnowszych dziejach.
Wraz z jej zakończeniem zamknięty został proces odchodzenia całego świata zachodniego od
rządów opartych na monarchii i niepodzielnej władzy królów na rzecz demokratycznorepublikańskich niepodzielnych rządów ludu. Proces ten rozpoczął się od Rewolucji
Francuskiej. Do roku 1914 w Europie istniały tylko trzy republiki: Francja, Szwajcaria i – od
1911 roku – Portugalia. Spośród wszystkich wielkich monarchii europejskich tylko ówczesną
Wielką Brytanię można by uznać za państwo z systemem parlamentarnym, tj. takim, w
którym naczelna władza należy do wybieralnego parlamentu. Zaledwie cztery lata później do
wojny w Europie przystąpiły Stany Zjednoczone, co przesądziło o jej wyniku. Niemal
wszystkie monarchie zniknęły, a Europa, wraz resztą świata, wkroczyła w erę
demokratycznego republikanizmu.
Pokonani militarnie Romanowowie, Hohenzollernowie i Habsburgowie musieli abdykować.
Rosja, Niemcy i Austria stały się demokratycznymi republikami, w których wszyscy –
mężczyźni i kobiety – mieli prawo wyborcze, a rządy miały charakter parlamentarny.
Również wszystkie nowe, powstałe po rozpadzie imperiów państwa – z wyjątkiem Jugosławii
– przyjęły demokratyczno-republikańskie konstytucje. Obalone zostały monarchie w Turcji i
Grecji. Nawet w tych krajach, w których nominalnie zachowano monarchię – Wielkiej
Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Holandii i państwach skandynawskich – królowie nie
sprawowali już faktycznie władzy. Ich dorośli obywatele otrzymali powszechne prawo
wyborcze i cała władza została przekazana parlamentom oraz urzędnikom „publicznym”.
Historyczną przemianę ancien regime’ów, w których władzę dzierżył król lub książę, w
państwa rządzone przez osoby wybrane w powszechnym głosowaniu, można przedstawić
jako przejście od systemu austriackiego do systemu amerykańskiego. Przemawia za tym kilka
względów. Przede wszystkim Austria wywołała wojnę, a Ameryka doprowadziła do jej
zakończenia. Austria przegrała, Ameryka zwyciężyła. W Austrii rządził monarcha – cesarz
Franciszek Józef – a w Ameryce wybrany demokratycznie prezydent – profesor Woodrow
Wilson. Ważniejsze jest jednak to, że I wojna światowa nie była wojną tradycyjną, nie
ograniczała się do konfliktu o określone terytoria, lecz była wojną ideologiczną. Każde z
państw – Austria i Ameryka – w najbardziej widoczny sposób ucieleśniało pozostające w
konflikcie idee (i było w ten sposób postrzegane przez inne państwa biorące udział w
wojnie)1.
I wojna światowa rozpoczęła się jako tradycyjny konflikt terytorialny. Jednakże po
początkowym nieformalnym zaangażowaniu się w wojnę i późniejszym oficjalnym
przystąpieniu do niej – w kwietniu 1917 roku – Stanów Zjednoczonych, konflikt nabrał
nowego, ideologicznego wymiaru. Stany Zjednoczone zostały założone jako republika, a
zawierające się w pojęciu republiki demokratyczne zasady dopiero co zwyciężyły w tym
kraju w wyniku pokonania i zniszczenia skonfederowanych stanów południowych przez
centralistyczny rząd Unii. Podczas I wojny światowej zwycięska ideologia
ekspansjonistycznego demokratycznego republikanizmu znalazła swoją personifikację w
osobie prezydenta USA Woodrowa Wilsona. Za prezydentury Wilsona wojna w Europie stała
się ideologiczną misją mającą na celu utorowanie wszędzie drogi dla demokracji i uwolnienie
świata od władców dynastycznych. Gdy w marcu 1917 roku sprzymierzony z USA car
Mikołaj II został zmuszony do abdykacji, a w Rosji powstał demokratyczny republikański
rząd Kierenskiego, Wilson nie posiadał się z radości. Po abdykacji cara wojna stała się
wreszcie konfliktem czysto ideologicznym: walką dobra ze złem. Wilson i jego najbliżsi
1
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doradcy w sprawach polityki zagranicznej, George D. Herron oraz Colonel House*, nie lubili
Niemiec, Kaisera, arystokracji i elity wojskowej, ale Austrii wprost nienawidzili. Erik
Kuehnelt-Leddihn w następujący sposób scharakteryzował poglądy Wilsona i amerykańskiej
lewicy: „Austria była znacznie bardziej odrażająca niż Niemcy. Jej istnienie stało w
sprzeczności z ideą państwa narodowego Mazziniego. Austria była spadkobierczynią wielu
tradycji i symboli, wywodzących się jeszcze od Świętego Cesarstwa Rzymskiego (dwugłowy
orzeł, kolory czarny i złoty itd.); rządząca nią dynastia panowała kiedyś w Hiszpanii (jeszcze
jeden bête noir); przewodziła kontrreformacji i Świętemu Przymierzu; walczyła przeciwko
Rissorgimento, zdławiła powstanie na Węgrzech, którego przywódcą był Kossuth (w Nowym
Jorku jest jego pomnik), a także wspierała moralnie eksperyment monarchiczny w Meksyku.
Samo słowo „Habsburg” przywodziło na myśl skojarzenia z katolicyzmem, Armadą,
Inkwizycją, Metternichem, uwięzieniem Lafayette’a w Olmütz i Silvia Pellico w fortecy
Spielberg. Takie państwo musiało zostać zniszczone, taka dynastia musiała zniknąć z
powierzchni Ziemi2.
Wojna, stając się konfliktem w coraz większym stopniu ideologicznym, w szybkim tempie
przekształciła się w wojnę totalną. Uczestniczące w niej państwa w całości podporządkowały
swoje gospodarki celom wojskowym (socjalizm wojenny)3, a przestrzegany z dawien dawna
podział na żołnierzy i nieżołnierzy, na sferę wojskową i cywilną, przestał obowiązywać. Z
tego powodu w I wojnie światowej zginęło znacznie więcej cywilów – którzy padli ofiarą
głodu i chorób – niż żołnierzy na polu walki. Ponadto, ze względu na swój ideologiczny
charakter, wojna nie zakończyła się kompromisowym pokojem, lecz całkowitą kapitulacją,
upokorzeniem i ukaraniem jednej ze stron. Niemcy musiały zrezygnować z monarchii i oddać
Francji Alzację-Lotaryngię, którą włączyły w swoje granice po wojnie francusko-pruskiej w
latach 1870-1871. Na nową republikę niemiecką nałożono ciężkie i długotrwałe reparacje
wojenne. Niemcy zostały zdemilitaryzowane, Zagłębie Saary zostało pod francuską okupacją,
a znaczna część terytorium na wschodzie przypadła Polsce (Prusy Zachodnie i Śląsk). Niemcy
nie zostały jednak rozparcelowane i zniszczone. Ten los Wilson zarezerwował dla Austrii. Po
odsunięciu od władzy Habsburgów całe Cesarstwo Austro-Węgierskie zostało podzielone.
Ukoronowaniem polityki Wilsona było powstanie dwóch nowych, sztucznych tworów
państwowych: Czechosłowacji i Jugosławii, które wykrojono z ziem byłego cesarstwa. Sama
Austria – przez wieki jedno z największych europejskich mocarstw – została okrojona do
państewka w granicach obejmujących niemieckojęzyczne jądro dawnego państwa. Ponadto
Austria musiała – zgodnie z wolą Wilsona – oddać Włochom całkowicie niemiecką prowincję
Południowego Tyrolu – aż po Przełęcz Brenner.
W roku 1918 Austria zniknęła z mapy międzynarodowej polityki mocarstwowej. Rolę
największego światowego mocarstwa przejęły Stany Zjednoczone. Rozpoczął się wiek
Ameryki, wiek pax Americana. Zwyciężył demokratyczny republikanizm. Po raz drugi miał
on odnieść zwycięstwo po zakończeniu II wojny światowej, a później jeszcze raz – jak się
przynajmniej zdawało – wraz z upadkiem imperium sowieckiego na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Zdaniem niektórych dzisiejszych komentatorów
nastał „koniec historii”. Amerykańska koncepcja powszechnej i globalnej demokracji została
wreszcie wcielona w życie4.
*
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Jednocześnie Austria Habsburgów i wstępne austriackie eksperymenty z demokracją stały się
w najlepszym razie historyczną ciekawostką. Nie oznacza to, że Austria nie cieszyła się
uznaniem. Nawet intelektualiści i artyści o demokratycznych poglądach, działający na
różnych polach nauki i kultury, nie mogli zlekceważyć olbrzymiego dorobku kulturalnego
Austro-Węgier, a zwłaszcza samego Wiednia. Lista wielkich osobistości związanych na
przełomie XIX i XX wieku z Wiedniem wydaje się nie mieć końca5. A jednak rzadko mówi
się o tym, że ten imponujący dorobek intelektualny i kulturalny miał istotny związek z
przeddemokratyczną tradycją monarchii habsburskiej. Kulturalną płodność Austrii i Wiednia
przedstawia się albo jako zwykły przypadek, albo – powołując się na argumentację
„poprawną politycznie” – jako dowód na pozytywny efekt współpracy wielonarodowego i
wielokulturowego społeczeństwa6.
Pod koniec XX wieku mamy jednak coraz więcej dowodów na to, że system amerykański nie
przynosi końca historii, lecz sam znajduje się w głębokim kryzysie. Od przełomu lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych płace realne w Stanach Zjednoczonych i w Europie
Zachodniej nie wzrosły, a być może nawet zmalały. Bezrobocie stale rośnie zwłaszcza w
Europie Zachodniej, przekraczając obecnie dziesięć procent. Dług publiczny osiągnął
wszędzie astronomiczną wysokość i w przypadku wielu państw przewyższa nawet produkt
krajowy brutto (PKB). Również systemy opieki społecznej wszystkich państw znajdują się w
stadium upadłości lub na skraju bankructwa. Upadek imperium sowieckiego oznaczał nie tyle
triumf demokracji, co bankructwo idei socjalizmu, zawiera więc oskarżenie pod adresem
amerykańskiego (zachodniego) systemu socjalizmu w odmianie demokratycznej (a nie
dyktatorskiej). Na całej półkuli zachodniej mnożą się podziały, wzmagają tendencje
separatystyczne i secesjonistyczne. Wielokulturowe demokratyczne twory Wilsona –
Jugosławia i Czechosłowacja – rozpadły się. Niecałe stulecie panowania rozwiniętej
demokracji w USA przyniosło temu krajowi postępującą demoralizację, rozpad więzi
rodzinnych i społecznych oraz upadek kultury przejawiający się we wzroście liczby
rozwodów, nieślubnych dzieci, aborcji i przestępczości. W wyniku powiększania w
nieskończoność listy przepisów antydyskryminacyjnych – tzw. akcji afirmacyjnej – oraz w
związku z polityką imigracyjną opartą na zasadach niedyskryminacji, wielokulturowości i
równości w każdym najdrobniejszym aspekcie życia społecznego Amerykanów obecny jest
wpływ rządu i przymusowej integracji. Wiąże się z tym gwałtowny wzrost liczby konfliktów
społecznych i rasowych oraz wzrost napięć i wrogości na tle narodowościowym i kulturalnoobyczajowym.
Wobec tych niepozostawiających złudzeń danych, odżywają zasadnicze wątpliwości
dotyczące zalet systemu amerykańskiego. Powraca pytanie, co by się stało, gdyby – zgodnie z
obietnicą złożoną przed reelekcją – Woodraw Wilson nie zdecydował o przystąpieniu
Ameryki do I wojny światowej? Pytanie ma charakter abstrakcyjny, więc odpowiedzi na nie
5
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można empirycznie uzasadnić ani obalić. Nie oznacza to jednak, że jest ono bezsensowne
albo że odpowiedź na nie musi być arbitralna. Dysponując wiedzą na temat faktów
historycznych i biorących w nich udział postaci, możemy dać szczegółową i przekonującą
odpowiedź na pytanie o najbardziej prawdopodobny alternatywny rozwój zdarzeń7.
Gdyby Stany Zjednoczone konsekwentnie kierowały się w polityce zagranicznej zasadą
nieinterwencjonizmu, prawdopodobnie pod koniec roku 1916 albo na początku 1917 konflikt
wewnątrzeuropejski wygasłby dzięki kilku inicjatywom pokojowym, przede wszystkim dzięki
inicjatywie cesarza Austrii Karola I. Ponadto wojna zakończyłaby się rozwiązaniem
kompromisowym, możliwym do przyjęcia przez obie strony i pozwalającym na zachowanie
twarzy, a nie dyktatem. W związku z tym w Austro-Węgrzech, Niemczech i Rosji
utrzymałyby się tradycyjne monarchie, nie zamieniono by tych krajów w mało stabilne
republiki demokratyczne. Gdyby utrzymali się przy władzy car Rosji oraz cesarze Austrii i
Niemiec, to bolszewicy nie mieliby praktycznie szans na zwycięstwo w Rosji. W odpowiedzi
na nadciągające nad Europę Zachodnią widmo komunizmu nie pojawiłby się faszyzm i
narodowy socjalizm we Włoszech i w Niemczech8. Miliony ofiar komunizmu, narodowego
socjalizmu i II wojny światowej uniknęłyby śmierci. Państwowy interwencjonizm
gospodarczy i kontrola nad prywatną przedsiębiorczością w Stanach Zjednoczonych i w
Europie Zachodniej nigdy nie osiągnęłyby takich rozmiarów, jakie obserwujemy obecnie.
Europa Środkowa i Wschodnia (a w związku z tym połowa świata) nie wpadłyby w ręce
komunistów i nie byłyby przez 45 lat plądrowane, niszczone i przymusowo izolowane od
rynków zachodnich. Cała Europa (i cały świat) pozostałaby w obrębie jednej
ogólnoświatowej gospodarki (jak w XIX wieku) z systemem podziału pracy i kooperacją.
Poziom życia podniósłby się na całym świecie znacznie bardziej, niż miało to miejsce w
rzeczywistości.
Z porównania wyników tego eksperymentu myślowego i rzeczywistego biegu wypadków
widzimy, że system amerykański i pax Americana – wbrew oficjalnej wersji historii, którą
piszą zwycięzcy, czyli w tym przypadku zwolennicy demokracji – jest jedną wielką
katastrofą. Natomiast Austria Habsburgów i era przeddemokratyczna prezentują się
niezwykle atrakcyjnie9. Dlatego trzeba się będzie dokładnie przyjrzeć procesowi historycznej
przemiany monarchii w demokrację.
Historia będzie odgrywała w tej książce istotną rolę. Nie jestem jednak historykiem: moją
specjalnością jest ekonomia polityczna i filozofia. Nie przedstawiam w niniejszej pracy
nowych lub mało znanych faktów. Jeśli ta książka pretenduje do oryginalności, to jedynie
jako nowa, nieznana interpretacja ogólnie znanych i niekwestionowanych faktów, i to jako
interpretacja faktów, a nie prezentacja samych faktów, które są głównym przedmiotem
badań naukowców oraz tematem sporów i dyskusji. Na przykład można bez zastrzeżeń
7
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przyjąć, że w Ameryce w XIX wieku przeciętny poziom życia, wysokość podatków, a także
stopień, w jakim poddano gospodarkę regulacji, były stosunkowo niskie, natomiast w XX
wieku poziom życia, podatki i stopień regulacji były wysokie. Jest tylko pytanie, czy
dwudziestowieczny poziom życia był wyższy, dzięki wyższym podatkom i dalej posuniętym
regulacjom, czy pomimo wyższych podatków i większych regulacji, tzn. czy standard życia
nie byłby jeszcze wyższy, gdyby podatki i regulacje pozostały na takim poziomie, na jakim
były w XIX wieku? Można również przyjąć, że w latach pięćdziesiątych wydatki na opiekę
społeczną były niskie, a przestępczość niewielka, natomiast obecnie i jedno, i drugie zjawisko
osiągnęły stosunkowo wysoki poziom. Powstaje jednak pytanie: czy przestępczość wzrosła
dlatego, że nastąpił wzrost wydatków na opiekę społeczną, czy pomimo tego, czy też
przestępczość i wydatki na opiekę społeczną nie mają ze sobą nic wspólnego, a jednoczesny
ich wzrost jest zjawiskiem wyłącznie przypadkowym? Fakty nie przynoszą odpowiedzi na
takie pytania i żadne operacje na danych statystycznych tego nie zmienią. Dane historyczne
można pogodzić z różnymi sprzecznymi ze sobą interpretacjami, a historycy, jako historycy,
nie są w stanie stwierdzić, która z interpretacji jest poprawna.
Jeśli chcielibyśmy dokonać racjonalnego wyboru jednej spośród konkurencyjnych i
niedających się pogodzić interpretacji, możemy tego dokonać tylko pod warunkiem, że
dysponujemy teorią albo przynajmniej teoretycznym twierdzeniem, którego prawdziwość
nie zależy od zdarzeń historycznych, lecz przysługuje mu a priori, tzn. raz na zawsze, ze
względu na reguły intelektualnego ujmowania rzeczywistości lub na rozumienie natury
rzeczy. W pewnych kręgach takie podejście nie cieszy się poważaniem. Niektórzy
filozofowie, zwłaszcza należący do kierunku empiryczno-pozytywistycznego, stwierdzili, że
każda taka teoria wykracza poza granice nauki albo jest wręcz niemożliwa. Moja książka nie
jest traktatem filozoficznym poświęconym rozważaniom z zakresu epistemologii i ontologii.
Nie zamierzam tu obalać empiryczno-pozytywistycznej tezy mówiącej, że nie istnieje coś
takiego jak teoria a priori, tzn. nie istnieją zdania, które mówiłyby coś o rzeczywistości i
których ważność można by stwierdzić niezależnie od wyników późniejszych doświadczeń10.
Trzeba jednak na samym początku zaznaczyć, że uważam tę tezę za z gruntu fałszywą i
całkowicie nie do przyjęcia11. Podobny stosunek mam do całego empirycznopozytywistycznego programu, który można interpretować jako wynik zastosowania
(egalitarnych) zasad demokracji w dziedzinie wiedzy i badań naukowych. Rezultatem tego
zabiegu była ideologiczna dominacja empiryzmu w ciągu całego wieku XX. Dla potrzeb
niniejszej pracy wystarczy przytoczyć kilka przykładów tego, co rozumiem przez teorię a
priori – a w szczególności powołać się na przykłady z zakresu nauk społecznych. Powinno to
rozwiać wszelkie wątpliwości i przekonać Czytelników do uznania mojego teoretycznego
stanowiska za intuicyjnie poprawne i zgodne ze zdrowym rozsądkiem12.
A oto przykłady zdań, które uważam za aprioryczne: Żaden przedmiot materialny nie może
się znajdować jednocześnie w dwóch miejscach. Dwa przedmioty nie mogą zajmować tego
samego miejsca. Linia prosta jest najkrótszą linią łączącą dwa punkty. Dwie linie proste nie
ograniczają przestrzeni. Przedmiot, który jest całkowicie czerwony, nie jest całkowicie
zielony (niebieski, żółty itd.). Każdy przedmiot, który ma jakąś barwę, jest przedmiotem
rozciągłym. Każdy przedmiot, który ma jakiś kształt, ma również wielkość. Jeśli A jest
10

Zob.: Mises 1985; Mises 1978; Hoppe 1983; Hoppe 1995.

11

Zob.: Blanshard 1964 oraz Pap 1958; Kripke 1972; Lorenzen 1997.

12

Nawet „prawdziwy empirysta” musiałby przyznać, że zgodnie z jego własną doktryną, nie może wiedzieć a
priori, czy twierdzenia a priori istnieją i czy mogą być przydatne w rozstrzyganiu, które z dwóch różnych
wyjaśnień tego samego faktu historycznego jest prawdziwe. Musiałby powstrzymać się od sądu również w tej
sprawie.
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częścią B, a B jest częścią C, to A jest częścią C. 4=3+1. 6=2(33-30). Empiryści muszą
zdegradować takie twierdzenia do roli zwykłych, niezawierających żadnej treści, konwencji
językowo-syntaktycznych, tzn. „pustych” tautologii. Ja natomiast uważam, wbrew temu
stanowisku i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, że te twierdzenia wyrażają pewne proste, ale
fundamentalne prawdy na temat struktury rzeczywistości. Kogoś, kto chciałby te twierdzenia
„poddać testowi” lub przedstawiałby „fakty” przeczące im lub odbiegające od nich, uznałbym
– kierując się również zdrowym rozsądkiem – za pomylonego. Teoria a priori ma
pierwszeństwo względem doświadczenia i koryguje doświadczenie (a logika podważa
spostrzeżenie), a nie vice versa.
Co ważniejsze, również w naukach społecznych można znaleźć liczne przykłady teorii
apriorycznych, zwłaszcza w dziedzinie ekonomii politycznej i filozofii. Oto kilka twierdzeń o
takim charakterze: Działanie ludzkie polega na celowym dążeniu do osiągnięcia pożądanych
celów za pomocą ograniczonych środków. Nikt nie może celowo nie działać. Każde działanie
ma na celu poprawę subiektywnego stanu jednostki. Większa ilość określonego dobra jest
ceniona wyżej niż mniejsza ilość tego samego dobra. Ludzie wolą satysfakcję osiągniętą
wcześniej od satysfakcji osiągniętej później. Produkcja musi poprzedzać konsumpcję. To, co
jest konsumowane obecnie, nie może być skonsumowane ponownie w przyszłości. Jeśli cena
jakiegoś dobra spadnie, to ludzie będą je kupować w takiej samej lub większej ilości niż
dotychczas. Ustalenie cen poniżej cen równowagi rynkowej spowoduje braki na rynku. Bez
prywatnej własności środków produkcji nie istnieją ceny środków produkcji, a jeśli nie
istnieją ceny środków produkcji, to niemożliwy jest rachunek kosztów. Podatki stanowią
przymusową daninę nałożoną na producentów i właścicieli bogactw i zmniejszają produkcję i
ilość bogactw. Konflikt interpersonalny jest możliwy wtedy i tylko wtedy, gdy dobra
występują w niedostatku. Żadna rzecz nie może być wyłączną własnością więcej niż jednej
osoby naraz. Demokracja (władza większości) jest nie do pogodzenia z prywatną własnością
(indywidualną własnością i indywidualną władzą). Żaden podatek nie może być jednolity
(równy dla wszystkich), każdy podatek oznacza utworzenie dwóch różnych i
nierównouprawnionych klas: płatników podatków oraz odbiorców-konsumentów
podatków. Własność i tytuły własności mają różny status i zwiększenie liczby tytułów
własności bez proporcjonalnego zwiększenia ogólnego stanu posiadania nie pomnaża
bogactwa społeczeństwa, lecz prowadzi do redystrybucji istniejącego bogactwa.
Empirysta uzna, że powyższe twierdzenia albo nie mówią niczego na temat doświadczenia i
są tylko konwencją językową, albo stanowią tymczasowe hipotezy wymagające
nieskończonej ilości eksperymentalnych potwierdzeń. Według nas, zgodnie ze zdrowym
rozsądkiem, nie jest to prawdą. Pogląd, że twierdzenia te nie zawierają empirycznej treści,
wydaje nam się uderzająco nieszczery. One niewątpliwie mówią o „rzeczywistych”
przedmiotach i zdarzeniach! Podobnie nieszczery jest pogląd mówiący, że twierdzenia tego
typu są hipotezami. Do zdań hipotetycznych w powszechnym rozumieniu należą na przykład
takie twierdzenia: Dzieci wolą McDonalda od Burger Kinga. W ogólnoświatowej skali
wydatki na wołowinę są dwukrotnie większe niż wydatki na wieprzowinę. Niemcy wolą
wyjeżdżać na wakacje do Hiszpanii niż do Grecji. Dłuższy pobyt w publicznej szkole
zapewnia wyższe zarobki. Przed świętami Bożego Narodzenia ludzie kupują więcej niż zaraz
po świętach. Katolicy głosują najczęściej na Demokratów. Japończycy jedną czwartą swoich
dochodów oszczędzają. Niemcy piją więcej piwa niż Francuzi. Stany Zjednoczone produkują
więcej komputerów niż jakikolwiek inny kraj. Większość mieszkańców USA stanowią
potomkowie Europejczyków. Takie twierdzenia, jak przedstawione powyżej, wymagają
gromadzenia danych historycznych i ich weryfikacji. Ponadto muszą one być wciąż na nowo
potwierdzane, ponieważ relacje, o których mówią, nie są konieczne (lecz „przygodne”). Nie
ma bowiem niczego wewnętrznie sprzecznego, niedającego się pomyśleć lub błędnego w
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przypuszczeniu, że prawdziwe są twierdzenia przeciwne do wyżej wymienionych, czyli że:
Dzieci wolą Burger Kinga od McDonalda, Niemcy wolą Grecję niż Hiszpanię itd. Inaczej jest
w przypadku twierdzeń teoretycznych, o których mówiliśmy wcześniej. Zaprzeczenie tym
twierdzeniom i przyjęcie na przykład, że mniejsza ilość dobra jest bardziej ceniona niż
większa jego ilość, że to, co jest konsumowane teraz, może być skonsumowane ponownie w
przyszłości, albo że kalkulacji kosztów można dokonać również przy nieistniejących cenach
środków produkcji, jest w oczywisty sposób absurdalne. Kogoś, kto chciałby przeprowadzać
„badania empiryczne” i „testy” w celu stwierdzenia, które z takich przeciwstawnych
twierdzeń jest prawdziwe lub fałszywe, musielibyśmy uznać za głupca lub oszusta.
Zgodnie z przyjętym w tej pracy stanowiskiem twierdzenia teoretyczne, których przykłady
podaliśmy wyżej, pełnią rolę, do jakiej pretendują: są zdaniami o koniecznych faktach i
zależnościach. Jako takie mogą one być zilustrowane danymi historycznymi, ale dane
historyczne nie mogą stanowić dla nich podstawy ani nie mogą ich obalić13. Wręcz
przeciwnie. Nawet jeśli dane historyczne są niezbędne do intuicyjnego uchwycenia problemu
teoretycznego, to intuicja ta dotyczy faktów i zależności, które pod względem logicznym
wykraczają poza konkretne doświadczalne dane historyczne. Dlatego raz dokonane
teoretyczne ujęcie problemu może służyć jako stała i niezmienna norma „weryfikująca”, czyli
umożliwiająca korygowanie, sprawdzanie i odrzucanie oraz potwierdzanie relacji i
interpretacji historycznych. Na przykład w oparciu o wgląd teoretyczny musimy uznać za
niemożliwe, żeby wyższe podatki i bardziej rozbudowane regulacje mogły być przyczyną
wyższego poziomu życia. Poziom życia może być wyższy tylko pomimo wyższych podatków
i bardziej rozbudowanych regulacji. Na podobnej zasadzie wgląd teoretyczny podważa – jako
nonsensowne – doniesienia, jakoby zwiększenie konsumpcji doprowadziło gdzieś do
zwiększenia produkcji (wzrostu gospodarczego), jakoby ceny poniżej równowagi rynkowej
(maksymalne) powodowały, że na rynku będzie nadmiar niesprzedanych dóbr lub jakoby brak
demokracji stanowił powód niewydolności gospodarczej socjalizmu. Zgodnie z teorią, do
podwyższenia poziomu produkcji może prowadzić tylko zwiększenie oszczędności, tworzenie
kapitału i podniesienie wydajności. Trwałe nadwyżki może spowodować tylko
zagwarantowanie cen powyżej poziomu równowagi rynkowej (ceny minimalne), a za
gospodarczą zapaść socjalizmu odpowiedzialny jest brak prywatnej własności. I – jeszcze raz
powtórzmy – żadne z tych stwierdzeń nie wymaga dalszych badań lub testów empirycznych.
Badanie lub testowanie byłoby w tym przypadku oznaką braku zdrowego rozsądku.
Gdy zwróciłem wcześniej uwagę, że niniejsza praca nie jest dziełem historyka, lecz
ekonomisty politycznego i filozofia, nie oznaczało to oczywiście, iż uważam tę sytuację za
niekorzystną. Wręcz przeciwnie. Jak powiedzieliśmy, historycy jako historycy nie są w stanie
dokonać racjonalnego wyboru pomiędzy sprzecznymi interpretacjami tych samych danych
lub tej samej sekwencji zdarzeń. Wobec tego nie są w stanie udzielić odpowiedzi na
najważniejsze pytania dotyczące społeczeństwa. Zasadnicza przewaga ekonomisty
politycznego i filozofa nad historykiem (oraz korzyść, jaką może wynieść historyk ze
studiowania ekonomii politycznej i filozofii) polega na tym, że posiada on wiedzę z zakresu
czystej – a priori – teorii społecznej, która umożliwia mu uniknięcie błędów w interpretacji
sekwencji skomplikowanych danych historycznych oraz przedstawienie uwzględniającego
13

Dla uniknięcia nieporozumień wyjaśnijmy: gdy mówimy, że coś jest „konieczne” (i że jako takie może być
uznane za „a priori”), nie twierdzimy, iż jesteśmy nieomylni. Matematycy i logicy też uważają, że zajmują się
zależnościami koniecznymi, a mimo to nie uważają się za nieomylnych. Chodzi tylko o to, że obalenie
twierdzenia teoretycznego wymaga (w przeciwieństwie do twierdzenia hipotetycznego) powołania się na inne,
jeszcze bardziej podstawowe twierdzenie teoretyczne, podobnie jak dla obalenia teorematu matematycznego lub
logicznego konieczne jest powołanie się na inny dowód matematyczny lub twierdzenie logiczne (a nie na „dane
empiryczne”).
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poprawki teoretyczne lub „zrekonstruowanego”
„rewizjonistycznego” poglądu na historię.

i

wyraźnie

krytycznego

czy

W zebranych w tej książce esejach, opierając się na fundamentalnych teoretycznych
twierdzeniach zarówno ekonomii politycznej, jak i filozofii politycznej (etyki), proponuję
rewizję trzech centralnych – niemal mitycznych – przekonań i interpretacji dotyczących
historii nowożytnej.
Po pierwsze, posługując się elementarną analizą teoretyczną dotyczącą natury prywatnej
własności oraz „publicznej” własności i administracji, a także przedsiębiorstw i rządów (lub
państw), proponuję dokonanie rewizji powszechnie panujących poglądów na temat
tradycyjnej monarchii dziedzicznej i zastąpienie ich zdecydowanie przychylną interpretacją
monarchii i czasów jej dominacji. Władzę monarchiczną uważam w sensie teoretycznym za
rząd prywatny (privately-owned government), który – jak tego dowiodę – sprzyja temu, by
jego szef był nastawiony na przyszłość, dbał o dobra kapitałowe oraz przestrzegał zasad
kalkulacji ekonomicznej. Po drugie, przyjmując te same założenia teoretyczne, w sposób
równie niezgodny z obowiązującymi poglądami przedstawiam demokrację i jej
funkcjonowanie w świetle nieprzychylnym. Rząd demokratyczny uważam za zarząd będący
własnością publiczną. Wykażę, że szefowie takiego rządu są nastawieni na teraźniejszość oraz
mają skłonność do lekceważenia dóbr kapitałowych i gardzenia nimi. Odejście od monarchii
na rzecz demokracji interpretuję jako cywilizacyjny krok wstecz.
Trzecie rewizjonistyczne twierdzenie dotyczy spraw jeszcze bardziej podstawowych i jeszcze
bardziej odbiega od obowiązujących poglądów.
Chociaż monarchię przedstawiam w korzystnym świetle, nie jestem monarchistą i książka nie
jest obroną tej formy rządów. Moje stanowisko wobec monarchii jest następujące: jeśli musi
istnieć państwo – definiowane jako podmiot posiadający na określonym terytorium
przymusowy monopol na podejmowanie ostatecznych decyzji (jurysdykcję) i nakładanie
podatków – to z punktu widzenia ekonomii i etyki korzystniejszy jest wybór monarchii niż
demokracji. Takie stanowisko pozostawia otwartą kwestię, czy państwo jest konieczne, to
znaczy czy – poza monarchią i demokracją – istnieje jakaś trzecia możliwość. Na to pytanie
historia również nie daje odpowiedzi. Coś takiego jak „empiryczne” fakty, które nie miały
miejsca, i alternatywne zdarzenia historyczne, z definicji nie może istnieć. Wszystko, czego
można się doszukać w nauce nowożytnej historii, przynajmniej jeśli chodzi o rozwinięte kraje
Zachodu, to historia państw i etatyzmu. Po raz kolejny okazuje się, że odpowiedzi może
dostarczyć tylko teoria, ponieważ twierdzenia teoretyczne – jak wykazaliśmy powyżej –
dotyczą faktów i relacji koniecznych. W związku z tym, podobnie jak na ich podstawie
można pewne relacje lub interpretacje wykluczyć jako niemożliwe, tak można pewne inne
rzeczy uznać za możliwe, nawet jeśli te rzeczy nigdy nie miały miejsca lub nigdy nie zostały
wypróbowane.
A zatem, całkowicie wbrew powszechnie obowiązującym poglądom, elementarna teoria
społeczna wskazuje, że istnienie żadnego w ten sposób zdefiniowanego państwa nie ma
uzasadnienia – ani ekonomicznego, ani etycznego. Każde państwo, bez względu na to, jaka w
nim obowiązuje konstytucja, jest ułomne gospodarczo i niedoskonałe etycznie. Każdy
monopolista, również posiadacz monopolu na wydawanie ostatecznych decyzji, jest z punktu
widzenia konsumentów „zły”. Monopol rozumiemy tutaj w sensie klasycznym: jako brak
nieskrępowanej możliwości wejścia na rynek określonego rodzaju produkcji, jako
dopuszczenie do niego tylko jednego podmiotu. Każdy taki monopolista jest „zły” dla
konsumentów, ponieważ fakt, że jest on chroniony przed potencjalnymi nowymi
konkurentami w dziedzinie uprawianej przez siebie produkcji, sprawia, iż cena jego
produktów będzie wyższa, a ich jakość niższa, niż w przypadku, gdyby nie był monopolistą.
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Ponadto nikt nie zgodziłby się na klauzulę zezwalającą na to, żeby monopolista w dziedzinie
wydawania ostatecznych decyzji, tzn. rozjemca i sędzia w każdym sporze między ludźmi,
dyktował jednostronnie (nie zasięgając opinii żadnej z zainteresowanych stron) cenę za swoje
usługi. Wyposażenie jakiegoś podmiotu we władzę nakładania podatków jest więc z punktu
widzenia etycznego nie do przyjęcia. Posiadacz monopolu na wydawanie ostatecznych
decyzji, dysponując władzą nakładania podatków, produkuje nie tylko mniej sprawiedliwości
i sprawiedliwość gorszej jakości, lecz w istocie większą ilość „zła”, czyli niesprawiedliwości i
agresji. A zatem wybór między monarchią a demokracją jest wyborem pomiędzy dwoma
ułomnymi porządkami społecznymi. Historia nowożytna obfituje w przykłady gospodarczych
i etycznych wad wszystkich państw – zarówno monarchii, jak demokracji.
Ta sama teoria społeczna wykazuje, że istnieje możliwość alternatywnego porządku
społecznego, nieobarczonego wadami monarchii i demokracji (ani żadnego innego ustroju
państwa). Terminem, który przyjąłem tu na określenie systemu społecznego wolnego od
monopolu i opodatkowania, jest „ład naturalny” (natural order). To samo pojęcie bywa
również określane w innych miejscach i przez innych autorów mianem „uporządkowanej
anarchii” (ordered anarchy), „anarchii prywatnej własności”, a także „anarchokapitalizmem”,
„samozarządzaniem” (autogovernment), „społeczeństwem prawa prywatnego” (private law
society) i „czystym kapitalizmem”.
Ponad monarchią i demokracją plasuje się system, który pozostaje w zgodzie z „logiką” ładu
naturalnego. W systemie tym wszelkie rzadkie zasoby są własnością prywatną, każde
przedsiębiorstwo powstało dzięki dobrowolnie płacącym za jego produkty klientom lub
darczyńcom, a dostęp do rynku dowolnie wybranego produktu, w tym również do rynku usług
sądowniczych, policyjnych i obronnych, jest otwarty. W zestawieniu z systemem ładu
naturalnego gospodarcze i etyczne wady monarchii stają się bardziej widoczne. Na tle ładu
naturalnego ujawniają się z całą wyrazistością jeszcze większe ułomności demokracji oraz
upadek cywilizacyjny związany z zastąpieniem monarchii demokracją. Ze względu na to, że
ład naturalny ma logiczny status teoretycznej odpowiedzi na podstawowe zagadnienie
porządku społecznego – na pytanie o to, jak zapewnić wolność, własność i możliwość dążenia
do szczęścia – w książce zajmiemy się także omówieniem problemów dotyczących strategii.
Zastanowimy się nad warunkami umożliwiającymi zmiany społeczne, a w szczególności
zmianę polegającą na przejściu od demokracji do ładu naturalnego.
Chociaż interpretacje i wnioski wysunięte w niniejszych esejach odbiegają od
obowiązujących powszechnie przekonań, to leżące u ich podstaw teorie i twierdzenia z
pewnością ani nie są nowe, ani nie odbiegają od ogólnie przyjętych opinii. Jeśli przyjmie się –
tak jak ja przyjmuję – że aprioryczne: teoria społeczna i twierdzenia na tematy społeczne
istnieją, to należy również oczekiwać, iż większa część tego rodzaju wiedzy jest stara i że
postępy w dziedzinie teorii są nieznaczne i powolne. I tak jest rzeczywiście. Mimo że
wnioski, do jakich dochodzę, mogą się wydawać radykalne lub skrajne, to jako teoretyk
zajmuję stanowisko zdecydowanie konserwatywne. Stanowisko to należałoby umieścić w
intelektualnej tradycji sięgającej co najmniej szesnastowiecznych scholastyków hiszpańskich
i współcześnie znajdującej swój najpełniejszy wyraz w tak zwanej austriackiej szkole
ekonomii – w tradycji czystej teorii społecznej, uprawianej przez wspomnianych wcześniej
Carla Mengera, Eugena von Böhm-Bawerka, Ludwiga von Misesa i Murraya N. Rothbarda14.
Na wstępie wymieniłem Austrię Habsburgów i Stany Zjednoczone jako kraje, z których
pierwszy był najsilniej związany ze starymi rządami monarchii, a drugi – z nową,
współczesną erą demokratyczno-republikańską. Widzimy teraz, że jest jeszcze jeden powód,
14

Zob.: Rothbard 1995; Rothbard 1995b; Holcombe 1999.
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dla którego tę książkę można by zatytułować: An Austrian View of the American Age
(Amerykańska era w świetle teorii austriackiej). Austriacka szkoła ekonomii jest jednym z
najwybitniejszych dokonań wśród licznych osiągnięć życia intelektualnego i artystycznego,
które miały swój początek w Austrii przed I wojną światową. Jednym ze skutków upadku
Cesarstwa Habsburgów było to, że reprezentanci trzeciego pokolenia tej szkoły, z Ludwigiem
von Misesem na czele, opuścili Austrię i Europę. Emigrując w roku 1940 do Nowego Jorku,
Mises przeszczepił ją na grunt amerykański. Od tego czasu to właśnie w Ameryce teoria
społeczna rozwija się najbujniej, przede wszystkim dzięki najwybitniejszemu uczniowi
Misesa, Murrayowi N. Rothbardowi.
Zamieszczone w tej książce studia są napisane w przeważającej mierze ze stanowiska
współczesnej austriackiej teorii społecznej. Widoczne są w nich wpływy Ludwiga von
Misesa, a w jeszcze większym stopniu Murraya N. Rothbarda. Podstawowe twierdzenia z
zakresu ekonomii politycznej i filozofii, które wykorzystuję do zrekonstruowania historii i
przedstawienia konstruktywnej alternatywy dla demokracji, zostały w sposób najbardziej
wyczerpujący omówione w najważniejszych dziełach teoretycznych Misesa i Rothbarda15.
Wiele problemów poruszanych w tej książce było również tematem prac tych autorów z
zakresu nauk stosowanych. Ponadto poglądy wyrażone w tych esejach są zbieżne z poglądami
Misesa, a zwłaszcza Rothbarda, którzy opowiadali się zdecydowanie przeciw etatyzmowi,
broniąc prywatnej własności i wolnej przedsiębiorczości.
Mimo to jednak niniejsza książka może być uznana za nowatorską w dwóch aspektach. Z
jednej strony zamieszczone w niej eseje umożliwiają głębsze zrozumienie nowożytnej historii
politycznej. W swoich pracach z zakresu stosowanych nauk społecznych Mises i Rothbard
zajmowali się większością najważniejszych zagadnień i wydarzeń gospodarczych oraz
politycznych XX wieku: socjalizmem i kapitalizmem, monopolami i konkurencją, własnością
prywatną i publiczną, produkcją i handlem oraz ich przeciwieństwem, czyli podatkami,
regulacjami, redystrybucją itd. Obaj autorzy opisali szczegółowo szybki rozwój potęgi
państwa w XX wieku i przedstawili zgubne konsekwencje gospodarcze i moralne tego
procesu. Wprawdzie wykazali się przy tym niezwykłą spostrzegawczością i umiejętnością
przewidywania (zwłaszcza w porównaniu z reprezentantami kierunku empirycznopozytywistycznego), ale żaden z nich nie pokusił się o ustalenie przyczyny upadku klasycznej
myśli liberalnej i leseferystycznego kapitalizmu oraz towarzyszącego mu rozwoju
politycznych ideologii antykapitalistycznych i etatystycznych w XX wieku. Z pewnością nie
uważali, że przyczyną tą była demokracja. Chociaż zdawali sobie sprawę z występujących w
demokracji problemów natury gospodarczej i etycznej, to obaj – i Mises, i Rothbard – mieli
słabość do demokracji i zastąpienie monarchii demokracją uważali za postęp. Ja natomiast
wykażę, że szybki rozwój potęgi państwa w XX wieku, nad którym ubolewali Mises i
Rothbard, jest konieczną konsekwencją demokracji i myślenia w kategoriach
demokratycznych, czyli (błędnej) wiary w efektywność i sprawiedliwość własności
publicznej oraz rządów sprawowanych przez wszystkich (przez większość).
Jednocześnie, opierając się na tym głębszym, „rewizjonistycznym” pojmowaniu historii
nowożytnej, w przedstawionych tu esejach dochodzę także do „lepszego” – bardziej
przejrzystego i wyraźnego – zrozumienia konstruktywnej alternatywy dla demokratycznego
status quo, tzn. ładu naturalnego. Przedstawiam szczegółowe wyjaśnienia dotyczące
funkcjonowania naturalnego porządku jako bezpaństwowego systemu społecznego z
dobrowolnie finansowanymi firmami ubezpieczeniowymi, zapewniającymi utrzymanie prawa
i porządku na zasadach wolnej konkurencji. Szczegółowo omawiam też kwestie dotyczące
15
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strategii. W szczególności poddaję analizie zagadnienie secesji i prywatyzacji, które stanowią
główne metody przezwyciężenia demokracji i ustanowienia ładu naturalnego.
Każdy z rozdziałów jest odrębną całością i można go czytać jako osobny tekst. W związku z
tym niektóre zagadnienia powtarzają się w różnych rozdziałach, ale kolejne eseje zmierzają w
kierunku ujęcia coraz szerszego horyzontu teoretycznego. Chciałbym, żeby dzięki tej książce
więcej osób poznało tradycję austriackiej teorii społecznej. Mam nadzieję, że moja praca nie
tylko przyczyni się do ugruntowania opinii, że szkoła austriacka jest bastionem prawdy, lecz
będzie także lekturą inspirującą, ciekawą i dającą nowe spojrzenie na rzeczywistość. Kierując
się tym samym motywem w stosunku do zagadnień bardziej ogólnych, chciałbym wnieść
swój wkład w tradycję wielkiej teorii społecznej, obejmującej ekonomię polityczną, filozofię
polityczną, historię i stawiającej pytania zarówno normatywne, jak pozytywistyczne.
Terminem właściwie opisującym tego rodzaju przedsięwzięcie intelektualne byłaby
„socjologia”. Określenie to było wprawdzie niekiedy używane w tym znaczeniu, ale pod
wpływem dominującej filozofii empiryczno-pozytywistycznej termin „socjologia” nabrał
innego znaczenia i jest odbierany w inny sposób. Zgodnie z doktryną empirystyczną, pytania
normatywne nie są w ogóle pytaniami „naukowymi”, a coś takiego jak teoria aprioryczna nie
istnieje. To sprawia, że wielka teoria społeczna zostaje od samego początku uznana za
„nienaukową”, a to, co uchodzi obecnie za socjologię, to w większości nie tylko fałszywe
twierdzenia, lecz także twierdzenia nieistotne i nieinteresujące. Eseje, które przedstawiam w
tej książce, zawierają natomiast wszystko to, co dobry pozytywista uznaje za niemożliwe i
czego się wystrzega: zagadnienia interdyscyplinarne, teoretyczne, pytania pozytywistycznoempiryczne i normatywne. Chcę wykazać na przykładzie, że to podejście jest zarówno
właściwe, jak i bardziej interesujące.
Hans-Hermann Hoppe
Las Vegas, Nevada
Wrzesień 2000
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1. O preferencji czasowej, rządzie i procesie decywilizacyjnym
Działający podmiot dąży zawsze do tego, żeby mniej zadowalający stan rzeczy zastąpić
bardziej zadowalającym, co przejawia się w tym, że preferuje większą niż mniejszą ilość
dóbr. Ponadto zawsze bierze pod uwagę, kiedy plany na przyszłość będą zrealizowane, czyli
zastanawia się nad tym, ile czasu potrzeba na ich urzeczywistnienie, oraz nad tym, jak długo
określone dobro będzie istniało i służyło. A zatem przedkłada dobra wcześniejsze nad dobra
późniejsze oraz dobra trwalsze nad dobra mniej trwałe. Zjawisko to nazywamy preferencją
czasową1.
Do osiągnięcia celu każdy podmiot potrzebuje pewnej ilości czasu, a ponieważ człowiek musi
zawsze coś konsumować i – dopóki żyje – nie może całkowicie zaprzestać konsumpcji, czas
jest dobrem rzadkim. A zatem, ceteris paribus, dobra teraźniejsze lub wcześniejsze są, i
zawsze muszą być, cenione wyżej niż dobra przyszłe lub późniejsze. Gdyby człowiek nie był
ograniczony przez preferencję czasową, i gdyby jedynym ograniczającym go czynnikiem było
przedkładanie większej ilości dóbr nad mniejszą ich ilość, wybierałby zawsze takie procesy
produkcji, które zapewniałyby największy produkt w stosunku do środków, bez względu na
to, ile czasu upłynęłoby, zanim wybrany proces przyniósłby pierwsze owoce. W takiej
sytuacji człowiek zawsze by oszczędzał i nigdy nie konsumował. Na przykład Robinson
Crusoe nie zrobiłby sieci, tylko zacząłby budować trawler – ponieważ posłużenie się
trawlerem jest najefektywniejszą metodą łowienia ryb. Ani Crusoe, ani nikt inny nie może
działać w ten sposób, więc oczywiste jest, że człowiek musi „przypisywać różną wartość
takim samym odcinkom czasu w zależności od tego, czy są one położone bliżej czy dalej od
momentu, w którym podmiot podejmuje decyzję”. „Ilość oszczędności i inwestycji jest
ograniczona preferencją czasową”2.
Ze względu na ograniczenie przez preferencję czasową, człowiek wymieni dobro teraźniejsze
na dobro przyszłe tylko wówczas, gdy spodziewa się w ten sposób zwiększyć ilość swoich
dóbr przyszłych. Stopa preferencji czasowej jest (i może być) różna dla różnych osób i w
różnych momentach czasu, ale w przypadku każdej osoby musi przybierać wartość dodatnią.
Stopa preferencji czasowej decyduje jednocześnie o wysokości premii, którą dobra
teraźniejsze mają względem dóbr przyszłych oraz o poziomie oszczędności i inwestycji.
Rynkowa stopa procentowa wyraża zagregowaną sumę wszystkich stóp preferencji
czasowych poszczególnych jednostek. Odzwierciedla ona społeczną stopę preferencji
czasowej i zapewnia równowagę między oszczędnościami społecznymi (czyli podażą dóbr
teraźniejszych oferowanych w zamian za dobra przyszłe) oraz inwestycjami społeczeństwa
(czyli popytem na dobra teraźniejsze, które mają przynieść przyszłe zyski).
Fundusze pożyczkowe nie mogą zaistnieć bez poczynionych wcześniej oszczędności, to
znaczy bez powstrzymania się od możliwej konsumpcji dóbr teraźniejszych (nadwyżki
bieżącej produkcji względem bieżącej konsumpcji). Z kolei nie zaistnieje popyt na fundusze
pożyczkowe, jeśli nikt nie dostrzeże możliwości wykorzystania dóbr teraźniejszych w sposób
produktywny, czyli zainwestowania ich w celu otrzymania przyszłego produktu, który będzie
przewyższał bieżące nakłady. Gdyby wszystkie dobra teraźniejsze były konsumowane i żadna
ich część nie była inwestowana w czasochłonne metody produkcji, stopa procentowa byłaby
nieskończenie wysoka. Wyjąwszy okoliczności panujące w ogrodach Edenu, byłoby to
równoznaczne z egzystencją na poziomie zwierzęcym, czyli z życiem na granicy przetrwania,

1

Na temat preferencji czasowej zob.: Mises 1999, rozdz. 18 i 19; Jevons 1965; Böhm-Bawerk 1959; Strigl 2001;
Fetter 1977; Rothbard 1993.
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Mises 1999, s. 483 i 491.
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polegającym na zmaganiu się
natychmiastowych gratyfikacji.

z

rzeczywistością

gołymi

rękami

i

oczekiwaniu

Podaż funduszy pożyczkowych i popyt na nie powstaje wyłącznie wtedy – i taka jest
kondycja ludzka – kiedy: po pierwsze, uzna się, że – przy tych samych nakładach – pośrednie
(bardziej okrężne, dłuższe) procesy produkcji przynoszą większy lub lepszy produkt niż
procesy bezpośrednie i krótkie3; po drugie, muszą zaistnieć – dzięki oszczędnościom –
warunki do akumulowania teraźniejszych dóbr (konsumpcji) w takiej ilości, jaka jest
niezbędna do zaspokojenia w okresie wydłużonego oczekiwania wszystkich potrzeb, które
zostaną uznane za pilniejsze niż zwiększenie przyszłego dobrobytu, oczekiwane w związku z
zastosowaniem dłuższego procesu produkcji.
Gdy zostaną spełnione te warunki, dojdzie do tworzenia i akumulacji kapitału. Ziemia i praca
(pierwotne czynniki produkcji) nie będą wówczas utrzymywane przez bieżącą produkcję i nie
będą zaangażowane w procesy produkcyjne przynoszące natychmiastową gratyfikację.
Zamiast tego będą utrzymywane przez nadwyżkę produkcji nad konsumpcją i zostaną
wykorzystane do produkcji dóbr kapitałowych. Dobra kapitałowe mają wartość wyłącznie
jako produkty pośrednie w procesie otrzymywania produktu finalnego (dóbr
konsumpcyjnych) w późniejszym czasie i tylko o tyle, o ile produkcja dóbr finalnych jest
dzięki nim bardziej wydajna lub – co sprowadza się do tego samego – o ile ten, kto posiada
dobra kapitałowe i potrafi je wykorzystać do produkcji dóbr konsumpcyjnych, znajduje się
bliżej osiągnięcia ostatecznego celu niż ten, kto musi się obyć bez tych dóbr kapitałowych.
Nadwyżka wartości (cena) dobra kapitałowego nad sumą wydaną na komplementarne
czynniki pierwotne niezbędne do jego wyprodukowania wynika z tej różnicy w czasie i z
powszechnie obowiązującego zjawiska preferencji czasowej. Jest to cena płacona za czas, za
przybliżenie się do realizacji swojego ostatecznego celu z pominięciem konieczności
rozpoczynania wszystkiego od samego początku. Z tego samego względu wartość
docelowego produktu musi przewyższać sumę wydaną na czynniki biorące udział w jego
produkcji (np. cenę zapłaconą za wszystkie komplementarne czynniki produkcji – dobra
kapitałowe i pracę).
Im niższa jest stopa preferencji czasowej, tym szybciej rozpocznie się proces tworzenia
kapitału i tym szybciej nastąpi wydłużenie okrężnych procesów produkcji. Z kolei każde
zwiększenie akumulacji dóbr kapitałowych i okrężności struktury produkcji zwiększa
krańcową produkcyjność siły roboczej. W rezultacie albo nastąpi wzrost zatrudnienia,
względnie płac, albo – nawet jeśli krzywa podaży siły roboczej będzie spadała w miarę
wzrostu płac – wzrośnie ogólna suma wynagrodzeń. Populacja lepiej opłacanych
pracobiorców, mając do dyspozycji większą ilość dóbr kapitałowych, będzie produkowała
większy przyszły produkt społeczny. Przyczyni się to do podwyższenia realnych dochodów
właścicieli kapitału i ziemi.
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PREFERENCJĘ CZASOWĄ
A ROZWÓJ CYWILIZACJI
Wśród czynników mających wpływ na preferencję czasową można wyróżnić czynniki
zewnętrzne, biologiczne, osobiste i instytucjonalne.

3

Należy zaznaczyć, że dłuższe procesy produkcji nie zawsze są wydajniejsze od krótszych procesów.
Założywszy jednak, że ograniczony preferencją czasową człowiek będzie zawsze wybierał najkrótsze możliwe
metody produkowania określonych dóbr, trzeba oczekiwać, że jakiekolwiek zwiększenie produkcji może być – z
punktu prakseologicznego widzenia – osiągnięte wyłącznie pod warunkiem wydłużenia procesu produkcji (o ile
poziom technologiczny jest stałą).
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Czynniki zewnętrzne to rozgrywające się w otoczeniu fizycznym podmiotu zdarzenia, nad
którymi nie ma on ani bezpośredniej, ani pośredniej kontroli. Takie zdarzenia mają wpływ na
preferencję czasową tylko o tyle, o ile są oczekiwane. Mogą to być zjawiska dwóch rodzajów.
Jeśli oczekiwane jest jakieś zdarzenie pozytywne, jak na przykład manna z nieba, to krańcowa
użyteczność dóbr przyszłych spadnie w porównaniu z krańcową użytecznością dóbr
teraźniejszych. Wzrośnie stopa preferencji czasowej i pobudzona zostanie konsumpcja. Kiedy
przewidywane zdarzenie już nastąpi i większa podaż dóbr przyszłych stanie się większą
podażą dóbr teraźniejszych, proces ten ulegnie odwróceniu. Stopa preferencji czasowej
spadnie, a oszczędności wzrosną.
Z drugiej strony, jeśli oczekiwane jest zdarzenie negatywne, na przykład powódź, to
krańcowa użyteczność przyszłych dóbr wzrasta. Stopa preferencji czasowej spadnie, a
oszczędności wzrosną. Po wydarzeniu, gdy podaż dóbr teraźniejszych zmaleje, stopa
preferencji czasowej wzrośnie4.
Procesy biologiczne są w sensie technicznym w zasięgu oddziaływania podmiotu, ale ze
względów praktycznych w dającej się przewidzieć przyszłości one również będą pozostawały
czynnikiem, który trzeba traktować jako dany, podobnie jak wydarzenia zewnętrzne.
Niezależnym od nas, danym nam faktem jest, że człowiek rodzi się jako dziecko, rozwija się i
staje się dorosłym, że przez określoną część życia jest zdolny do prokreacji, że starzeje się i
umiera. Te biologiczne fakty mają bezpośredni wpływ na preferencję czasową. Ze względu na
biologiczne ograniczenia systemu poznawczego, dzieci mają niezwykle wysoką stopę
preferencji czasowej. Nie mają wyraźnego wyobrażenia o długości życia człowieka i nie
rozumieją w pełni, że produkcja jest rodzajem pośredniej konsumpcji. W związku z tym
dziecko zdecydowanie woli dobra teraźniejsze od dóbr przyszłych i gratyfikację
natychmiastową od gratyfikacji odroczonej. Rzadko obserwujemy, żeby małe dzieci
oszczędzały i inwestowały, a okresy produkcji i tworzenia rezerw rzadko wykraczają poza
horyzont najbliższej przyszłości. Dzieci żyją z dnia na dzień, od jednej natychmiastowej
gratyfikacji do drugiej5.
W miarę jak dziecko dojrzewa i staje się osobą dorosłą, jego stopa preferencji czasowej –
początkowo bardzo wysoka – maleje. Gdy jednostka zdaje już sobie sprawę z tego, jaka jest
przeciętna długość życia człowieka, i rozumie, jakie możliwości wiążą się z produkcją jako
metodą pośredniej konsumpcji, krańcowa użyteczność dóbr przyszłych wzrasta. Pojawia się
motywacja do oszczędzania i inwestowania, wydłużają się okresy produkcji i zabezpieczenia
(provision).
Wreszcie, gdy człowiek starzeje się i zbliża do kresu życia, jego stopa preferencji czasowej
wzrasta. Krańcowa użyteczność dóbr przyszłych maleje, ponieważ przyszłości jest już
niewiele. Maleją oszczędności i inwestycje, a wzrasta konsumpcja – co polega między innymi
na nieodnawianiu dóbr kapitałowych i trwałych dóbr konsumpcyjnych. Można jednak
przeciwdziałać temu efektowi starości i zawiesić jego wpływ. Dzięki biologicznemu zjawisku
prokreacji podmiot może być zainteresowany zapewnieniem środków do życia również po
swojej śmierci. W takim przypadku jego stopa preferencji czasowej pozostanie – aż do
śmierci – na poziomie typowym dla osoby w sile wieku.
4

Jeśli wydaje się, że nie można nic poradzić na straty dóbr przyszłych powstałe wskutek oczekiwanego
negatywnego zdarzenia, to znaczy nie da się ich zrównoważyć teraźniejszymi oszczędnościami (albo
ubezpieczeniem), ponieważ one również zostaną zniszczone, stopa preferencji czasowej gwałtownie wzrośnie i
pozostanie na wysokim poziomie także po zdarzeniu.
5

Na temat wysokiej preferencji czasowej u dzieci oraz biologicznych (rasowych) i modyfikujących je
czynników kulturowych pisze Walter Mischel 1958, 1961, 1961a.
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W granicach wyznaczanych przez czynniki zewnętrzne i biologiczne podmiot określa swoją
stopę preferencji czasowej w zależności od subiektywnych ocen. Wysokość stopy preferencji
czasowej i zmiany jej wartości w ciągu życia jednostki zależą od indywidualnych czynników
natury psychologicznej. Jedni żyją tylko chwilą bieżącą i najbliższą przyszłością. Interesuje
ich – tak jak dzieci – wyłącznie natychmiastowa albo prawie natychmiastowa gratyfikacja.
Osoby o takiej wysokiej preferencji czasowej będą miały skłonność do tego, by zostać
włóczęgami, próżniakami, pijakami, ćpunami, marzycielami lub po prostu osobnikami
niefrasobliwymi, starającymi się jak najmniej pracować, a jak najwięcej rozkoszować się
każdym dniem. Inni z kolei troszczą się tylko o przyszłość własną i swoich dzieci i,
gromadząc oszczędności, chcą stale powiększać zasoby kapitału i trwałych dóbr
konsumpcyjnych w celu zapewnienia coraz większej ilości dóbr przyszłych i coraz dłuższego
okresu zabezpieczenia materialnego (provision). Jeszcze inni czują, że stopa ich preferencji
czasowej znajduje się gdzieś pośrodku między tymi skrajnościami. Mogą też odczuwać różną
preferencję w różnych momentach życia i w związku z tym wybrać jeszcze inny sposób na
życie6.
Jednak bez względu na to, jaka jest pierwotna stopa preferencji czasowej jednostki i jaki jest
rozkład indywidualnych wartości tej stopy w danej populacji, gdy tylko spada ona na tyle,
żeby pojawiły się oszczędności i kapitał lub dobra konsumpcyjne trwałego użytku, utrwala się
tendencja do spadku stopnia preferencji czasowej, czemu towarzyszy „proces
cywilizacyjny”7.
Osoba oszczędzająca wymienia dobra teraźniejsze (konsumpcyjne) na przyszłe (kapitałowe),
oczekując, że ułatwi to produkcję większej ilości dóbr teraźniejszych w przyszłości. Gdyby
nie to oczekiwanie, jednostka nie gromadziłaby oszczędności. Jeśli jej oczekiwania się
spełnią i jeśli wszystkie pozostałe czynniki nie ulegną zmianie, to krańcowa użyteczność
6

W przeciwieństwie do ekonomistów, zwłaszcza ekonomistów ze szkoły austriackiej, którzy powszechnie
uznają istnienie zjawiska preferencji czasowej, socjolodzy i politolodzy poświęcają mu zdumiewająco mało
uwagi. Godnym uwagi wyjątkiem jest książka Banfielda (Banfield 1974), zwłaszcza rozdz. 3. Banfield uważa
preferencję czasową za przyczynę stale utrzymujących się różnic między klasami społecznymi i kulturami, w
szczególności między „klasą wyższą” a „klasą niższą”. Reprezentanci tej pierwszej są nastawieni na przyszłość,
zdyscyplinowani i gotowi do rezygnacji z teraźniejszej gratyfikacji na rzecz zapewnienia sobie lepszej
przyszłości, natomiast członków „klas niższych” charakteryzuje nastawienie na teraźniejszość i hedonizm.
Jeśli [przedstawiciel klasy niższej] uświadamia sobie w ogóle istnienie przyszłości, to wyobraża sobie
ją jako coś ustalonego, ustalonego przez los, wymykającego się spod kontroli: wydarzenia przytrafiają
się jemu, a nie on sprawia, że mogą zaistnieć. Jego działaniami kierują impulsy, ponieważ albo brak
mu wewnętrznej dyscypliny, by poświęcić satysfakcję teraźniejszą dla przyszłej, albo brak mu poczucia
przyszłości. Jest więc zupełnie pozbawiony przezorności. (...) Pracuje tylko tyle, żeby przeżyć, i
wykonuje różne niewymagające przygotowania zajęcia, zmieniając jedną pracę na drugą i w żadną się
głębiej nie angażując. (...) Nie dba o należące do niego rzeczy (...), nie dokonuje najdrobniejszych
choćby napraw, toteż nawet nowe sprzęty w jego rękach szybko przestają działać. Ciało uważa za
jeszcze jedną rzecz, »której można używać, nie reperując jej«” (Banfield 1974; s. 61–62).
Zjawiska typowe dla „niższej klasy”, takie jak rozbite rodziny, pozamałżeńskie kontakty seksualne, choroby
weneryczne, alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość, wysoki wskaźnik umieralności niemowląt, niska
średnia długości życia, mają swoje źródło w wysokiej preferencji czasowej. Ich przyczyną nie są ani bezrobocie,
ani niskie zarobki. Jeśli w ogóle występuje tu jakiś związek przyczynowo-skutkowy, zauważa Banfield, to
przebiega on w odwrotnym kierunku: trwałe bezrobocie i niskie zarobki są skutkami wysokiej preferencji
czasowej.
Jako inny godny zauważenia wyjątek od reguły, jaką jest ogólne lekceważenie zjawiska preferencji czasowej
przez naukowców zajmujących się innymi dziedzinami niż ekonomia, polecam pracę T. Alexandra Smitha
(Smith 1988).
7

Dokładny empiryczny, socjologiczno-psychologiczny opis zjawiska „procesu cywilizacyjnego” można znaleźć
u Norberta Eliasa (Elias 1968, 1978).
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dóbr teraźniejszych zmaleje w porównaniu z krańcową użytecznością dóbr przyszłych. Stopa
preferencji czasowej człowieka oszczędzającego spadnie. Będzie oszczędzał i inwestował
więcej niż w przeszłości, a jego przyszłe dochody będą jeszcze wzrastały, co spowoduje
dalszy spadek jego stopy preferencji czasowej. Po jakimś czasie stopa preferencji czasowej
zbliży się do zera, nigdy jednak nie osiągając tej wartości. W gospodarce pieniężnej człowiek
oszczędny oczekuje – jako rezultatu powstrzymania się od wydawania pieniędzy w
teraźniejszości – wyższych realnych dochodów pieniężnych w późniejszym okresie. Gdy
wzrasta dochód, krańcowa użyteczność teraźniejszego pieniądza spada w porównaniu z
krańcową użytecznością przyszłego pieniądza, oszczędności wzrastają, a przyszły dochód
pieniężny będzie jeszcze wyższy.
Ponadto w gospodarce wymiennej oszczędzający-inwestor przyczynia się do obniżenia stopy
preferencji czasowej tych, którzy nie oszczędzają. Wraz z akumulacją dóbr kapitałowych
wzrasta względny niedostatek siły roboczej, a więc także – ceteris paribus – płace. Wyższe
stawki wynagrodzeń przyczyniają się do wzrostu podaży dóbr teraźniejszych kupowanych
przez osoby, które dotychczas nie oszczędzały. W związku z tym nawet u tych jednostek,
które dotychczas nie oszczędzały, wystąpi spadek indywidualnej stopy preferencji czasowej.
Pośrednim skutkiem związanego z oszczędnościami wzrostu dochodów realnych będzie także
lepsza dieta, poprawa stanu zdrowia i zwiększenie średniej długości życia. Zyskawszy
perspektywę dłuższego życia, ludzie stawiają sobie bardziej odległe cele – podobnie jak
dziecko, które wkracza w dorosłość. Krańcowa użyteczność dóbr przyszłych wzrasta w
porównaniu z krańcową użytecznością dóbr teraźniejszych i stopa preferencji czasowej spada
jeszcze bardziej8.
Jednocześnie oszczędzający-inwestor staje się inicjatorem „procesu cywilizacyjnego”. Dzięki
wywołanej w ten sposób skłonności do spadku stopy preferencji czasowej, on sam oraz osoby
związane z nim bezpośrednio lub pośrednio przez sieć wymian dojrzewają, wyrastają z wieku
dziecięcego, z barbarzyństwa, i wchodzą w dorosłość, w wiek cywilizacji.
Budując i rozwijając strukturę kapitału oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku,
oszczędzający-inwestor poszerza także swoje plany i rozciąga ich horyzont czasowy.
Zwiększa się liczba zmiennych, które może kontrolować i uwzględniać w trakcie
teraźniejszych działań. To zaś zwiększa liczbę przewidywań dotyczących przyszłych zdarzeń
oraz rozciąga horyzont czasowy tych przewidywań. Oszczędzający-inwestor dąży więc do
tego, żeby zdobywać informacje i poszerzać wiedzę na temat coraz większej liczby
zmiennych i ich wzajemnych powiązań. Kiedy wejdzie w posiadanie takich informacji lub
poszerzy swoją wiedzę na ten temat i przekaże ją słowami lub wyjawi w działaniu, wtedy ta
wiedza stanie się „dobrem darmowym”: każdy będzie mógł naśladować działania inwestora i
wykorzystywać jego wiedzę dla własnych celów. A zatem samo oszczędzanie
oszczędzającego przyczyni się do tego, że osoby nawet najbardziej nastawione na
teraźniejszość będą stopniowo wydobywały się z barbarzyństwa i stawały ludźmi
cywilizowanymi. Ich życie – z krótkiego, zwierzęcego, nieprzyjemnego – zmieni się w
dłuższe, bogatsze i wygodniejsze.
Rysunek 1 jest graficzną ilustracją zjawiska preferencji czasowej i procesu cywilizacyjnego.
Oś rzędnych wykresu reprezentuje indywidualne stopy preferencji czasowej danej jednostki
(wysokość premii przypisanej do określonego dobra teraźniejszego względem tego samego
dobra w określonym późniejszym czasie; premia ta jest przyczyną decyzji jednostki o
8

Żeby uniknąć nieporozumień, należy podkreślić, że samo wydłużenie życia nie ma wpływu na preferencję
czasową. Dopiero świadomość tego faktu – subiektywne przeświadczenie, że będzie się żyło dłużej – przyczynia
się do spadku stopnia preferencji czasowej jednostki.
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dokonaniu wymiany międzyokresowej, a oś odciętych realny dochód pieniężny tej jednostki
(ilość pieniędzy, którymi dysponuje w teraźniejszości). Zgodnie z prawem krańcowej
użyteczności, każda indywidualna krzywa preferencji czasowej, np. T1 lub T2, opada wraz ze
wzrostem ilości pieniędzy, które są do dyspozycji w teraźniejszości. Proces cywilizacyjny jest
reprezentowany przez ruch od punktu 11 – dla którego stopa preferencji czasowej wynosi t11
– do punktu 22 – w którym stopa preferencji czasowej wynosi t22. Ruch ten jest wypadkową
dwóch powiązanych ze sobą zmian. Z jednej strony wynika on z ruchu wzdłuż krzywej T1 od
punktu 11 do punktu 12, który reprezentuje spadek stopy preferencji czasowej, który
Stopa preferencji czasowej

t11

11

21
t22

12
22

M1

T1
T2

M2

Realny dochód pieniężny

Rysunek 1. Preferencje czasowe i proces cywilizacyjny

następuje wtedy, gdy jednostka o danej osobowości ma do dyspozycji większą ilość dóbr
teraźniejszych. Z drugiej strony istnieje ruch od punktu 12 do 22. Ta zmiana od wyższej do
niższej krzywej preferencji czasowej – przy założeniu, że dochód realny jest stały –
reprezentuje zmiany osobowości, które następują w trakcie dojrzewania i wchodzenia w
dorosłość, w miarę jak rośnie średnia długość życia lub poszerza się wiedza.
PREFERENCJA CZASOWA, WŁASNOŚĆ, PRZESTĘPCZOŚĆ I RZĄD
Z jednej strony to, ile dóbr teraźniejszych jednostka przeznaczy do celów związanych z
produkcją dóbr przyszłych, zależy od jej wiedzy technicznej. Na przykład gdyby Crusoe nie
wiedział, jak zrobić sieć rybacką, to oczywiście nie mógłby przystąpić do wymieniania dóbr
teraźniejszych na przyszłe, to znaczy oszczędzać i inwestować. Z drugiej strony, przy
określonej wiedzy technicznej jednostki, ilość jej oszczędności zależy wyłącznie od podaży
dóbr teraźniejszych oraz od krzywej jej preferencji czasowych. Im mniejsza jest podaż dóbr
teraźniejszych, i im wyżej przesunięta krzywa preferencji czasowej, tym wyższa będzie
efektywna stopa preferencji czasowej i tym mniejsze oszczędności.
U zarania dziejów ludzkości istniała tylko „ziemia” (surowce naturalne oraz przeszkody
naturalne) i „praca” (ciało człowieka). Ściśle mówiąc, jedynym danym dostarczycielem
wszelkich dóbr jest ciało działające w czasie. Podaż wszystkich innych dóbr – nietrwałych i
trwałych dóbr konsumpcyjnych, takich jak owoce leśne i jaskinie, a także dóbr pośrednio
użytecznych (czynników produkcji), takich jak krzewy owocowe i otaczający je teren – nie
jest „dana”. Podaż ta jest wynikiem czyjegoś działania, rezultatem zawłaszczenia
(homesteading) natury przez określoną osobę. Zdarzenia oraz rządzące naturą i biologią
człowieka prawa są oczywiście „dane”, natura zaś może być hojna lub skąpa. Jednakże tylko
dzięki indywidualnemu aktowi zawłaszczenia natura zostaje przekształcona w podaż dóbr.
Tym bardziej oczywiste jest, że podaż wszystkich dóbr wyprodukowanych nie jest „dana”.
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Zarówno dobra konsumpcyjne, które zmagazynowano, zakonserwowano lub uczyniono w
jakiś sposób bardziej trwałymi, jak i wyprodukowane czynniki produkcji (dobra kapitałowe),
są rezultatem działań konkretnych ludzi. I wreszcie, wiedza technologiczna również nie jest
„dana”. Do zjawisk przyrody należy to, że z jednego ziemniaka, który mam dzisiaj, mogę
mieć dziesięć ziemniaków za rok, ale najpierw muszę mieć jednego ziemniaka. Nie wystarczy
jednak, że stanę się posiadaczem ziemniaka, i że będę chciał zainwestować go w celu
uzyskania przyszłego dziesięciokrotnego, lub nawet mniejszego, plonu. Samo to, że go
posiadam nie miałoby znaczenia, gdybym nie znał zasad uprawy ziemniaków.
A zatem ani podaż dóbr teraźniejszych, ani technologia nie są czymś danym lub ustalonym.
Są to raczej artefakty, wytworzone z nadzieją na poprawę warunków życia zawłaszczającegoproducenta. Te nadzieje mogą się spełnić lub nie, mogą zapewnić podmiotowi działającemu
zysk, ale mogą spowodować stratę. Nikt jednak nie zajmowałby się zbieraniem owoców
leśnych, gdyby nie był przekonany, że nadają się one do jedzenia. Nikt nie przywłaszczałby
sobie krzewu owocowego, gdyby nie sądził, że dzięki temu uzyska większe plony owoców.
Nikt nie chciałby badać zjawisk przyrody i poznawać praw natury, gdyby nie
przeświadczenie, że zdobyta w ten sposób wiedza pomoże mu poprawić swoją sytuację.
W kontekście społecznym na ilość dóbr zawłaszczonych i wyprodukowanych przez
jednostkę, a także na krzywą jej preferencji czasowej i związaną z nią efektywną stopę
preferencji czasowej wpływają działania innych osób i oczekiwania dotyczące tych działań9.
Spadkowa tendencja stopy preferencji czasowej i związany z nią proces cywilizacyjny będą
się utrzymywały tak długo, jak długo nikt nie będzie interweniował w akty zawłaszczeń i
produkcji (dotychczas milcząco zakładaliśmy, że takie interwencje się nie zdarzają). Dopóki
mamy do czynienia z taką sytuacją, dopóki wszyscy wzajemnie szanują się jako
dysponujących ciałem i czasem oraz dobrami, które każdy zawłaszczył lub wyprodukował,
dopóki każdy bez przeszkód stawianych przez inne osoby może korzystać z teraźniejszych i
przyszłych walorów tych dóbr, dopóty to, że istnieje więcej niż jeden człowiek, nie wpływa w
żaden sposób na spadkową tendencji stopy preferencji czasowej lub powoduje nawet
przyspieszenie i wzmożenie tego procesu. Pierwszy przypadek zachodzi wtedy, gdy osoba A
przejmuje nienależące do nikogo, dane przez naturę dobro, lub gdy przekształca je w jakieś
inne dobro, nie powodując żadnego fizycznego uszkodzenia dóbr należących do osoby B.
Zasób dóbr teraźniejszych należących do A lub wartość, jaką stanowią one dla osoby A,
zwiększa się, toteż, ceteris paribus, stopa preferencji czasowej A spadnie. Działania osoby A
nie mają wpływu na zasób dóbr posiadanych przez B, więc stopa preferencji czasowej B
pozostaje bez zmian. Ponadto tendencja spadkowa ulegnie przyspieszeniu, kiedy A i B,
kierując się wzajemnym poszanowaniem swojej własności, przystąpią do dobrowolnej
wymiany lub współpracy, albo będą przynajmniej podpatrywali nawzajem swoje działania i
skorzystają z wiedzy nabytej przez drugiego. Każda dobrowolna wymiana lub współpraca
między A i B zwiększa – ex ante – podaż lub wartość zasobów dóbr należących do nich
obydwu (w przeciwnym razie nie doszłoby do tej wymiany lub współpracy), powodując
spadek stopy preferencji czasowej zarówno A, jak i B. Ponadto uzyskiwana, przez A i B od
siebie nawzajem, wiedza o różnych zjawiskach i prawach, na przykład o tym, że istnieją
ziemniaki, że ziemniaki można jeść, lub że jeden ziemniak, który posiadamy teraz, może dać
w przyszłości dziesięć ziemniaków, powoduje, że tendencja do spadku stopy preferencji
czasowej rozprzestrzenia się.
Gdy jednak pojawią się akty naruszenia prawa własności i dobra przejęte lub wyprodukowane
przez A zostaną skradzione, zniszczone lub skonfiskowane przez B albo jeśli B wprowadzi
9

Por.: Rothbard 1993, s. 147–159; zob. też: Rothbard 1977; Hoppe 1989; Hoppe 1993.
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ograniczenia na korzystanie przez A z jego dóbr w dowolny sposób (wyjąwszy zakaz ich
użycia w celu fizycznego niszczenia własności B), to tendencja do zmniejszania się stopy
preferencji czasowej zostanie zakłócona, wstrzymana lub nawet ulegnie odwróceniu.
Przypadki naruszenia prawa własności – a także skutki, jakie te naruszenia wywołują w
przebiegu procesu cywilizacyjnego – można podzielić na dwie kategorie. Mogą one mieć
formę aktów przestępczych (włącznie z zaniedbaniem) lub interwencji dokonywanych przez
instytucje lub rząd.
Cechą charakterystyczną przypadków przestępstw przeciwko prawu własności jest to, że są
one uznawane za bezprawne lub niesprawiedliwe nie tylko przez ofiarę, lecz także przez ogół
posiadających jakąś własność (a niewykluczone, że również przez samego przestępcę).
Dlatego panuje przekonanie, że ofiara ma prawo do obrony z zastosowaniem środków
odwetowych i może karać winowajcę lub domagać się od niego odszkodowania.
Skutki przestępstwa są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony działalność przestępcza zmniejsza
zasób dóbr należących do pokrzywdzonego właściciela-producenta-handlowca, co sprawia, że
zwiększa się jego efektywna stopa preferencji czasowej (przy właściwej dla tej osoby krzywej
preferencji czasowej). Z drugiej zaś strony inne osoby, czując, że im także grozi
niebezpieczeństwo przyszłych aktów przestępczych, przemieszczają swoje zasoby zgodnie z
tymi obawami. Budują mury i ogrodzenia, zakładają zamki i systemy alarmowe, wytwarzają
lub sprowadzają broń, wykupują usługi ochrony i ubezpieczenia. Istnienie przestępczości
powoduje więc, że proces spadku stopy preferencji czasowej ofiar przestępstw zostaje
wyhamowany; przestępczość przyczynia się zarazem do tego, że osoby, które już padły ofiarą
przestępstw oraz potencjalne ofiary przestępstw zwiększają wydatki, które byłyby uznane za
marnotrawstwo, gdyby nie istniała przestępczość10.
Dlatego też przestępczość lub zmiana wskaźnika przestępczości mają taki sam wpływ na
preferencję czasową jak występowanie kataklizmów lub zmiana częstotliwości, z jaką się one
pojawiają. Powodzie, burze, fale upałów, trzęsienia ziemi też przyczyniają się do
zmniejszenia zasobów dóbr teraźniejszych należących do ofiar tych klęsk żywiołowych,
podnosząc efektywną stopę preferencji czasowej. Postrzegana przez ludzi zmiana stopnia
ryzyka katastrof skłania ich do realokacji zasobów i zmiany w strukturze wydatków.
Przeznaczają oni większe środki na tamy, systemy irygacyjne, wały przeciwpowodziowe,
schrony lub na zakup polis ubezpieczeniowych od trzęsienia ziemi. Wydatki te byłyby
zbędne, gdyby nie istniało ryzyko klęsk żywiołowych.
Ważniejsze jest jednak to, że wpływ tych zjawisk na preferencję czasową jest tymczasowy i
nie ma charakteru ciągłego, ponieważ ofiary przestępstw i katastrof – również te potencjalne
– mają możliwość bronienia się przed takimi zdarzeniami, a także przeciwdziałania im i
ubezpieczenia się od ich skutków. Ofiary przestępstw i klęsk będą mniej oszczędzały lub
inwestowały mniejszą ilość dóbr, bo zubożeją. Z kolei zmiana stopnia ryzyka postrzegana
przez ofiary i ofiary potencjalne katastrof wywierają wpływ na kierunek ich przyszłych
działań. Dopóki jednak dozwolona jest fizyczna ochrona i obrona, dopóty istnienie katastrof
społecznych i klęsk żywiołowych nie oznacza, że stopień preferencji czasowej ofiar i ofiar
potencjalnych – stopień ich zorientowania na przyszłość – ulegnie trwałej zmianie11. Po tym,
10

Zob. też: Tullock 1967.

11

Nawiązując do wykresu na rys. 1, powiedzielibyśmy, że katastrofy społeczne i klęski żywiołowe powodują –
w przypadku ofiar takich wypadków – przesunięcie ku górze i w lewo na krzywej preferencji czasowej. Nie
oznaczają one jednak, że nastąpi zmiana charakteru poszczególnych osób, czyli przesunięcie krzywej preferencji
czasowej w górę względem osi rzędnych. Taka zmiana następuje w przypadku klęsk, których przyczyną jest
rząd.
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jak ludzie ocenią straty i zmienią kierunki działania, spadek stopy preferencji czasowej oraz
towarzyszący mu proces cywilizacyjny powrócą na dawne tory. Jednocześnie będą stale
doskonalone metody zapobiegania przestępstwom i klęskom żywiołowym12.
Sytuacja ulega radykalnej zmianie, a proces cywilizacyjny zostaje trwale zakłócony, gdy
naruszenie prawa własności przybiera formę interwencji rządu. Cechą odróżniającą przypadki
naruszenia prawa prywatnej własności przez rząd od przypadków takiego naruszenia przez
przestępców jest to, że zarówno przedstawiciele rządu, którzy biorą w nich udział, jak i ogół
społeczeństwa (a w rzadkich przypadkach także ofiary) uważają te działania za uprawnione.
Dlatego w takich przypadkach ofierze nie wolno zgodnie z prawem bronić się przed takimi
naruszeniami jej praw13.
Nałożenie rządowego podatku na własność lub dochód stanowi takie samo naruszenie prawa
własności i prawa osoby wytwarzającej dochód jak kradzież. W obu przypadkach zasób dóbr
właściciela-producenta zostaje uszczuplony wbrew jego woli i bez jego zgody. Pieniądze
rządu lub wytworzenie „płynności” oznacza nie mniej podstępny zabór mienia prywatnych
właścicieli niż działania bandy fałszerzy. Ponadto każda rządowa regulacja dotycząca tego, co
właścicielowi wolno zrobić ze swoją własnością, a czego nie wolno – każda, która wykracza
poza zakaz fizycznego niszczenia cudzej własności i poza zasadę, że wszelka wymiana i
handel z innymi muszą być dobrowolne i opierać się na umowie stron – powoduje, iż
„dochody” rządu pobierane z czyjejś własności trzeba postawić na równi z aktami z
wymuszeniem, rabunkiem i zniszczeniem. Tymczasem podatki, tworzenie przez rząd
płynności oraz regulacje rządowe – w przeciwieństwie do działań przestępców – są uznawane
za legalne, a ofiara interwencji rządu – w przeciwieństwie do ofiary przestępstwa – nie ma
prawa do ochrony osobistej ani ochrony swojej własności.
Przypadki naruszenia prawa własności przez rząd są legalne i dlatego ich wpływ na
indywidualną preferencję czasową jest zasadniczo odmienny i znacznie głębszy niż wpływ
przestępczości na preferencje czasowe ludzi. Interwencje rządu w prawo własności prywatnej,
podobnie jak przestępstwa, zmniejszają zasoby dóbr teraźniejszych konkretnych osób,
przyczyniając się do wzrostu ich efektywnej stopy preferencji czasowej. Wykroczenia rządu
przeciwko prawu własności – w przeciwieństwie do wykroczeń o charakterze kryminalnym –
powodują jednocześnie wzrost stopnia preferencji czasowej ofiar i potencjalnych ofiar.
Wykroczenia te pociągają bowiem za sobą zmniejszenie ilości dóbr przyszłych (spadek stopy
zysku z inwestycji). Przestępstwo jest sprzeczne z prawem, toteż zdarza się sporadycznie.
Złodziej znika ze sceny, uchodząc z łupem i pozostawiając ofiarę w spokoju. Z
przestępczością można więc sobie poradzić, zwiększając popyt na dobra i usługi związane z
ochroną (w porównaniu z popytem na inne dobra) w celu przywrócenia lub nawet
podniesienia poprzedniej stopy oczekiwanego zysku oraz po to, żeby temu samemu lub
innemu złodziejowi nie było tak łatwo obrabować tej samej lub innej ofiary. Tymczasem gdy
rząd narusza prawo własności, czyni to legalnie, więc jego działania o tym charakterze są
ciągłe. Sprawca naruszenia własności nie ucieka do kryjówki, lecz stale krąży w pobliżu
ofiary, która nie może się „uzbroić” – przeciwnie: musi pozostać bezbronna (a w każdym
razie tego się od niej na ogół oczekuje)14. Przyszłe przypadki naruszenia prawa własności nie
12

Na temat rozwoju i sprawności konkurencyjnych systemów sądowniczych oraz prywatnej ochrony i egzekucji
prawa zob.: Molinari 1849; Wooldridge 1970; Rothbard 2004; Hoppe 1993; Tannehill 2004; Anderson i Hill
1979; Benson 1986; Benson 1991; McGrath 1984; McGrath 1994.

13

Na temat teorii państwa, oprócz dzieł wymienionych w przyp. 9, zob.: Oppenheimer 1914; Oppenheimer
1964; Rüstow 1980; Tilly 1985; Epstein 1985.

14

Spooner (1973) pisze:
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stają się więc rzadsze, lecz zostają zinstytucjonalizowane. Wzrasta intensywność, regularność
i długotrwałość przyszłych szykan. Nie poprawia się jakość ochrony. Ofiary i potencjalne
ofiary przypadków naruszenia prawa własności przez rząd są bezbronne wobec osób
łamiących ich prawa, więc wszelką przyszłą produkcję traktują jako z reguły bardziej
ryzykowną i od tej pory zmieniają swoje oczekiwania dotyczące stopy zysku z wszystkich
inwestycji.
Tam, gdzie istnieje rząd, pojawia się – obok naturalnej tendencji do spadku stopy preferencji
czasowej – przeciwna do niej skłonność. Naruszanie przez rząd prawa własności powoduje
jednoczesne zmniejszenie podaży dóbr teraźniejszych oraz (przewidywany) spadek podaży
dóbr przyszłych, co sprawia, że wzrastają nie tylko stopy preferencji czasowej (przy danych
krzywych preferencji), lecz także przesunięcie w górę krzywych preferencji czasowej.
Właściciele-producenci są bezbronni wobec przyszłych aktów przemocy rządu (i postrzegają
siebie jako takich), dlatego następuje ogólny spadek oczekiwanej przez nich stopy zysku
związanego z produkcyjnymi, zorientowanymi na przyszłość działaniami. W związku z tym
wszystkie ofiary i potencjalne ofiary stają się zorientowane bardziej na teraźniejszość.
Jak pokażemy w następnym rozdziale, gdy przypadki naruszenia prawa własności przez rząd
powtarzają się i przybierają znaczące rozmiary, naturalna skłonność ludzi do budowania i
powiększania zasobów kapitału oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, a także
tendencja do coraz większej dalekowzroczności i wyznaczania sobie coraz bardziej
dalekosiężnych celów może zostać nie tylko zatrzymana, lecz także odwrócona i zamieniona
w proces decywilizacyjny: osoby dotychczas roztropne i oszczędne staną się pijakami i
marzycielami, dorośli staną się dziećmi, ludzie cywilizowani barbarzyńcami, producenci
kryminalistami.
RZĄD I ROZRASTANIE SIĘ RZĄDU A PROCES DECYWILIZACYJNY. OD
MONARCHII DO DEMOKRACJI
Każdy rząd, a więc każdy podmiot, który bierze udział w ustawicznym,
zinstytucjonalizowanym łamaniu prawa własności (konfiskacie), jest z natury monopolistą
terytorialnym. Nie istnieje „otwarty dostęp” do rynku konfiskat. Gdyby każdy mógł podjąć
takie działania, wkrótce nie byłoby czego zawłaszczać i jakakolwiek zinstytucjonalizowana
konfiskata stałaby się niemożliwa. Każdy rząd, kierując się własnym interesem, będzie
wykorzystywał monopol konfiskaty w celu maksymalizacji swojego bogactwa i dochodów.
Należy więc oczekiwać, że każdy rząd ze swojej istoty będzie przejawiał skłonność do
Oczywiście rząd nie napada ludzi na pustkowiu, nie wyskakuje z krzaków przy drodze i nie przetrząsa
im kieszeni, przystawiwszy pistolet do skroni. Jednakże wcale nie przestaje być z tego powodu
złodziejem i to tym bardziej podłym i godnym potępienia.
Rabuś bierze na siebie odpowiedzialność, ryzyko i konsekwencje swojego czynu. Nie udaje, że ma
jakiekolwiek prawo do twoich pieniędzy albo że zamierza ich użyć dla twojego dobra. Nie udaje, że nie
jest złodziejem. Nie jest na tyle bezczelny, żeby oświadczyć, iż jest tylko „obrońcą”, który pobiera
opłaty od uwielbiających go podróżnych, a w zamian zapewnia im ochronę, nawet jeśli jej nie
potrzebują lub nie życzą sobie skorzystać z jego specyficznego systemu ochrony. Ma na tyle zdrowego
rozsądku, żeby nie wygłaszać takich oświadczeń. Co więcej, zabrawszy pieniądze, zostawia cię w
spokoju. Nie depcze ci po piętach wbrew twojej woli. Nie narzuca swojego „suwerennego”
zwierzchnictwa ze względu na „ochronę”, którą oferuje. Nie daje ci „ochrony”, każąc sobie bić pokłony
i usługiwać, polecając robić to czy tamto, to znów zabraniając czegoś. Nie napada cię ponownie za
każdym razem, kiedy potrzebuje pieniędzy lub przyjdzie mu na to ochota. Nie nazywa cię
buntownikiem, zdrajcą i wrogiem ojczyzny, nie rozstrzeliwuje cię bez litości, jeśli próbujesz podważyć
jego autorytet albo odmawiasz mu posłuszeństwa. Jest zbyt przyzwoity na to, żeby dopuścić się tych
wszystkich oszustw, obelg i nieprawości. Po prostu, pozbawiwszy cię pieniędzy, nie usiłuje zrobić z
ciebie głupka ani niewolnika (s. 17).
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rozrastania się, a zwiększając swój stan posiadania i dochody za pomocą konfiskaty, będzie
stwarzał stałe zagrożenie dla procesu cywilizacyjnego. Może zostać zahamowana tendencja
do zmniejszania się preferencji czasowej oraz poszerzania zakresu i wydłużania czasowego
horyzontu zabezpieczenia (provision), a wzmocnione zostaną siły decywilizacyjne.
Jednak nie wszystkie rządy rozwijają się tak samo i nie wszystkie w tym samym stopniu
wspierają siły decywilizacyjne. Różne formy rządów niszczą cywilizację w różnym stopniu.
Powstanie poszczególnych rodzajów rządu i pojawienie się kolejnych stadiów ich rozwoju
również następuje z niejednakowym prawdopodobieństwem.
Jeśli każdej konfiskacie towarzyszą ofiary, i jeśli przyjąć, że ofiary nie chcą współpracować w
przeprowadzaniu działań represyjnych skierowanych przeciwko nim, to podmiot, który
instytucjonalizuje konfiskatę musi mieć umocowanie prawne. Większość społeczeństwa,
która nie wchodzi w skład rządu, musi uważać jego działania za sprawiedliwe lub
przynajmniej na tyle uprawnione, żeby nie sprzeciwiać im się. Dzięki temu ofiara pozostanie
bezbronna15.
Nadanie swoim działaniom znamion legalności nie jest jednak zadaniem łatwym. Właśnie
dlatego na przykład powstanie od razu jednego rządu światowego byłoby mało
prawdopodobne. Wszystkie rządy muszą zaczynać od władania na małym terytorium. Nie jest
też prawdopodobne, żeby nawet w małej społeczności, takiej jak klan, plemię, wioska lub
miasto, rządy były od początku sprawowane według reguł demokratycznych, bo każdy
wolałby obdarzyć zaufaniem konkretnego, znanego sobie człowieka, a nie wybraną
demokratycznie anonimową osobę – zwłaszcza w tak delikatnej materii jak sprawa monopolu
na konfiskatę. W pierwotnym stadium rząd rozpoczyna działalność na małym terytorium i
oznacza zwykle władzę osobistą: prywatną własność rządowego aparatu przymusu
(monarchię)16.
W każdym społeczeństwie o dowolnie złożonej strukturze pewne jednostki, dzięki różnym
uzdolnieniom, wybijają się szybko na tle innych i współtworzą elitę. Ze względu na zdobyte
bogactwo albo mądrość, albo odwagę, lub dzięki kombinacji tych cech, poszczególni ludzie
zdobywają szacunek, a ich opinie i oceny cieszą się poważaniem. Członkowie elit,
dysponując takim autorytetem mogą z powodzeniem dążyć do utworzenia legalnego
terytorialnego monopolu przemocy, zazwyczaj za pomocą zmonopolizowania usług
sądowniczych (sądów i ustawodawstwa) oraz usług egzekucji prawa (policji)17. Swoją
15

Na temat podstawowego znaczenia przychylności opinii publicznej dla władzy rządu traktuje klasyczne dzieło
Etienne’a de la Boétie (Boétie 1975) ze wstępem Murraya N. Rothbarda. Zob. też: Hume 1971. Hume pisze:
Wydaje się, że dla tych, którzy patrzą na sprawy ludzkie okiem filozofa, nie ma nic dziwniejszego od
łatwości, z jaką nieliczni rządzą wieloma i z jaką ci ostatni poddają się woli rządzących, rezygnując z
własnego zdania i z własnych uczuć. Gdy zastanowimy się, w jaki sposób możliwy jest ten cud,
dojdziemy do wniosku, że Siła jest zawsze po stronie rządzonych, a rządzących utrzymuje przy władzy
tylko opinia. Rząd wspiera się zatem wyłącznie na opinii, a prawda ta odnosi się w równym stopniu do
rządów najbardziej despotycznych i zmilitaryzowanych, co do rządów zapewniających obywatelom
wszelkie wolności i udział we władzy. Sułtan Egiptu i cesarz Rzymu mogą pędzić swoich potulnych
poddanych jak zwierzęta, nie zważając na ich poglądy i chęci. Jednak przynajmniej swoimi
mamelukami albo pretorianami muszą kierować, wpływając na ich opinie (Hume 1971, s. 19).
Zob. też: Mises 1999, s. 863–864.
16

Na temat długiego procesu kształtowania się władzy rządów oraz prymatu rządów monarchicznych zob.:
Jouvenel 1957, zwł. rozdz. 10; Jouvenel 1949; Jouvenel 1987; Rüstow 1980, zwł. s. 101–105.
17

O powszechności pojawiania się naturalnych autorytetów pisze Jouvenel (1957, rozdz. 2):
[Do zawiązania się społeczności] potrzebny był tylko ktoś, kto miałby wewnętrzne poczucie przewagi
nad innymi i kto potrafiłby wzbudzić u innych zaufanie do siebie. (...) Dlaczego mielibyśmy sądzić, że
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uprzywilejowaną pozycję zawdzięczają wybitnym cechom charakteru i własnym
osiągnięciom, toteż uważają siebie za osobistych właścicieli monopolu, i tak są postrzegani
przez innych. W przypadku rządów demokratycznych aparat władzy jest uważany za
własność „publiczną” administrowaną przez okresowo wybieranych urzędników, których nie
uważa się za właścicieli rządu, lecz za tymczasowych zarządców lub powierników. Rządy
demokratyczne zazwyczaj następują po ustroju opartym na władzy osobistej i prywatnej
własności rządu. Masy lub większość nie są w stanie zdobyć naturalnego autorytetu (taki
autorytet można przypisać jednostce), toteż rządy demokratyczne mogą uzyskać status
legalności tylko w sposób nienaturalny – najczęściej na drodze wojny lub rewolucji. Tylko w
działaniach takich jak wojna lub rewolucja masy występują zgodnie, a zwycięstwo jest
wynikiem ich wysiłku i tylko w takich wyjątkowych okolicznościach większość może zdobyć
uprawnienia niezbędne do przekształcenia rządu we własność publiczną.
Te dwie formy rządzenia – prywatna lub publiczna własność rządu (monarchia lub
demokracja) – wywierają zasadniczo odmienny wpływ na społeczną preferencję czasową i
towarzyszący jej proces cywilizacyjny. W szczególności przejście od rządów osobistych
(monarchicznych) do demokratycznych (publicznych), wbrew powszechnemu przekonaniu,
oznacza trwałe wzmocnienie sił decywilizacyjnych właściwych każdemu rodzajowi rządu18.
Cechą szczególną prywatnego rządu oraz przyczyną względnie mniejszej preferencji
czasowej prywatnego władcy (w porównaniu z preferencją czasową w obecności zagrożenia
przestępczością oraz preferencją czasową w warunkach demokracji) jest to, że konfiskowane
zasoby i przywilej monopolu na przyszłą konfiskatę stanowią indywidualną własność.
Konfiskowane zasoby są dodawane do prywatnego majątku władcy i traktowane tak, jakby
były jego częścią, a przywilej monopolu na przyszłą konfiskatę jest przypisany do tego
majątku jako tytuł, co natychmiast podnosi jego teraźniejszą wartość („kapitalizacja” renty
monopolowej). Najważniejsze jest to, że jako prywatny właściciel rządowego majątku władca
ma prawo przekazywania swojego majątku spadkobiercy. Może sprzedać, wynająć lub oddać
część albo całość majątku, do którego przypisany jest przywilej (i zachować zapłatę za
sprzedane lub wynajęte dobra); może osobiście mianować i odwoływać zarządców i
pracowników zatrudnionych w jego majątku19.

codzienne obserwacje dotyczące kształtowania się relacji społecznych wokół nas różnią się od
analogicznych procesów w odległej przeszłości? Dzisiejsi przywódcy – tak jak w minionych epokach –
zyskują swoją pozycję dzięki naturalnej przewadze, autorytetowi. Wyrastają na naszych oczach – czy to
jako organizatorzy akcji ratowniczej, czy przy gaszeniu pożaru (s. 31–32).
Następnie, opisując proces przekształcania się autorytetu we władzę, Jouvenel stwierdza:
Władza różni się zasadniczo od autorytetu. Charakterystyczną cechą autorytetu jest to, że oddziałuje on
tylko na tych, którzy dobrowolnie go zaakceptują; jeśli rządzący cieszą się autorytetem tylko u części
swoich poddanych, to w tej części mogą mieć wystarczająco silne oparcie, by sprawować władzę nad
resztą społeczeństwa. (...) Autorytet kończy się tam, gdzie kończy się dobrowolne jego uznanie. W
każdym państwie istnieje pewien margines posłuszeństwa wymuszonego siłą lub groźbą jej użycia:
margines ten stanowi wyłom w wolności i jest przejawem niewydolności autorytetu. W
społeczeństwach wolnych margines ten jest bardzo niewielki, ponieważ ich rządy opierają się na
wielkim autorytecie (s. 32–33).
18

Na temat zagadnień poruszanych w następnych akapitach por. literaturę dotyczącą „dylematu wspólnych
zasobów” (tragedy of the commons), np. Hardin i Baden 1977. Zob. też: Olson 1993.
19

Zgodnie z tym opisem, dzisiejsze „monarchie”, takie jak Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Szwecja,
Norwegia, Dania lub Hiszpania są oczywiście monarchiami tylko z nazwy. W rzeczywistości kraje te stanowią
przykłady tego, co nazywamy tutaj i w dalszym ciągu książki demokracjami. Terminowi „monarchia” w
przedstawionym tu rozumieniu odpowiada natomiast najdokładniej rodzaj rządów, który był charakterystyczny
dla Europy pod koniec osiemnastego wieku. Ten ancien régime – za sprawą wojny o niepodległość Stanów
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Instytucja prywatnej własności rządu kształtuje strukturę motywacji władcy i w znaczący
sposób wpływa na to, jak sprawuje on rządy. Zakładając, że władca kieruje się interesem
własnym, należy się spodziewać, iż będzie on dążył do pomnażania swojego bogactwa, a
więc obecnej wartości majątku oraz bieżących dochodów. Nie będzie on zwiększał bieżących
dochodów kosztem nadmiernego spadku wartości swoich aktywów. Ponadto ze względu na
to, że działania związane z uzyskiwaniem bieżącego dochodu zawsze mają wpływ na obecną
wartość aktywów (która jest odbiciem wartości wszystkich przyszłych oczekiwanych
dochodów z aktywów pomniejszonych o stopę preferencji czasowej), własność prywatna ze
swojej istoty wymaga kalkulacji ekonomicznej, co sprzyja dalekowzroczności.
Powyższe twierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do prywatnej własności w ogóle,
natomiast w szczególnym przypadku, jakim jest własność rządu, wymaga modyfikacji
uwzględniającej dążenie władcy do wykorzystywania swojego monopolu na konfiskatę,
ponieważ konfiskata z natury pasożytuje na wcześniejszej produkcji wytworzonej przez ludzi
spoza rządu. Jeśli nic nie zostanie wyprodukowane, to nie będzie czego konfiskować, a jeśli
wszystko zostanie skonfiskowane, to przyszła produkcja zostanie całkowicie zatrzymana.
Dlatego prywatny właściciel rządu (król) będzie unikał nakładania na swoich poddanych
takich podatków, które spowodowałyby zmniejszenie potencjału przyszłych dochodów do
tego stopnia, że spadłaby na przykład obecna wartość jego majątku (królestwa). Przeciwnie:
w celu zachowania, a nawet podniesienia, wartości osobistego majątku król będzie się stale
powstrzymywał od nadmiernego opodatkowywania poddanych, ponieważ im niższe będą
podatki, tym większa produktywność podatników, a im większa będzie produktywność
mieszkańców królestwa, tym większej wartości nabierze pasożytniczy monopol władcy.
Oczywiście król będzie wykorzystywał swój monopolistyczny przywilej. Nie zrezygnuje z
podatków. Jednakże jako prywatny właściciel rządu będzie dążył do pozyskiwania – w
sposób pasożytniczy – środków pochodzących z rozwijającej się, coraz produktywniejszej i
coraz lepiej funkcjonującej gospodarki pozarządowej, ponieważ dzięki temu – zawsze i nie
wkładając własnego wysiłku – będzie mógł powiększyć własne bogactwo i pomyślność.
Stawki podatków będą więc niskie20.

Zjednoczonych, a przede wszystkim Rewolucji Francuskiej i w wyniku procesu zakończonego dopiero po I
wojnie światowej – uległ przekształceniu i stopniowo monarchie zamieniły się w demokracje.
Monarchię i demokrację można rozumieć w sposób analityczny jako dwa skrajne punkty pewnego kontinuum,
które zawiera najróżniejsze formy pośrednie znajdujące się w różnych odległościach od jednego lub drugiego
końca skali. Monarchia elekcyjna, która istniała w pewnym okresie w Polsce, Czechach i na Węgrzech, jest na
przykład w mniejszym stopniu monarchią niż monarchia dziedziczna. Monarchia „konstytucyjna” jest mniej
monarchiczna niż przedkonstytucyjna. Z kolei monarchię parlamentarną należałoby umieścić bliżej demokracji
niż monarchii, a jeśli prawa wyborcze są w niej powszechne, to być może w ogóle nie jest to monarchia. Z
drugiej strony, chociaż rząd republikański oznacza, że z definicji jego aparat nie jest własnością prywatną, lecz
publiczną (należy do „ludu”), i choć w republice występuje skłonność do ustanowienia powszechnego prawa
wyborczego, czyli do republikanizmu demokratycznego, to nie wszystkie republiki są tak samo blisko
demokracji. Na przykład „republika” arystokratyczna, taka jak Zjednoczone Prowincje Niderlandów przed 1673
r. (gdy Wilhelm Orański został wybrany na dziedzicznego stadthoudera) właściwie może być sklasyfikowana
jako quasi-monarchia, a nie demokracja.
Na temat różnic między monarchią, republiką i demokracją oraz rozmaitych postaci tych ustrojów w historii
zob.: Kuehnelt-Leddihn 1990.
20

Carlo M. Cippola (Cippola 1980) tak podsumowuje to zagadnienie: „Każdy musi przyznać, że od XI w.
dochody sektora publicznego w całej Europie niewątpliwie rosły, ale trudno sobie wyobrazić, żeby – poza
pojedynczymi przypadkami – władza publiczna zdołała przejąć więcej niż 5 do 8 procent dochodu narodowego”.
Jak zauważa dalej autor, udział wydatków rządu w dochodzie narodowym nie zwiększał się znacząco aż do
połowy XIX w. Por. też dwa następne przypisy.
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W interesie władcy jest również wykorzystywanie monopolu prawa (sądów) i porządku
(policji) do egzekwowania ustalonego prawa prywatnej własności. Będzie dążył do tego, żeby
wszystkich oprócz jego samego (a więc ludzi niezatrudnionych w rządzie i wszelkich
transakcji między nimi) obowiązywała zasada, że każda własność i dochód są uzyskiwane w
wyniku produkcji lub umowy. Przypadki łamania tej zasady przez prywatne osoby uzna za
przestępstwo podlegające karze. Im mniej będzie prywatnych przestępstw, tym większe
będzie prywatne bogactwo i tym większa wartość monopolu władcy na opodatkowanie i
konfiskatę. Władca nie ograniczy się zresztą do czerpania środków na swoje wydatki
wyłącznie z podatków. Będzie też podejmował przedsięwzięcia produkcyjne i część swojego
majątku przeznaczy na produkcję „normalnych” dóbr i usług w celu osiągnięcia
„normalnego” (rynkowego) dochodu ze sprzedaży21.
Jest jeszcze jeden powód, dla którego prywatna własność rządu przyczynia się do większego
umiaru. Każda prywatna własność jest z definicji wyłączna. Ten, kto ma tytuł własności, ma
prawo nie dopuścić innych do jej używania i czerpania z niej korzyści; ma również pełną
swobodę decydowania, kto, jeśli w ogóle ktokolwiek, będzie dopuszczony do jej używania.
Zazwyczaj właściciel pozwala używać swojej własności własnej rodzinie, a nie dopuszcza do
jej używania innych osób. Własność staje się własnością rodziny, a on jest głową rodziny.
Każda osoba spoza rodziny – z wyjątkiem zaproszonych gości, pracowników i usługodawców
– będzie wyłączona z używania rodzinnej własności. W przypadku rządu ten wyłączający
charakter prywatnej własności nabiera szczególnego znaczenia. W tym przypadku oznacza
ona, że wszyscy oprócz władcy i jego rodziny są wykluczeni z używania własności i dochodu
21

O poszanowaniu istniejącego prawa prywatnej własności przez monarchów pisze Bertrand Jouvenel (Jouvenel
1957), zwł. rozdz. 10 i 11:
Stosunek suwerena do praw wyrażony jest w tekście przysięgi pierwszych królów Francji: „Będę
szanował i chronił każdego z was i będę zachowywał prawa, które każdemu się należą”. W czasach gdy
król był nazywany „powiernikiem sprawiedliwości” (debtor for justice), nie był to pusty frazes. Jeśli
obowiązkiem króla było suum cuique tribuere, to suum stanowiło punkt odniesienia. Nie chodziło o to,
żeby król oddawał każdemu w taki sposób, który w swej mądrości uznał za najkorzystniejszy dla siebie,
lecz żeby każdy otrzymał to, co mu się należy zgodnie z obyczajem. Subiektywne uprawnienia nie
pochodziły z łaskawego nadania, lecz stanowiły niewzruszalną własność. Prawa suwerena były również
własnością; były prawami subiektywnymi w takim samym stopniu jak inne prawa. Choć przyznawano
im większą rangę, to nie mogły one unieważniać innych praw (s. 172–173).
W dalszej części swojej książki de Jouvenel rozwija powyższą myśl:
Znana anegdota o Fryderyku Wielkim i młynarzu z Sans-Souci wiernie oddaje obraz ówczesnych
stosunków. Uprawnienia króla miały nieporównanie większą rangę niż uprawnienia młynarza. Mimo to
uprawnienia młynarza – w odniesieniu do tych zagadnień, których dotyczyły – były tak samo ważne jak
uprawnienia króla. Na swojej posiadłości młynarz jest uprawniony do przeciwstawienia się królowi.
Istniało głęboko zakorzenione przekonanie, że wszystkie prawa pozytywne muszą być przestrzegane na
równi, gdyż w przeciwnym wypadku wszystkie traciłyby ważność. Jeśli król podważyłby prawo
młynarza do jego ziemi, równie dobrze można by podważyć prawo króla do tronu. Głęboki sens zasady
legalności przyczynił się do tego, że wszystkie prawa były na równi przestrzegane (s. 189).
O finansowaniu potrzeb króla Jouvenel pisze:
Wydatki państwowe, jak je nazywamy obecnie, były traktowane w czasach feudalnych jako własne
wydatki króla, które musiał on pokrywać od chwili objęcia tronu. Wraz ze swą godnością król
przejmował „majątek” (w dzisiejszym rozumieniu tego słowa), tzn. przysługiwało mu prawo własności
zapewniające dochody odpowiednie do „potrzeb króla”. To tak, jakby w dzisiejszych czasach rząd miał
pokrywać swoje wydatki z działalności państwowych przedsiębiorstw.
Należy jednak podkreślić, że każdy rodzaj monopolu na prawo i porządek powoduje, że ceny tych usług są
wyższe, a jakość niższa niż w warunkach konkurencji. Nawet król będzie wykorzystywał swój monopol
wymiaru sprawiedliwości dla własnych korzyści, odchodząc coraz bardziej od zasady zadośćuczynienia i
wynagrodzenia szkód ofierze przestępstwa na rzecz wynagrodzenia dla siebie, czyli króla. Por.: Benson 1992.
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nabytych w sposób nieproduktywny. Wyłącznie członkowie rodziny panującej – i w pewnym
stopniu jej przyjaciele, pracownicy i kontrahenci – biorą udział w korzystaniu z dochodów
podatkowych i mogą wieść życie pasożytów. Stanowisko szefa rządu i dysponującego
majątkiem rządu jest zazwyczaj przekazywane członkom rodziny panującej. Nikt spoza
rodziny króla nie ma realnych widoków na objęcie po nim tronu. Możliwość wejścia do
rodziny królewskiej nie musi być wprawdzie całkowicie zamknięta, ale jest ściśle
ograniczona. Niekiedy można stać się jej członkiem przez małżeństwo. Im większa jest
jednak rodzina królewska, tym mniejszy staje się udział każdego jej członka w łącznych
konfiskatach rządu, toteż zazwyczaj małżeństwa są zawierane w obrębie dalszej rodziny
panującego. Członek rodziny panującej wchodzi w związek małżeński z osobą całkiem z
„zewnątrz” tylko w wyjątkowych sytuacjach, a jeśli już do tego dojdzie, to nie zostaje on
głową tej rodziny.
Ze względu na ograniczenia dotyczące możliwości wejścia do rządu i korzystania ze statusu
przysługującego jedynowładcy i jego rodzinie (królowi i członkom jego rodu) prywatna
własność rządu (monarchia) sprzyja rozwojowi wyraźnej „świadomości klasowej” u
rządzonych oraz daje asumpt do przeciwstawiania się wszelkim próbom rozszerzenia prawa
rządu do nakładania podatków. Istnieje wyraźne rozróżnienie na niewielką grupę rządzących i
rzeszę rządzonych. Nie istnieje właściwie ryzyko lub szansa, że ktoś przejdzie z jednej klasy
do drugiej. Wobec niemal niemożliwej do przebycia bariery na drodze „ku górze” drabiny
społecznej silniejsza staje się solidarność między rządzonymi – wszyscy oni czują się
ofiarami lub potencjalnymi ofiarami przypadków naruszenia prawa własności przez rząd.
Wzrasta więc ryzyko, że klasa rządząca utraci legitymację władzy w wyniku nałożenia
wyższych podatków22.
Świadomość klasowa rządzonych wpływa na umiar rządu nie tylko w polityce wewnętrznej,
lecz także zagranicznej. Każdy rząd ma niewątpliwie skłonność do ekspansjonizmu w
polityce zagranicznej. Im większe jest terytorium, na które rozciąga się monopol konfiskaty, i
im większa liczba ludności żyjącej na tym terytorium, tym lepiej się mają ci, którzy z tego
monopolu korzystają. Ze względu na to, że na danym terytorium może istnieć tylko jeden
monopol konfiskaty, ta tendencja do ekspansji musi iść w parze z dążeniem do centralizacji
(aż do utworzenia jednego rządu światowego). Ponadto, ponieważ z centralizacją wiąże się
22

Bertrand de Jouvenel pisze: „W dzisiejszych czasach ludzie nie mają pojęcia o tym, jak bardzo ograniczona
była władza króla w średniowieczu i do jakiego stopnia musiał on liczyć się z innymi wybitnymi osobistościami,
gdy chciał wprowadzić w życie swoją decyzję” (Jouvenel 1987, s. 113). W innym miejscu Jouvenel stwierdza:
Król nie mógł ściągać kontrybucji, mógł tylko prosić o „subsydia”. Podkreślano, że to lojalni poddani
udzielali mu z własnej woli pomocy, wykorzystując często sytuację do tego, żeby żądać od niego
spełnienia określonych warunków. Na przykład przyznali subsydia królowi francuskiemu Janowi
Dobremu, pod warunkiem że powstrzyma się od tej pory od bicia monety o z byt małej wadze. W celu
uzupełnienia braków w swoim skarbcu, król mógł się udać w objazd po prośbie. Podróżując od miasta
do miasta, wyjaśniał, jakie ma potrzeby i zbierał datki od miejscowej ludności. Tak na przykład zrobił
przed Wojną Stuletnią. Zdarzało się również, że z różnych części kraju zwoływał wszystkich, których
chciał prosić o pomoc. Byłoby poważnym błędem, gdybyśmy uważali, że takie zgromadzenie było tym
samym, co współczesne posiedzenie parlamentu, chociaż początki parlamentu mają w nim swoje
źródło. Parlament jest niezależny i może nakładać kontrybucje. Dawniejsze zgromadzenia
przypominały raczej zebrania rady dyrektorów we współczesnej firmie, która uchwala, że odda część
zysków na rzecz skarbu państwa z przeznaczeniem na cele publiczne, a obecni na naradzie przywódcy
związków zawodowych godzą się jednocześnie zrezygnować z części należności dla swoich
organizacji. Każda grupa była wzywana do wsparcia króla i każda miała możliwość stawiania
warunków. Współczesny parlament nie działałby w ten sposób, tylko narzuciłby swoją wolę
większością głosów (Jouvenel 1957, s. 178–179).

Zob. też: North i Thomas 1973, s. 96.
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ograniczenie swobody podróżowania między krajami – głosowania nogami przeciwko
jednemu rządowi i na korzyść innego – to należy oczekiwać, że proces konkurencji między
rządami, ekspansywnego wykluczania konkurentów, wywoła jednocześnie skłonność rządów
do stosowania coraz większego wyzysku i nakładania coraz wyższych podatków23.
Gdy władzę sprawuje rząd prywatny, to forma i tempo tego procesu są inne niż wtedy, gdy
mamy do czynienia z rządem demokratycznym. Ze względu na to, że udział w rządzie
prywatnym jest zarezerwowany dla określonej grupy społecznej i u rządzonych rozwija się
świadomość klasowa, dążenie rządu do ekspansji terytorialnej jest traktowane przez
społeczeństwo jako prywatne przedsięwzięcie rządzącego, które powinno być finansowane i
prowadzone za pomocą jego własnych środków. Zdobyte terytorium należy do króla i dlatego
on, a nie społeczeństwo, powinien za nie zapłacić. Toteż prywatny władca, mając do wyboru
dwie możliwości powiększenia swojego terytorium: wojnę i podbój militarny albo przejęcie
na podstawie umowy – wybiera ten drugi wariant. Nie oznacza to, że jest przeciwnikiem
wojny. W sprzyjających okolicznościach ucieka się również do środków militarnych. Jednak
wojna wiąże się zazwyczaj z wyjątkowymi potrzebami. Władca musi sam ponosić wszystkie
lub prawie wszystkie koszty wojennego przedsięwzięcia, ponieważ podwyższenie podatków i
zwiększenie poboru do wojska byłyby spostrzegane przez społeczeństwo jako nakładanie na
nie dodatkowych obciążeń w celu realizowania cudzych planów i wywołałoby powszechny
opór, grożący utratą przez władcę legitymacji do rządzenia na własnym terytorium. Dlatego
na ogół woli drugie, pokojowe rozwiązanie, bo jest ono mniej kosztowne. Swoje nabytki
terytorialne władca realizuje więc nie przez podboje, lecz drogą zakupu ziem lub stosując
jeszcze tańszą i lepszą metodę wchodzenia w związki małżeńskie z różnymi rodzinami
panującymi. A zatem w przypadku monarchy polityka zagraniczna jest w dużym stopniu
polityką dotyczącą rodziny i mariaży, a ekspansja terytorialna odbywa się zazwyczaj drogą
łączenia niezależnych królestw na podstawie umów24.
W przeciwieństwie do umiaru w polityce wewnętrznej i zagranicznej monarchii, rządy
demokratyczne (będące własnością publiczną) charakteryzują się coraz wyraźniejszym
brakiem umiaru. Przejście od świata, w którym panowali królowie, do świata demokratycznie
wybieranych prezydentów musi prowadzić do tego, że rząd będzie skupiał w swoich rękach
coraz większą władzę i że tendencja decywilizacyjna ulegnie znacznemu wzmocnieniu.

23

Na temat decentralizacji – „politycznej anarchii” – jako czynnika ograniczającego władzę rządu i jako
zasadniczej przyczyny powstania rynków i kapitalizmu, a także na temat tendencji centralistycznych w polityce
– ekspansywnej eliminacji – oraz towarzyszącej jej tendencji do zwiększania uprawnień rządu dotyczących
podnoszenia podatków i regulacji zob.: Baechler 1976, zwł. rozdz. 7; Hoppe 1993, zwł. rozdz. 3 i 4; Hoppe
1992; Hoppe 1993a; zob. też: Rosenberg i Birdzell 1986.
24

Znakomitym przykładem takiego sposobu prowadzenia polityki zagranicznej mogą być austriaccy
Habsburgowie, których postępowanie dobrze oddaje motto: bella gerunt alii; tu, felix Austria, nubes.
Maksymilian I (1493–1519)
poślubił dziedziczkę książąt Burgundii, którzy w poprzednim stuleciu przejęli prowincje na zachodnich
krańcach [Świętego Rzymskiego] Cesarstwa – Niderlandy i Wolne Hrabstwo Burgundii, które
graniczyło z Francją. Z tego małżeństwa Maksymilian miał syna Filipa, którego wydał za Joannę,
dziedziczkę panujących w Hiszpanii Ferdynanda i Izabeli. Ze związku Filipa i Joanny urodził się syn
Karol. Karol odziedziczył spadek po czworgu dziadkach: Austrię po Maksymilianie, Niderlandy i
Wolne Hrabstwo po Marii Burgundzkiej, Kastylię i hiszpańskie terytoria w Ameryce po Izabeli
Aragońskiej oraz posiadłości nad Morzem Śródziemnym i we Włoszech po Ferdynandzie. Ponadto w
1519 r. został wybrany na cesarza Świętego Imperium, stając się symbolicznym władcą całych Niemiec
(Palmer i Colton 1992, s. 74).
Por. dalszy fragment dotyczący wojen w świecie demokratycznym, gdzie będzie mowa o umiarkowanym
charakterze wojen prowadzonych przez królów.
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Władca demokratyczny może używać aparatu rządu dla realizacji własnych celów, ale nie jest
jego właścicielem. Nie może sprzedać zasobów rządu i przywłaszczyć sobie uzyskanych w
ten sposób pieniędzy. Nie może też przekazać własności rządowej swoim spadkobiercom.
Jest on tylko właścicielem bieżącego korzystania z zasobów rządu, a nie ich wartości
kapitałowej. W przeciwieństwie do króla, prezydent nie będzie dążył do pomnożenia
bogactwa rządu (wartości kapitału i bieżących dochodów), lecz do zwiększenia bieżącego
dochodu (z pominięciem i kosztem wartości kapitału). Nawet gdyby chciał postępować
inaczej, nie może tego uczynić, ponieważ zasoby rządu, jako własność publiczna, nie mogą
być sprzedane, a bez cen rynkowych kalkulacja ekonomiczna jest niemożliwa. W związku z
tym należy oczekiwać, że nieuchronnym rezultatem publicznej własności rządu będzie stała
konsumpcja kapitału. Prezydent (tymczasowy opiekun rządu albo jego powiernik) w
przeciwieństwie do króla nie będzie dążył do utrzymania lub powiększenia majątku
rządowego, lecz będzie się starał zużyć go jak najszybciej i jak najwięcej, ponieważ tego,
czego nie skonsumuje teraz, nie będzie mógł skonsumować już nigdy. W szczególności
prezydent (w odróżnieniu od króla) nie ma interesu w tym, żeby nie doprowadzić swojego
kraju do ruiny. Dlaczego miałby się powstrzymywać od zwiększania konfiskat, jeśli z
owoców polityki umiaru – zwiększenia wartości kapitału należącego do majątku rządu – nie
może skorzystać osobiście, podczas gdy na polityce będącej przeciwieństwem polityki umiaru
– a więc na podwyższaniu podatków i zwiększaniu bieżących dochodów – może skorzystać?
Dla prezydenta, inaczej niż dla króla, umiar nie ma żadnych zalet25.
25

O naturze publicznej własności i jej nieracjonalności zob. też: Rothbard 1977, s. 172–184 i Hoppe 1989,
rozdz. 9.
Podstawową różnicę między prywatną własnością rządu (i niską preferencją czasową) a publiczną własnością
rządu (i wysoką preferencją czasową) można zilustrować na przykładzie instytucji niewolnictwa, porównując
przypadek prywatnej własności niewolników (np. w Ameryce przed wojną secesyjną) z publiczną własnością
niewolników (która występowała np. w Związku Sowieckim i krajach Europy Wschodniej należących do jego
imperium).
Niewolnicy należący do prywatnego właściciela byli karani za próby ucieczki. Emigracja w imperium
sowieckim też była zabroniona i karano ją jak przestępstwo, w razie konieczności strzelając do tych, którzy
próbowali uciec. Ponadto wszędzie istniały przepisy zabraniające próżniactwa i rządy mogły nakazać każdemu
obywatelowi wykonanie dowolnej pracy oraz w dowolny sposób wynagradzać go lub karać. Dlatego system
sowiecki należy sklasyfikować jako niewolniczy. Jednakże w przeciwieństwie do prywatnego właściciela
niewolników ich publiczni właściciele w Europie Wschodniej – od Lenina po Gorbaczowa – nie mogli sprzedać
ani wynająć swoich poddanych na rynku pracy, by zachować dla siebie pieniądze z handlu lub wynajmu
„kapitału ludzkiego”. Z tego względu należy ten system uznać za niewolnictwo publiczne (lub socjalistyczne).
Gdy nie istnieje rynek niewolników i rynek niewolniczej siły roboczej, sytuacja niewolnika pogarsza się, a nie
poprawia, ponieważ przy braku cen na niewolników i ich pracę właściciel niewolnika nie jest w stanie
dokonywać racjonalnej alokacji swojego „kapitału ludzkiego”. Nie może określić wartości rzadkich dóbr, jakimi
są poszczególne elementy kapitału ludzkiego. Nie jest również w stanie ustalić kosztu alternatywnego
wykorzystania tego kapitału ani porównać tego kosztu z dochodem, który może przynieść inwestycja. Powoduje
to stałą niewłaściwą alokację środków, marnotrawstwo i „konsumowanie kapitału ludzkiego”.
A oto, co mówi na ten temat empiria. Zdarzało się, że prywatny właściciel niewolnika zabił go, czyli dokonał
radykalnej „konsumpcji kapitału ludzkiego”, ale socjalistyczne niewolnictwo w Europie Wschodniej pociągnęło
za sobą śmierć milionów ludzi. Gdy niewolnicy byli prywatną własnością, ich stan zdrowia i długość życia
ulegały na ogół poprawie. W imperium sowieckim poziom opieki medycznej stale się obniżał, a długość życia w
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmniejszyła się. Poziom praktycznego wyszkolenia oraz wykształcenia
ogólnego prywatnych niewolników na ogół poprawiał się, a niewolników socjalistycznych – spadał. Wskaźnik
urodzeń w przypadku prywatnych niewolników był dodatni, a wśród niewolniczych społeczeństw Europy
Wschodniej – na ogół ujemny. Wśród prywatnych niewolników odsetek samobójstw, zachorowań na choroby
weneryczne, samookaleczeń, rozbitych rodzin, stosunków pozamałżeńskich, aborcji, a także poziom
alkoholizmu, apatii i agresji były wysokie. Jednakże wszystkie te wskaźniki związane z „konsumpcją kapitału
ludzkiego” były jeszcze wyższe w przypadku socjalistycznych niewolników byłego imperium sowieckiego. Po
ogłoszeniu abolicji wśród prywatnych byłych niewolników częste były wprawdzie przypadki zachowań
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Gdy władzę sprawuje rząd publiczny znika również drugi element skłaniający do umiaru w
przypadku prywatnej własności rządu: wyraźna i dobrze rozwinięta świadomość klasowa
rządzonych. Nie może istnieć więcej niż jeden najwyższy władca – prezydent lub król. W
monarchii dostęp do godności króla i możliwość uzyskania tytułu szlacheckiego były ściśle
ograniczone, w państwie zaś, w którym rząd jest publiczną własnością, teoretycznie każdy
może stać się członkiem klasy rządzącej, a nawet prezydentem. Różnica między rządzącymi a
rządzonymi zaciera się, a świadomość klasowa rządzonych ulega rozmyciu. Powstaje nawet
złudzenie, że taka różnica nie istnieje, że dzięki rządom demokratycznym nikt nikim nie
rządzi, lecz wszyscy rządzą się sami. Właśnie to złudzenie w dużym stopniu przyczyniło się
do tego, że przejście od monarchii do demokracji interpretowano jako postęp, a więc coś, co
zasługiwało na społeczne poparcie. Dlatego opór społeczeństwa przeciwko rosnącej potędze
rządu staje się coraz mniejszy. Za monarchii było oczywiste, że wyzysk i podatki są uciążliwe
i złe dla społeczeństwa, obecnie natomiast, gdy każdy może wejść do grupy konsumującej
podatki, nie wydają się one takim ciężarem.
Podatki więc rosną albo bezpośrednio, to znaczy w wyniku podwyższania stóp podatkowych,
albo pośrednio, czyli przez zwiększanie ilości pieniądza wytwarzanego przez rząd (inflację).
Wzrasta też liczba osób pracujących dla rządu i stosunek zatrudnionych przez rząd do
pracujących w firmach prywatnych. Etaty rządowe przyciągają osoby wykazujące się wysoką
preferencją czasową i słabą umiejętnością przewidywania w długiej perspektywie,
zapewniając im możliwości awansu26.
amoralnych i brutalnych, ale po zniesieniu niewolnictwa socjalistycznego brutalność życia społecznego w
byłych krajach socjalistycznych była znacznie większa, co świadczyło o jeszcze głębszej degeneracji moralnej
ich obywateli. Zob. też: Hoppe 1993b.
26

Bertrand de Jouvenel objaśnia to zjawisko w następujący sposób:
Od XII do XVIII w. władza rządu stale rosła. Wszyscy, którzy dostrzegali ten proces, rozumieli jego
istotę i gwałtownie mu się sprzeciwiali. W późniejszych czasach proces ten przebiegał jeszcze szybciej,
a jego rozwój doprowadził do kolejnych wojen. A teraz już nie rozumiemy tego procesu, nie
protestujemy, nie reagujemy na niego. Nasz spokój jest zjawiskiem nowym, które Władza zawdzięcza
zasłonie dymnej, w jaką się spowiła. Dawniej władza była dobrze widoczna w osobie króla, który nie
zaprzeczał, że ją sprawuje, i u którego można było dostrzec ludzkie namiętności. Teraz skrywa się za
parawanem anonimowości, twierdząc, że nie istnieje w sposób samodzielny, lecz jest tylko
bezosobowym i beznamiętnym narzędziem woli ogółu – co jest i zawsze będzie oczywistą fikcją.
Władzę zawsze dzierżyła grupa ludzi mająca kontrolę nad jej strukturami (power house). Zmieniło się
tylko to, że teraz rządzonym łatwiej jest zmienić skład osobowy tych, którzy znajdują się u steru. Z
pewnego punktu widzenia jest to czynnik, który osłabia Władzę, ponieważ społeczeństwo może wedle
swojego upodobania zmieniać jednych ludzi decydujących o jego losach na innych, takich, którym
bardziej ufa. Jednakże dostępność władzy dla wszystkich ambitnych jednostek powoduje, że
poszerzanie uprawnień rządu staje się znacznie łatwiejsze. W warunkach „starego reżimu”
najaktywniejsze jednostki w społeczeństwie, wiedząc, że nie mają żadnej szansy na udział we Władzy,
pilnie tropiły jej najdrobniejsze nadużycia. Teraz jednak, gdy każdy może zostać ministrem, nikomu nie
zależy na tym, żeby ograniczać uprawnienia urzędu, który sam może kiedyś próbować objąć. Nikt nie
chce sypać piasku w tryby maszyny, której być może sam kiedyś użyje, gdy przyjdzie jego kolej. Z tego
względu w dzisiejszych społeczeństwach politycy wszystkich opcji wspierają rozszerzanie uprawnień
rządu (Jouvenel 1949, s. 9–10).

W trakcie całej epoki monarchicznej, aż do drugiej połowy XIX w., kiedy nastąpił punkt zwrotny w
historycznym procesie demonarchizacji i demokratyzacji rozpoczętym przez Rewolucję Francuską, a
zakończonym w momencie wybuchu I wojny światowej, obciążenia podatkowe rzadko przekraczały 5 procent
produktu krajowego (zob. też przyp. 20 powyżej). Od tej pory podatki stale rosły. W Europie po I wojnie
światowej podatki stanowiły 15–20 procent produktu krajowego, by wzrosnąć do obecnych 50 procent. Przez
cały okres monarchii, aż do drugiej połowy XIX w. liczba zatrudnionych w rządzie rzadko stanowiła więcej niż
2 procent siły roboczej kraju. Od tamtego czasu liczba ta stale rosła i dziś wynosi najczęściej 15–20 procent.
Zagadnienia te są omówione szczegółowo w: Flora 1983, t. I, rozdz. 5 i 8.
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Kombinacja tych mających ze sobą związek elementów – „publicznej” własności rządu oraz
swobodnego dostępu do niego – zasadniczo zmienia sposób prowadzenia przez rząd polityki
wewnętrznej i zewnętrznej. W kraju rząd będzie dążył do zaciągania długów. Król też nie
miał nic przeciwko długom, ale jego „naturalną” skłonność do ich zaciągania
powstrzymywało to, że był prywatnym właścicielem rządu i wszystkie zobowiązania swojego
rządu musiał uregulować osobiście on lub jego spadkobiercy (mógł nawet zbankrutować lub
zostać zmuszony do upłynnienia aktywów rządu). Prezydent natomiast nie odpowiada za
długi zaciągnięte w czasie, gdy piastował swój urząd. Jego długi uważa się za długi
„publiczne”, które zostaną spłacone przez następne rządy (również nieponoszące
odpowiedzialności za swoje zobowiązania). Jeśli ktoś nie odpowiada osobiście za swój dług,
to dług będzie rósł i teraźniejsza konsumpcja rządu będzie się zwiększała kosztem przyszłej
konsumpcji rządu. Żeby spłacić rosnący dług publiczny, trzeba będzie w przyszłości nałożyć
wyższe podatki (lub zwiększyć inflację pieniężną). Społeczeństwo, spodziewając się
podwyższenia przyszłych obciążeń podatkowych, również zostaje zainfekowane zmorą
podwyższonej preferencji czasowej, ponieważ widmo wyższych podatków zwiększa
atrakcyjność inwestycji krótkoterminowych w stosunku do inwestycji długoterminowych27.
Jeszcze ważniejsze są celowe zmiany, które dokonują się w monopolistycznych działaniach
rządu w sferze prawa i porządku. Jak wyjaśniliśmy powyżej, król dąży do egzekwowania
istniejącego już prawa prywatnej własności i mimo przysługującego mu w niektórych
sprawach wyjątkowego statusu zakłada i akceptuje zasady dotyczące prywatnej własności,
odnosząc je do siebie i do swojego majątku (przynajmniej w międzynarodowych relacjach z
innymi królami). Nie tworzy nowego prawa, tylko zajmuje uprzywilejowaną pozycję w
istniejącym, obejmującym wszystkich systemie prawa prywatnego. Tymczasem gdy rząd jest
własnością „publiczną”, pojawia się nowy rodzaj „prawa” – prawo „publiczne”, które zwalnia
członków rządu z osobistej odpowiedzialności i wyłącza „publiczne” zasoby spod zarządu o
charakterze ekonomicznym. Po ustanowieniu „prawa publicznego” (w tym prawa
konstytucyjnego i administracyjnego) i nadaniu mu statusu nie tylko prawa, lecz „wyższego”

27

Monarchowie nieustannie mieli trudności z zaciąganiem długów (zob. też przyp. 22 powyżej) i płacili
zazwyczaj wyższe od przeciętnych odsetki ze względu na wyższe ryzyko ich niespłacenia w terminie. Zob. na
ten temat: North i Thomas 1973, s. 96. Tymczasem rządy demokratyczne, doszedłszy do pełnego rozkwitu po I
wojnie światowej, przejawiają stałą skłonność do zwiększania deficytu i długu. Dziś „długi państwowe” w
Europie Zachodniej i w świecie zachodnim stanowią zwykle co najmniej 30 procent produktu narodowego, a
często przekraczają 100 procent.
Z powyższym zagadnieniem ściśle się wiąże to, że za czasów monarchii powszechnie używanym pieniądzem był
pieniądz towarowy – zazwyczaj złoto lub srebro – a od kiedy w XVII i XVIII w. uformował się jeden
zintegrowany rynek światowy, obowiązywał międzynarodowy standard złota. Standard pieniądza towarowego
sprawia, że rządowi trudno jest zwiększać podaż pieniądza. Królowie robili, co mogli, żeby wzbogacić się
kosztem społeczeństwa, m.in. zastrzegali sobie monopol na bicie pieniądza i zmniejszali zawartość kruszcu w
monetach (deprecjacja waluty). Pomimo wysiłków, nie zdołali jednak wprowadzić monopolu na produkcję
pieniądza całkowicie pozbawionego pokrycia – państwowego pieniądza papierowego, który można wytwarzać
właściwie z niczego, nie ponosząc praktycznie żadnych kosztów. Żadnemu człowiekowi, nawet królowi, nie
ufano by, gdyby dysponował takim niezwykłym monopolem! Dopiero w warunkach demokratycznego
republikanizmu po I wojnie światowej zniesiono standard złota, a w 1971 r. ostatecznie zerwano z nim i
zastąpiono go światowym systemem państwowych pieniędzy bez pokrycia. Od tej pory podaż pieniądza i
kredytu gwałtownie wzrastała. Powstała tendencja do utrzymywania rzekomo „odwiecznej” inflacji i deprecjacji
pieniądza. Finansowanie deficytu rządu przekształciło się w zwykłą techniczną operację bankową, a stopy
procentowe – jako wskaźnik społecznej stopy preferencji czasowej – od stuleci stale spadające i wynoszące pod
koniec XIX w. około 2 procent, zaczęły rosnąć.
Zob. też: Rothbard 2003; Rothbard 1983. Na temat historii stóp procentowych patrz: Homer i Sylla 1991, zwł.
rozdz. 23, s. 553–558.
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prawa, następuje stopniowa erozja prawa prywatnego. Prawo publiczne staje się w coraz
większym stopniu nadrzędne wobec prywatnego i coraz bardziej je wypiera28.
Rząd, którym kieruje „publiczność”, nie godzi się na zachowanie prawa prywatnego w sferze
dotyczącej spraw obywateli i nie ogranicza swojego monopolu legislacyjnego do działań
służących redystrybucji bogactwa i dochodu wypracowanego przez ludzi na swoją korzyść,
lecz w coraz większym stopniu wykorzystuje swoją władzę do celów legislacyjnych, czyli do
tworzenia nowego, „pozytywnego” prawa cywilnego. Prawo to ma służyć redystrybucji
bogactwa i dochodu wewnątrz społeczeństwa. Dla tymczasowych użytkowników rządu (a
nie jego właścicieli) nie ma bowiem większego znaczenia to, że taka redystrybucja może
tylko zmniejszyć przyszłą produktywność. W sytuacji, gdy panuje zasada powszechnych
wyborów i swobodnego dostępu do urzędów, głoszenie i akceptacja polityki redystrybucji
musi się stać pierwszym hasłem każdego, kto chce zdobyć lub utrzymać stanowisko rządowe.
Gdy rząd stanowi własność publiczną, nasila się tendencja do podwyższania podatków (i
zwiększania inflacji), zwiększania zatrudnienia w państwowych instytucjach oraz długu
publicznego, państwo przestaje być „państwem konsumpcji” (którym jest każda monarchia),
przekształcając się w „państwo opiekuńcze”29. Przekształcenie to, wbrew powszechnemu
poglądowi, nie jest wyrazem postępu, lecz przyczyną rozprzestrzeniania się w społeczeństwie
wirusa podwyższonej stopy preferencji czasowej i zapoczątkowania samonapędzającego się
procesu decywilizacyjnego30.
28

Wiara w zasadę mówiącą, że królowie i ich poddani podlegają jednemu powszechnemu prawu – „kodeksowi
reguł nadrzędnych wobec suwerena i współistniejących z nim reguł, które były nienaruszalne i raz na zawsze
ustalone” (Jouvenel 1957, s. 193) – przetrwała przez całą epokę monarchii, mimo że zachwiały nią renesans i
ruchy protestanckie. Uważano, że prawo to coś, co trzeba odkrywać, co jest odwiecznie „dane”, a nie coś, co
należy „tworzyć”. Wierzono, „że prawa nie da się uchwalić, można je tylko zastosować jako coś, co zawsze
istniało” (Rehweld 1951, s. 67). Jeszcze na początku XX w. Albert V. Dicey (Dicey 1914) mógł nadal twierdzić,
że w Wielkiej Brytanii nie istnieje prawo publiczne lub administracyjne, lecz tylko prywatne: urzędnicy
państwowi w stosunkach z obywatelami podlegali tym samym regułom i prawom co zwykli ludzie. Dopiero po I
wojnie światowej, w warunkach demokratycznego republikanizmu, przepisy prawa prywatnego przestały
dotyczyć urzędników państwowych, a powszechne uznanie zaczęły zdobywać poglądy takie jak ten, wyrażony
przez jednego z głównych socjalistycznych teoretyków prawa Gustava Radbrucha:
W indywidualistycznym porządku prawa publicznego państwo chroni tylko prawo prywatne i prywatną
własność. W społecznym [demokratyczno-republikańskim] porządku prawa prawo prywatne musi być
uznane za przejściową i tracącą znaczenie sferę inicjatywy prywatnej, którą zachowuje się tymczasowo
w obrębie całościowego systemu prawa publicznego (Radbruch 1957, s. 40).
Jednocześnie
(...) w dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze prawa ulegają zmianie na skutek
suwerennych decyzji ustawodawców. Właściciela domu nie dziwi już, że jest zmuszony wynajmować
mieszkanie lokatorowi. Pracodawca przyjmuje bez sprzeciwu dekret Władzy, zgodnie z którym musi
podnieść płace swoim pracownikom. W dzisiejszych czasach uważa się za oczywiste, że nasze
subiektywne prawa są odwołalne i zależą od dobrej woli rządzących (Jouvenel 1957, s. 189).
Na temat różnicy między prawem a prawem stanowionym. Zob. też: Leoni 1991; Hayek 1973, rozdz. 4 i 6.
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Do końca XIX w. większość wydatków publicznych – często ponad 50 procent – była przeznaczana zwykle na
wojsko (co oznaczało, że przy państwowych wydatkach rzędu 5 procent produktu krajowego, wydatki na wojsko
wynosiły 2,5 procent produktu krajowego). Reszta była przeznaczana na pokrycie kosztów administracji.
Wydatki na opiekę socjalną, czyli „publiczną dobroczynność” nie odgrywały prawie żadnej roli. W państwie
demokratycznym wydatki wojskowe wzrosły gwałtownie do 5–10 procent produktu krajowego. Wydatki
publiczne wzrosły jednak do 50 procent produktu krajowego, a więc teraz na wojsko przeznacza się tylko 10–20
procent budżetu państwa. Największą pozycją w budżecie, stanowiącą zwykle ponad 50 procent – i 25 procent
produktu krajowego, są wydatki na opiekę publiczną. Zob. też: Cipolla 1980, s. 54–55; Flora 1983, rozdz. 8.
30

Najważniejszym elementem polityki wpływającym na społeczną stopę preferencji czasowej jest
ustawodawstwo zapewniające „bezpieczeństwo socjalne”. Przepisy takie zostały wprowadzone w latach
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Ustawowo wprowadzona redystrybucja dochodu i bogactwa wewnątrz społeczeństwa może
przybierać trzy postacie. Może mieć postać zwykłych transferów pieniężnych, polegających
na tym, że dochód i majątek odbiera się Piotrowi (posiadającym) i wręcza Pawłowi
(nieposiadającym) jako zasiłek. Może mieć formę zaopatrywania ludzi przez rząd „za darmo”
lub poniżej kosztów w dobra i usługi (np. usługi edukacyjne i zdrowotne lub infrastrukturę),
co oznacza konfiskatę dochodów i bogactwa jednej grupy ludzi – płatników podatków – w
celu przekazania ich innej grupie – użytkownikom tych dóbr i usług. Może też mieć postać
regulacji obowiązujących firmy lub konsumentów albo „przepisów ochronnych” (takich jak
kontrola cen, cła lub wymaganie licencji). W takim przypadku bogactwo jednej grupy
producentów lub konsumentów zostaje powiększone kosztem straty innej, „konkurencyjnej”
grupy (przez nałożenie ustawowych ograniczeń na sposób korzystania z należącej do ludzi ich
prywatnej własności).
Redystrybucja - bez względu na formę, jaką przybierze – ma dwojakie oddziaływanie na
społeczeństwo. Po pierwsze, sam akt ustanowienia przepisu – demokratycznego tworzenia
prawa – zwiększa stopień niepewności. Prawo przestaje być niezmienne, a więc
przewidywalne; zaczyna podlegać zmianom i staje się nieprzewidywalne. To, co dziś jest
zgodne z prawem, jutro może być z nim niezgodne, i odwrotnie. Przyszłość wydaje się więc
bardziej przypadkowa. W związku z tym wzrośnie ogólny poziom preferencji czasowej oraz
skłonność do konsumpcji i myślenia w kategoriach krótkiego horyzontu czasowego.
Jednocześnie zasadniczo zmniejszy się szacunek do prawa, co będzie zachęcało do
popełniania przestępstw (bo jeśli nie istnieje niezmienna norma „prawości”, to nie istnieje też
niewzruszalna definicja „przestępstwa”)31.

osiemdziesiątych XIX w. w Niemczech za czasów Bismarcka, a po I wojnie światowej rozpowszechniły się w
całym świecie zachodnim. Jednostka została zwolniona z odpowiedzialności za zapewnienie sobie środków do
życia na starość i w rezultacie zawęził się zakres i horyzont czasowy jej indywidualnych działań
zabezpieczających przyszłość. W szczególności zmalała wartość małżeństwa, rodziny i dzieci, ponieważ nie są
one tak potrzebne w sytuacji, gdy można polegać na pomocy „publicznej”. Od początków ery demokratycznorepublikańskiej stale nasila się tendencja do występowania „dysfunkcji rodzinnych”: liczba dzieci zmniejszyła
się, rozmiary populacji endogenicznej pozostają na niezmienionym poziomie lub nawet spadają, a liczba
rozwodów, związków nieformalnych, aborcji, rodziców samotnie wychowujących dzieci i osób samotnych
wzrasta. Ponadto stopa indywidualnych oszczędności nie wzrasta, a nawet maleje, choć powinna rosnąć
proporcjonalnie do wzrostu dochodów lub jeszcze szybciej niż one. Zob.: Carlson 1992; Carlson 1991;
Christensen 1992; a także: Schumpeter 1995, rozdz. 14.
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Na temat zależności między preferencją czasową a przestępczością zob.: Wilson i Herrnstein 1985, s. 49–56 i
416–422; Banfield 1974; Banfield 1977. Wysoka preferencja czasowa nie jest wprawdzie jednoznaczna z
wysoką przestępczością – może się bowiem przejawiać w całkowicie zgodnych z prawem zachowaniach, takich
jak lekkomyślność, nieuprzejmość, bezduszność, nieodpowiedzialność lub niesolidność. Jednakże istnieje istotna
zależność między tymi zjawiskami, ponieważ w celu uzyskania dochodu na rynku trzeba się wykazać pewnym
minimum zdolności planowania, cierpliwości, poświęcenia: najpierw trzeba przez pewien czas pracować, a
potem dostaje się zapłatę. Tymczasem poszczególne działania przestępcze, takie jak zabójstwo, napad, gwałt,
rabunek, włamanie nie wymagają takiego zdyscyplinowania: agresor otrzymuje dotykalną i natychmiastową
nagrodę, a poświęcenie – możliwa kara – jest sprawą przyszłości i nie jest pewne. Jeśli więc stopień społecznej
preferencji czasowej wzrośnie, to należy oczekiwać, że wzrośnie także częstotliwość przypadków agresji. Jak
pisze Banfield:
Groźba kary z rąk wymiaru sprawiedliwości na ogół nie odstrasza osoby zorientowanej na
teraźniejszość. Korzyści, których przestępca oczekuje po swoim akcie bezprawia, nastąpią w bardzo
mało odległej przyszłości, kara natomiast – jeśli dojdzie do mało prawdopodobnego pojmania go i
ukarania – wydaje mu się zbyt odległa, by brać ją pod uwagę. Normalną osobę powstrzymują
oczywiście jeszcze inne konsekwencje niż sama kara: wstyd, utrata pracy, cierpienie żony i dzieci
związane z pobytem ich męża i ojca w więzieniu itd. Osoba zorientowana na teraźniejszość nie liczy się
z takimi rodzajami ryzyka. W kręgach przestępczych przyjmuje się za rzecz normalną, że czasami ktoś
ma „kłopoty” z policją; nie istnieje obawa o utratę pracy, bo przestępca pracuje dorywczo lub nie
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Po drugie, każdy przypadek redystrybucji dochodu lub bogactwa w społeczeństwie sprawia,
że jej odbiorcy odnoszą korzyści gospodarcze, mimo że nie wyprodukowali więcej towarów
lub usług ani nie podnieśli ich jakości. Tymczasem reszta ludzi ponosi straty, mimo że ich
produkcja nie zmniejszyła się, a jej jakość się nie pogorszyła. W tej sytuacji atrakcyjniejsze
jest powstrzymanie się od produkcji, powstrzymanie się od produkcji dobrej jakości i nie
dokonywanie trafnych przewidywań, w szczególności dotyczących przyszłego popytu na
własne produkty, a mniej atrakcyjne produkowanie wartościowych towarów i trafne
przewidywanie popytu. W konsekwencji – bez względu na to, jakie intencje przyświecały
ustawodawcom, a więc bez względu na to, czy przepisy miały stanowić „pomoc” lub
„ochronę” dla biednych, bezrobotnych, chorych, młodych, starych, niewykształconych, czy
głupich; rolników, hutników, czy kierowców ciężarówek; nieubezpieczonych, bezdomnych,
białych, czy czarnych; mężatek i żonatych, osób samotnych, wychowujących dzieci i
bezdzietnych itd. – zwiększy się liczba ludzi produkujących mniej i wykazujących się słabszą
umiejętnością przewidywania, a zmniejszy się liczba tych, którzy produkują więcej i
przewidują trafnie. Jeśli bowiem jednostka ma chociaż najmniejszy wpływ na to, czy zostanie
zaliczona do grupy „dających”, czy do grupy „biorących” owoce redystrybucji, to będzie się
starała o przejście z grupy dających do biorących. Wzrośnie więc liczba biednych,
bezrobotnych, nieubezpieczonych, niezaradnych, bezdomnych itd. Nawet w przypadkach, w
których takie przejście jest niemożliwe, gdy w grę wchodzi na przykład redystrybucja
dochodu lub bogactwa oparta na kryteriach płci, rasy lub wieku, motywacja do bycia
produktywnym i dalekowzrocznym i tak się zmniejszy. Być może nie powiększy się grupa
mężczyzn albo kobiet, białych albo czarnych, przynajmniej nie od razu. Ponieważ jednak
członkowie uprzywilejowanej grupy płciowej, rasowej lub wiekowej otrzymują
niewypracowany przez siebie dochód, mają mniejszą motywację do wypracowania go w
przyszłości. Z kolei członkowie grupy dyskryminowanej ze względu na płeć, rasę lub wiek są
karani za posiadanie bogactwa lub wytwarzanie dochodu, więc również staną się mniej
produktywni w przyszłości. Zmniejszy się ilość działań produktywnych, ludzie staną się
mniej samodzielni i mniej zorientowani na przyszłość. Wzrośnie poziom konsumpcji,
pracuje wcale, a żoną i dziećmi i tak niewiele się zajmuje, więc bez niego mogą nawet radzić sobie
lepiej niż z nim (Banfield 1974, s. 140–141).
Na temat olbrzymiej skali wzrostu przestępczości związanego z funkcjonowaniem od stu lat demokratycznego
republikanizmu i wynikającego z ciągłego mnożenia praw i poszerzania zakresu odpowiedzialności
„społecznej”, a zawężania odpowiedzialności indywidualnej zob.: McGrath 1984, zwł. rozdz. 13. McGrath,
porównując rozmiary przestępczości w cieszących się najgorszych sławą miejscach Dzikiego Zachodu (dwóch
miasteczkach i osadach górniczych w Kalifornii i Nevadzie) z podobnymi miejscami dzisiejszego świata
(McGrath 1994, s. 17–18), stwierdza, że „w przygranicznych miasteczkach Bodie i Aurora do rozbojów
dochodziło rzadko (...) w porównaniu z dzisiejszym Detroit, Nowym Jorkiem lub Miami, gdzie na jednego
mieszkańca przypada ich 20 razy więcej. Średnia liczba rozbojów w całych dzisiejszych Stanach Zjednoczonych
jest trzykrotnie wyższa niż w Bodier i Aurorze. Równie rzadko dochodziło w Bodie i Aurorze do kradzieży i
włamań. W większości dzisiejszych miast USA jest ich o 30–40 procent więcej w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Dla całego kraju liczba tych przestępstw jest dziesięciokrotnie wyższa. (...) Ponad 4 100
przypadków kradzieży z włamaniem notuje się rocznie w samym hrabstwie Los Angeles. (...) Liczba gwałtów w
USA wynosi 42 na 100 tysięcy mieszkańców. (...) [Przemoc, w tym także zabójstwa] zdarzały się często w
Bodie i Aurorze, ale sprawcami i ofiarami tych przestępstw byli przeważnie młodzi, zdrowi, uzbrojeni i skorzy
do ryzyka mężczyźni. (...) Rzeczywiście, mężczyźni (i niektóre kobiety) nosili broń i zdarzało się, że
wojowniczy mężczyźni ginęli w strzelaninach, a najczęściej w pojedynkach, dających obu stronom „równe
szanse”. Tymczasem osoby młode, stare, kobiety oraz ci, którzy stronili od barów, alkoholu i zuchwałych
wyczynów, rzadko stawali się ofiarami przestępstw i zbrodni. Ponadto nikczemnikom, ludziom podłym,
łajdakom dawano skuteczny odpór. (...) W latach pięćdziesiątych XX w. w Los Angeles dochodziło do 70
morderstw rocznie. Obecnie liczba morderstw w tym mieście wynosi 90 miesięcznie. (...) W 1952 r. policja w
Los Angeles zanotowała 572 przypadki gwałtu. W 1992 było ich już 2 030. W tym samym okresie liczba
rozbojów wzrosła z 2 566 do 39 508, a liczba kradzieży samochodów z 6 241 do 68 783.

36

pasożytnictwo, zależność od innych i krótkowzroczność. Jednym słowem problem, któremu
redystrybucja miała zaradzić, jeszcze się pogłębi. Koszt utrzymania obecnego poziomu
dystrybucji opieki społecznej będzie teraz wyższy niż dawniej i dla jej finansowania trzeba
będzie podwyższyć jeszcze podatki i zwiększyć rozmiary konfiskaty bogactwa należącego do
coraz mniej licznych producentów. Umocni się skłonność do przechodzenia z grupy
producentów do grupy osób nieprodukujących, co wpłynie na dalszy wzrost stóp preferencji
czasowej i postęp procesu decywilizacyjnego – zdziecinnienie i demoralizację –
społeczeństwa32.
Publiczna własność rządu demokratyczno-republikańskiego i swobodny do niego dostęp
wpływają również na zmiany w polityce zagranicznej. Wszystkie rządy mają skłonność do
ekspansji, o czym była mowa wcześniej, i nie ma powodu przypuszczać, że prezydent będzie
przejawiał mniejszą skłonność do ekspansji niż król. Król może jednak zaspokoić swoje
dążenia w tej sferze przez ożenek, w przypadku prezydenta natomiast takie rozwiązanie nie
wchodzi w grę. Nie jest on właścicielem terytorium kontrolowanego przez rząd, nie może
więc połączyć oddzielnych terytoriów za pomocą umowy. Nawet jeśli zawrze międzyrządowe
traktaty, nie będą one miały statusu kontraktów, lecz tylko tymczasowych paktów lub
przymierzy, ponieważ jako porozumienia dotyczące zasobów publicznych będą mogły zostać
w dowolnym momencie zerwane przez któryś z przyszłych rządów. Jeśli demokratyczny
władca i demokratycznie wybrana elita rządząca chcą poszerzać terytorium państwa, a wraz z
nim i bazę podatkową, muszą się uciec do rozwiązania siłowego, do podboju lub narzucenia
zwierzchnictwa przy użyciu wojska. Wzrośnie więc znacznie prawdopodobieństwo wojny33.
32

Na temat „logiki” państwowego interwencjonizmu – powodującego skutki przeciwne do zamierzonych,
charakteryzującego się niestabilnością i tendencją do rozrastania się – zob.: Mises 1977. Zob. też: Mises 1999,
rozdz. 6 pt. The Hampered Market Economy.
Empiryczne przykłady demoralizujących i niszczących cywilizację skutków polityki redystrybucji podaje
Banfield 1974 i Murray 2001.
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Zarówno przed przemianami związanymi z wprowadzeniem rządów demokratyczno-republikańskiech w
Europie po Rewolucji Francuskiej (i wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych), jak i w okresie
późniejszym, większość wybitnych filozofów – od Montesquieu, Rousseau, Kanta, Saya po J. S. Milla –
zasadniczo była zdania, „że wojny chciały tylko klasy panujące [król, szlachta] i że »lud«, gdyby mógł
przemówić własnym głosem, opowiedziałby się całym sercem za pokojem” (Howard 1978, rozdz. 1 i 2, s. 45).
W Wiecznym pokoju Immanuel Kant twierdził, że konstytucja republikańska jest niezbędnym warunkiem
trwałego pokoju, ponieważ
Jeżeli (w tej konstytucji inaczej być nie może) wymagana jest zgoda obywateli państwa na to, by
zdecydować, czy ma być wojna, czy nie, to nic bardziej naturalnego nad to, że wszyscy dążący do
wojny sami musieliby zadecydować (jako że są po to, by osobiście brać udział w potyczkach), by
pokrywać koszta wojny z własnych zasobów i pieczołowicie odbudowywać zniszczenia, jakie po sobie
zostawi wojna, na domiar złego przyjąć jeszcze na siebie ciężar długów czyniących sam pokój czymś
gorzkim, ciężar niemożliwy wprost do spłacenia (z powodu bliskich wciąż nowych wojen); może
wówczas dobrze by się wpierw zastanowili nad tym, zanim zaczną tę złą grę, natomiast w konstytucji,
gdzie poddany nie jest obywatelem państwa, a więc gdzie nie jest ona republikańska, czymś
niesłychanym jest fakt, że głowa państwa nie jest obywatelem, tylko właścicielem państwa, który z
powodu wojny nie traci niczego ze swych stołów, polowań, pałaców, uciech, świąt dworskich itp.,
przeto decyzje o niej może przekazać przygotowanemu na to cały czas korpusowi dyplomatycznemu do
obojętnego usprawiedliwienia jej jako swego rodzaju pociesznej rozrywki, powstałej z nic nie
znaczących przyczyn (Kant 1995, s. 40).
W rzeczywistości jest odwrotnie: Zastąpienie monarchii republiką nie powoduje zmniejszenia potęgi rządu ani
tym bardziej wprowadzenia samorządności, lecz zastąpienie złego rządu prywatnego jeszcze gorszym rządem
publicznym. Na temat złudnego przekonania Kanta i innych autorów o tym, że tak nie jest, oraz o dodatniej
historycznej korelacji między demokracją a militaryzmem i wojną zob.: Howard 1976; Fuller 1969; Fuller 1992;
Krippendorff 1985.
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Zmienia się nie tylko prawdopodobieństwo wojny, lecz także sposób jej prowadzenia. Wojny
monarchiczne wybuchają zwykle na tle sporów dotyczących dziedziczenia związanych ze
skomplikowaną siecią związków małżeńskich, którymi połączone są dynastie oraz z powodu
wygasania co jakiś czas którejś z dynastii. Ich celem są zdobycze terytorialne. Nie są to
kłótnie o podłożu ideologicznym, lecz spory dotyczące namacalnej własności. Ponieważ
chodzi w nich o rozstrzygnięcie problemów dynastycznych, społeczeństwo uważa je za
prywatną sprawę króla: król powinien je finansować i prowadzić, przeznaczając na ten cel
własne środki i korzystając z własnego wojska. Ponadto społeczeństwo oczekuje, że w czasie
wojny będzie przestrzegany ścisły podział na walczących i cywilów oraz że działania
wojenne będą dotyczyć wyłącznie zainteresowanych i ich własności. Król zaś czuje się
zobowiązany do poszanowania tych zasad. Jeszcze w osiemnastym wieku historyk
wojskowości Michael Howard pisał:
Na kontynencie handel, podróże, kontakty kulturalne i naukowe przebiegały w czasie
wojny niemal bez zakłóceń. Wojny były wojnami króla. Rola dobrego obywatela
polegała na płaceniu podatków. Zdrowa ekonomia polityczna podpowiadała, że
zwykłego człowieka powinno się zostawić w spokoju, żeby mógł zarobić pieniądze, z
których mógłby te podatki płacić. Nie wymagano od niego, żeby uczestniczył w
decyzjach, które prowadziły do wojen, ani żeby brał udział w toczących się wojnach,
chyba że pchał go do tego młodzieńczy głód przygody. Były to sprawy należące do
arcana regni, sfery zainteresowań samego panującego34.
Żyjący w XVIII wieku Guglielmo Ferrero pisał nawet, że
(...) wojnę ograniczono i ujęto w system ścisłych reguł. Traktowano ją niewątpliwie
jako rodzaj pojedynku między dwiema armiami, któremu ludność cywilna mogła się
tylko przyglądać. Zabroniona była grabież, rekwizycje i akty przemocy wobec
społeczeństwa zarówno na terenie własnego kraju, jak i na terenie wroga. Każda armia
zakładała kwatery w starannie wybranych miastach na swoich tyłach i przenosiła je w
miarę, jak się przemieszczała; (...). Pobór odgrywał marginalną rolę i był stosowany
sporadycznie, (...). Żołnierzy było mało i trudno ich było zwerbować, toteż robiono
wszystko, żeby podnieść ich sprawność długimi, cierpliwymi i dokładnymi
ćwiczeniami. Szkolenie było kosztowne, więc żołnierza ceniono i starano się o to,
żeby liczba poległych była jak najmniejsza. Generałowie musieli oszczędzać życie
swoich żołnierzy, dlatego starali się unikać staczania bitew. Celem wojny było
zwycięstwo uzyskane dzięki zręcznym manewrom, a nie dzięki unicestwieniu wroga;
Kampania bez bitew, zwycięstwo odniesione w wyniku przemyślanych ruchów armii
uważano za szczytowe osiągnięcie sztuki wojennej, za wzór doskonałości35. (...)
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Howard 1976, s. 73. Podobnie przedstawia to zagadnienie Fuller (Fuller 1992):
Życie cywilów było do tego stopnia niezależne od wojny, że Laurence Sterne w swojej książce A
Sentimental Journey through France and Italy opowiada, jak podczas wojny siedmioletniej [1756–
1763] wyjeżdżał w pośpiechu z Londynu do Paryża. „W ogóle nie przeszło mi przez myśl, że jesteśmy
w stanie wojny z Francją” – pisze. Dotarłszy do Dover, uświadomił sobie nagle, że nie wziął ze sobą
paszportu. To jednak nie przeszkodziło mu w dalszej podróży, a kiedy przyjechał do Wersalu, francuski
minister spraw zagranicznych, książę Choiseul, przysłał mu drugi paszport. W Paryżu witali go
francuscy wielbiciele, a we Frontignac angielska społeczność zaprosiła na przedstawienie teatralne (s.
22–23).

35

Zob. też na ten temat: Fuller 1992, rozdz. 1. Fuller cytuje (s. 23) Daniela Defoe, który pisał, że często
„pięćdziesięciotysięczne armie stoją na przeciw siebie w zasięgu wzroku i cała kampania upływa im na próbach
przechytrzenia przeciwnika – mówiąc bardziej elegancko – na obserwowaniu go, po czym obie armie rozchodzą
się do swoich zimowych kwater”; podobny opis daje cytowany przez Fullera Sir John Fontescue, który pisze, że
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Dzięki skąpstwu i kalkulacji wojna była znacznie bardziej humanitarna. (...) wojna
stała się rodzajem rozgrywki między monarchami, grą, która miała swoje zasady i
toczyła się o określoną stawkę: terytorium, dziedziczenie, tron, traktat. Strona
przegrana płaciła, ale między wysokością stawki, o jaką toczyła się gra, a związanym
z tą grą ryzykiem istniały zawsze rozsądne proporcje. Każda z walczących stron
uważała, żeby nie popaść w ten rodzaj zawziętości, przez którą gracz traci głowę.
Starała się trzymać grę w ryzach i umiała ją w odpowiednim momencie przerwać36.
Tymczasem wojny demokratyczne przeradzają się zwykle w wojny totalne. Właściwe
demokratycznej republice rozmycie granicy między rządzącymi i rządzonymi sprawia, że
społeczeństwo bardziej się identyfikuje ze swoim państwem. Władza monarchiczna sprzyja
identyfikacji człowieka z własną rodziną i wspólnotą oraz wspiera poglądy i postawy
„kosmopolityczne”37, demokratyczny republikanizm natomiast nieuchronnie prowadzi do
nacjonalizmu, tzn. do tego, że społeczeństwo utożsamia się emocjonalnie z wielką,
anonimową grupą ludzi o wspólnym języku, religii i kulturze, a stawia się w opozycji do
innych narodów. Wojny między państwami przeradzają się w wojny między narodami. Nie są
już „tylko” terytorialnymi sporami dynastycznymi prowadzonymi przy użyciu siły, które
Zmuszenie wroga do zużycia własnych zapasów było dużym sukcesem, zmuszenie go do
zaopatrywania strony przeciwnej było jeszcze większym osiągnięciem, a zajęcie kwater zimowych na
jego terytorium było o wiele większym sukcesem. Samo więc przekroczenie granic nieprzyjaciela i
przymuszenie go do maszerowania tygodniami tam i z powrotem, żeby nie miał szansy przypuszczenia
ataku, było już nie lada wyczynem (s. 25).
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Ferrero 1969, s. 5–7. Zob. też: Fuller 1992, s. 20–25; Fuller 1969, s. 26–29; Howard 1976, rozdz. 4; Palmer i
Colton 1992, s. 274–275. Jak zauważają ci autorzy, w XVIII w.
wojna była nieszkodliwa jak nigdy, (...). Dlatego między innymi państwa tak łatwo decydowały się na
przystąpienie do wojny. O wiele też łatwiej niż w późniejszych czasach podejmowały decyzję o
wycofaniu się z wojny. Jej przyczyną mogło być wyczerpanie się zasobów finansowych, utrata
wyszkolonych żołnierzy – pod uwagę brano wyłącznie czynniki praktyczne i racjonalne; nie było
wojennej histerii ani nacisku opinii społecznej; dzisiejszy wróg mógł być jutrzejszym sprzymierzeńcem.
Do zawarcia pokoju dochodziło niemal tak łatwo jak do wybuchu wojny. Traktaty pokojowe
negocjowano, a nie narzucano. XVIII wiek upłynął więc na wojnach i zawieraniu traktatów, przy czym
wojny dotyczyły na ogół wciąż tych samych problemów, a w każdej z nich uczestniczyły tylko te
państwa, które je rozpoczęły (ibid.).
37

W wyniku mariaży, zapisów testamentowych, spadków itd. ziemie należące do niektórych królów leżały
nieraz w różnych częściach kontynentu, nie przylegając do siebie. Królowie panowali więc nad ludami o
różnych językach i kulturach, co skłaniało ich do nauki języków uniwersalnych, takich jak łacina lub francuski, a
także języków lokalnych: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego, niderlandzkiego, czeskiego itd.
(zob.: Vale 1988, s. 322–323). Również niewielkie elity społeczne i intelektualne najczęściej mówiły płynnie
kilkoma językami, w czym przejawiał się ich patriotyzm lokalny, a zarazem patriotyzm ponadlokalny lub
kosmopolityzm. Ta kosmopolityczna postawa doprowadziła do tego, że w erze monarchicznej, do 1914 r., w
Europie panowała niemal nieograniczona swoboda przemieszczania się. „Można było podróżować bez paszportu
wzdłuż i wszerz kontynentu aż do granic Rosji i Imperium Ottomańskiego. Można było osiedlić się w innym
kraju i podjąć pracę bez żadnych formalności oprócz – w niektórych wypadkach – spełnienia pewnych
warunków związanych ze zdrowiem. Wszystkie waluty były tak dobre jak złoto, które zawierały” (Taylor 1966,
s. 7). W epoce demokratycznego republikanizmu natomiast nie do pomyślenia jest, żeby w państwie rządził
„obcokrajowiec” albo żeby państwa mogły mieć terytoria w różnych miejscach kontynentu. Państwa są
definiowane przez swoich obywateli, obywatele zaś przez swoje paszporty. Przemieszczanie się poza granice
własnego państwa podlega ścisłym regulacjom i kontroli. Rządzący i elita intelektualna – grupy, które są obecnie
znacznie dużo liczniejsze niż dawniej – coraz bardziej lekceważą naukę języków obcych. Nie jest przypadkiem,
że spośród wszystkich członków Parlamentu Europejskiego tylko Otto von Habsburg, głowa rodziny
Habsburgów, którzy niegdyś rządzili znaczną częścią Europy, mówi wszystkimi oficjalnymi językami
używanymi przez parlament.
Wybitnym, napisanym w apologetycznym duchu dziełem historycznym na temat przejścia od kosmopolityzmu
do nacjonalizmu w dziewiętnastowiecznych Niemczech jest książka Friedricha Meinecke (Meinecke 1970).
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można „rozstrzygać”, dokonując okupacji jakichś ziem, lecz stanowią starcie różnych
sposobów życia, a taki spór może być „rozstrzygnięty” tylko na drodze podporządkowania
jednego narodu drugiemu w dziedzinie kultury, języka i religii (lub na drodze eksterminacji).
Zwykłym ludziom coraz trudniej jest zachować neutralność lub uwolnić się od osobistego
zaangażowania w sprawy dotyczące wojny. Sprzeciw wobec podwyższania podatków w celu
sfinansowania wojny jest uznawany za nieodpowiedzialność lub zdradę stanu. Przymusowa
służba w wojsku z wyjątku zamienia się w regułę. Państwa, dysponując armiami tanich,
żołnierzy poborowych, mogą toczyć wojny o podporządkowanie sobie innych państw (lub o
wyzwolenie się spod ich dominacji), czerpiąc z zasobów gospodarczych całego
społeczeństwa. W rezultacie podział na walczących i cywilów zupełnie się zaciera i wojny
stają się coraz bardziej brutalne. „Gdy państwo przestało być traktowane jako »własność«
dziedzicznego księcia” – zauważa Michael Howard –
i stało się narzędziem w rękach potężnych sił oddanych takim abstrakcyjnym ideom
jak Wolność, Naród lub Rewolucja, co sprawiło, że ogromne rzesze ludzi dostrzegły w
swoim państwie ucieleśnienie jakiegoś bóstwa, dla którego warto zapłacić każdą cenę
i ponieść każdą ofiarę; wówczas »umiarkowane i nierozstrzygnięte pojedynki« epoki
rokoko wydały się śmiesznym anachronizmem38.
Nowa era wojen znamiennych dla ustroju demokratyczno-republikańskiego różni się zatem
zasadniczo od epoki ograniczonych wojen prowadzonych za ancien régime’u. Erę tę
zapoczątkowała Rewolucja Francuska i wojny napoleońskie, a jej cechy charakterystyczne
ujawniły się jeszcze dobitniej w XIX wieku w wojnie o niezależność Południa Stanów
38

Howard 1976, s. 75–76. Por. też: Foch 1918:
Rozpoczęła się nowa era, era wojen narodowych, wojen, które miały nabrać szaleńczego tempa; bo te
wojny miały rzucić do walki wszystkie zasoby narodu; miały wyznaczyć własny cel, którym nie był
interes dynastyczny, podbój lub zagarnięcie jakiejś prowincji, lecz przede wszystkim obrona lub
propagowanie filozoficznych idei, następnie fundamentów niepodległości, jedności, różnych dóbr
niematerialnych. Interesy i szczęście prywatnych osób były jednym z pośledniejszych celów. Stało się
to przyczyną wybuchu namiętności, a więc i przemocy, na skalę dotychczas niespotykaną (s. 30).

Do podobnych wniosków dochodzi Fuller (Fuller 1969, s. 26–27):
Duch nacjonalizmu, tzn. demokracji, miał przemożny wpływ na wojnę, (...) wprowadził do niej emocje,
a więc i brutalność; (...). W XVIII w. wojnami zajmowali się przede wszystkim królowie, dworzanie i
szlachta. Wojsko mieszkało w swoich kwaterach, starało się jak najmniej zakłócać życie cywilów, a
ponieważ żołnierzy opłacał ze swojej prywatnej kiesy król, to byli oni zbyt kosztowni na to, by
lekkomyślnie narażać ich życie w zmasowanych atakach. Zmiany pojawiły się w czasach Rewolucji
Francuskiej. Obyczajowość sankiulocka zastąpiła dworską etykietę, a w miarę jak armie stawały się w
coraz większym stopniu narzędziami w rękach ludu, rosła nie tylko ich liczebność, lecz także
okrucieństwo. Armie narodowe walczą z narodami, armie króla walczą z podobnymi sobie wojskami; te
pierwsze są posłuszne zawsze oszalałemu tłumowi, te drugie – zwykle trzeźwemu królowi. (...)
Wszystko to przyniosła Rewolucja Francuska, która dała ponadto światu pobór do wojska – wojnę
tłumów, a stadność wojny w połączeniu z finansami i biznesem dała początek nowemu rodzajowi
wojny. Kiedy wojuje cały naród, to na cele wojenne można przeznaczyć wszelkie jego zasoby.
O skutkach poboru wojskowego Fuller pisze tak:
Pobór gruntownie zmienił charakter wojen. Do tej pory żołnierze byli kosztowni, teraz byli tani;
dawniej bitew unikano, teraz do nich dążono – nawet jeśli straty w ludziach były ogromne, można je
było szybko uzupełnić dodatkowym poborem. (...) Od sierpnia [1793 r., kiedy parlament Republiki
Francuskiej uchwalił powszechną obowiązkową służbę wojskową] wojna nie tylko stawała się coraz
bardziej nieograniczona, ale nabrała w końcu charakteru wojny totalnej. W latach czterdziestych XX w.
życie ludzkie ceniono tak nisko, że masakry ludności cywilnej stały się celem strategicznym,
akceptowanym na podobnych zasadach jak w dawniejszych wojnach akceptowane były bitwy. W ciągu
150 lat pobór wojskowy cofnął świat do etapu barbarzyństwa (Fuller 1992, s. 33 i 35).
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Zjednoczonych. Jej apogeum stanowią obie dwudziestowieczne wojny światowe. Era ta – era
wojny totalnej – trwa nadal. William A. Orton tak streścił to zagadnienie:
Dziewiętnastowieczne wojny były utrzymywane w określonych granicach przez
tradycję i respektowały przepisy prawa międzynarodowego mówiące o tym, że
własność ludności cywilnej i działalność gospodarcza pozostają poza sferą działań
wojennych. Majątek ludności nie mógł być zajmowany albo konfiskowany i –
pomijając ograniczenia wynikające z warunków terytorialnych lub finansowych, które
jedno państwo mogło narzucić drugiemu – życie gospodarcze i kulturalne w
walczących państwach na ogół toczyło się tak jak za czasów pokoju. Wszystko to
zmieniło się w XX wieku. Podczas obu wojen światowych na listach towarów, których
nie wolno było przewozić przez granicę, umieszczono olbrzymie ilości artykułów, co
w połączeniu z jednostronnie ogłaszanymi przepisami prawa morskiego sprawiało, że
wszelka działalność handlowa stawała się bardzo ryzykowna, a wszelkie precedensy
traciły znaczenie. Pod koniec I wojny światowej z powodzeniem dążono do
ograniczenia odbudowy gospodarczej państw, które przegrały, i do zatrzymania
przejętej własności należącej do ludności cywilnej. W czasie II wojny światowej ten
sposób postępowania rozwinął się tak dalece, że prawo międzynarodowe przestało
istnieć. Rząd Niemiec już w latach poprzedzających wojnę kierował się w swojej
polityce konfiskaty teorią rasistowską, która nie miała żadnych podstaw w prawie
międzynarodowym ani w etyce chrześcijańskiej. Kiedy wybuchła wojna, to
pogwałcenie dobrych obyczajów w stosunkach międzynarodowych okazało się
zaraźliwe. Przywódcy Anglii i Ameryki rozpoczęli krucjatę w sferze słów i czynów, w
której nie istniały prawne ani terytorialne granice dla stosowania przemocy. Złamano
zasadę neutralności zarówno w teorii, jak i w praktyce. Nie tylko aktywa i interesy
wroga, lecz także aktywa i interesy dowolnych osób mogły być przejmowane i
wykorzystywane w sposób, który strony konfliktu uznały za korzystny dla siebie,
nawet jeśli majątek znajdował się na terenie kraju neutralnego. Aktywa i interesy
należące do państw neutralnych i ich obywateli, a znajdujące się na terytorium
państwa walczącego albo będące pod jego kontrolą, były właściwie traktowane z taką
samą bezwzględnością, jak te należące do przedstawicieli wrogich państw. W ten
sposób „wojna totalna” stała się wojną, od której żadna grupa ludności cywilnej nie
mogła uciec; w przyszłości odpowiednie wnioski miały z tego wyciągnąć „kraje
miłujące pokój”39.
HISTORIA I PRZYSZŁOŚĆ
Proces cywilizacyjny, uruchomiony przez indywidualne oszczędności, inwestycje oraz
akumulację trwałych dóbr konsumpcyjnych i kapitałowych – proces stopniowego obniżania
poziomu preferencji czasowych i ciągłego poszerzania zakresu i wydłużania horyzontu
czasowego indywidualnych zabezpieczeń – może zostać zakłócony przez działania
przestępcze. Każdemu wolno się jednak bronić przed przestępcami, toteż istnienie
przestępczości nie zmienia ogólnego kierunku procesu. Przestępczość powoduje tylko
zwiększenie wydatków na ochronę i zmniejszenie wydatków na inne cele.
Zmiana kierunku natomiast – doprowadzenie do zatrzymania się stopy preferencji czasowej
na tym samym poziomie lub nawet do jej podniesienia – może wystąpić tylko wtedy, gdy
naruszenie prawa własności jest zinstytucjonalizowane, to znaczy w sytuacji, kiedy mamy do
czynienia z rządem. Należy przyjąć, że wszystkie rodzaje rządu mają skłonność do
rozrastania się oraz do ekspansji terytorialnej (centralizacji politycznej), ale nie każdy rodzaj
39

Orton 1969, s. 251–252.
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rządu będzie w tych dążeniach równie skuteczny. Jeśli rząd jest prywatny (w ustroju
monarchistycznym), król ma motywację do tego, żeby we własnym interesie kierować się
dalekowzrocznością i umiarem w sferze opodatkowania i wojny. Proces cywilizacyjny będzie
systematycznie opóźniany, ale siły decywilizacyjne wyrastające z władzy monarchicznej będą
na ogół zbyt słabe na to, żeby przełamać przeciwstawną tendencję do obniżania się stóp
preferencji czasowej i wciąż powiększający się zakres rezerw poszczególnych ludzi. Tylko
jeśli rząd stanowi własność publiczną (w ustroju demokratyczno-republikańskim)
decywilizacyjny wpływ rządu może przybrać takie rozmiary, że proces cywilizacyjny
zostanie zahamowany lub nawet przybierze kierunek przeciwny, zamieniając się w proces
decywilizacyjny: konsumpcję kapitału, zawężanie horyzontów planowania i zabezpieczenia
oraz postępujące zdziecinnienie i brutalizację życia społecznego.
W świetle tych teoretycznych ustaleń można rekonstruować i rozumieć wiele wydarzeń z
historii nowożytnej Europy i Zachodu. W ciągu 150 lat – od wojny o niepodległość Stanów
Zjednoczonych i Rewolucji Francuskiej aż do czasów obecnych – Europa, a za jej
przykładem cały świat zachodni, przeszła epokową przemianę. We wszystkich krajach
monarchię i suwerennych królów zastąpił ustrój demokratyczno-republikański i suwerenny
„lud”40.
Pierwszy bezpośredni atak republikanizmu i idei powszechnej suwerenności na zasadę
monarchizmu został powstrzymany wraz z klęską militarną Napoleona i restauracją
Burbonów we Francji. Wydarzenia epoki napoleońskiej sprawiły, że republikanizm został
zdyskredytowany i nie cieszył się popularnością w XIX wieku. „Nadal uważano, że
republikanizm opierał się na przemocy – charakteryzował się wojowniczością w polityce
zagranicznej, niestabilnością w realizowaniu polityki, niechęcią do Kościoła i
socjalistycznym podejściem do zagadnień dotyczących własności i bogactwa jednostki, a
przynajmniej egalitaryzmem poglądów w tej dziedzinie”41. Mimo wszystko demokratycznorepublikański duch Rewolucji Francuskiej pozostawił po sobie trwały ślad. Od czasu
restauracji ustroju monarchicznego w 1815 roku do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku
we wszystkich krajach Europy udział społeczeństwa w polityce i we władzach
przedstawicielskich stale się zwiększał. Wszędzie poszerzano zakres praw obywatelskich, a
uprawnienia wybieranego w powszechnym głosowaniu parlamentu stawały się coraz
większe42.
Zasada rządu monarchicznego była coraz bardziej pozbawiona kośćca, lecz mimo to
pozostała dominującą do wybuchu niszczycielskiej I wojny światowej. Do tego czasu w
Europie istniały tylko dwie republiki: Szwajcaria i Francja. Zaledwie cztery lata później, po
tym jak USA przystąpiły do wojny i przesądziły o jej wyniku, wszystkie monarchie zniknęły,
a Europa zwróciła się ku demokratycznemu republikanizmowi. Przystąpienie do wojny USA
nadało jej nowego wymiaru. Z wojny mającej do 1917 roku charakter staroświeckiego sporu
terytorialnego przerodziła się w wojnę ideologiczną. USA powstały jako republika, a zawarta
w idei republikańskiej zasada demokracji zwyciężyła niewiele wcześniej w wyniku pokonania
i zniszczenia secesjonistycznych stanów Konfederacji przez centralistyczny rząd Unii. W
okresie I wojny światowej triumfalna ideologia ekspansjonistycznego demokratycznego
40

Na temat historycznej doniosłości tej przemiany i jej rewolucyjnego charakteru zob.: Ferrero 1969, zwł. s. 155
i n.; Ferrero 1944; Palmer i Colton 1992, zwł. rozdz. 14 i 18; a także: Bendix 1978.
Na temat intelektualnej debaty dotyczącej idei powszechnej suwerenności i powszechnego prawa udziału w
wyborach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, zob.: Halevy 1955, zwł. s. 120–150.
41

Palmer i Colton 1992, s. 606.

42

Na temat szczegółów tego procesu zob.: Flora 1983, rozdz. 3.
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republikanizmu znalazła swojego wyraziciela w osobie prezydenta USA Woodrowa Wilsona.
Za prezydentury Wilsona europejska wojna przekształciła się w misję ideologiczną, której
celem było wprowadzenie na całym świecie demokracji i uwolnienie go od władców
dynastycznych43. Pokonani Romanowowie, Hohenzollernowie i Habsburgowie musieli
abdykować lub złożyć urząd, a Rosja, Niemcy i Austria przekształciły się w demokratyczne
republiki, w których kobietom i mężczyznom przysługiwało prawo głosowania, a władza
należała do parlamentu. Również wszystkie powstałe na ziemiach pokonanych państw kraje –
Polska, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry i Czechosłowacja – przyjęły demokratyczną
konstytucję. Jedynym wyjątkiem była Jugosławia. Obalono monarchię w Turcji i w Grecji.
Nawet w tych krajach, w których monarchia przetrwała – w Wielkiej Brytanii, Włoszech,
Hiszpanii, Belgii, Holandii i w krajach skandynawskich – monarchowie nie mieli już żadnej
rzeczywistej władzy. Wszędzie wprowadzano powszechne prawa wyborcze, a cała władza
skupiała się w parlamencie i w rękach urzędników „publicznych”44. Rozpoczęła się nowa
epoka – era demokratycznego republikanizmu pod egidą dominującego rządu USA.
Z punktu widzenia teorii ekonomicznej koniec I wojny światowej można uznać za moment, w
którym prywatna własność rządu została całkowicie zastąpiona przez publiczną własność
rządu i w którym pojawiły się tendencje do podnoszenia poziomu społecznej stopy preferencji
czasowej, rozrastania się rządu oraz towarzyszące im procesy decywilizacyjne. Jak
wykazaliśmy szczegółowo powyżej, procesy te stanowiły osnowę wszystkich wydarzeń, które
rozgrywały się w XX wieku45. Od 1918 roku właściwie wszystkie zjawiska związane z
wysoką stopą preferencji czasowej zaczęły się nasilać: w sferze ustrojowej demokratyczny
republikanizm wykształcił komunizm (a wraz z nim niewolnictwo i wspierane przez rząd
masowe mordy nawet w okresie pokoju), faszyzm, narodowy socjalizm oraz najdłużej
utrzymującą się socjaldemokrację („liberalizm”)46. Przymusowa służba wojskowa stała się
regułą niemal na całym świecie. Wojny między państwami i wojny domowe wybuchały coraz
częściej i były coraz bardziej brutalne, a proces centralizacji politycznej posunął się dalej niż
kiedykolwiek wcześniej. W polityce wewnętrznej demokratyczny republikanizm doprowadził
do ciągłego wzrostu podatków, długów i do zwiększenia zatrudnienia w instytucjach
rządowych. Spowodował odejście od standardu złota, bezprzykładną inflację pieniądza
papierowego oraz zwiększenie protekcjonizmu i kontroli przemieszczania się. Nawet
najbardziej podstawowe pojęcia prawa uległy zniekształceniu z powodu zalewu przepisów i
regulacji. Jednocześnie w sferze dotyczącej życia społecznego uległy osłabieniu instytucje
małżeństwa i rodziny, liczba dzieci spadła, a wzrosła liczba rozwodów, związków
nieformalnych, rodziców wychowujących samotnie dzieci, osób samotnych i aborcji. Poziom
oszczędności zatrzymał się lub zaczął nawet spadać, mimo że dochody rosły. W porównaniu z
XIX wiekiem poziom wykształcenia elit politycznych i intelektualnych oraz jakość publicznej
edukacji spadły. Wzrosły: przestępczość, bezrobocie strukturalne, zależność od opieki
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Na temat zaangażowania USA w wojnę zob.: Fuller 1992, rozdz. 9; na temat roli W. Wilsona zob.: Rothbard
1989; Gottfried 1990.
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Warto zauważyć, że republika Szwajcarii, która jako pierwszy kraj wprowadziła (1848 r.) na dobre instytucję
powszechnego prawa głosowania dla mężczyzn powyżej dwudziestego roku życia, była ostatnim krajem, w
którym prawa te przyznano również kobietom (1971 r.).
45

Na temat rozwoju na całym świecie etatyzmu po I wojnie światowej zob.: Johnson 1983; o rozbudowie rządu
USA i o związku tego procesu z wojną zob.: Higgs 1987.
46

O tym, że historyczne korzenie tyranii (dosł.: samozwańczych rządów sprawowanych przez osoby, które
twierdzą, że używają władzy dla dobra ludu, zabiegając w ten sposób o poparcie) sowieckiego komunizmu,
faszyzmu i narodowego socjalizmu sięgają I wojny światowej oraz o „pierwotnym” charakterze komunizmu a
„wtórnym” pozostałych dwóch systemów można przeczytać w: Halevy 1965.
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społecznej, pasożytnictwo, niedbalstwo, lekkomyślność, chamstwo, i hedonizm; więcej jest
przypadków psychopatii.
Bieg historii wyznaczają ostatecznie idee – zarówno te prawdziwe, jak i te fałszywe.
Podobnie jak królowie nie mogli sprawować władzy, o ile opinia publiczna nie uznawała ich
rządów za uprawnione, tak utrzymanie władzy politycznej przez rządy demokratyczne zależy
od opinii publicznej. Jeśli więc mamy przeciwdziałać rozwojowi procesu decywilizacyjnego,
to musimy się skoncentrować na zmianie opinii publicznej. Jak kiedyś monarchię uważano za
uprawnioną, by następnie uznać ją za ustrój nienadający się do rozwiązania bieżącego
kryzysu społecznego, tak obecnie nie można wykluczyć, że idea rządów demokratycznych
zostanie kiedyś uznana za nieuprawnioną i nie do pomyślenia w sensie politycznym. Taka
delegitymizacja demokracji jest koniecznym warunkiem uniknięcia ostatecznej katastrofy
społecznej. To nie rząd (monarchiczny lub demokratyczny) jest źródłem cywilizacji
człowieka i pokoju społecznego, lecz własność prywatna oraz poszanowanie i obrona prawa
własności prywatnej, swobody umów i odpowiedzialności osobistej.
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2. O monarchii, demokracji i pojęciu ładu naturalnego
3. O monarchii, demokracji, opinii publicznej i delegitymizacji
4. O demokracji, redystrybucji i destrukcji własności
Wyobraźmy sobie rząd światowy wybrany demokratycznie w równych i przeprowadzonych
na globalną skalę wyborach. Jaki byłby wynik głosowania? Najprawdopodobniej zostałby
wybrany rząd koalicji chińsko-indyjskiej. A jakie kroki zostałyby podjęte przez nowy rząd w
celu zapewnienia sobie reelekcji? Rząd ów uznałby zapewne, że tak zwany „Zachód”
dysponuje zdecydowanie za dużym majątkiem, zaś reszta świata, w szczególności Chiny i
Indie, zdecydowanie za małym, i że w związku z tym konieczna będzie jakaś redystrybucja1.
Albo wyobraźmy sobie na przykład, że w naszym kraju prawo do głosowania zostałoby
przyznane siedmiolatkom. Chociaż rząd pewnie nie składałby się z dzieci, to jednak jego
polityka niemal na pewno wychodziłaby na przeciw „uzasadnionym potrzebom” maluchów
obejmującym „odpowiedni” i „równy” dostęp do frytek, lemoniady i gier wideo2.
Po tych „eksperymentach myślowych” nie powinno być już żadnych wątpliwości co do
konsekwencji, jakie pociągnął za sobą proces demokratyzacji, który rozpoczął się w Europie i
USA w drugiej połowie XIX wieku, a w pełni rozwinął się po I wojnie światowej.
Sukcesywne zwiększanie zasięgu prawa wyborczego i ostateczne ustalenie powszechnego
prawa wyborczego przysługującego wszystkim dorosłym obywatelom doprowadziło w skali
jednego kraju do tego, do czego światowy rząd demokratyczny doprowadziłby w skali globu
– do uruchomienia procesu permanentnej redystrybucji majątku i dochodu3.

1

Łączna populacja Chin i Indii wynosi około 2,2 miliarda (przy obecnej liczbie mieszkańców świata około 6
miliardów). Dla porównania liczba mieszkańców Europy Zachodniej i Ameryki Północnej wynosi razem około
700 milionów.

2

W połowie XIX w. średnia długość życia w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej wynosiła około 40 lat. W
okresie tym prawa wyborcze – oprócz tego, że przysługiwały wyłącznie mężczyznom – ograniczone też były
wysokim cenzusem majątkowym i granicą wieku wynoszącą zazwyczaj 25 lat (w niektórych państwach – jak
Wielka Brytania i Szwecja – próg ten wynosił jedynie 21 lat, a w innych z kolei – na przykład Francji i Danii –
wynosił aż 30 lat). Obecnie, w czasach gdy średnia długość życia w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej
wzrosła do ponad 70 lat, prawo wyborcze wszędzie przysługuje już zarówno mężczyznom, jak i kobietom,
wszelkie wymogi majątkowe zostały zniesione, a cenzus wieku został obniżony do 18 lat. Gdyby miały zostać
utrzymane pierwotne kryteria „dorosłości”, to minimalny wiek uprawniający do udziału w głosowaniu powinien
wzrosnąć z poziomu średnio 25 do 50 lat!
3

Tendencję tę ilustruje w ogólnych zarysach związek pomiędzy sukcesywną ekspansją elektoratu na przełomie
XIX i XX w. a ogólną liczbą głosów oddanych na partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne (oraz
odpowiadającą temu utratę znaczenia partii liberalnych). Wystarczy tu wymienić kilka przykładów. 1) Niemcy:
w latach 1871, 1903 i 1919 całkowita liczba oddanych głosów wynosiła odpowiednio 4,1, 9,5 oraz 30,5
milionów; odsetek głosów oddanych na socjalistów to odpowiednio 3%, 32% i 46%; procent poparcia partii
liberalnych wynosił natomiast odpowiednio 46, 22 i 23. 2) Włochy: w latach 1895, 1913, 1919 całkowita liczba
głosów wynosiła odpowiednio 1,3, 5,1 i 5,8 milionów; poparcie dla partii socjalistycznych wynosiło
odpowiednio 7%, 18% i 32%; procent głosów oddanych na partie liberalne wynosił odpowiednio 80, 56, 35. 3)
Wielka Brytania: w latach 1906 i 1918 całkowita liczba głosów wynosiła odpowiednio 7,3 i 21,4 milionów;
poparcie dla socjalistów wynosiło odpowiednio 5% i 21%; poparcie dla liberałów wynosiło odpowiednio 49% i
25%. 4) Szwecja: w latach 1905, 1911 i 1921 całkowita liczba oddanych głosów wynosiła odpowiednio: 0,2, 0,6
i 1,7 miliona; odsetek głosów oddanych na socjalistów wynosił odpowiednio 9%, 28% i 36%; poparcie dla
liberałów wynosiło odpowiednio 45%, 40% i 19%. 5) Holandia: w latach 1888, 1905 i 1922 całkowita liczba
oddanych głosów wynosiła odpowiednio 0,3, 0,8 i 3,3 miliona; poparcie dla socjalistów wynosiło odpowiednio
3, 17 i 27 procent; odsetek głosów oddanych na liberałów wynosił odpowiednio 40%, 28% i 9%.
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Zasada równości w wyborach (one-man-one-vote) połączona z wolnym dostępem do
stanowisk w demokratycznym rządzie oznacza, że każda osoba wraz ze swą osobistą
własnością znajduje się w zasięgu chciwej ręki reszty społeczeństwa, rodzi się więc tzw.
tragedia wspólnoty4. Można się spodziewać, że większość złożona z „niemających” będzie
bezwzględnie dążyć do wzbogacenia się kosztem mniejszości „mających”. Nie należy przez
to rozumieć, że będzie tylko jedna klasa „mających” i „niemających”, a redystrybucja
majątku będzie się odbywać równomiernie od bogatych do biednych. Wręcz przeciwnie, o ile
redystrybucja pomiędzy biednymi i bogatymi zawsze będzie odgrywać znaczną rolę, o tyle z
socjologicznego punktu widzenia błędem byłoby przypuszczenie, jakoby miała to być jedyna
czy nawet dominująca forma redystrybucji5. W końcu ci „permanentnie” bogaci i
„permanentnie” biedni są zazwyczaj bogaci i biedni z jakiegoś powodu. Bogatych cechuje na
ogół to, że są zmyślni i pracowici, zaś biedni są z reguły nierozgarnięci, leniwi albo i jedno, i
drugie6. Jest niezwykle mało prawdopodobne, aby ludziom mało zdolnym, nawet tworzącym
większość w społeczeństwie, udawało się systematycznie przechytrzyć i wzbogacić się
kosztem mniejszości złożonej z jednostek bystrych i energicznych. Redystrybucja dokonywać
się będzie raczej wewnątrz tej zasobniejszej grupy, a często to właśnie ci lepiej sytuowani
będą pozyskiwać pieniądze od tych, którym powodzi się gorzej. Weźmy, na przykład, niemal
uniwersalną praktykę oferowania „darmowego” wyższego wykształcenia. W tej sytuacji to
klasa robotnicza, której dzieci rzadko uczęszczają na uniwersytety, płacąc podatki, finansuje
wykształcenie dzieci klasy średniej7. Należy się ponadto spodziewać, że powstanie wiele
rywalizujących ze sobą grup i koalicji usiłujących wzbogacić się kosztem pozostałych
obywateli. Będą różne, zmienne kryteria określające, co czyni daną osobę „mającym” (a więc
zasługującym na złupienie) i „niemającym” (zasługującym na udział w łupie). Ludzie będą
jednocześnie członkami różnych grup „mających” lub „niemających”, tracąc z powodu swej

4

Dylemat wspólnych zasobów odnosi się do nadmiernej eksploatacji, zużycia i zniszczenia zasobów
znajdujących się we wspólnym posiadaniu (dóbr publicznych). Zob.: Hardin i Baden 1977.

5

Zob. na ten temat: Pechman 1969; Rothbard 2004, s. 206–212.

6

Zob. na ten temat: Banfield 1974, zwł. rozdz. 3. Jak wyjaśnia Banfield, ubóstwo jest zazwyczaj jedynie fazą
przejściową, pojawiającą się na początku pracy zawodowej. „Permanentne” ubóstwo jest z kolei wynikiem
szczególnych wartości kulturowych i nastawienia: krótkowzroczności lub – mówiąc językiem ekonomicznym –
wysokiej stopy preferencji czasowej (silnie skorelowanej z niską inteligencją – obie cechy wydają się mieć
podłoże genetyczne). O ile osoby z tej pierwszej grupy – tymczasowo biedne, lecz pnące się w górę – cechuje
dalekowzroczność, samodyscyplina i gotowość zrezygnowania z teraźniejszego wynagrodzenia w imię lepszej
przyszłości, o tyle osoby z drugiej grupy – permanentnie biedne – charakteryzują się krótkowzrocznością i
hedonizmem. Jak pisze Banfield:
„Jeśli [członek tej ostatniej grupy] ma jakąkolwiek świadomość przyszłości, to dotyczy ona czegoś
stałego, nieuchronnego, znajdującego się poza jego kontrolą: rzeczy przytrafiają mu się bez jego
wpływu. Jego zachowaniem rządzi impuls, czy to dlatego, że nie potrafi poświęcić teraźniejszej
gratyfikacji na rzecz przyszłej, czy też dlatego, że po prostu przyszłość nie jawi się w jego myśleniu.
Jest zatem radykalnie niezapobiegliwy (…). Pracuje tylko tyle, ile musi, by utrzymać się przy życiu, i
zmienia kolejne niewymagające żadnych kwalifikacji zajęcia, nie interesując się własną pracą. (...)
Niedbale obchodzi się z posiadanymi przez siebie rzeczami (…) i nawet gdy są prawie nowe, z reguły
leżą zepsute, czekając na drobne naprawy. Jego ciało jest również rzeczą „do używania, lecz nie do
naprawiania” (s. 61-62).
7

Zob. na ten temat tekst Armena Alchiana Economic and Social Impact of Free Tuition, w: Alchian 1977; por.
także Rothbard 2004, rozdz. 7. Innym przykładem tego rodzaju redystrybucji są subsydia rolnicze, z których
korzystają przede wszystkim najwięksi i najbogatsi rolnicy, albo płace minimalne, na których zyskują przede
wszystkim lepiej opłacani, wykwalifikowani (i zrzeszeni w związkach) pracownicy, no i oczywiście wszystkie
formy „ochrony interesów” (cła ochronne itp.), które przynoszą korzyść majętnym właścicielom korporacji
kosztem całej rzeszy relatywnie biednych konsumentów.
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przynależności do jednej z grup i zyskując na przynależności do innej, przy czym jedni
skorzystają na tej redystrybucji, a inni stracą.
Zrozumienie, że demokracja jest aparatem powszechnej redystrybucji majątku i dochodu oraz
przyswojenie sobie jednej z najbardziej podstawowych zasad ekonomii mówiącej, że
ostatecznie zawsze dostaje się więcej tego, co akurat jest subsydiowane, stanowi klucz do
uchwycenia specyfiki obecnych czasów8.
Wszelka redystrybucja, niezależnie od kryteriów, na jakich się opiera, polega na „zabieraniu”
pierwotnym właścicielom lub producentom („mającym” coś) i „dawaniu” tym, którzy
właścicielami ani producentami nie są („niemającym” czegoś). Motywacja do tego, aby być
pierwotnym właścicielem lub producentem danego zasobu zostaje więc osłabiona, tym
samym zwiększając motywację, by nie być ani pierwotnym właścicielem, ani producentem.
Toteż rezultatem subsydiowania biedy będzie większa liczba biednych ludzi. Subsydiowanie
ludzi dlatego, że są bezrobotni, zwiększy liczbę bezrobotnych. Wspieranie samotnych matek z
funduszy podatkowych zwiększy ilość samotnych matek, dzieci pozamałżeńskich i
rozwodów9. Zakazując pracy nieletnim, przenosi się dochód od rodzin z dziećmi do osób
bezdzietnych (w wyniku prawnych ograniczeń podaży pracy wzrosną płace), co przyczyni się
do spadku wskaźnika urodzeń. Jednocześnie subsydiowanie edukacji dzieci przynosi
odwrotny skutek. Dochód wędruje od osób bezdzietnych i mających niewiele dzieci do rodzin
wielodzietnych, w rezultacie czego liczba urodzeń w tych rodzinach wzrośnie. Wówczas
jednak „wartość” dzieci ponownie się obniży i przyrost naturalny spadnie w wyniku tak
zwanego systemu opieki społecznej, który poprzez subsydiowanie emerytów (ludzi starszych)
z podatków nałożonych na dochód obecnie zarabiających (ludzi młodych) doprowadzi do
osłabienia instytucji rodziny – międzypokoleniowej więzi dziadków, rodziców i dzieci.
Ludzie w podeszłym wieku, którzy nie zadbali zawczasu o dostatek w jesieni życia, nie
muszą już polegać na wsparciu własnych dzieci, z kolei ludzie młodzi (z na ogół mniejszym
majątkiem) muszą wspierać starszych (dysponujących z reguły większym majątkiem), a nie
na odwrót jak miałoby to miejsce w rodzinie. Zmniejszy się troska rodziców o dzieci i dzieci
o rodziców, nastąpią rozłamy rodzinne, zwiększy się ilość rodzin dysfunkcjonalnych,
zmniejszy się zapobiegliwość i dalekowzroczność – spadnie stopa oszczędności i akumulacji
kapitału – a wzrośnie konsumpcja10.
W wyniku subsydiowania symulantów, ludzi znerwicowanych, lekkomyślnych, alkoholików,
narkomanów, zarażonych AIDS i wszystkich fizycznie i mentalnie wodzonych na pokuszenie
przez system obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, zwiększy się ilość ludzi chorych,
symulujących, znerwicowanych, nieostrożnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
cierpiących na AIDS i upośledzenie umysłowe czy fizyczne11. Zmuszanie ludzi
8

Na temat ekonomii redystrybucji zob.: Mises 1981, w szczególności rozdz. 34; Rothbard 1977, s. 169 i n.;
Rothbard 2004, rozdz. 8.
9

Dokładniejszą empiryczną analizę tego i wielu podobnych zjawisk można znaleźć w: Murray 2001.

10

Na temat wpływu ubezpieczeń społecznych, przymusowego szkolnictwa i zakazu pracy nieletnich na
postępujący rozkład rodziny zob.: Carlson 1991 oraz Christensen 1992.

11

Jedną z pierwszych, najgłębszych i najbardziej dalekowzrocznych analiz tego zjawiska można znaleźć w:
Mises 1981. Już na początku lat dwudziestych Mises tymi słowami opisał efekty ubezpieczeń społecznych:
Osłabiając lub całkowicie niszcząc wolę bycia zdrowym i zdolnym do pracy, ubezpieczenie społeczne
powoduje zły stan zdrowia i niemożność pracy; wykształca także nawyk narzekania (…). W skrócie,
jest instytucją, która zachęca do chorowania, by nie powiedzieć ulegania wypadkom, i znacznie
pogłębia fizyczne i psychiczne skutki wszelkich wypadków i chorób. Jako instytucja społeczna czyni
naród chorym na ciele i umyśle, a w najlepszym przypadku prowadzi do zwielokrotnienia, przedłużenia
i zintensyfikowania złego stanu zdrowia (s. 432).
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praworządnych i ofiary przestępstw do płacenia za pobyt kryminalistów w więzieniu (zamiast
do zrekompensowania strat swoim ofiarom i spłacenia kosztów własnego ujęcia i więzienia),
prowadzi do wzrostu przestępczości12. Zmuszanie biznesmenów przez tzw. akcję afirmacyjną
(affirmative action) do zatrudniania większej liczby kobiet, homoseksualistów, czarnych i
innych „mniejszości”, niż by chcieli, prowadzi do zmniejszenia liczby pracodawców i
zmniejszenia zatrudnienia mężczyzn, heteroseksualistów i białych13. Zmuszanie prywatnych
właścicieli ziemi do subsydiowania („ochrony”) „zagrożonych gatunków” znajdujących się na
ich terenie poprzez prawa ochrony środowiska, prowadzi do zwiększenia liczebności i
polepszenia sytuacji zwierząt kosztem ludzi14.
Najważniejsze jest jednak to, że zmuszanie właścicieli prywatnych lub producentów
rynkowych do subsydiowania „polityków”, „partii politycznych” i „urzędników
państwowych” (politycy i pracownicy rządu nie płacą podatków, ale są opłacani z
podatków)15 skutkuje obniżeniem poziomu akumulacji kapitału, spadkiem produktywności i
liczby producentów, oraz coraz większym marnotrawstwem i pasożytnictwem.
Przedsiębiorcy (kapitaliści) i podlegli im pracownicy nie mogą zarobić inaczej jak produkując
dobra, które zostaną sprzedane na rynku. Transakcje dokonywane są na rynku dobrowolnie, a
kupując dane dobro konsumenci ujawniają, że wolą to właśnie dobro lub usługę niż sumę
pieniędzy, którą muszą za nie zapłacić. Rzecz ma się zupełnie inaczej w przypadku
polityków, partii i urzędników państwowych, którzy nie wytwarzają niczego, co byłoby
Mises dociera ponadto do sedna i tłumaczy, dlaczego ubezpieczenie przed większością zagrożeń zdrowotnych i
wypadków losowych, a w szczególności od bezrobocia, jest ekonomicznie niemożliwe:
Wartość ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych jest trudna do ustalenia z tego względu, że
ubezpieczana osoba może sama doprowadzić, lub przynajmniej zwiększyć prawdopodobieństwo,
zajścia zjawiska, przed którym się ubezpiecza. Jednak w przypadku ubezpieczenia od bezrobocia stan,
przed którego zajściem się ubezpiecza nie może mieć miejsca, chyba że będą tego chcieli sami
ubezpieczeni. (…) Bezrobocie jest problemem płacy, nie pracy. Ubezpieczenie przed bezrobociem jest
dokładnie tak samo niemożliwe jak ubezpieczenie przed, powiedzmy, niesprzedawalnością towarów.
(…) Ubezpieczenie przed bezrobociem to z całą pewnością błędne określenie. Tego rodzaju
ubezpieczenie nie może mieć żadnej podstawy statystycznej (s. 439).
Na temat logiki ryzyka i ubezpieczenia zob. także: Mises 1999, rozdz. 6; na temat dysgenicznych efektów
„ubezpieczeń” społecznych zob.: Itzkoff 1992; Iztkoff 1994.
12

Na temat przestępczości i karania zob.: Rothbard 1998, rozdz. 13; Barnett i Hagel 1977; Bidinotto 1994.

13

Na temat prawnej i ekonomicznej strony działań pozytywnych i dyskryminacji zob.: Epstein 1992 oraz Block i
Walker 1982.

14

Na temat kwestii związanych z ochroną środowiska zob. esej: Rothbard 2000d; zob. także: Rothbard 1977, s.
63–70; Rothbard 1997d; Rockwell 1993.

15

Zob. na ten temat: Rothbard 1977, rozdz. 2 oraz s. 84 i n. Aby zrozumieć tę ważną prawdę, wystarczy zadać
sobie pytanie, co by się stało, gdyby zniesiono wszystkie podatki. Czy oznaczałoby to na przykład, że dochody
wszystkich obywateli wzrosłyby z netto do brutto (z poziomu opodatkowanego do nieopodatkowanego)?
Odpowiedź brzmi oczywiście: nie. Coś przecież dzieje się z opodatkowanymi pieniędzmi. Są one używane, na
przykład, dla wypłacenia pensji urzędników państwowych. Ich pensje nie mogłyby wzrosnąć po zniesieniu
opodatkowania, lecz spadłyby do zera, co ewidentnie pokazuje, że nie płacą oni podatków. Jak wyjaśnia to
Rothbard: „Jeśli biurokrata otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5000 dolarów rocznie, a 1000 płaci rocznie
państwu w formie podatków, to wynika z tego jasno, że otrzymuje on 4000 dolarów i w ogóle nie płaci
podatków. Przywódcy państw wybrali po prostu skomplikowaną i zwodniczą procedurę księgową po to, żeby
stworzyć wrażenie, że oni również płacą podatki, tak jak wszyscy pozostali ludzie osiągający takie dochody”
(ibid., s. 278, także s. 142). Gdy to zrozumiemy, natychmiast stanie się oczywiste, dlaczego pewne grupy
społeczne, jak nauczyciele i profesorowie uniwersyteccy, niemal zawsze i jednomyślnie popierają podwyżki
podatków. Po prostu nie oznacza to dla nich przyjęcia większego ciężaru na własne plecy, a raczej perspektywę
wzrostu ich własnych dochodów finansowanych z podatków. Na temat płacących podatki i konsumujących je
zob. także: Calhoun 1953, s. 16–18.
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kupowane lub sprzedawane na rynku. Nikt nie kupuje wytwarzanych przez rząd „dóbr” czy
„usług”. Choć są one produkowane i choć produkcja ta wiąże się z kosztami, to nie są one ani
sprzedawane, ani kupowane. Z jednej strony wynika z tego, że nie sposób określić ich
wartości i sprawdzić, czy usprawiedliwia ona poniesione koszty. Jako że nikt ich nie kupuje,
to tym samym nikt nie okazuje, że uznaje państwowe dobra i usługi za warte poniesionych
przy ich produkcji kosztów, co więcej, nie wiadomo, czy w ogóle ktokolwiek przypisuje im
jakąkolwiek wartość. Z punktu widzenia teorii ekonomii zakładanie, jak czyni się to zawsze
w rachunkach dochodu narodowego, że państwowe dobra i usługi są warte tyle, ile trzeba
zapłacić za ich produkcję, a następnie dodawanie tej wartości do „normalnej” wartości dóbr i
usług wyprodukowanych prywatnie, by otrzymać produkt krajowy (narodowy) brutto, jest
więc zupełnie nieuprawnione. Równie dobrze można by przyjąć, że wytwarzane przez rząd
dobra i usługi są zupełnie bezwartościowe, albo na przykład, że w ogóle nie są „dobrami”, ale
jednostkami „zła”, wobec czego wydatki na polityków i urzędników państwowych powinny
być odejmowane od całkowitej wartości dóbr i usług wytworzonych w sektorze prywatnym.
Takie przypuszczenie byłoby w gruncie rzeczy znacznie bardziej uzasadnione. Jednocześnie
subsydiowanie polityków i urzędników państwowych jest wspieraniem „produkcji”
niemającej na celu dobra potencjalnych konsumentów, tylko samych „producentów”, czyli
polityków i urzędników. Ich dochód nie zależy od tego, czy i w jakim stopniu zaspokajają
potrzeby konsumentów. Efektem ekspansji sektora „publicznego” będzie zatem rosnące
lenistwo, niedbalstwo, niekompetencja, bezproduktywność, nadużycia, marnotrawstwo, a
nawet zniszczenia. Jednocześnie będzie coraz więcej arogancji, demagogii i kłamstw
(„pracujemy dla dobra ogólnego”)16.
Po nieco mniej niż stu latach demokracji i redystrybucji wystąpiły wszystkie przewidywalne
rezultaty. „Rezerwa” odziedziczona po przodkach najwyraźniej się wyczerpała. Przez ostatnie
kilkadziesiąt lat (od przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych) poziom życia ludzi na
Zachodzie pozostawał w stagnacji lub nawet obniżał się17. Dług „publiczny” oraz koszty
funkcjonującego systemu ubezpieczeń społecznych i opieki medycznej powodowały, że
realna stała się groźba załamania gospodarczego18. Jednocześnie rozprzestrzeniły się niemal
wszystkie formy niepożądanych społecznie zachowań – bezrobocie, uzależnienie od zasiłków,
niedbalstwo, lekkomyślność, nieuprzejmość, psychopatia, hedonizm i przestępczość, zaś ilość
konfliktów i konfliktów społecznych osiągnęła z czasem bardzo niebezpieczny poziom19.
Jeśli obecne trendy nie zmienią się, to można spokojnie przypuszczać, że zachodnie państwo
opiekuńcze (socjaldemokracja) upadnie tak samo, jak upadł wschodni (rosyjski) socjalizm w
końcu lat osiemdziesiątych.
Załamanie gospodarcze nie musi jednak oznaczać automatycznej poprawy sytuacji. Sprawy
mogą przybrać jeszcze gorszy obrót. Oprócz kryzysu potrzebne są jeszcze idee – poprawne
koncepcje – oraz ludzie zdolni je pojąć i wcielić w życie, gdy tylko nadarzy się sposobność.
Ostatecznie bowiem, o biegu historii decydują idee, czy to prawdziwe, czy fałszywe, i
zainspirowani nimi ludzie doprowadzający do ich realizacji. Obecny chaos jest również
16

Na temat fundamentalnych błędów zawartych w standardowej metodologii rachunkowości narodowej i
konstruktywnej alternatywy dla nich zob.: Rothbard 1975, s. 297–304 oraz Rothbard 1977, s. 199–202.
17

Zob. na ten temat pouczającą analizę wykorzystującą metodę Rothbarda do alternatywnego oszacowania
dochodu narodowego przeprowadzoną w Batemarco 1987.

18

Por. przegląd powyższych idei w eseju Victorii Curzon Price, The Mature Welfare State: Can It Be
Reformed?, [w:] Karlson 1995, zwł. s. 15-19.

19

Dla przykładu w USA w latach 1960–1990 podwoiła się liczba morderstw, czterokrotnie wzrosła liczba
gwałtów, pięciokrotnie zwiększyła się ilość rabunków, zaś prawdopodobieństwo, że zostanie się ofiarą napadu
wzrosło o 700%. Zob. na ten temat: Itzkoff 1994; McGrath 1994.
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rezultatem przyjęcia pewnych idei – powszechnej akceptacji społecznej zasad
demokratycznych. Jak długo utrzymywać się będzie owo poparcie, tak długo również będzie
nam groziła katastrofa, a nadzieja na polepszenie sytuacji po jej nadejściu będzie płonna. Jeśli
jednak zdemaskuje się demokrację jako koncepcję fałszywą i niebezpieczną – a przekonania
mogą się przecież zmienić w zasadzie natychmiast – katastrofy będzie można uniknąć.
Głównym zadaniem tych, którzy chcieliby odwrócić bieg wydarzeń i zapobiec całkowitej
zapaści cywilizacyjnej, jest „delegitymizacja” idei demokracji jako źródła obecnego stanu
postępującej „decywilizacji”. W tym celu powinno się przede wszystkim wykazać, że próżno
szukać licznych obrońców demokracji w historii myśli politycznej. Gardzili nią niemal
wszyscy ważniejsi myśliciele. Nawet Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych,
uważanych dziś za wzór demokracji, byli jej zdecydowanie przeciwni. Wszyscy twierdzili, że
demokracja jest niczym innym, jak rządami mafii i byli raczej orędownikami arystokratycznej
republiki, siebie samych uważając przy tym za „naturalną arystokrację” 20. Co więcej, nawet
wśród nielicznych obrońców demokracji na gruncie teoretycznym, jak na przykład Rousseau,
trudno znaleźć kogokolwiek, kto broniłby demokracji jako systemu mogącego obowiązywać
w warunkach innych niż bardzo małe społeczności (jak wsie i miasteczka). Istotnie w małych
społecznościach, gdzie wszyscy znają się nawzajem osobiście, większość ludzi zmuszona jest
uznać, że status „mających” jest zazwyczaj wynikiem ich nadzwyczajnych osiągnięć
osobistych, zaś pozycja „niemających” daje się z reguły wyjaśnić ich słabościami i niższością.
W tych warunkach próba złupienia i przywłaszczenia sobie cudzej własności nie ujdzie tak
łatwo na sucho. Z kolei na dużej przestrzeni, na której mieszkają miliony lub nawet setki
milionów ludzi, gdzie potencjalni łupieżcy nie znają swoich ofiar i vice versa, pragnienie
wzbogacenia się cudzym kosztem nie napotyka żadnych lub prawie żadnych przeszkód21.

20

Zob. na ten temat: Kuehnelt-Leddihn 1990, zwł. rozdz. 6. Spośród amerykańskich Ojców Założycieli
Aleksander Hamilton był monarchistą, podobnie silne ciągoty monarchistyczne miał też Gubernator Pensylwanii
Robert Morris. George Washington wyraził swą głęboką niechęć wobec demokracji w liście z 30 września 1798
r. do Jamesa McHenry’ego. John Adams był przekonany, że podobnie jak na każdym polu zboża wykształcają
się kłosy większe i mniejsze, tak w każdej społeczności wykształcić się musi arystokracja. W liście do Johna
Taylora przekonywał, podobnie jak Platon i Arystoteles, że demokracja ostatecznie musiałaby się przerodzić w
despotyzm, zaś w liście do Jeffersona stwierdził, że „demokracja będzie wszystkim zazdrościć, ze wszystkimi
walczyć, usiłować wszystko zniszczyć, a gdy przypadkiem uda jej się być górą przez jakiś czas, będzie mściwa,
krwawa i okrutna”. James Madison w liście do Jareda Parksa narzekał na trudność „ochrony praw własności w
obliczu ducha demokracji”. A nawet Thomas Jefferson, prawdopodobnie najbardziej „demokratyczny” ze
wszystkich Ojców Założycieli, przyznał w liście do Johna Adamsa, że uważa
(...) naturalną arystokrację (…) za najcenniejszy dar natury wzbogacający rady, powiernictwa i rządy
społeczeństwa. I faktycznie byłoby niespójnością stworzenie ludzi do życia w społeczeństwie i
niezapewnienie im cnót i mądrości potrzebnych do zadbania o problemy społeczności. Czyż nie można
by powiedzieć, że najlepszym rządem byłby ten, który najskuteczniej zapewnia czystą selekcję owych
naturalnych aristoi na stanowiska rządowe?
Najtrafniejszym wyrazem ogólnego nastawienia Ojców Założycieli są słowa Randolpha Roanoke’a: „Jestem
arystokratą: kocham wolność i nienawidzę równości”.
21

Umowa Społeczna Rousseau z 1762 r. miała być teoretycznym komentarzem na temat sytuacji politycznej w
jego rodzinnej Genewie, wówczas niepodległym państwie-mieście liczącym nieco mniej niż 30000
mieszkańców, w praktyce rządzonym przez dziedziczną oligarchię składającą się z głów wiodących genewskich
rodów arystokratycznych, zasiadających w Małej Radzie i Radzie Dwustu. Apel Rousseau do „ludu” i
„powszechnej suwerenności” miał być atakiem na ową oligarchię, ale w żadnym razie nie obroną bezpośredniej
demokracji czy powszechnego udziału w życiu politycznym, jak zwykło się dzisiaj uważać. Pisząc o
„suwerennym ludzie”, Rousseau miał raczej na myśli innych członków ciała politycznego, Wielkiej Rady,
liczącej 1500 członków i składającej się oprócz wyższej szlachty także z niższych warstw dziedzicznej
arystokracji.
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Należy jednak przede wszystkim stale uświadamiać ludziom, że demokracja jest nie tylko
niemoralna, ale i nieefektywna ekonomicznie. Jeśli chodzi o moralność, to trzeba stale
przypominać, że zgodnie z regułami demokracji A i B mogą połączyć siły i okraść C, C do
spółki z A może obrabować B, zaś B i C mogą z kolei układać się przeciwko A itd. Nie ma to
oczywiście nic wspólnego ze sprawiedliwością, lecz po prostu urąga przyzwoitości.
Demokraci więc zamiast cieszyć się powszechnym poważaniem powinni być traktowani z
jawną pogardą i ośmieszani jako moralni hochsztaplerzy22. Jeśli chodzi o gospodarczą stronę
demokracji, należy nieustannie z naciskiem podkreślać, że to nie demokracja, ale własność
prywatna, produkcja i dobrowolna wymiana są ostatecznym źródłem ludzkiej cywilizacji i
dobrobytu. Trzeba wbrew rozpowszechnionym mitom przekonywać, iż bankructwo
rosyjskiego socjalizmu nie miało nic wspólnego z brakiem demokracji w systemie.
Problemem socjalizmu nie był sposób wyboru polityków, ale sama polityka i upolitycznienie
procesu decyzyjnego. Zamiast powierzyć każdemu prywatnemu producentowi samodzielne
podejmowanie decyzji odnośnie zagospodarowania konkretnych zasobów – jak ma to miejsce
w ładzie opartym na własności prywatnej i swobodzie umów – w systemie całościowo lub
częściowo znacjonalizowanych środków produkcji każda decyzja wymaga zgody kogoś
innego. Dla producenta nie ma żadnego znaczenia, jak wybierani są ci, udzielający zgody na
poszczególne przedsięwzięcia, liczy się dla niego to, że o taką zgodę w ogóle musi zabiegać.
Dopóki ten stan będzie się utrzymywał, dopóty motywacja do produkowania czegokolwiek
będzie maleć i nastąpi relatywne zubożenie. Własność prywatna jest tak samo nie do
pogodzenia z demokracją, jak z jakimkolwiek innym systemem23. Sprawiedliwość i
wydajność ekonomiczna zamiast demokracji potrzebują raczej społeczeństwa opartego w
pełni, bez żadnych ograniczeń na poszanowaniu własności prywatnej – potrzebują „anarchii
produkcji”, w której nikt nikim nie rządzi, a relacje wszystkich producentów są dobrowolne,
więc i korzystne dla ogółu24.

22

Na szczęście, mimo nieustającego zalewu propagandy rządowej szerzonej przez finansowanych i
kontrolowanych przez państwo nauczycieli (twierdzących np. że „demokracja oznacza samorządność”) oraz
sławnych noblistów, jak np. Jamesa Buchanana i jego szkołę wyboru publicznego (głoszących, że „rządy są
instytucjami dobrowolnymi, takimi jak firmy” – zob.: Buchanan i Tullock 1962, s. 19), zarówno pośród kadry
akademickiej, jak i w samym społeczeństwie, uchowali się jeszcze ludzie na tyle rozsądni, aby z dezaprobatą
odnieść się do takich pomysłów. Jeśli chodzi o środowiska akademickie, to wybitny ekonomista, Joseph A.
Schumpeter zauważył odnośnie pomysłów, takich jak prezentowane przez Buchanana, iż „teoria, która
interpretuje podatki analogicznie do składek klubowych albo zakupu usług, powiedzmy, lekarza, dowodzi tylko,
jak bardzo ta część nauk społecznych oddaliła się od naukowych nawyków myślenia.” (Schumpeter 1995, s.
248). Jeśli zaś chodzi o ogół społeczeństwa, pociechą mogą być słowa wielkiego amerykańskiego dziennikarza i
pisarza, H.L. Menckena, który napisał kiedyś:
Przeciętny człowiek, bez względu na wszystkie swoje wady, dostrzega przynajmniej, że rząd jest czymś
istniejącym poza nim i poza większością jego współobywateli – że jest oddzielną, niezależną i wrogą
siłą, tylko częściowo znajdującą się pod jego kontrolą i zdolną wyrządzić mu wielkie szkody (…). Czyż
nic nie znaczy fakt, że wszędzie rabowanie państwa jest uważane za występek o mniejszym ciężarze niż
złupienie prywatnego obywatela czy nawet korporacji? (…) Gdy okradany jest zwykły obywatel,
poczciwy człowiek pozbawiany jest owoców swojej pracy i zapobiegliwości; kiedy natomiast okradane
jest państwo, w najgorszym wypadku kilku łobuzów i wałkoni pozbawionych zostanie pieniędzy,
którymi zwykli szafować. Nikomu jednak nie przyjdzie do głowy, że pieniądze te były przez nich
zarobione – większości rozsądnych ludzi wydałoby się to niedorzeczne. Są oni po prostu łajdakami,
którym zupełnym przypadkiem litera prawa w dość podejrzany sposób pozwala sięgać po majątek
współobywateli. Gdy łup ten z czyjejś inicjatywy będzie mniejszy niż zazwyczaj, działanie takie jawi
się raczej jako szlachetne, a nie godne potępienia (Mencken 1982, s. 146–147; zob. także: Mencken
1926).
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Zob.: Hoppe 1989; Hoppe 1991; Rothbard 1997c; Rothbard 1992.
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Zob.: Rothbard 1998; Hoppe 1993, zwł. rozdz. 2; zob. także: Jasay 1991.
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Jeśli zaś chodzi o strategię osiągnięcia celu, jakim jest ład społeczny nieoparty na wyzysku,
tzn. anarchia własności prywatnej, reguła większości powinna zostać obrócona przeciwko
samej demokracji. W każdym systemie, również demokratycznym, „klasa rządząca” (politycy
i urzędnicy państwowi) stanowi tylko mały ułamek całości populacji. Choć możliwe jest, aby
setka pasożytów żyła wygodnie na koszt tysiąca żywicieli, o tyle tysiąc pasożytów nie może
żerować na setce żywicieli. Opierając się na tym fakcie, można przekonać większość
głosujących, że dopuszczenie, aby ci, którzy żyją z podatków, mieli coś do powiedzenia w
sprawie ich wysokości, jest dla nich nie tylko ewidentną krzywdą, lecz także sprzeciwia się
zdrowemu rozsądkowi, i że w związku z tym należy demokratycznie podjąć decyzję o
odebraniu prawa do głosu wszystkim pracownikom rządowym i wszystkim beneficjentom
państwowych przywilejów, czy to pobierającym zasiłki, czy wykonującym kontrakty
rządowe.
Trzeba ponadto zdawać sobie sprawę z ogromnej roli secesji i ruchów secesjonistycznych.
Jeśli to większość ma zawsze „rację”, to „rację” musiałaby mieć również największa z
możliwych większości, światowa większość i światowa demokracja 25 o konsekwencjach
przewidzianych na początku tego rozdziału. Secesja natomiast polega zawsze na oddzielaniu
się mniejszych populacji od większych, jest więc głosem przeciwko demokracji i idei
większościowej. Im dalej posuwa się proces secesji, sięgając małych regionów, miast,
dzielnic, miasteczek, wsi, a nawet prywatnych gospodarstw domowych i firm, tym trudniej
będzie utrzymać obecny poziom redystrybucji. Jednocześnie im mniejsze będą jednostki
terytorialne, tym bardziej prawdopodobne będzie, że kilka osób, w oparciu o powszechne
uznanie dla ich niezależności finansowej, wybitnych osiągnięć zawodowych, nienagannego
życia osobistego, nieprzeciętnego rozumu, odwagi i smaku wyrośnie do rangi naturalnej,
dobrowolnie uznanej elity i dostarczy argumentu na rzecz idei ładu naturalnego z
konkurującymi (nie monopolistycznymi) i dobrowolnie finansowanymi instytucjami ochrony,
sędziami i zachodzącymi na siebie jurysdykcjami, jakie istnieją nawet obecnie na arenie
międzynarodowej. Odpowiedzią na demokrację i każdą inną formę przymusowej władzy jest
społeczeństwo prawa prywatnego26.
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Zob.: Rothbard 1977, s. 189 i n.
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Na temat prawa i ekonomiki secesji zob. eseje Donalda W. Livingstona, Stephena Yatesa, Scotta Boykina,
Murraya N. Rothbarda, Clyde’a N. Wilsona, Josepha Strombergama, Thomasa DiLorenzo, Jamesa
Ostrowskiego, Hansa-Hermanna Hoppego, Pierre’a Desrochers’a i Erica Duhaime’a oraz Bruce’a L. Bensona w:
Gordon 1998; zob. także: Hoppe 1997; McGee 1994.
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5. O centralizacji i secesji
6. O socjalizmie i desocjalizacji
7. O wolnej imigracji i przymusowej integracji
8. O wolnym handlu i ograniczonej imigracji
9. O współpracy, plemieniu, mieście i państwie
10.

O konserwatyzmie i libertarianizmie

11.

O błędach klasycznego liberalizmu i o perspektywach wolności

12.

O rządzie i prywatnej produkcji bezpieczeństwa

13. O niemożliwości
rewolucję

rządu

ograniczonego

i

widokach

na

53

Bibliografia
Abraham, Larry. 1993. The Greening: The Environmentalists’ Drive for Global Power.
Phoenix, Ariz. Double A Publications.
Acton, John Emerich. 1967. Political Causes of the American Revolution, [w:] idem, The
Liberal Interpretation of History. Chicago. University of Chicago Press.
Acton, John Emerich. 1985. Essays in the History of Liberty. Indianapolis, Ind. Liberty
Classics.
Alchian, Armen. 1977. Economic Forces at Work. Indianapolis, Ind. Liberty Fund.
Allen, James B. 1966. The Company Town in the American West. Norman. Oklahoma
University Press.
Anderson, Terry i P.J. Hill. 1979. The American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not
So Wild, Wild West. „Journal of Libertarian Studies” 3, nr 1.
Auster, Lawrence. 1990. The Path to National Suicide: An Essay on Immigration and
Multiculturalism. Monterey, Calif. AICEF.
Baechler, Jean. 1976. The Origins of Capitalism. New York. St. Martin’s Press.
Bailyn, Bernard. 1967. The Ideological Origins of the American Revolution. Cambridge,
Mass. Harvard University Press.
Banfield, Edward C. 1974. The Unheavenly City Revisited. Boston. Little Brown.
Banfield, Edward C. 1977. Present-Orientedness and Crime, [w:] Assessing the Criminal:
Restitution, Retribution, and the Legal Process. Randy E. Barnett i John Hagel [red.].
Cambridge, Mass. Ballinger.
Barnett, Randy E. 1976. Fuller, Law, and Anarchism, „The Libertarian Forum”, luty, s. 7.
Barnett, Randy E. i John Hagel [red.]. 1977. Assessing the Criminal. Cambridge, Mass.
Ballinger.
Bastiat, Frédéric. 1975. Economic Sophisms. Irvington-on-Hudson. N.Y. Foundation for
Economic Education.
Bastiat, Frédéric. 1975a. Selected Essays on Political Economy. Irvington-on-Hudson. N.Y.
Foundation for Economic Education.
Batemarco, Robert. 1987. GNP, PPR, and the Standard of Living. „Review of Austrian
Economics” 1.
Bendix, Reinhard. 1978. Kings or People. Berkeley. University of California Press.
Bennett, Jonathan. 1964. Rationality: An Essay Toward an Analysis. London. Routledge and
Kegan Paul.
Benson, Bruce L. 1986. Guns for Protection and Other Private Sector Responses to the
Government’s Failure to Control Crime. „Journal of Libertarian Studies” 8, nr 1.
Benson, Bruce L. 1991. The Enterprise of Law: Justice Without the State. San Francisco.
Pacific Institute.

54

Benson, Bruce L. 1992. The Development of Criminal Law and Its Enforcement. „Journal des
Economistes et des Etudes Humaines” 3, nr 1.
Bidinotto, Robert J. [red.]. 1994. The Legal System vs. Individual Responsibility. Hudson.
N.Y. Foundation For Economic Education.
Blanshard, Brand. 1964. Reason and Analysis. La Salle, Ind. Open Court.
Block, Walter i H. Rockwell Jr Llewellyn [red.]. 1988. Man, Economy, and Liberty. Essays in
Honor of Murray N. Rothbard. Auburn, Ala. Ludwig von Mises Institute.
Block, Walter i Michael Walker [red.]. 1982. Discrimination, Affirmative Action, and Equal
Opportunity. Vancouver. Fraser Institute.
Block, Walter. 1998. A Libertarian Case for Free Immigration. „Journal of Libertarian
Studies” 13, nr 2.
Boaz, David. 1997. Libertarianism: A Primer. New York. Free Press.
Boétie, Etienne de la. 1975. The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude.
New York. Free Life Editions.
Böhm-Bawerk, Eugen. 1959. Capital and Interest, 3 tomy. South Holland, Ill. Libertarian
Press.
Bolick, Clint. 1993. Grassroots Tyranny: The Limits of Federalism. Washington DC. Cato
Institute.
Bolick, Clint. 1996. The Affirmative Action Fraud: Can We Restore the American Civil Rights
Vision? Washington, D.C. Cato Institute.
Borjas, George J. 1990. Friends or Strangers: The Impact of Immigrants on the U.S.
Economy. New York. Basic Books.
Borjas, George J. 1999. Heaven’s Door: Immigration Policy and the American Economy.
Princeton, N.J. Princeton University Press.
Bouckaert, Boudewijn. 1997. Between the Market and the State: The World of Medieval
Cities, [w:] Values and the Social Order, t. 3, Voluntary versus Coercive Orders, Gerard
Radnitzky [red.]. Aldershot, U.K. Avebury.
Boudreaux, Donald. 1994. The World’s Biggest Government. „Free Market”, listopad.
Branden, Barbara. 1986. The Passion of Ayn Rand. Garden City, N.Y. Doubleday.
Braudel, Fernand. 1995. A History of Civilizations. New York. Penguin Books.
Brimelow, Peter. 1995. Alien Nation: Common Sense About America’s Immigration Disaster.
New York. Random House.
Brunner, Otto. 1984. Sozialgeschichte Europas im Mittelalter. Götingen. Vandenhoeck und
Ruprecht.
Buchanan, James M. 1975. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago.
University of Chicago Press.
Buchanan, James M. 1977. Freedom in Constitutional Contract. College Station. Texas A and
M University Press.
Buchanan, James M. i Gordon Tullock. 1962. The Calculus of Consent. Ann Arbor.
University of Michigan Press.
Buchanan, Patrick. J. 1990. Right from the Beginning. Washington, D.C. Regnery Gateway.
55

Buchanan, Patrick J. 1998. The Great Betrayal: How American Sovereignty and Social
Justice are Sacrificed to the Gods of Global Economy. Boston. Little Brown.
Calhoun, John C. 1953. A Disquisition on Government. New York. Liberal Arts Press.
Carey, George W. [red.]. 1984. Freedom and Virtue: The Conservative – Libertarian Debate.
Lanham, Md. University Press of America.
Carlson, Allan C. 1990. The Swedish Experiment in Family Politics. New Brunswick, N.J.
Transaction Publishers.
Carlson, Allan C. 1991. What Has Government Done to Our Families? „Essays in Political
Economy” 13. Auburn, Ala. Ludwig von Mises Institute.
Carlson, Allan C. 1992. Family Questions: Reflection on the American Social Crises. New
Brunswick, N.J. Transaction Publishers.
Carlson, Allan C. 1993. From Cottage to Work Station: The Family’s Search for Social
Harmony in the Industrial Age. San Francisco. Ignatius Press.
Carr-Saunders, A.M. 1936. World Population: Past Growth and Present Trends. Oxford.
Clarendon Press.
Cassirer, Ernst. 1946. The Myth of the State. New Haven, Conn. Yale University Press.
Christensen, Bryce J. 1992. The Family vs. the State. Auburn, Ala. Ludwig von Mises
Institute.
Cippola, Carlo M. 1980. Before the Industrial Revolution: European Society and Economy,
1000–1170. New York. W.W. Norton.
Denson, John V. [red.]. 1997. The Costs of War: America’s Pyrrhic Victories. New
Brunswick, N.J. Transaction Publishers.
Denson, John V. 1999. A Century of War: Studies in Classical Liberalism. Auburn, Ala.
Ludwig von Mises Institute.
Dicey, Albert V. 1914. Lectures on the Relation Between Law and Public Opinion During the
Nineteenth Century. London. Macmillan.
DiLorenzo, Thomas J. 1998. Abraham Lincoln and the War Between the States. „Independent
Review” 3, nr 2.
Economic Report of the President. 1992. Washington, D.C. Government Printing Office.
Ekirch, Arthur A. 1967. The Decline of American Liberalism. New York. Atheneum.
Elias, Norbert. 1968. Über den Prozess der Zivilisation. Frankfurt am M.
Elias, Norbert. 1978. The Civilizing Process: A History of Manners. New York. Urizen Books
[angielskie tłumaczenie Elias 1968].
Epstein, Richard A. 1973. A Theory of Strict Liability. „Journal of Legal Studies” 2, styczeń.
Epstein, Richard A. 1979. Medical Malpractice: The Case for Contract. Burlingame, Calif.
Center for Libertarian Studies Occasional Papers nr 9.
Epstein, Richard. 1985. Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain.
Cambridge, Mass. Harvard University Press.
Epstein, Richard A. 1992. Forbidden Grounds. Chicago. University of Chicago Press.

56

Evans, M. Stanton. 1966. Raico on Liberalism and Religion. „New Individualist Review” 4,
nr 2.
Ferguson, Niall [red.]. 1999. Virtual History; Alternatives and Counterfactuals. New York.
Basic Books.
Ferrero, Guglielmo. 1944. Macht. Bern. A. Franke.
Ferrero, Guglielmo. 1969. Peace and War. Freeport. N.Y. Books for Libraries Press.
Fetter, Frank. 1977. Capital, Interest, and Rent. Kansas City. Sheed Andrews and McMeel.
Fisher, David Hackett. 1989. Albion’s Seed: Four British Folkways in America. New York.
Oxford University Press.
Fleming, Thomas [red.]. 1995. Immigration and the American Identity. Rockford, Ill.
Rockford Institute.
Flora, Peter. 1983. State, Economy, and Society in Western Europe 1815–1975: A Data
Handbook. London. Macmillan.
Foch, Ferdinand. 1918. The Principles of War. Chapham and Hall.
Francis, Samuel T. 1993. Beautiful Losers: Essays on the Failure of American Conservatism.
Columbia. University of Missouri Press.
Francis, Samuel T. 1996. From Household to Nation: The Middle American populism of Pat
Buchanan. „Chronicles”, marzec, 12–16.
Francis, Samuel T. 1997. Revolution from the Middle. Raleigh, N.C. Middle American Press.
Freud, Sigmunt. 1989. Civilization and its Discontents. New York. W.W.Norton.
Friedman, David. 1989. The Machinery of Freedom: Guide to Radical Capitalism. La Salle,
Ill. Open Court.
Friedman, Milton i Anna Schwartz. 1963. A Monetary History of the United States, 1867–
1960. Princeton, N.J. Princeton University Press.
Fukuyama, Francis. 1989. The End of History? „The National Interest” 16, lato.
Fukuyama, Francis. 1996. Koniec historii. Poznań. Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Fuller, John F.C. 1969. War and Western Civilization 1832–1932. Freeport, N.Y. Books for
Libraries.
Fuller, John F.C. 1992. The Conduct of War, 1989–1961. New York. Da Capo Press.
Gasser, Adolf. 1943. Gemeindefreiheit als Rettung Europas. Basel. Verlag Bücherfreunde.
Gordon, David [red.]. 1998. Secession, State and Liberty. New Brunswick, N.J. Transaction
Publishers.
Gottfried, Paul. 1990. Wilsonianism: The Legacy that Won’t Die. „Journal of Libertarian
Studies” 9, nr 2.
Gottfried, Paul. 1991. On Liberal and Democratic Nationhood. „Journal of Libertarian
Studies” 10, nr 1.
Gottfried, Paul. 1993. The Conservative Movement, [wyd. zm.]. New York. Twayne
Publishers.
Greenleaf, William H. 1983-87. The British Political Tradition, 3 tomy. London. Methuen.

57

Gwartney, James, Robert Lawson i Walter Block. 1996. Economic Freedom of the World
1975-1995. Vancouver. Frazer Institute.
Halevy, Elie. 1955. The Growth of Philosophical Radicalism. Boston. Beacon Press.
Halevy, Elie. 1965. The Era of Tyrannies. Garden City, N.Y. Anchor Books.
Hardin, Garrett i John Baden [red.]. 1977. Managing The Commons. San Francisco. W.H.
Freeman.
Harris, Marvin. 1977. Cannibals and Kings: The Origins of Culture. New York. Vintage
Books.
Hart, David M. 1981–1982. Gustave de Molinari and the Anti-Statist Liberal Tradition, cz. I,
II, III. „Journal of Libertarian Studies” 5 (1981), nr 3, 4 i 6 (1982) nr 1.
Hayek, Friedrich A. von. 1973. Law, Legislation, and Liberty, t. 1. Chicago. University of
Chicago Press.
Hayek, Friedrich. A. von. 1996. Droga do zniewolenia. Kraków. Arcana.
Hayek, Friedrich A. von. [red.]. 1935. Collectivist Economic Planning. London. Routledge
and Sons.
Hazlitt, Henry. 1984. From Bretton Woods to World Inflation. Chicago. Regnery.
Hazlitt, Henry. 2004. Ekonomia w jednej lekcji. Kraków. Znak.
Herbener, Jeffrey. 1992. The Role of Entrepreneurship in Desocialization. „Review of
Austrian Economics” 6, nr 1.
Herbener, Jeffrey. 1997. The Pareto Rule and Welfare Economics. „Review of Austrian
Economics” 10, nr 1.
Higgs, Robert. 1987. Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American
Government. New York. Oxford University Press.
Hoff, Trygve J.B. 1981. Economic Calculation in a Socialist Society. Indianapolis, Ind.
Liberty Fund.
Holcombe, Randall [red.]. 1999. Fifteen Great Austrian Economists. Auburn, Ala. Ludwig
von Mises Institute.
Homer, Sydney i Richard Sylla. 1991. A History of Interest Rates. New Brunswick, N.J.
Rutgers University Press.
Hoppe, Hans-Hermann. 1983. Kritik der kausalwissen-schaftlichen Sozialforschung.
Untersuchungen zur Grundlegung von Soziologie und Ökonomie. Opladen. Westdeutscher
Verlag.
Hoppe, Hans-Hermann. 1987. Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur Theorie des
Kapitalismus. Opladen. Westdeutscher Verlag.
Hoppe, Hans-Hermann. 1989. A Theory of Socialism and Capitalism. Boston. Kluwer.
Hoppe, Hans-Hermann. 1990. Banking, Nation States, and International Politics: A
Sociological Reconstruction of the Present Economic Order. „Review of Austrian
Economics” 4.
Hoppe, Hans-Hermann. 1991. Desocialization in A United Germany. „Review of Austrian
Economics” 5, nr 2.

58

Hoppe, Hans-Hermann. 1992. Migrazione,
contemporanea. „Biblioteca della liberta” 118.

centralismo

e

secessione

nell’Europa

Hoppe, Hans-Hermann. 1993. The Economics and Ethics of Private Property. Boston.
Kluwer.
Hoppe, Hans-Hermann. 1993a. Nationalism and Secession. „Chronicles”, listopad.
Hoppe, Hans-Hermann. 1993b. Note on Socialism and Slavery. „Chronicles”, sierpień, 6.
Hoppe, Hans-Hermann. 1994. How is Fiat Money Possible? – or, The Devolution of Money
and Credit. „Review of Austrian Economics” 7, nr 2.
Hoppe, Hans-Hermann. 1994a. F. A. Hayek on Government and Social Evolution: A Critique.
„Review of Austrian Economics” 7, nr 1.
Hoppe, Hans-Hermann. 1995. Economic Science and the Austrian Method. Auburn, Alabama.
Ludwig von Mises Institute.
Hoppe, Hans-Hermann. 1995a. Free Immigration or Forced Integration? „Chronicles”,
lipiec.
Hoppe, Hans-Hermann. 1995b. The Political Economy of Monarchy and Democracy, and the
Idea of a Natural Order. „Journal of Libertarian Studies” 11, nr 2.
Hoppe, Hans-Hermann. 1997. The Western State as a Paradigm: Learning from History.
„Politics and Regimes. Religion and Public Life” 30.
Hoppe, Hans-Hermann. 1997a. Where the Right Goes Wrong. „Rothbard–Rockwell Report”
8, nr 4.
Hoppe, Hans-Hermann. 1997b. On Certainty and Uncertainty, Or: How Rational Can Our
Expectations Be? „Review of Austrian Economics” 10, nr 1.
Hoppe, Hans-Hermann. 1997c. Time Preference, Government, and the Process of
Decivilization, [w:] The Cost of War. John V. Denson [red.]. New Brunswick, N.J.
Transaction Publishers.
Hoppe, Hans-Hermann. 1998. The Economic and Political Rationale for European
Secessionism, [w:] Secession, State, and Liberty, David Gordon [red.]. New Brunswick, N.J.
Transaction Publishers.
Hoppe, Hans-Hermann. 1998a. The Private Production of Defense. Auburn, Ala. Ludwig von
Mises Institute.
Hoppe, Hans-Hermann. 1998b. The Trouble with Classical Liberalism. „Rothbard–Rockwell
Report” 9, nr 4.
Howard, Michael. 1976. War in European History. New York. Oxford University Press.
Howard, Michael. 1978. War and the Liberal Conscience. New Brunswick, N.J. Rutgers
University Press.
Hughes, Jonathan. 1990. American Economic History. Glenview, Ill. Scott, Foresman.
Hülsmann, Jörg Guido. 1977. Political Unification: A Generalized Progression Theorem.
„Journal of Libertarian Studies” 13, nr 1.
Hume, David. 1971. The First Principles of Government, [w:] Essays: Moral, Political, and
Literary. Oxford. Oxford University Press.
Hutt, William H. 1980. A Theory of Collective Bargaining. Washington D.C. Cato Institute.

59

Hutt, William H. 1989. Trade Unions: The Private Use of Coercive Power. „Review of
Austrian Economics” 3.
Itzkoff, Saymour W. 1992. The Road to Equality: Evolution and Social Reality. Westport,
Conn. Praeger.
Itzkoff, Saymour W. 1994. The Decline of Intelligence in America. Westport, Conn. Praeger.
Janik, Allan; Stephen Toulmin. 1973. Wittgenstein’s Vienna. New York. Simon and Schuster.
Jasay, Anthony de. 1985. The State. Oxford. Blackwell.
Jasay, Anthony de. 1991. Choice, Contract, Consent: A Restatement of Liberalism. London.
Institute of Economic Affairs.
Jasay, Anthony de. 1997. Against Politics: On Government, Anarchy, and Order. London.
Routledge.
Jevons, William Stanley. 1965. Theory of Political Economy. New York. Augustus M. Kelly.
Johnson, Paul. 1983. Modern Times: The World from the Twenties to the Eighties. New York.
Harper.
Johnston, William M. 1972. The Austrian Mind: An Intellectual and Social History 1848–
1938. Berkeley. University of California Press.
Jones, Eric L. 1981. The European Miracle. Cambridge. Cambridge University Press.
Jouvenel, Bertrand de. 1949. On Power: The Natural History of its Growth. New York.
Viking.
Jouvenel, Bertrand de. 1957. Sovereignty: An Inquiry into the Political Good. Chicago.
Chicago University Press.
Jouvenel, Bertrand de. 1987. The Principate, [w:] idem, The Nature of Politics. New York.
Schocken Books.
Kant, Immanuel. 1995. O Wiecznym pokoju. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Karlson, Nils [red.]. 1995. Can The Present Problems of Mature Welfare States Such As
Sweden Be Solved? Stockholm. City University Press.
Kennan, George F. 1951. American Diplomacy 1900–1950. Chicago. University of Chicago
Press.
Kennedy, Paul. 1987. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military
Conflict from 1500 to 2000. New York. Vintage Books.
Kern, Fritz. 1948. Kingship and Law in Middle Ages. Oxford. Blackwell.
Kinsella, Stephan. 1996. Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach. „Journal
of Libertarian Studies” 12, nr 1.
Kinsella, Stephan. 1999. Inalienability and Punishment. „Journal of Libertarian Studies” 14,
nr 1.
Kirk, Russel. 1953. The Conservative Mind. Chicago. Regnery.
Kirk, Russel. 1955. A Program for Conservatives. Chicago. Regnery.
Kisch, Guido. 1942. The Jews in Medieval Germany. Chicago. University of Chicago Press.
Knight, Frank H. 1971. Risk, Uncertainty and Profit. Chicago. University of Chicago Press.
60

Kolko, Gabriel. 1963. The Triumph of Conservatism. New York. Free Press.
Kolko, Gabriel. 1965. Railroad and Regulation. Princeton, N.J. Princeton University Press.
Kripke, Saul. 1972. Naming and Necessity, [w:] Semantics of Natural Language. Red.:
Davidson, Donald; Harman, Gilbert. New York. Reidel.
Krippendorff, Ekkehart. 1985. Staat und Krieg. Frankfurt/M. Suhrkamp.
Kristol, Irving. 1978. Two Cheers for Capitalism. New York. Basic Books.
Kuehnelt-Leddihn, Erik von. 1990. Leftism Revisited: From de Sade to Pol Pot. Washington,
D.C. Regnery Gateway.
Kuehnelt-Leddihn, Erik von. 1993. Liberty or Equality? Front Royal, Va. Christendom Press.
Kuehnelt-Leddihn, Erik von. 1998. Hebrews and Christians. „Rothbard-Rockwell Report” 9,
nr 4, kwiecień.
Landes, David S. 2005. Bogactwo i nędza narodów. Warszawa. Muza S.A.
Leoni, Bruno. 1991. Freedom and the Law. Indianapolis, Ind. Liberty Fund.
Levin, Michael. 1996. Why Race Matters: A Preview. „Journal of Libertarian Studies” 12, nr
2.
Levin, Michael. 1998. Why Race Matters. Westport, Conn. Praeger.
Locke, John. 1992. Dwa traktaty o rządzie. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lorenz, Konrad. 1974. Civilized Man’s Eight Deadly Sins. New York. Harcourt Brace
Jovanovich.
Lorenzen, Paul. 1997. Myślenie Metodyczne. Warszawa. IFiS PAN.
MacCallum, Spencer H. 1970. The Art of Community. Menlo Park, Calif. Institute for
Humane Studies.
Machan, Tibor [red.]. 1982. The Libertarian Reader. Totowa, N.J. Rowman and Littlefield.
McGee, Robert W. 1994. Secession Reconsidered. „Journal of Libertarian Studies” 11, nr 1.
McGrath, Roger D. 1984. Gunfighters, Highwaymen, and Vigilantes: Violence on the
Frontier. Berkeley. University of California Press.
McGrath, Roger D. 1994. Treat Them to a Good Dose of Lead. „Chronicles”, styczeń.
Meinecke, Friedrich. 1970. Cosmopolitanism and the National State. Princeton, N.J.
Princeton University Press.
Mencken, H.L. 1926. Notes on Democracy. New York. Knopf.
Mencken, H.L. 1982. A Mencken Chrestomathy. New York. Vintage Books.
Miller, Fred D. 1982. The Natural Right to Private Property, [w:] The Libertarian Reader.
Tibor R. Machan [red.]. Totowa, N.J. Rowman and Littlefield.
Mischel, Walter. 1958. Preference for Delayed Reinforcement: An Experimental Study of a
Cultural Observation. „Journal of Abnormal and Social Psychology” 56.
Mischel, Walter. 1961. Preference for Delayed Reinforcement and Social Responsibility.
„Journal of Abnormal and Social Psychology” 62.
Mischel, Walter. 1961a. Father Absence and Delay of Gratification: Cross-Cultural
Comparisons. „Journal of Abnormal and Social Psychology” 63.
61

Mises, Ludwig von. 1962, [artykuł nt. Man, Economy, and State Rothbarda]. „The New
Individual Review” 2, nr 3, jesień.
Mises, Ludwig von. 1977. A Critique of Interventionism. New Rochelle, N.Y. Arlington
House.
Mises, Ludwig von. 1978. The Ultimate Foundation of Economic Science: An Essay on
Method. Kansas City. Sheed Andrews and McMeel.
Mises, Ludwig von. 1980. Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens.
München. Philosophia Verlag.
Mises, Ludwig von. 1981 Socialism: An Economic and Sociological Analysis. Indianapolis,
Ind. Liberty Fund.
Mises, Ludwig von. 1983. Nation, State, and Economy: Contributions to the Politics and
History of Our Time. New York. New York University Press.
Mises, Ludwig von. 1985. Theory and History: An Interpretation of Social and Economic
Evolution. Auburn, Alabama. Ludwig von Mises Institute.
Mises, Ludwig von. 1990. Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. Auburn,
Ala. Ludwig von Mises Institute.
Mises, Ludwig von. 1990a. Money, Method, and the Market Process. Boston. Kluwer.
Mises, Ludwig von. 1998. Biurokracja. Lublin. Instytut Liberalno-Konserwatywny.
Mises, Ludwig von. 1999. Human Action: A Treatise on Economics. Auburn, Ala. Ludwig
von Mises Institute.
Mises, Ludwig von. 2000. Interwencjonizm. Kraków. Arcana.
Mises, Ludwig von. 2000a. Mentalność antykapitalistyczna. Kraków. Arcana
Mises, Ludwig von. 2004. Liberalizm w tradycji klasycznej. Kraków. Arcana.
Mises, Richard von. 1957. Probability, Statistics and Truth. New York. Dover.
Mitchell, Brian R. 1962. Abstract of British Historical Statistics. Cambridge. Cambridge
University Press.
Mitchell, Brian R. 1978. European Historical Statistics 1750–1970. New York. Columbia
University Press.
Molinari, Gustave de. 1849. De la production de la sécurité. „Journal des Économistes“, nr
27. Wersja angielska: The Production of Security. 1977. New York. Center for Libertarian
Studies.
Wersja
polska
(tłum.
z
ang.
Jacek
Sierpiński)
na
stronie:
http://sierp.tc.pl/molinari.htm.
Morgan, Edmund S. 1992. The Birth of the Republic: 1763-1789. Chicago. University of
Chicago Press.
Mühlman, Wilhelm. 1964. Rasses, Ethnien, Kulturen. Moderne Ethnologie. Neuwied.
Luchterhand.
Murray, Charles. 2001. Bez korzeni. Poznań. Zysk i S-ka.
Murray, Hugh. 1999. White Male Privilege? A Social Construct for Political Oppression.
„Journal of Libertarian Studies” 14, nr 1.
Nash, Gerge H. 1976. The Conservative Intellectual Movement in America. New York. Basic
Books.
62

Nisbet, Robert A. 1962. Community and Power. New York. Oxford University Press.
Nisbet, Robert A. 1978. Conservatism, [w:] History of Sociological Analysis. Tom Bottomore
i Robert Nisbet [red.].
Nisbet, Robert A. 1982. Prejudices: A Philosophical Dictionary. Cambridge, Mass. Harvard
University Press.
Nisbet, Robert A. 1986. Conservatism: Dream and Reality. Minneapolis. University of
Minnesota Press.
Nisbet, Robert A. 1988. The Present Age. New York. Harper and Row.
Nock, Albert J. 2005. Państwo – nasz wróg. Lublin-Rzeszów. Instytut LiberalnoKonserwatywny, Wydawnictwo Prestige.
Nolte, Ernst. 1987. Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und
Bolschewismus. Berlin. Propyläen.
North, C. i Robert P. Thomas. 1973. The Rise of the Western World: A New Economic
History. Cambridge. Cambridge University Press.
Nozick, Robert. 1999. Anarchia, państwo, utopia. Warszawa. Fundacja „Aletheia”.
Oakeshott, Michael. 1991. On Being Conservative, [w:] idem, Rationalism in politics and
other Essays. Indianapolis, Ind. Liberty Fund.
Olson, Mancur. 1993. Dictatorship, Democracy, and Development. „American Political
Science Review” 87, nr 3.
Oppenheimer, Franz. 1914. The State. New York. Vanguard Press.
Oppenheimer, Franz. 1964. System der Soziologie, t. 2. Der Staat. Stutgart. Gustav Fisher.
Orton, William A. 1969. The Liberal Tradition: A Study of the Social and Spiritual
Conditions of Freedom. Port Washington, N.Y. Kennikat Press.
Palmer, Robert R., Colton, Joel. 1992. A History of the Modern World. New York. Alfred
Knopf.
Pap, Arthur. 1958. Semantics and Necessary Truth. New Haven, Conn. Yale University Press.
Pareto, Vilfredo. 1971. Manual of Political Economy. New York. Augustus M. Kelly.
Paul, Ron i Lewis Lehrman. 1982. The Case for Gold: A Minority Report to the U.S. Gold
Commission. Washington DC. Cato Institute.
Pechman, Joseph A. 1969. The Rich, the Poor, and the Taxes They Pay. „Public Interest”,
jesień.
Pennock, Roland i John W. Chapman [red.]. 1978. Anarchism (Nomos XIX). New York. New
York University Press.
Pirenne, Henri. 1969. Medieval Cities. Princeton, N.J. Princeton University Press.
Radbruch, Gustav. 1957. Der Mensch im Recht. Göttingen. Vandenhoeck.
Radosh, Ronald i Murray N. Rothbard [red.]. 1972. A New History of Leviathan. New York.
E.P. Dutton.
Raico, Ralph. 1964. The Fusionists on Liberalism and Tradition. „New Individualist Review”
3, nr 3.
Raico, Ralph. 1966. Reply to Mr Evans. „New Individualist Review” 4, nr 2.
63

Raico, Ralph. 1996. Mises on Fascism, Democracy, and Other Questions. „Journal of
Libertarian Studies” 12, nr 1.
Raico, Ralph. 1999. World War I: The Turning Point, [w:] The Costs of War: America’s
Pyrric Victories, John V. Denson [wyd]. New Brunswick, N.J. Transaction Publishers.
Raimondo, Justin. 1993. Reclaiming the American Right: The Lost Legacy of the
Conservative Movement. Burlingame, Ca. Center for Libertarian Studies.
Raspail, Jean. 1975. The Camp of the Saints. New York. Charles Scribner’s Sons.
Ratzel, Friedrich. 1923. Politische Geographie. Munich.
Rehfeld, Bernhard. 1951. Die Wurzeln des Rechts. Berlin.
Reynolds, Morgan O. 1987. Making America Poorer: The Cost of Labor Law. Washington
D.C. Cato Institute.
Ricardo, David. 1957. Zasady polityki ekonomicznej i opodatkowania. Warszawa. Państwowe
Wydawnictwa Naukowe.
Robbins, Lionel. 1984. The Nature and Significance of Economic Science. New York. New
York University Press.
Rockwell, Llewellyn H. Jr. 1990. The Case for Paleolibertarianism and Realignment on the
Right. Burlingame, Calif. Center for Libertarian Studies.
Rockwell, Llewellyn H. Jr 1993. The Anti-Environmentalist Manifesto. Burlingame, Calif.
Center for Libertarian Studies.
Rockwell, Llewellyn H. Jr [red.]. 1995. Murray N. Rothbard: In Memoriam. Auburn, Ala.
Ludwig von Mises Institute.
Röpke, Wilhelm. 1971. A Humane Economy. Indianapolis, Ind. Liberty Fund.
Röpke, Wilhelm. 1979. Jenseits von Angebot und Nachfrage. Bern. Paul Haupt.
Rosenberg, Nathan i Luther E. Birdzell. 1986. How the West Grew Rich. New York. Basic
Books.
Rothbard, Murray N. 1972. War Collectivism in World War I, [w:] A New History of
Leviathan, [red.] Ronald Radosh i Murray N. Rothbard. New York. E.P. Dutton.
Rothbard, Murray N. 1972a. Education, Free and Compulsory: The Individual’s Education.
Wichita, Kans. Center for Independent Education.
Rothbard, Murray N. 1975. America’s Great Depression. Kansas City. Sheed and Ward.
Rothbard, Murray N. 1975–1979. Conceived in Liberty, 4 t. New Rochelle, N.Y. Arlington
House.
Rothbard, Murray N. 1977. Power and Market: Government and the Economy. Kansas City.
Sheed Andrews and McMeel.
Rothbard, Murray N. 1977a. Toward a Strategy of Libertarian Social Change. Rękopis
niepublikowany.
Rothbard, Murray N. 1981. The Laissez-Faire Radical: A Quest for the Historical Mises.
„Journal of Libertarian Studies” 5, nr 3.
Rothbard, Murray N. 1983. The Mystery of Banking. New York. Richardson and Snyder.

64

Rothbard, Murray N. 1988. The Dangerous Nonsense of Protectionism. Auburn, Ala. Ludwig
von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 1988a. Ludwig von Mises: Scholar, Creator, Hero. Auburn, Ala.
Ludwig von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 1989. World War I as Fulfillment: Power and the Intellectuals. „Journal
of Libertarian Studies” 9, nr 1.
Rothbard, Murray N. 1990. Concepts of the Role of Intellectuals in Social Change Toward
Laissez-Faire. „Journal of Libertarian Studies” 9, nr 2.
Rothbard, Murray N. 1990a. Why Paleo? „Rothbard–Rockwell Report” 1, nr 2, maj 4–5.
Rothbard, Murray N. 1990b. How to Desocialize?, [w:] The Economics of Liberty. Llewellyn
H. Rockwell [red.]. Auburn, Ala. Ludwig von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 1990c. A Radical Prescription for the Socialist Block, [w:] The
Economics of Liberty. Llewellyn H. Rockwell [red.]. Auburn, Ala. Ludwig von Mises
Institute.
Rothbard, Murray N. 1990d. The Sociology of the Ayn Rand Cult. Burlingame, Calif. Center
for Libertarian Studies.
Rothbard, Murray N. 1991. The Case for A 100 Percent Gold Dollar. Auburn, Ala. Ludwig
von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 1991a. Marshall, Civil Rights, and the Court. „Rothbard–Rockwell
Report” 2, nr 8, sierpień.
Rothbard, Murray N. 1991b. The „New Fusionism”: A Movement for Our Time. „Rothbard–
Rockwell Report” 2, nr 1, styczeń.
Rothbard, Murray N. 1991c. Diversity, Death, and Reason. „Rothbard–Rockwell Report” 2,
nr 5, maj.
Rothbard, Murray N. 1992. How and How not To Desocialize. „Review of Austrian
Economics” 6, nr 1.
Rothbard, Murray N. 1993. Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles, 2
tomy. Auburn, Ala. Ludwig von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 1993a. The Big Government Libertarians: The Anti-Left-Libertarian
Manifesto. „Rothbard–Rockwell Report” 4, nr 12, grudzień.
Rothbard, Murray N. 1994. Big Government Libertarians. „Rothbard–Rockwell Report” 5, nr
11, listopad.
Rothbard, Murray N. 1995. Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective
on the History of Economic Thought, 2 tomy. Cheltenham, U.K. Edward Elgar.
Rothbard, Murray N. 1995a. The Case Against the Fed. Auburn, Ala. Ludwig von Mises
Institute.
Rothbard, Murray N. 1995b. Classical Economics: An Austrian Perspective on the History of
Economic Thought. Cheltenham, U.K. Edward Elgar.
Rothbard, Murray N. 1995c. Buchanan and Tullock’s Calculus of Consent, [w:] idem, The
Logic of Action Two. Cheltenham, U.K. Edward Elgar.
Rothbard, Murray N. 1995d. The Myth of Neutral Taxation, [w:] idem, The Logic of Action
Two. Cheltenham, U.K. Edward Elgar.

65

Rothbard, Murray N. 1996. Origins of the Welfare State in America. „Journal of Libertarian
Studies” 12, nr 2.
Rothbard, Murray N. 1997. The Logic of Action One. Cheltneham, U.K. Edward Elgar.
Rothbard, Murray N. 1997a. Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics, [w:]
idem, The Logic of Action One. Cheltenham, U.K. Edward Elgar.
Rothbard, Murray N. 1997b. Ludwig von Mises and Economic Calculation under Socialism,
[w:] idem, The Logic of Action One. Cheltenham, U.K. Edward Elgar.
Rothbard, Murray N. 1997c. The End of Socialism and the Calculation Debate Revisited, [w:]
idem, The Logic of Action One. Cheltenham, U.K. Edward Elgar.
Rothbard, Murray N. 1997d. The Logic of Action Two. Cheltenham, Wielka Brytania. Edward
Elgar.
Rothbard, Murray N. 1998. The Ethics of Liberty. New York. New York University Press.
Rothbard, Murray N. 1998a. Nations by Consent: Decomposing the Nation-State, [w:]
Secession, State and Liberty. Gordon [red.]. New Brunswick, N.J. Transaction Publishers.
Rothbard, Murray N. 1999. Conceived in Liberty, 4 tomy. Auburn, Ala. Ludwig von Mises
Institute.
Rothbard, Murray N. 2000. Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays.
Auburn, Ala. Ludwig von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 2000a. Freedom, Inequality, Primitivism, and the Division of Labor,
[w:] idem, Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays. Auburn, Ala.
Ludwig von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 2000b. The Great Women’s Lib Issue: Setting It Straight, [w:] idem,
Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays. Auburn, Ala. Ludwig von
Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 2000c. Kid Lib, [w:] idem, Egalitarianism as a Revolt Against Nature
and Other Essays. Auburn, Ala. Ludwig von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 2000d. Conservation in the Free Market, [w:] idem, Egalitarianism as a
Revolt Against Nature and Other Essays. Auburn, Ala. Ludwig von Mises Institute.
Rothbard, Murray N. 2003. Co rząd zrobił z naszymi pieniędzmi?, [w:] idem, Złoto, banki,
ludzie – krótka historia pieniądza. Warszawa-Chicago. Fijorr Publishing.
Rothbard, Murray N. 2004. O nową wolność. Manifest libertariański. Warszawa. Fundacja
Odpowiedzialność Obywatelska, Oficyna Wydawnicza Volumen.
Rummel, Rudolph. 1995. Death by Government. New Brunswick, N.J. Transaction
Publishers.
Rushton, J. Philippe. 1986. Gene-culture, Coevolution, and Genetic Similarity Theory:
Implications for Ideology, Ethnic Nepotism, and Geopolitics. „Politics and Life Sciences” nr
4.
Rushton, J. Philippe. 1989. Genetic Similarity in Male Friendships. „Ethology and
Sociobiology” 10.
Rushton, J. Philippe. 1995. Race, Evolution, and Behavior. New Brunswick, N.J. Transaction
Publishers.

66

Rüstow, Alexander. 1980. Freedom and Domination. Princeton, N.J. Princeton University
Press.
Salerno, Joseph T. 1990. Ludwig von Mises as a Social Rationalist. „Review of Austrian
Economics” 4.
Salerno, Joseph T. 1991. Two Traditions in Modern Monetary Theory: John Law and A. R. J.
Turgot. „Journal des Economistes et des Etudes Humaines” 2, nr 2/3.
Schelsky.1977. Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der
Intellectuallen. Munich. Deutscher Taschenbuch Verlag.
Schoeck, Helmut. 1970. Envy: A Theory of Social Behavior. New York. Harcourt, Brace and
World.
Schoeck, Helmut. 1978. Ist Leistung Unanständig? Osbabrück. Fromm.
Schoeck, Helmut. 1979. Das Recht auf Ungleichheit. München. Herbig.
Schoeps, Hans Joachim. 1981. Preussen. Geschichte eines Staates. Frankfurt/M. Ullstein.
Schorske, Carl E. 1981. Fin-de-Siècle Vienna: Politics and Culture. New York. Random
House.
Schumpeter, Joseph A. 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa. PWN.
Simon, Julian N. 1987. The Economic Consequences of Immigration. Cambridge, Mass.
Blackwell.
Simon, Julian N. 1998. Are There Grounds for Limiting Immigration? „Journal of Libertarian
Studies” 13, nr 2.
Smith, Alexander T. 1988. Time and Public Policy. Knoxville. University of Tennessee Press.
Spooner, Lysander. 1973. No Treason: Constitution of No Authority. Colorado Springs, Colo.
Ralph Myles.
Steiner, Hillel. 1977. The Natural Right to the Means of Production. „Philosophical
Quarterly” 27.
Strigl, Richard von. 2001. Capital and Production. Auburn, Ala. Ludwig von Mises Institute.
Tannehill, Linda i Morris. 2004. Rynek i wolność. Warszawa–Chicago. Fijorr Publishing.
Taylor, A.J.P. 1966. From Sarajevo to Potsdam. New York. Harcourt, Brace and World.
Templeton, Kenneth S. [red.]. 1979. The Politicization of Society. Indianapolis, Ind. Liberty
Fund.
Thomson, Judith. 1986. Rights, Restitution, and Risk. Cambridge, Mass. Harvard University
Press.
Tilly, Charles. 1985. War Making and State Making as Organized Crime, [w:] Peter B. Evans,
Dietrich Rueschemeyer i Theda Skocpol [red.]. Bringing the State Back In. Cambridge.
Cambridge University Press.
Tilly, Charles i Wim P. Blockmans [red.]. 1994. Cities and the Rise of States in Europe, 10001800. Boulder, Colo. Westview Press.
Tuccille, Jerome. 1997. It Usually Begins with Ayn Rand. San Francisco. Fox and Wilkes.
Tuck, Richard. 1979. Natural Rights: Their Origin and Development. Cambridge. Cambridge
University Press.

67

Tucker Jeffrey A. 1997, [recenzja książki Bolicka]. „Journal of Libertarian Studies” 13, nr 1.
Tucker Jeffrey A. i Llewellyn H. Jr Rockwell. 1991. The Cultural Thought of Ludwig von
Mises. „Journal of Libertarian Studies” 10, nr 1.
Tullock, Gordon. 1967. The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft. „Western
Economic Journal”, 5.
Vale, Malcolm. 1988. Civilization of Courts and Cities in the North, 1200–1500, [w:] Oxford
History of Medieval Europe. George Holmes [red.]. Oxford. Oxford University Press.
Walters, David. 1994. Crime in the Welfare State, [w:] Criminal Justice?: The Legal System
vs. Individual Responsibility, Robert B. Bidinotto [red.]. Irvington-on-Hudson, N.Y.
Foundation for Economic Education.
Weber, Max. 1958. The City. New York. Free Press.
Weber, Max. 1964. Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik. Stuttgart. Kroener.
Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa. PWN.
Weinstein, James. 1968. The Corporate Ideal in the Liberal State. Boston. Beacon Press.
Wilson, James Q. 1985. Thinking About Crime. New York. Vintage Books.
Wilson, James Q. i Herrnstein Richard J. 1985. Crime and Human Nature. New York. Simon
and Schuster.
Woltermann, Chris. 1993. Federalism, Democracy and the People. „Telos” 26 nr 1.
Wooldridge, William C. 1970. Uncle Sam the Monopoly Man. New Rochelle, N.Y. Arlington
House.
Zaslavsky, Victor i Yuri Lury. 1979. The Passport System in USSR and Changes in the Soviet
Union. „Soviet Union” 8, nr 2.

68

