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WSTĘP

W pracy niniejszej postawiłem sobie za zadanie syntetyczną i kompleksową
zarazem prezentację wolnościowych poglądów na państwo. Jednymi z najbardziej
znamienitych przedstawicieli szeroko pojętej myśli liberalnej są niewątpliwie Ayn
Rand, Robert Nozick i Murray Newton Rothbard. To właśnie ich koncepcje uczyniłem
przedmiotem swych rozważań. Stało się tak dlatego, iż osobistości te swoimi
dobitnymi,

rzeczowymi

i

zarówno

przystępnymi

dla

zwykłego

człowieka

przemyśleniami, podpartymi logiczną argumentacją, stanowić mogą nie tylko źródło
poznania ewolucji myśli społeczno-politycznej, ale także drogowskaz na drodze do
powszechnego dobrobytu.
W

sferze

polityczno-prawnej

obserwuje

się

obecnie

odwrót

od

zasad

socjalistycznych, mimo iż XX wiek nazwać można stuleciem socjalizmu. Nadmierna
rozbudowa aparatu państwowego, jego ingerencja w najdrobniejszy aspekt ludzkiej
egzystencji, przyczyniły się nie tylko do zapaści w dziedzinie sprawowania władzy, ale
doprowadziły również do kryzysów gospodarczych. Etatyzm w formie centralnego
planowania bądź tzw. państwa opiekuńczego pozbawił ludzi skłonności przejawiania
jakiejkolwiek inicjatywy i samodzielności. W parze z redystrybucją bogactwa, w imię
mgliście pojmowanej sprawiedliwości społecznej, szła także degeneracja systemu
prawnego, przejawiająca się preferowaniem określonych kategorii jednostek i inflacją
drobiazgowych regulacji. Stąd też rządząca elita, często zmobilizowana oddolnym
naciskiem społecznym, poszukuje obecnie nowych sposobów sprawowania władzy.
Zwraca się ona, mniej lub bardziej udolnie, w kierunku ideologii stawiającej na
pierwszym miejscu wolność jednostki i własność prywatną.
W Polsce tzw. program naprawy państwa zmierza w nieco odmienną stronę.
Popularne w naszym kraju hasła solidarystyczne, brak tradycji myśli liberalnej
połączony bardzo często z nieznajomością jej pryncypiów i utożsamianiem tej ideologii
z wartościami całkowicie z nią sprzecznymi, owocuje próbą zwiększenia znaczenia
sektora prywatnego i jednocześnie utrwaleniem polityki proetatystycznej. Ze względów
powyższych mam nadzieję, iż pracy niniejszej można przypisać, choć w niewielkim
stopniu, charakter popularyzatorski, mający zwiększyć świadomość społeczną w
5

kwestii ideałów liberalizmu. To też było powodem uczynienia przedmiotem mej analizy
wyrazistych poglądów Ayn Rand, Roberta Nozicka i Murraya Newtona Rothbarda.
Ayn Rand (Alissa Zinowiewna Rosenbaum) urodziła się 1915 roku w Sankt
Petersburgu. Jako dziecko była świadkiem rewolucji bolszewickiej. W 1924 roku
ukończyła studia filozofii i historii na Uniwersytecie w Piotrogradzie. W tym też roku
podjęła naukę scenopisarstwa na wydziale filmowym Państwowego Uniwersytetu Sztuk
Pięknych. W 1925 otrzymała pozwolenie na wizytę u rodziny w Stanach
Zjednoczonych, gdzie rok później się udała i tam osiadła. Kariery scenopisarskiej
szukała w Hollywood. W 1929 roku poślubiła aktora Franka Connora, z którym
pozostała aż do jego śmierci 50 lat później. Napisała wiele scenariuszy, w tym Red
Pawn, We the Living, The Night of January 16th, które nie przyniosły jej jednak
rozgłosu. Sławną uczyniła ją w 1943 powieść Źródło, która stała się bestsellerem i
rozpoczęła jej passę. Kolejna powieść Atlas Zbuntowany, wydana w 1957 roku, była wg
Biblioteki Kongresu drugą po Biblii najczęściej czytaną książką w USA. Rand to także
autorka oryginalnej filozofii obiektywizmu. Zmarła w 1982 roku w Nowym Jorku.
Urodzony w 1938 i zmarły niedawno, bo w 2002 roku, Robert Nozick to jeden z
najsławniejszych amerykańskich filozofów politycznych i politologów. Większość
życia naukowego spędził jako profesor na Uniwersytecie Harvarda. Tytuł magistra
otrzymał w 1961 roku na Uniwersytecie w Princeton. Tam też w 1963 przyznano mu
doktorat. W 1959 r. poślubił Barbarę Fierer, z którą miał dwójkę dzieci Emily i Davida.
Po rozwodzie z Barbarą Fierer ożenił się z poetką Gjertrud Schnackenberg. Największą
sławę przyniosła mu książka Anarchia, państwo, utopia, uznaną przez The Times
Literary Supplement za jedną ze 100 najważniejszych pozycji od czasów II-ej Wojny
Światowej.
Z kolei

profesor Murray Newton Rothbard, uważany za jednego z

najwybitniejszych ekonomistów XX wieku, czołowego przedstawiciela libertarianizmu
i bliskiego współpracownika oraz wychowanka prof. Ludwiga von Misesa, urodził się
1926 roku w Nowym Jorku, w rodzinie żydowskich imigrantów z Polski. Tytuł
magistra uzyskał w 1946 roku na Uniwersytecie Columbia. Na nim też, jak również na
Politechnice Nowojorskiej oraz Uniwersytecie Stanowym Nevady, wykładał w
późniejszym okresie. Był również wiceprezesem Instytutu Ludwiga von Misesa.
Rothbard to autor ponad 25-ciu książek o tematyce ekonomiczno-politycznej, m. in.:
Man, Economy and State, Power of Market, The Ethics of Liberty, An Austrian
Perspective on the History of Economic Thought, For a New Liberty, a także tysięcy
6

artykułów, w których łączył i prezentował poglądy Austriackiej Szkoły Ekonomii oraz
anarcho-kapitalizmu. Dzięki ogromnej wiedzy z zakresu teorii i historii państwa i
prawa, dziejów myśli ekonomicznej, politologii, filozofii, kinematografii, jak również
niemieckich kościołów barokowych i jazzu, mówiono o nim jako o ostatnim
przedstawicielu

Renesansu.

Z

powodu

kontrowersji

jakie

wzbudzała

jego

bezkompromisowość, długo nie mógł otrzymać tytułu doktora. Przyczynił się do
rozłamu między libertarianami a obiektywistami skupionymi wokół Ayn Rand. Toczył
nieustanne spory z Miltonem Friedmanem, Jamesem Buchananem, Gordonem
Tullockiem i innymi tuzami myśli wolnościowej. Prawica zarzucała mu współpracę z
socjalistami, maoistami i feministkami, lewica zaś atakowała go za układy z Patem
Buchananem, Partią Republikańską i separatystami z Południa. Rothbard zmarł w 1995
roku.
Praca niniejsza podzielona jest zasadniczo na cztery części. W pierwszym rozdziale
przedstawiam korzenie myśli wolnościowej – od zarania koncepcji praw naturalnych,
na Imannuelu Kancie kończąc, do ukazania początków klasycznej ekonomii politycznej
w XVIII i XIX wieku. W rozdziale tym definiuję także takie pojęcia, jak „liberalizm”,
„libertarianizm” oraz „anarchizm”. Rozdział drugi poświęcony jest trafiającej do
społeczeństwa, połączonej z obiektywizmem, apoteozie kapitalizmu i wolności
jednostki w wykonaniu Ayn Rand. Rozdział trzeci to analiza legitymizacji państwa
minimalnego na bazie prawa naturalnego, jaką przeprowadził Robert Nozick. Ostatni
rozdział ukazuje wizję społeczeństwa bez państwa autorstwa Murraya Rothbarda,
poprzedzoną syntetycznym ujęciem liberalnych poglądów na państwo Ludwiga von
Misesa i Austriackiej Szkoły Ekonomii.
Dokonując analizy koncepcji wspomnianych przedstawicieli myśli społecznopolitycznej, starałem się sięgać do bezpośrednich źródeł dostępnych na polskim rynku.
Tam, gdzie nie było to możliwe, a wymagała tego metodologia i spójność wywodu,
odwoływałem się do literatury anglojęzycznej. Pracę urozmaicać mają również
nawiązania do materiałów znajdujących się w Internecie, który staje się coraz
powszechniejszym źródłem informacji i niewyczerpalna skarbnicą wiedzy. Miejsce w
poniższej pracy znalazły nie tylko monografie, ale również publikacje naukowe
zbiorczo podejmujące tematykę polityczno-prawną oraz społeczną, wiążącą się
pośrednio lub bezpośrednio z przedmiotem moich rozważań. Ponadto, by nadać pracy
kompleksowego charakteru, głównie w przypadku Rothbarda, odwołuję się do
poglądów kontynuatorów danej myśli.
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ROZDZIAŁ I – KORZENIE MYŚLI WOLNOŚCIOWEJ

1. Prawo naturalne i stan natury
Żadna doktryna polityczno-prawna, żadna myśl społeczna, a także żadna idea
odnosząca się do pożądanego i postulowanego rozwiązania ustrojowego, nie jest
oderwana od istniejącego już dorobku w tej sferze. Spuścizna poprzednich wieków w
swej oryginalnej, bądź zmienionej postaci oddziaływała i wciąż oddziałuje na myślicieli
społeczno-politycznych, tworzących mniej lub bardziej kompletne systemy politycznoprawne. Za przykład może posłużyć Platon wzorujący się na Sokratesie1, św. Tomasz z
Akwinu nawiązujący do Arystotelesa2, czy chociażby Benito Mussolini czerpiący
inspirację z realizmu politycznego Niccolo Machiavellego3.
Jedną z najstarszych myśli odnoszących się do państwa i stanowionego przez nie
prawa

jest

idea

prawa

natury,

rozważająca

problematykę

istnienia

ponad

ustawodawstwem systemu norm etyczno-moralnych, definiujących ludzkie zachowania.
Jej zaczątków dopatrywać się można już na przełomie VIII i VII w. p.n.e. w
wypowiedziach greckich filozofów.4 Do niej to właśnie, bądź do jej zmodyfikowanej
wersji pod postacią praw człowieka5, odwoływali się Ayn Rand6, Robert Nozick7, a
także Murray N. Rothbard8. Z tych też względów zasadne jest przedstawienie założeń
powyższej idei, jej głównych nurtów w myśli europejskiej i ewolucji na przestrzeni
wieków – od starożytności, po czasy nowożytne.
1.1. Geneza prawa ponadustawowego (od sofistów i Arystotelesa do Tomasza z
Akwinu)
Początki, jednakże bardzo prymitywne, prawa naturalnego są już zauważalne w
greckich mitach, odnoszących się do dwóch głównych bóstw prawa – bogini matki
1

Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E.Kundery, M.Maciejewskiego, Warszawa 2004,
s. 259.
2
Ibidem s. 13.
3
Ibidem s. 197.
4
R.Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 1988, s. 11.
5
M.Maciejewski, U źródeł liberalnej koncepcji praw człowieka i obywatela w Acta Universitatis
Wratislaviensis No 2664 – Przegląd Prawa i Administracji LXIII, Wrocław 2004, s. 8.
6
A.Rand, Cnota egoizmu, Warszawa 1989, s. 42-48.
7
R.Nozick, Państwo, anarchia, utopia, Warszawa 1999, s. 5, zob. także s. 17 i dalsze.
8
M.N.Rothbard, The Ethics of liberty, New York University Press 2002, s. 3-26; zob. także O nową
wolność – Manifest libertariański, Warszawa 2004, s. 68-70.
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Themis i jej córki bogini Dike.9 Themis (znana obecnie jako Temida), będąc
uosobieniem sprawiedliwości, porządku i obyczajów, pełniła rolę strażnika szacunku
dla prawa. Czuwała ona nad prawodawstwem, a także strzegła wypełniania się
przeznaczenia wynikającego z woli bogów. Pełniła również rolę wyroczni, wskazując
sposoby przezwyciężania trudności i postępowania w indywidualnych sprawach. Dike
natomiast patronowała sprawiedliwemu układaniu stosunków międzyludzkich w
granicach polis, pilnowała realizacji praw ustanawianych przez Zeusa, by ostatecznie
przejąć większość zadań związanych z funkcjonowaniem prawa. Z czasem imiona
bóstw zostały wykorzystane do nadania nazw normom prawnym – themis i dike. Themis
oznaczała wolę bogów, zawierającą się w decyzjach władców, sprawiedliwe
stanowienie praw, dike zaś rozstrzygnięcia toczących się sporów, sprawiedliwe
stosowanie prawa.10
Powyższe normy o mieszanym sakralno-świeckim charakterze, stały się inspiracją
dla greckich władców – Drakona, a później Solona, którzy na ich podstawie stworzyli w
VI w. p.n.e. kodyfikacje prawa ludzkiego – nomos, przeznaczone dla społeczności polis.
Fakt ten stał się początkiem rozważań nad relacjami prawa stanowionego do prawa
boskiego i prawa natury11. Za przykład może posłużyć bogata literatura Greków, a
zwłaszcza tragedie autorstwa Ajschylosa i Sofoklesa. Interesujące przede wszystkim są
dzieła tego drugiego, który daje w nich, na przykład w Antygonie, obraz swych
poglądów. Sofokles skupia swoją uwagę na człowieku, jako obywatelu państwa i
zarazem samodzielnej jednostce, wyposażonej w wolną wolę. Wola ta pozwalała
człowiekowi przyjąć swe przeznaczenie, a także dokonywać wyborów między
niedoskonałymi prawami ludzkimi, a stojącymi ponad nimi i powszechnie znanymi
prawami boskimi (naturalnymi), utożsamionymi u Sofoklesa z prawami rozumu.
Sprawiedliwość oparta na tychże właśnie prawach rozumu, posiada charakter naturalny,
a jej naruszenie sankcjonowane jest nieuchronnymi konsekwencjami.12
Antyteza między ludzkim prawem stanowionym a prymitywnie jeszcze
pojmowanym prawem natury pojawiła się w greckiej myśli prawnej dość wcześnie, bo
już na przełomie VIII/VII w. p.n.e. w wypowiedziach Hezjoda. W opozycji do prawa
natury silniejszego, obowiązującego w świecie zwierząt, postawił on ustanowione przez
9

R.Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 1988, s. 11; zob. też Filozofia prawa w perspektywie prawa
natury, Białystok 1997, s. 63.
10
R.Tokarczyk, Filozofia prawa..., s. 63.
11
Ibidem.
12
Leksykon myślicieli..., s. 299.
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Zeusa boskie prawo sprawiedliwości, mające obowiązywać ludzi. Tendencja wyższości
ludzkich praw sprawiedliwości nad prawami natury trwała aż do powstania poglądów
niektórych sofistów.13
Inspirującą dla kolejnych pokoleń myślicieli, była teoria logos i wariabilizmu
Heraklita (VI/V w. p.n.e.). Zakładała on, iż wszystko znajduje się w ciągłym ruchu, a
tylko proces zmian charakteryzuje się wiecznością. Właśnie to wieczne prawo
zmienności wszechświata określone zostało mianem logos.14 Posiadało ono pierwiastek
rozumności,

bowiem

przejawiało

się

we

wszystkich

bytach

ożywionych

i

nieożywionych, rzeczach, ludziach, bogach, będąc zarazem powszechną, odwieczną i
najważniejszą zasadą wszechświata. Z niego to czerpało prawo ludzkie. Owo zespolenie
prawa i natury, nomos i phisis, w normatywną jedność, miało doprowadzić do
pomyślności losów człowieka. Filozofia Heraklita stała się przyczynkiem do teorii, iż
ludzkie prawa i urządzenia społeczne są naznaczone niestałością, zakładającej jednak
możliwość doskonalenia praw i ustroju społeczeństwa poprzez dążenie do tego, co
racjonalne. Jego koncepcja zajęła centralne miejsce w filozofii relatywizmu moralnego
stoików, a także wpłynęła na ukształtowanie się pojęcia zasady wszechświata
specyficznej dla średniowiecznej doktryny prawa natury.15
Szczególne stosunki społeczne oparte na niewolnictwie, panujące w Grecji w V w.
p.n.e., chylące się ku upadkowi Ateny i kryzys wywołany walką między polis o
hegemonię, były tłem dla pojawienia się koncepcji sofistów. Miała ona służyć
kształceniu praktycznych umiejętności politycznych warstwy kierowniczej w państwie,
w celu zapewnienia powodzenia państwu i jednostce. Immanentną jej częścią są
problemy dotyczące stosunku prawa natury do prawa stanowionego, a także
rozważania, które z nich jest warunkiem sukcesu politycznego. Doktryna prawa
naturalnego sofistów oparta była na ich filozofii, cechującej się sensualizmem,
relatywizmem, praktycyzmem i antropocentryzmem. Sensualizm przejawiał się w
oparciu wiedzy na spostrzeżeniach, będąc zarazem źródłem relatywizmu –
spostrzeżenia tych samych rzeczy mogą być bowiem różne u różnych jednostek.
Praktycyzm natomiast wyrażał się w zainteresowaniu tym, co użyteczne dla człowieka,
skąd blisko już do antropocentryzmu. To nie kosmos, a człowiek zostaje postawiony w
centrum uwagi, zaś prawo natury kosmosu w ich doktrynie przeistacza się w prawo
13

R.Tokarczyk, Klasycy..., s. 15.
Leksykon myślicieli..., s. 132.
15
R.Tokarczyk, Klasycy..., s. 18.
14
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definiujące ludzkie postępowanie. Stąd wynika popularna u sofistów antyteza prawa
natury i prawa stanowionego, uważanego przez nich za konwencję.16 Na niej to opierają
się najważniejsze pytania w ich doktrynie – czy istnieją jakiekolwiek normy, poza
pozytywnymi, a także, jaka jest funkcja prawa w państwie. Mnogość odpowiedzi na nie
i ich treść pozwala podzielić sofistów na zwolenników prawa naturalnego i jego
antagonistów.
Zwolennikiem prawa stanowionego był Protagoras (ok. 481-411 p.n.e.), twórca
relatywizmu społecznego. Twierdził on, że człowiek jest miarą wszechrzeczy, co w
przełożeniu na sferę ustrojowo-prawną oznaczało, iż człowiek-obywatel jest jedyną
miarą instytucji społecznych17, które powstały w wyniku ludzkiej aktywności. Byt
społeczny ludzkości zapoczątkowany był zawarciem niepisanego porozumienia przez
wyrzekające się wzajemnego krzywdzenia jednostki. Na jego mocy powstało państwo,
będące strażnikiem powyższej umowy.18 Homo mensura ograniczona została przez
decydującą opinię państwa na temat tego, co sprawiedliwe. Religia, zasady moralne,
obyczaje, prawo stanowione są wynikiem konwencji, a ich obowiązywanie uzależnione
od akceptacji społecznej. Ustawodawca powinien zatem zabiegać o poparcie
społeczeństwa.19

Protagoras

dopuszczał

krytykę

obywateli

pojmowania

sprawiedliwości przez państwo, wyrażonej w prawie stanowionym, zmierzającym
zarazem do sprecyzowania norm dyktowanych przez naturę ludzką. Ta krytyczna ocena
oparta na współzależności natury i konwencji, dała asumpt do wysnucia wniosku, iż
prawo stanowione, w odróżnieniu od trwale obowiązującego prawa natury, jest
relatywne – będąc wynikiem każdorazowo panujących w państwie opinii na temat
sprawiedliwości, obowiązuje tylko w okresie ich panowania.20
Ciekawą argumentację za prawem stanowionym przedstawił Trazymach (ok. V w.
p.n.e.). Twierdził on, że ustawodawca tworzy prawo by osiągnąć polityczne cele, a
państwo jest niczym innym, jak narzędziem w rękach silnych ludzi, zmierzających do
podporządkowania sobie słabszych. Rządzący znajdują się poza prawem, któremu
posłuszeństwo są winni pozostali. Prawo natury pojmowane było u niego, jako
naturalna przewaga jednego człowieka nad drugim, oparta na większej sile fizycznej,
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doskonalszym

rozumie

i

sile

woli.

Ta

przewaga

stała

się

roszczeniem

prawnonaturalnym.21
Odmienne stanowisko cechowało Alkidamasa (IV w. p.n.e.). Głosił on, że prawo
stanowione jest całkowicie przeciwstawne prawu natury – zakazuje to, co tamto
nakazuje i na odwrót, dopuszczając na przykład niewolnictwo, niezgodne z prawem
natury.22 Ową antytezę zauważał też Hippiasz z Elidy (IV/V w. p.n.e.). Prawo natury
wg niego, wszczepione zostało człowiekowi przez samych bogów, więc nigdy nie
popada w sprzeczność z ludzką naturą. Posiada powszechną i trwałą moc obowiązującą,
wyraża gatunkowe pokrewieństwo i podobieństwo wszystkich ludzi, ich troskę o
zachowanie własnego życia poprzez podtrzymywanie więzi społecznych. Prawo
stanowione natomiast tyranizuje jednostki, zmuszając je do postępowania wbrew sobie i
temu, co zgodne z naturą. Rozbieżność owa nie ma trwałego charakteru, bowiem
zmienność prawa ludzkiego jest jego słabością, umożliwiającą dostosowanie go do
prawa natury. Wizja ta stara się ukazać naturalne braterstwo i równość ludzi, godząc w
różnice socjalne.23
Do prawa, jako narzędzia w rękach ludzi doskonalszych, nawiązywał również
Kallikles. Inaczej niż u Trazymacha, było nim prawo naturalne. Twierdził, że przyroda
stworzyła wszystkich nierównymi, a to co słabsze, naznaczone jest ułomnością.
Porządek obowiązujący w państwie to zaprzeczenie porządku panującego w świecie
przyrody, bowiem do zrzeszenia się w państwo doprowadzili ludzie słabi. Prawo
przenikające cały świat, jest prawem silniejszego, stąd też prawo stanowione należy
odbierać, jako efekt zmowy jednostek słabych broniących się tą drogą przed supremacją
silnych. Ustanowienie owych norm, ograniczających oddziaływanie prawa natury,
umożliwiła ludziom słabszym ich liczebna przewaga. Wszelka idea równości, zdaniem
Kalliklesa, nie ma żadnego uzasadnienia. Jak więc wynika z jego wypowiedzi, cenił
sobie wyżej prawo natury niż pozytywne, jednak pragmatyzm sprawił, iż nie zalecał
łamania prawa stanowionego.24
Z kolei u Antyfona (V w. p.n.e.) prawo natury jest źródłem powszechnej równości
ludzi. Wszelkie nierówności – społeczne, prawne, plemienne - są dziełem norm
pozytywnych. Podstawowym prawem uznał zachowanie ludzkiego życia oraz unikanie
21
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nienaturalnej śmierci. Człowiek zgodnie z nakazami swej natury dąży do przyjemności i
osiągania korzyści, czemu na drodze często staje prawo stanowione. Dlatego należy się
przeciw niemu buntować, jeśli uniemożliwia realizację prawa natury. Jednakże
myśliciel ten dostrzegał w prawie stanowionym elementy altruizmu, stojącego w jego
hierarchii wartości wyżej niż egoizm związany z prawem natury, ale nie zawierający
treści antyspołecznych, przyczyniający się bowiem do egoistycznej równości
wszystkich ludzi.25
Na rozbieżności między sankcjami prawa natury i prawa stanowionego zwrócił
uwagę Kritias (V w. p.n.e.), ateński polityk związany z sofistami. Obowiązywanie norm
natury zabezpieczone było możliwością, o wysokiej skuteczności, użycia siły ciała oraz
umysłu ludzkiego. Prawo pozytywne usankcjonowane zaś zostało zawodnym
przymusem psychicznym - w tym wypadku wywołaną przez mędrców bojaźnią przed
gniewem bogów. Nie daje ono zatem człowiekowi gwarancji pełnego bezpieczeństwa,
dlatego w imię realizacji norm naturalnych, będących podporą prawa pozytywnego,
Kritias opowiadał się za użyciem siły.26
Anonim Jamblich jako jedyny z sofistów twierdził, iż prawo natury definiuje
egzystencję całego kosmosu, a nie tylko i wyłącznie naturę człowieka i ludzkie
działanie. Oryginalne także było u niego ujęcie relacji między prawem natury, a
prawem stanowionym. Są one ze sobą w pełnej harmonii, bowiem pierwsze z nich jest
źródłem drugiego. Normy naturalne, górujące nad pozytywnymi swoją wiecznością i
niezmiennością, zyskują faktyczną sankcję dzięki przymusowi państwowemu, poprzez
przenikanie do ludzkiego ustawodawstwa.27
Koncepcje sofistów, obfitujące mnogością rozwiązań określonych problemów
prawno-ustrojowych,

znalazły

szeroką

recepcję

w

późniejszych

systemach

doktrynalnych odwołujących się zarówno do haseł równości wszystkich ludzi, jak i idei
antyegalitarystycznych.
Jedną z najznamienitszych w starożytności teorii prawa natury stworzył wybitny
myśliciel tej epoki – Arystoteles (384-322 p.n.e.). Posiadał on wszechstronną wiedzę i
zainteresowania – począwszy od przyrodoznawstwa i fizyki, poprzez logikę, ekonomię,
etykę, estetykę, po politykę – co pozwoliło mu dokonać syntezy greckiej myśli o
państwie, prawie, społeczeństwie, jednocześnie wzbogacając ją o swe przemyślenia.
25
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Jako syn lekarza ze Stagiry, nie posiadał praw obywatelskich w Atenach. Był adeptem
platońskiej Akademii, jednakże stanowczo nie zgadzał się z przekonaniami swego
mistrza Platona. Arystoteles to także założyciel własnej szkoły, tzw. Liceum, i
wychowawca Aleksandra Wielkiego.28
Ogromny wpływ na jego teorię miała przyjęta przez niego nowa metoda badawcza
oparta na empiryzmie, czyli na wysnuwaniu wniosków i konkluzji z obserwacji natury,
oraz na doświadczeniu. Był przeciwny jakiemukolwiek aprioryzmowi, a wszelkie
twierdzenia generalne, jak sądził, muszą znaleźć pokrycie w zgromadzonych,
uporządkowanych i przeanalizowanych faktach.29
Arystoteles, jako jeden z pierwszych filozofów, wyodrębnił prawo natury od prawa
przyrody w sposób wyraźny. Za normy natury uznał tylko te, które regulują
postępowanie istot rozumnych. Rozważając istotę prawa naturalnego w świetle
wzajemnych związków zachodzących między jego ideą, formą, celem i istotą, dążył do
wykrycia jego źródła, odnajdując je w ludzkiej naturze, złożonej z duszy i ciała.30
Określa ono postępowanie wszystkich jednostek, w przeciwieństwie do prawa
pozytywnego, definiującego stosunki jedynie pomiędzy ludźmi wolnymi i równymi.
Nacechowane jest konkretnością, normy stanowione zaś ogólnością. Każde prawo ma
przybliżać człowieka do szczęścia, w czym góruje prawo naturalne – obejmuje ono
szerszą grupę jednostek, niż ludzkie ustawodawstwo odnoszące się tylko do złączonych
instytucją państwa, pełnoprawnych obywateli i właścicieli niewolników31. Prawo
naturalne jest niepisane, bo poznawane przez rozum człowieka, niezależne od woli
prawodawcy, o zasięgu powszechnym i niezmienne. Nie wymaga ono akceptacji
państwowej i będzie obowiązywało dopóty, dopóki istnieć będzie rozumny człowiek
zdolny do odczytywania go ze swej natury. Nabrało ono u Arystotelesa charakteru
normy moralnej – dobro należy czynić, zła należy unikać.32 Zasadniczymi cechami
prawa stanowionego to jego zmienność i zależność od woli prawodawcy, ograniczoność
w czasie i przestrzeni. Wyższość prawa natury wynika także z tego, że wskazując
człowiekowi drogę do szczęścia, określone dobra, nie wiąże go bezwzględnie, a raczej
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przyciąga. Miarą mocy wiążącej prawa jest u Arystotelesa jego przestrzeganie, które
nazwał sprawiedliwością.33
Między prawem natury i prawem pozytywnym powinien zachodzić ścisły związek,
bowiem obowiązują one razem w państwie. To pierwsze jest podstawą drugiego, to
drugie natomiast stanowi wyraz poczucia sprawiedliwości w określonych warunkach.
Osiągnięcie szczęścia, jako podstawowy cel prawa natury, jest możliwe tylko w
państwie, dlatego też człowiek winien ku niemu podążać – istota ludzka staje się istotą
polityczną, a państwo kres jej naturalnych dążeń. Oba zresztą posiadają, zdaniem
filozofa, byt wieczny. Arystokratyczny rys doktryny jest zauważalny w stwierdzeniu, iż
każda złożona struktura składa się z rządzonych i rządzących - jak ciało podlega duszy,
a pożądania rozumowi, tak w państwie niewolnicy winni podlegać panom, a wolni
obywatele władzom państwowym. Niewolnictwo to społeczna konieczność, gdyż
predystynowani do szczęścia są tylko ludzie wolni – można je osiągnąć poprzez
posiadanie czasu wolnego, a ten dawany jest przez pracę niewolników.34 Poglądy
Arystotelesa, a zwłaszcza idea proporcji, nakazująca każdemu oddawać to, co mu się
należy według miejsca w hierarchii świata i społeczeństwa, będą silnie oddziaływać w
późniejszych

wiekach na

liczne

i

rozbieżne

doktryny

polityczno-prawne

i

prawnonatutalne.
Najpopularniejszą doktryną hellenistyczną był stoicyzm, sięgający swymi
początkami przełomu IV/III w. p.n.e. i trwający do schyłku świata antycznego w IV i V
w. n.e. Oparty na racjonalizmie, operujący uniwersalnymi i ponadczasowymi pojęciami,
przeniknął on na grunt rzymski, a także stał się jednym z źródeł wczesnego
chrześcijaństwa. Wyróżnia się cztery okresy i zarazem cztery szkoły stoicyzmu – szkołę
starszą, do której należał twórca tej filozofii Zenon z Kition (ok. 336-266 p.n.e.),
Kleantes z Assos (331-232 p.n.e.), Chyzyp z Soloj (ok. 280-205 p.n.e.); szkołę średnią
reprezentowaną przez Panaitosa z Rodos (180-100 p.n.e.), Posejdonisa z Apamei (ok.
135-50 p.n.e.) oraz Cycerona (106-43 p.n.e.), który zaszczepił stoicyzm w starożytnym
Rzymie; szkołę młodszą na czele z Seneką (5 p.n.e. – 65 n.e.), Epiktetem (50-130 n.e.) i
Markiem Aureliuszem (121-180 n.e.); oraz szkołę najmłodszą. składającą się z
wybitnych prawników okresu klasycznego, jak Salvius Julianus (II w. n.e.), Gaius (II w.
n.e.), Paulus (III w. n.e.) i Ulpianus (III w. n.e.).35
33
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Zainteresowanie stoików przesuwało się z filozoficznych rozważań nad elementem
obiektywnym natury w sensie wszechświata w kierunku praktyczno-jurydycznych
przemyśleń nad subiektywnym aspektem natury człowieka. Myśl stoicka obfitowała
mnogością rozwiązań problemów ustrojowo-prawnych i cechowała się swoistym
kosmopolityzmem. Największe odmienności poglądowe zarysowały się w kwestii
stosunku do niewolnictwa – Epiktet, przykładowo, sprzeciwiał się niewolnictwu w
ramach głoszonej idei powszechnej równości wszystkich ludzi, Cyceron zaś starał je się
pogodzić z prawem natury.36
Prawo naturalne wywodzili stoicy z natury, dlatego też skupiali się na pojęciu jej
istoty. Według nich człowiek jest immanentnym składnikiem obejmującej wszystko, co
istnieje wszechnatury, przejmując jej właściwości – materialność, rozumność,
dynamiczność i powiązanie z bogiem. Fizyczność łączyła go z nierozumnymi istotami,
zaś rozum właśnie wynosił go do poziomu bogów. Analogicznie do rozumu boskiego,
będącego źródłem praw rządzących wszechnaturą, rozum ludzki winien być
determinantem

ludzkiego

postępowania.

Przemiany

wszystkich

elementów

wszechnatury określały działające prawa natury, różnie określane przez różnych
przedstawicieli stoicyzmu (np. fatum, pneuma, logos). Prawa te przejęły od niej
konstytuujące je cechy – konieczność, rozumność i boskość. Cnotliwy człowiek
podporządkowuje się bez oporu ich nakazom, znajdując dla siebie miejsce w tym
harmonijnym porządku, bowiem ma świadomość, iż jego zburzenie przekracza ludzką
ograniczoność.37
Stoicy są autorami trójpodziału praw: prawo natury (lex aeterna) – wiecznie
obowiązujące we wszechnaturze, prawo naturalne (lex naturalis) – forma prawa natury
w człowieku, prawo stanowione (lex humana) – wynik ludzkiej konwencji.38
Prawo naturalne pozostaje w harmonii z prawem natury, stąd też pożądana jest jak
największa zgodność prawa stanowionego z nakazami prawa naturalnego. U
przedstawicieli szkoły młodszej można dopatrzyć się nawet przedpaństwowego stanu
natury, doskonalszego od stanu państwowego. Z niego to wyprowadzone zostały idee
równości, braterstwa i godności, godzące w społeczne i polityczne zróżnicowanie, które
winny być podstawą prawa stanowionego, zasługującego na miano słusznego i
sprawiedliwego. Prawo stanowione tworzone jest dla głupców, dlatego też jest
36
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konieczne. Człowiek rozumny, żyjący w zgodzie z nakazami natury nie potrzebuje lex
humana, bowiem potrafi odczytać nakazy obowiązującego w całym starożytnym
świecie

(kosmopolis)

lex

naturalis.

Łamanie

norm

naturalnych

sankcjonuje

wszechnatura w postaci braku szczęścia w sferze duchowej człowieka oraz dolegliwości
fizycznych w zakresie cielesności. Prawo ludzkie zaś zabezpieczone zostało arbitralną
wolą prawodawcy państwowego.39
Prawnonaturalne wskazania rozumu wytyczały człowiekowi drogę do szczęścia.
Wyznaczały one powinność życia w zgodzie z naturą, rozumem i cnotą, którego
ucieleśnieniem

był

ideał

mędrca,

pełnego

spokoju

wewnętrznego

(apatia),

przyjmującego szczęście za najwyższą powinność dobra, z moralną odrazą
odrzucającego jednocześnie występek. Prawnonaturalne nakazy fizycznej istoty
człowieka wskazują jednostce dwa rodzaje dóbr, pozostające w związku z pomyślnością
– proegmena i apoproegmena. Te pierwsze przybliżają go do szczęścia, a są wśród
nich: dobra ciała – życie, zdrowie, uroda i siła; fortuna – szlachetne urodzenie, sława
imienia, bogactwo, godność. Natomiast te drugie, jak na przykład śmierć, niesława,
ubóstwo,

cierpienie,

smutek,

obawa,

pożądliwość,

nienawiść, człowieka

od

pomyślności oddalają. Charakterystyczną oznaką lex naturalis stanowi instynkt
samozachowawczy (ojkeiosis). Jest to pragnienie zachowania własnego bytu, będące
połączeniem pierwiastka cielesnego z rozumnym, wzmocnione u człowieka
świadomością zależności od innych jednostek, wywodzących się z różnych kręgów, w
których dane jest mu egzystować.40
Rzymscy prawnicy, opierając się na pojęciach wszechnatury i natury człowieka,
sformułowali pojęcie istoty, natury rzeczy (rerum natura), z której czerpali adekwatne
zasady odnoszące się do stosunków prawnych (ratio naturalis). Owo ratio naturalis,
wywodzące się z natury rzeczy, czyniło zadość sprawiedliwości, gdy bazowało na
poczuciu słuszności (eaquitas), wolności (libertas) i godności (honestas), połączonych z
treścią norm pozytywnych (ius civilis), a to wszystko z wolą stron. Rozproszone
poglądy prawników rzymskich uporządkował Justynian. Jego system wyróżniał prawo
natury (ius naturale), będące najwyższym źródłem praw i obowiązujące wszystkie żywe

39
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istoty, normy ius gentium, pozostające częścią prawa natury i determinujące działanie
ludzi, a także ius civile dotyczące tylko obywateli rzymskich.41
Koncepcje stoików stały się inspiracją dla późniejszych teorii, dotyczących
zarówno postulowanych postaw życiowych, jak również systemów politycznoprawnych. Wspomnieć też należy ogromny wpływ rzymskich prawników, których
instytucje prawne, zwłaszcza prawa cywilnego, znajdują recepcję w ustawodawstwie do
dnia dzisiejszego.
Wraz z rozwojem filozofii chrześcijańskiej kształtowały się także poglądy na
funkcje państwa i prawa w życiu chrześcijanina. Stanowczych wypowiedzi dopatrzyć
się możemy już u Pawła z Tarsu (ok. 8 – ok. 64 albo 67 n.e.). Za stwórcę świata i
najwyższego prawodawcę uważał Boga. Prawo zależne było całkowicie od woli Boga,
który jednocześnie stał ponad nim. Normy dane przez Najwyższego wypisane były w
ludzkich sercach. Wszystko, co czynił i darował człowiekowi, pełne było Jego łaski.
Była więc to koncepcja idealistyczno-woluntarystyczna, w której wymieszały się treści
filozoficzno-religijnej moralistyki żydowskiej z treściami zróżnicowanej wewnętrznie
moralistyki stoickiej.42
Najwybitniejszym przedstawicielem myśli chrześcijańskiej przełomu starożytności
i średniowiecza jest niewątpliwie biskup Hippony św. Augustyn (353-430 n.e.). Oparł
on swą wizję na przyjęciu teologicznych podstaw filozoficznych dla rozważań o prawie.
Rozróżniał istnienie dwóch państw – bożego (civitas Dei), cechującego się
ucieleśniającymi dobro doskonałymi porządkami, oraz diabelskiego (civitas diaboli),
ogarniętego chaosem. Pomiędzy nimi w państwie ziemskim (civitas terrana), w którym
wzajemnie przeplatają się boski ład i diabelski chaos, żyją ludzie, mający wybór między
dobrem i sprawiedliwością a złem i niesprawiedliwością. Prawo i porządek stanowiły u
Augustyna synonimy. Porządek to moralność, a ludzkie racjonalne działanie mogło być
moralne tylko, gdy oparte zostało na ładzie wszechnatury. W niej zaś wszystko, co
niższe, ludzkie, cielesne i doczesne podporządkowane jest wyższemu, boskiemu,
duchowemu i wiecznemu. Na tych wnioskach, a także wzorując się na stoikach, biskup
Hippony przyjął trójpodział prawa na prawo wieczne (lex aeterna, lex dei, lex divina),
naturalne (lex naturalis) oraz doczesne lub stanowione (lex temporalis). Lex aeterna jest
wieczne, niezmienne i powszechne. Posiada stronę racjonalną – jako przejaw boskiego
41
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rozumu i mądrości, cechuje się porządkiem i harmonią, ale i stronę woluntarną – to
synonim boskiej woli i boskiego nakazu. Lex naturalis to przejaw prawa wiecznego w
rozumnej naturze człowieka, w której odwzorowane są normy dobra, prawości i
sprawiedliwości, dlatego nikt nie może zasłaniać się jego nieznajomością. Prawo
naturalne funkcjonuje jako miara zmiennych praw stanowionych i jest łącznikiem
między porządkiem boskim i ludzkim. Jest nośnikiem sprawiedliwości względnej,
opartej na regule – postępuj tak, jak chcesz, by wobec ciebie postępowano.
Sprawiedliwość bezwzględna zawiera się wyłącznie w prawie wiecznym i będąc
powiązaną z kategorią dobra najwyższego oraz wspólną użytecznością, nakazuje
oddawać każdemu to, co mu należne. Lex temporalis by uchodzić za sprawiedliwe,
winno być wywiedzione z prawa naturalnego. Powstało w wyniku zniekształcenia
prawa wiecznego i naturalnego w umysłach ludzkich, z zadaniem odnowienia ich
powszechnej znajomości. W ten sposób lex aeterna i lex naturalis zdobyły poparcie
autorytetu i władzy świeckiej. Jego główną funkcją jest ochrona porządku i pokoju
między

ludźmi.

Jednakże

wypełnianie

jej

utrudnione

jest

zmiennością

i

krótkowzrocznością obowiązywania prawa stanowionego. Gwarantem ma więc być
jego oparcie na przymusie państwowym. Największym pogwałceniem porządku
naturalnego była u Augustyna wojna, stąd też dążył on przy pomocy swej doktryny do
pokoju w stosunkach międzyludzkich na trzech poziomach – rodzinnym, państwowym i
międzynarodowym. Wspomnieć także należy, iż niewolnictwo traktował jako instytucję
naturalną, będącą karą za grzech pierworodny. Dodać można, że Augustyn w swych
rozważaniach opowiadał się za własnością wspólną. Stanowisko tego myśliciela legło u
podstaw wielkiego sporu o pierwszeństwo rozumu i woli, który najwyraźniej zaznaczył
się w czasach nowożytnych.43
Średniowieczna myśl prawna składała się z dwóch nurtów – racjonalistycznego,
wywodzącego się z myśli antycznej, oraz woluntarystycznego, którego początki są już
widoczne u św. Augustyna. Charakterystyczne dla tej epoki jest dominujące
przekonanie, iż skorumpowana natura ludzka nie może stanowić źródła prawa
naturalnego. Powrót do harmonii stanu natury, w którym rozum podporządkował sobie
ludzkie namiętności i uczynił posłusznym narzędziem wolę człowieka, był możliwy
tylko poprzez przyswojenie zasad postępowania, którymi kierował się Chrystus. W
43
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takich warunkach ukształtowała się doktryna św. Tomasza z Akwinu (1225-1274),
uchodząca za syntezę średniowiecznej nauki społecznej Kościoła.44
Akwinata, wzorując się na swym mistrzu Albercie Wielkim, swą wizję świata
osadził na gruncie arystotelesowskiej metafizyki, a w kwestiach teologicznych
odwoływał się do tez Augustyna. Za prawo uważał pewną regułę i miarę czynów,
prowadzącą osobę do spełnienia określonego czynu, bądź od niego odwodzącą.
Najważniejszą z reguł określających ludzkie zachowanie jest rozum, dlatego też istotą
prawa stanowi jego rozumność, a wola to jedynie środek, za pomocą którego rozum
realizuje swe cele.45 Czerpiąc z augustyńskiej trypartycji prawa, stworzył Tomasz nowy
podział, na który składało się prawo wieczne, prawo boskie, a także prawo naturalne
oraz prawo stanowione. Najwyższym z nich jest istniejące samo przez się prawo
wieczne. To wszechobecna mądrość boża, kierująca światem i skłaniająca wszystkie
rzeczy do osiągania dobra. Prawo natury to odbicie lex aeterna w ludzkim umyśle,
sterujące zarówno rozumem i wolą człowieka ku dobru. Jego podstawowe zasady wiążą
powszechnie pod względem podmiotowym i przedmiotowym, zasady szczegółowe zaś
znajdują zastosowanie w określonych sytuacjach. Ten niezmienny zbiór norm może
pozostać jednak nie poznanym z powodu ludzkich ułomności, deprawacji, namiętności i
zepsuciu. By temu zapobiec i by egzekwować nakazy prawa natury w praktyce, istnieje
stanowione przez świeckich władców prawo ludzkie. Jest ono konkretyzacją norm
natury, dlatego nie może ich naruszać. Nawet gdyby do takich naruszeń doszło, nie
zwalnia to poddanych od obowiązku jego przestrzegania. Natomiast prawo boskie,
które zostało podarowane człowiekowi od Boga poprzez objawienie, reguluje stosunki
między ludźmi a Stwórcą.46
Charakteryzacja prawa natury stała się przyczynkiem do określenia trzech
podstawowych rodzajów ludzkich skłonności i dających się z nich wywieść nakazom
norm naturalnych. Primo – zakaz zabójstwa i samobójstwa oraz nakaz czuwania nad
zdrowiem ciała i duszy, wywodzące się ze skłonności do samozachowania, secundo –
nakaz małżeństwa i wychowania rodziny, pochodzący z pragnienia przedłużenia
gatunku i naturalnych skłonności seksualnych człowieka, tertio – nakaz mówienia i
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poszukiwania prawdy odpowiadający człowieczej skłonności do poznawania prawdy i
życia we wspólnocie.47
Treści lex naturalis doszukiwał się Akwinata w wierze chrześcijańskiej, a
dokładniej skupiając się na Dekalogu. Wyprowadził z niego dwa typy norm:
przykazania od pierwszego do czwartego definiowały stosunek człowieka do Boga, zaś
przykazania od czwartego do dziesiątego regulowały relacje międzyludzkie. Wszelkie
sprzeczności między nimi tłumaczył Tomasz zmianą przez Boga przedmiotów
nakazów, a nie modyfikacją treści samych norm, które pozostawały niezmienione. 48
Wyjaśnił on także pojęcie ludzkiej natury, która składała się wg niego z syndresis,
będącą wrodzoną zdolnością rozumu człowieka do poznawania podstawowych
nakazów norm naturalnych, oraz conscientia, interpretująca powyższe nakazy podczas
ich stosowania do określonych przypadków. Gdy podczas interpretacji wystąpił błąd,
niewinnie błądzące sumienie człowieka posiadało subiektywną moc wiążącą. Duże
znaczenie dla odpowiedzialności karnej ma rozwinięta przez Tomasza, a przejęta od
Arystotelesa, koncepcja poczytalności człowieka. Warunkiem poczytalności i
odpowiedzialności jest dobrowolność czynu, którą ogranicza błąd, nie zwalniający
jednak od winy. Stąd wywodzi się rozróżnienie błędu co do faktu i co do prawa. W
przypadku naruszenia norm naturalnych będących nakazami, sankcję stanowił brak
realizacji założonych celów, zaś w przypadku norm o charakterze rad, jedynie wyrzuty
sumienia.49
Akwinata wypowiedział się również w kwestiach kacerstwa, niewolnictwa i formy
własności. Jeśli chodzi o kacerstwo, odmawiał on heretykom prawa do błądzącego
niewinnie sumienia ze względu na fakt, iż taka sytuacja u człowieka ochrzczonego jest
niemożliwa. Przymus przyjmowania wiary chrześcijańskiej wykluczał tylko w
przypadku Żydów i pogan, zarysowując kacerzom, w wypadku ich oporu, groźbę kary
śmierci dla ochrony wiary. Niewolnictwo argumentował istnieniem jednostek
predystynowanych, z powodu słabości ich rozumu, do służenia innym i bycia
obdarzonym duszą narzędziem w rękach właściciela.50 Co do własności dowodził, iż
naturalną jej formą jest własność wspólna. Korzystanie z dóbr przez wszystkich stanowi
naturalne uprawnienie, bowiem płynie ono z faktu niewystarczalności każdego
człowieka i uzależnienia od niego bytowania i rozwoju jednostki ludzkiej. Stan ten
47
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jednak przerwany został grzechem pierworodnym, od czasów którego zanikły wszelkie
formy podziału własności. Prawo naturalne nie opowiada się za określoną formą
władztwa nad rzeczami, jednak własność prywatna nie popada w sprzeczność z
normami natury, jeśli służy dobru ogółu i przyczynia się do doskonalenia jednostki.
Ponadto ludzie bardziej troszczą się o coś, co należy tylko do nich, a fakt ten ułatwia
utrzymać porządek i harmonijne współżycie w społeczeństwie.51
Doktryna Tomasza odcisnęła swe piętno na całej europejskiej myśli politycznoprawnej, stając się, decyzją papieża Leona XIII w 1879 r., oficjalną nauką Kościoła
katolickiego.52 Jej uniwersalność potwierdza w dzisiejszych czasach, także na gruncie
polskim, rozwój filozofii neotomistycznej.53
Warto poświęcić trochę uwagi opozycjonistom intelektualnym Tomasza w kwestii
koncepcji prawnonaturalnych, a mianowicie Dunsowi Szkotowi (1265/66-1308) i jego
uczniowi Wilhelmowi Ockhamowi (1290-1349).
Szkot jako orędownik woluntaryzmu i indywidualizmu twierdził, iż trwałe
zharmonizowanie wiary i wiedzy jest awykonalne. Sądził, iż opierająca się na
bezinteresowności miłość duchowa dążyła do określonych dóbr, gdyż były dobre same
w sobie; określał ją jako poczucie prawości, obrazujące ludzką wolną wolę. Miłość
zmysłowa wyrażająca pożądanie danego obiektu z powodu jego dobroci dla
kochającego, nazwana została uczuciem korzyści, będącym wyrazem naturalnych
skłonności człowieka. Każda decyzja wywodziła się z wolnej woli i nie dało jej się
wyjaśnić w sposób rozumowy. Stąd wysnuta została teza o wyższości woli nad
rozumem. Wola, o ile chce działać zgodnie z prawem, które jest zbiorem obiektywnych
norm, winna się mu podporządkować. Źródłem norm prawnonaturalnych jest stojący
ponad wszelkim prawem Bóg, w którym zbiega się pełnia władzy i sprawiedliwości dlatego też jedynym nakazem prawa natury w sensie ścisłym jest nakaz miłości Boga.
Prawo naturalne w sensie szerszym stanowi formę regulacji stosunków międzyludzkich.
Wszelkie porządki społeczne opierał Duns na mocy zmiennej woli Boga, ubóstwo
uważał za ideał chrześcijański, własności prywatnej nie przypisywał sankcji boskiej,
potępiał niewolnictwo, a handel popierał o tyle, o ile przynosił korzyść całemu
społeczeństwu.54
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Ockham, jako najwybitniejszy kontynuator myśli Szkota, uchodzi za twórcę
nominalizmu, który wywiódł ze swej koncepcji prawa naturalnego. Prąd ten opierał się
na twierdzeniu, iż realny byt mają wyłącznie przedmioty jednostkowe, dostępne
empirii. Nie posiadają go pojęcia ogólne, abstrakcyjne, ogarniające grupy pewnych
zjawisk. Stąd też sprzeciwiał się tworzeniu sztucznych bytów ogólnych (tzw. „brzytwa
Ockhama”). Co do norm prawnych sądził, iż esencjalnie dobre prawo nie istnieje.
Istnieje tylko esencjalnie dobry prawodawca, którym jest Bóg. Na Jego zmiennej woli
opierają się odczytywane przez ludzki rozum, zmienne nakazy prawa naturalnego, które
przestało być miernikiem ustawodawstwa ludzkiego, gdyż miejsce to zajęło objawienie.
Wszelkie instytucje państwowe, włącznie z normodawstwem, oparte na przymusie,
służyć miały ograniczaniu ludzi złych i jednocześnie ochronie jednostek prawych.
Normy pozytywne niosły hasło nienaruszalności uprawnień jednostki. W imię
naturalnej słuszności myśliciel ten dopuszczał aktywny opór przeciw władcom
świeckim i kościelnym. Idee Ockhama wywarły duży wpływ na rozwój doktryn
polityczno-prawnych w późniejszym okresie.55
1.2. Szkoła prawa natury
Szkoła prawa natury, triumfująca w XVII w., w założeniach swych opierała się na
empiryzmie i racjonalizmie. Dla obu tych nurtów myślowych wspólna była
mechanistyczna, indywidualistyczna i kontraktualistyczna interpretacja prawa. Panujące
na Wyspach Brytyjskich podejście empiryczne, posługując się metodą indukcyjną,
kładło nacisk na doświadczenie, jako główne źródło poznania. Wynikało stąd
przekonanie o niepewności wiedzy i pokładanie wiary w prawdopodobieństwie.
Królujący zaś na kontynencie racjonalizm opierał się na metodzie dedukcyjnej oraz
aprioryzmie, wyprowadzając wiedzę i wszelkie abstrakcyjne idee z rozumu. W rozumie
upatrywał narzędzie do poznania obiektywnej prawdy i rozwiązania każdego problemu.
Rozumna natura ludzka traktowana była jako skarbnica zdolności poznawczych, idei
moralnych i prawnych. Przeniesiony do nauk społecznych z nauk przyrodniczych
mechanicyzm wspierał się na twierdzeniu o kolejności następujących po sobie
procesów i stanów wszelkich substancji i ich cech materialnych. Prawo pojmował w
kategoriach materialnej i zmysłowo dostrzegalnej rzeczywistości. Zgodnie z
indywidualizmem społeczeństwo ludzkie było atomistycznym zbiorem troszczących się
55
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o swe potrzeby, prawa i wolności jednostek. Z niego wywodzono, przedstawiony
ahistorycznie, stan natury, w którym człowiek jako istota wolna, aczkolwiek
prymitywna, był w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo. Kontraktualizm natomiast
starał się wyjaśnić genezę społeczeństwa i państwa, które powstało w wyniku zawarcia
umowy przez poszczególne jednostki. Dodać trzeba, że nowożytna myśl za główny cel
społeczny przyjęła nie uczynienie człowieka dobrym, a obronę i ochronę jego
naturalnych uprawnień. Stąd było już niedaleko do wywiedzenia teorii praw
podmiotowych, uprawnień indywidualnych oraz deklaracji praw człowieka i
obywatela.56
Za ojca szkoły prawa natury uchodzi holenderski prawnik, dyplomata i filozof Huig
de Grot (1583-1645), zwany Grocjuszem. W swym najsławniejszym dziele De iure belli
ac pacis (O prawie wojny i pokoju) zawarł doniosłe tezy dotyczące prawa natury i
prawa narodów, będące podwaliną publicznego prawa międzynarodowego.
Ludzką naturę definiowały, wg Grocjusza, rozumność i popęd społeczny, czyli
skłonność do życia z innymi ludźmi w sposób pokojowy i zorganizowany. Z tymi
właściwościami wiązał pojęcie prawa natury, które jest „nakazem prawego rozumu,
wskazującym, że pewien czyn wskutek samej zgodności z naturą rozumną ma cechy
konieczności”57. Ujawnia się tu racjonalizm całej koncepcji, wspartej też na
niezmienności, powszechności i świeckości norm naturalnych, z których wywiedzione
zostały prawa podmiotowe. Prawa te są „właściwością moralną, dzięki której coś nam
się należy”58. Podzielone one zostały na dające władzę w stosunku do siebie (tzw.
wolności), dające władzę w stosunku do innych, a także na sprowadzające się do
władztwa nad rzeczami.59
Grocjusz dokonał trypartycyjnej definicji prawa natury. Primo – prawo natury jest
tym, co sprawiedliwe, wskazuje, co można czynić, nie wyrządzając niesprawiedliwości
społeczeństwu. Secundo – to forma kwalifikacji moralnej, definiująca sprawiedliwe
posiadanie i czynienie czegoś. Tertio – w najszerszym znaczeniu prawo natury to nakaz
moralnego działania, opartego na dobru i prawości. Drugie rozumienie prawa
naturalnego winno być wyprowadzone z ludzkiego instynktu samozachowawczego i
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popędu społecznego, których łączne przestrzeganie, daje człowiekowi możliwość
cieszenia się tym co własne, a więc suum. Owo suum zawiera:
-

władzę nad nami samymi (wolność) oraz władzę nad innymi, a więc ojca
nad dziećmi, pana nad niewolnikami;

-

własność pełną i niepełną, jak użytkowania, prawo zastawu;

-

zdolność żądania tego, co należne, czemu odpowiada zobowiązanie do
świadczenia.60

Prawo naturalne to więc postępowanie nie naruszające suum innych jednostek.
Klasyfikacja norm u Grocjusza sprowadza się do ich podziału na naturalne (ius
naturae) i pozytywne (ius voluntarium). Te pierwsze składały się z norm naturalnych
pierwotnych (primarium) oraz wtórnych (secundarium), zbliżonych zakresem do prawa
określanego ius gentium. Ius gentium rozczłonkowane zostało na prawo naturalne
narodów (ius gentium naturae) i prawo pozytywne narodów (ius gentium voluntarium),
zawierające prawo zwyczajowe (mores, usus) i umowne (contractus). Prawo pozytywne
natomiast obejmowało normy ludzkie (humanum) i boskie (divinum). Ludzkie
prawodawstwo to przede wszystkim prawa cywilne (ius civile) i węższe od nich ius
rectorium. Źródłem i kryterium klasyfikacyjnym praw był rozum lub wola
prawodawcy.61
Państwowy i międzynarodowy porządek prawny definiować miały cztery zasady
prawa natury: obowiązek dotrzymywania umów (promissorum implemendorum
obligatio), zakaz naruszania cudzej własności (aleni abstinentia), obowiązek
naprawienia szkody wyrządzonej z własnej winy (damni culpa dati reparatio) oraz
reguła karalności przestępców (poenae inter homines martium). Z nich to winny być
wysnuwane wszelkie normy porządku politycznego i prawnego. W przeciwności do
innych norm prawnych, niezmiennych tylko w określonych okolicznościach, zasady
prawa naturalnego naznaczone były absolutną trwałością. Jeśli ludzkie ustawodawstwo
naruszało prawo naturalne, traciło moc obowiązującą.62
Stosunki międzynarodowe regulować winny, uzupełniające się wzajemnie, ius
gentium naturale i ius gentium positivum – prawo naturalne narodów miało zyskiwać
sankcję i jego egzekucję dzięki prawu pozytywnemu, jednocześnie, ograniczając
60
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arbitralną wolę suwerennych państw, nie dopuszczać do pogłębiania konfliktów między
podmiotami na arenie międzynarodowej. To wszystko podparte zostało na obowiązku
dotrzymywania umów. Realizm polityczny Grocjusza przejawiał się także w jego
poglądach na trzy zasadnicze kwestie, a mianowicie na umowę społeczną, suwerenną
władzę i prawo do oporu. Umowa społeczna posiadała trzy odmiany: contractus
societatis dotyczący utworzenia społeczeństwa, contractus subiectionis powołujący
władzę i contractus pacta sunt servanda odnoszący się do wszelakich form stosunków
społeczno-politycznych. Suwerenność władzy czerpała się z niepodważalności jej
decyzji, a forma rządów zależała od bezwzględnie wiążącego wyboru
narodu. Umowa społeczna wykluczała wszelkie prawo do oporu, choć przewidziane
były wyjątki, przykładowo w przypadku abdykacji króla, porzuceniu władzy.63
Grocjańska koncepcja prawa natury, opierająca się na tolerancji religijnej i
szacunku

dla

zobowiązań

wewnątrzpaństwowych

i

politycznych,

dążyła

międzynarodowych.

do

stabilizacji

Stanowiła

wyraz

stosunków
aspiracji

niderlandzkiego mieszczaństwa do wpływu na władzę oraz ochrony jego podstawowych
interesów, poprzez zabezpieczenie pewności obrotu handlowego, własności prywatnej i
upowszechnienie obowiązku dotrzymywania umów.
Kolejnym wybitnym przedstawicielem szkoły prawnonaturalnej jest profesor
niemieckich uniwersytetów w Heidelbergu i Lundzie, nadworny historiograf dworu
pruskiego – Samuel Puffendorf (1632-1694). Swą racjonalną koncepcję prawa natury
wywiódł z dychotomii między światem fizycznym a światem moralnym. Podczas, gdy
świat fizyczny określony był przyczynowością, jednoforemnością i brakiem wartości,
świat moralny cechowały wolność, wieloforemność i wartościowość. To wolność
stawała się fundamentem świata moralnego, bowiem raz, że wyrażała się w obojętności
na przyczynowość przyrody, dwa, że w sensie pozytywnym wiązała człowieczeństwo z
nadrzędnym celem norm prawnych, nota bene, wypełnionych moralnością za pomocą
rozumu i woli. Normy te pozwalają jednostce odróżnić dobro od zła. Dychotomia
przejawiała się także w rozróżnieniu istoty religii i etyki. Etyka, dzieląc się na normy
prawa naturalnego i religię naturalną, skupiała się na życiu doczesnym. Te pierwsze
regulowały stosunki międzyludzkie, drugie zaś relacje między człowiekiem a Bogiem,
stosunek ludzkiego sumienia do praw naturalnych. 64
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Najwyższą zasadą prawa naturalnego, poznawalnego tylko przez rozum, jest
indywidualizm jednostki skazanej na siebie samą, organicznie powiązany z
odwiecznym instynktem towarzyskim. Na jej podstawie stworzył Puffendorf rozległy
system prawnonaturalnych uprawnień i obowiązków, obejmujący: jednostkę ludzką,
rodzinę, małżeństwo, wspólnotę domową, państwo i wspólnotę narodów. Fundamentem
ludzkiej natury jest pragnienie samozachowania i skłonność życia w społeczeństwie.
Życie człowieka dążyć winno do harmonii społecznej, w której każda jednostka będzie
zachowana. W dążności tej służą człowiekowi odpowiednie uprawnienia, nazwane
przez Puffendorfa władzami działania nadanymi lub pozostawionymi przez prawo.
Chodzi tu o władze moralne przyjmujące cztery postacie: władzy nad własnym
postępowaniem, czyli wolność (libertas), władzy nad postępowaniem innych
(imperium), władzy nad własnymi rzeczami, czyli własność (dominium) i w końcu
władzy nad rzeczami innych (servitus)65. Libertas wynika z boskiego moralnego
prawodawstwa umiejscowionego w naszej naturze. Sprowadza się do braku podległości
komukolwiek. Przejawia się w postaci uprawnień nadających nam władztwo nad
naszym życiem, zdrowiem i reputacją. Inni są powstrzymani przed ich pogwałceniem,
co stanowi ich obowiązek także wobec Boga. Gdy idzie o imperium, dominium i
servitus są one uprawnieniami konwencjonalnymi, wynikającymi bezpośrednio lub
pośrednio z kontraktualizmu.66
Centralnym punktem uczynił ideę godności człowieka, opierającej się na
nieśmiertelności duszy, światłym rozumie, zdolności rozróżniania i wyboru. Z wolności
etycznej wynikała równość naturalnoprawna, z niej zaś naturalnoprawna wolność. Stąd
też każde związki społeczne winne być uzasadnione dobrowolnymi przyzwoleniami
wolnych i równych sobie jednostek.67
Źródło społecznych zjawisk upatrywał w woli Boga, który stworzywszy człowieka,
stracił moc wpływania na jego istotę. Stan natury to tylko hipoteza umożliwiająca
wyjaśnienie relacji międzyludzkich i rozwiązań ustrojowych, a nie fakt historyczny.
Państwo i prawo wywodziły się z umowy społecznej, podlegającej trypartycji: to akt
zrzeszenia jednostek w społeczeństwo, akt nadający społeczeństwu konstytucyjny ustrój
oraz akt poddający zrzeszone jednostki władzy suwerena. Owo poddanie uzasadniało
65
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absolutyzm monarchy, bowiem zgodnie z głównym celem organizacji państwowej, był
on zobowiązany do zapewnienia ludziom bezpieczeństwa, ci zaś zrzekli się
jakiegokolwiek prawa do oporu. Immanentnym spoiwem tego układu, zapewniającym
jego funkcjonowanie, była własność prywatna. Jednocześnie myśliciel ten przeciwny
był zniesieniu poddaństwa, fakt ten bowiem mógłby zaowocować wzrostem
przestępczości i rozbójnictwa. Ponadto w poddaństwie widział dobrowolny akt
poddania leniwych, którzy w warunkach wolności, nie byliby w stanie zapewnić sobie
bytu.68
Myśl Puffendorfa wpłynęła na rozwój koncepcji kontraktualizmu w Europie, a
także żywą recepcję znalazła na gruncie amerykańskim, pomagając w sformułowaniu
Deklaracji Praw Człowieka.
Celowym wydaje się przedstawienie doktryn dwóch XVII-wiecznych myślicieli,
którzy co prawda nie należeli do szkoły prawa natury, aczkolwiek niezwykle wpłynęli
na koncepcję pojmowania norm prawnotaruralnych i stanu natury, a także na popularną
w późniejszych czasach problematykę umowy społecznej. Są nimi Thomas Hobbes
(1588-1679) i Benedykt Spinoza (1632-1677).
Hobbes to angielski filozof, teoretyk państwa absolutnego, autor licznych znanych
prac z zakresu ustrojowo-prawnego, np.: Leviatan, The Elements of Law: Natural and
Politic, De cive, De corpore, De homine. Jego filozofia prawa przesiąknięta była
woluntaryzmem, racjonalizmem, materializmem, empiryzmem i ateizmem. Połączył on
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ze

średniowiecznym prymatem woli nad rozumem. Wszelka analiza zjawisk politycznoprawnych winna, wg niego, opierać się na człowieku nie jako istocie społecznej, ale
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samozachowawczy. To, co odróżnia człowieka od zwierząt, to umiejętność
posługiwania się rozumem i mową, nie będąca jednak w stanie okiełznać namiętności.
Ten pesymizm sprowadził go do wniosku, iż w prepaństwowym i prespołecznym stanie
natury, z powodu braku zorganizowanych instytucji mających możliwość skutecznego
egzekwowania określonych reguł, ludzie żyli w anarchii, cechującej się ciągłym
strachem przed śmiercią i walką wszystkich ze wszystkimi. Owa sytuacja skłoniła ludzi
do rezygnacji z wolności i do zespolenia się w zapewniający bezpieczeństwo organizm.
W wyniku zawarcia umowy społecznej każda jednostka przelała na rzecz innej osoby
68
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lub grupy osób swą naturalną wolność. Na umowie tej oparła się geneza suwerena,
będącego emanacją społeczeństwa i państwa.69
Szczegółowo rozpatrzona została przez Hobbesa istota prawa naturalnego i
pozytywnego. Wg niego „prawem natury jest przepis lub reguła ogólna, którą odnajduje
rozum i która człowiekowi zabrania czynić to, co jest niszczące dla jego życia”.70
Cechuje się ono ponadto wiecznością i niezmiennością. Ze względu na zaślepiające,
ludzkie namiętności potrzebuje ono interpretatora w osobie suwerena. Przestrzeganie
prawa naturalnego to dążenie do jego spełnienia, nie zawsze zaś faktyczna jego
realizacja. Prawo państwowe „to dla każdego poddanego te reguły, które mu państwo
narzucało rozkazem przy pomocy słowa, pisma lub innych wystarczających znaków
woli, iżby się nimi kierował ku rozróżnieniu tego, co słuszne i niesłuszne”71 Normy
pozytywne stanowi suweren, a zwyczaj staje się prawem tylko za jego akceptacją.
Obowiązują od chwili ogłoszenia, a ich treść winna być jasna i zrozumiała. Sankcja
norm pozytywnych mogła zapewnić egzekucję prawa naturalnego, czyniąc z nich tym
samym jakby jego część. Idąc dalej, Hobbes nakreśla kolejne różnice pomiędzy tymi
oboma systemami. Nakazy naturalne utożsamiał z moralnymi, państwowe zaś z
normami ludzkimi i boskimi. Ludzkie prawa stanowione określają uprawnienia i
obowiązki poddanych, a także kary za ich naruszenie. Prawa boskie to zbiór nakazów
Boga, uznanych za boskie przez upoważnionych do ich ogłoszenia. Pojawiło się także
pojęcie praw fundamentalnych i niefundamentalnych. Te pierwsze to ogół norm, bez
których państwo popadło by w ruinę (można traktować je, jako prawo konstytucyjne),
drugie to pozostałe normy regulujące stosunki społeczne.72
Centralnym punktem jego poglądów na prawo jest zasada zachowania samego
siebie jako najwyższego dobra dla człowieka. Służy temu państwo i prawo, będące
syntezą nieograniczonego pragnienia władzy przez człowieka i obawy przed nagłą
śmiercią. Stąd też winno wynikać posłuszeństwo suwerenowi, które można
wypowiedzieć tylko w wypadku, gdy ten nie jest w stanie zapewnić jednostce
bezpieczeństwa. Do władzy państwowej należy ocena tego, co etyczne oraz legalne i
wydawanie „dobrych praw”, powstających w wyniku warunkowania woli prawodawcy
przez rozumne wartości etyczne. Tylko takie prawo faktycznie obowiązujące zdolne jest
69
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do podporządkowania życia społecznego poprzez przezwyciężenie chaosu. To
stanowisko stało się przyczynkiem do powstania w przyszłości i rozwoju pozytywizmu
prawniczego.73
Pod wpływem Hobbesa pozostawał Benedykt Spinoza – wybitny filozof, teolog,
polityk holenderski i zwolennik republikanizmu. W Traktacie teologiczno-społecznym
zawarł najważniejsze tezy swej libertyńskiej, tolerancyjnej, utylitarnej i demokratycznej
koncepcji prawa. Stan natury widział okresem przepełnionym strachem i wrogością
między ludźmi. Prawa natury nie krępowały przewagi siły fizycznej nad rozumem. By
położyć temu kres, ludzie zawarli umowę społeczną, zrzekając się swych praw na rzecz
społeczeństwa, stającego się w jej wyniku suwerenem. Najużyteczniejszym ustrojem
dla społeczeństwa, stanowiła wg Spinozy demokracja. Godziła ona interesy jednostki z
interesem ogółu. Działająca na rzecz innych ludzka jednostka, działała na własny
pożytek. Podobnie oddając swe prawa naturalne państwu, przekazała ich część na samą
siebie. Demokracja nie narusza ludzkiej wolności, pozwala na zachowanie jak
najszerszej sfery wolności w stosunkach społecznych. Wolność właśnie jest
najważniejszą wartością, w której najbardziej cenił myśliciel swobodę myślenia,
sumienia i przekonań. Podejście takie uderzało w ograniczającą ludzi religię, która nota
bene była u tego myśliciela wyłącznie zbiorem norm moralnych, a nie źródłem prawdy
dostępnej jedynie mędrcom.74
Poglądy Spinozy stanowiły drogowskaz dla liberalnych wzorów ustrojowych, a on
sam stał się prekursorem liberalnej zasady utylitaryzmu. Wywarły one także znaczny
wpływ na filozofię prawa doby Oświecenia, a przede wszystkim na poglądy Jana
Jakuba Rousseau.
1.3. Empiryzm i polityczny liberalizm u Johna Locke’a
Za „ojca” myśli liberalnej i autora dzieł będących klasycznym wykładem
liberalizmu politycznego uchodzi John Locke (1632-1704) - angielski filozof, lekarz,
ekonomista, polityk i politolog.

75

Uważany jest za twórcę klasycznej postaci

empiryzmu i podstaw teoretycznych rządów demokratycznych. To także autor teorii
wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku w ekonomii zwanego
monetaryzmem. Pochodził z purytańskiej rodziny zaangażowanej w rewolucję
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Cromwella. Locke zdobywał wiedzę w elitarnej londyńskiej Westmister School, a
później w Christ Church College na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie poznał Roberta
Boyle’a i Isaaca Newtona, pod wpływem których pozostał w tworzeniu swej teorii
poznawczej. W wieku 36 lat został członkiem Royal Society. Dalszą karierę
zawdzięczał znajomości z przywódcą parlamentarnej opozycji wobec Stuartów - lordem
Shaftesburym. Jako jego osobisty sekretarz i lekarz odpowiedzialny był w ministerstwie
ds. kolonii za korespondencję między rządami poszczególnych kolonii a rządem
Wielkiej Brytanii. Odbył także kilkanaście podróży służbowych po niemal wszystkich
koloniach brytyjskich. Jak głosi legenda, napisał wtedy konstytucję dla stanu Karolina,
będącej pierwowzorem konstytucji Stanów Zjednoczonych. W obawie przed
prześladowaniami ze strony królewskiego dworu wyemigrował w 1681 roku do
Holandii, z której powrócił do Londynu w roku 1688, po detronizacji Jakuba II. Po
krótkim okresie przewodzenia katedrze medycyny w Christ Church College, powołany
został do odtworzenia ministerstwa kolonii, w którym do końca życia pełnił funkcję
osoby odpowiedzialnej za kolonie północnoamerykańskie. Panuje przekonanie, że
dzięki jego osobistemu wstawiennictwu udało się na terenie powyższych kolonii
zaprowadzić w miarę demokratyczne rządy, będące prapoczątkiem demokracji w USA.
Jego główne dzieła to An Essay Concerning Human Understanding (Rozważania
dotyczące rozumu ludzkiego), Two Treatises of Civil Government (Dwa traktaty o
rządzie) i Letters Concerning Toleration (Listy o tolerancji). 76
Niemałe znaczenie na poglądy polityczno-prawne Johna Locka wywarła jego teoria
poznania oparta na empiryzmie. Pod tym względem był nie tylko kontynuatorem myśli
Arystotelesa, ale także będąc fascynatem twórczości Kartezjusza, Roberta Boyle’a i
Francisa Bacona, znacznie ją zmodyfikował i wzbogacił.77 Z niej też wynikał
racjonalizm i utylitaryzm zapatrywania na sferę polityczną.78 Locke dążył do
pogodzenia jasności myślenia ze zdroworozsądkowym osądem rzeczywistości. Zgodnie
z tym twierdził, iż cała ludzka wiedza nie jest wrodzona, ani nie jest wynikiem kontaktu
z inną rzeczywistością, tylko pochodzi z doznań zmysłowych. Idee zawarte w ludzkim
umyśle nie są autonomicznymi bytami, tylko efektem analizy danych zmysłowych
dokonywanej przez umysł. Owe idee pogrupował Locke w następujący sposób:
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-

idee proste to wrażenia wywołane w umyśle przez bodźce zmysłowe i następnie
uporządkowane w konkretne grupy, np.: „jedno, określone drzewo”,

-

idee złożone będące ideami prostymi poddanymi procesom myślowym, jak
zestawienie, porównanie, analiza, np.: „drzewo określające zbór wszystkich
drzew”,

-

idee abstrakcyjne jako wynik dalszych przekształceń i uogólnień w ludzkim
umyśle idei złożonych.

Z ideami tymi związany jest nakaz poprawnego myślenia. To nie ich abstrakcyjna
grupa, żyjąca „własnym życiem” w umyśle człowieka ma być podglebiem do
wysnuwania wniosków o rzeczywistości. Rzetelna wiedza oparta może być jedynie na
ideach prostych, czyli na danych zmysłowych. Poprawność rozumowania w zakresie
idei złożonych może być zweryfikowana za pomocą wyciągnięcia z nich praktycznego,
dającego się zbadać wniosku i sprawdzenia jego zgodności z wrażeniami zmysłowymi.
Pod wpływem krytyki, iż pierwotny schemat działania umysłu nie obejmował tzw.
odczuć wewnętrznych, będących faktycznymi wrażeniami odczuwanymi przez ludzi,
starał się Locke rozciągnąć swoją teorię na same zjawiska psychiczne. Rozwiązaniem
tego problemu okazał się być tzw. zmysł wewnętrzny. Odpowiadał on za odbieranie
bodźców z ludzkiego wnętrza, na podstawie których powstawały idee proste, jak
doznanie przyjemności, bólu, głodu, albo sytości, które następnie przekształcały się w
idee złożone odbierane jako emocje. Prąd powyższych rozważań filozoficznych, uznany
nota bene za najważniejszy prąd naukowy Oświecenia, kontynuowany był przez
Berkeley’a i Hume’a.79
Zasadnicze meritum dorobku Locke’a stanowi jego koncepcja stanu natury i
wynikająca z niej wizja pożądanego systemu polityczno-prawnego. Koncepcja, która
jako odpowiedź na absolutystyczny model rządów i wyraz aspiracji nowożytnej
burżuazji, stała się przyczynkiem rozwoju myśli liberalnej po dziś dzień.
Stan natury przedstawiał się jako stan powszechnej wolności i równości ludzkich
jednostek.

Cechowała

go

wolność

dysponowania

swymi

działaniami

oraz

rozporządzania swym mieniem i osobą przez każdego człowieka, ograniczona jedynie
ramami prawa natury. Wszelka władza i uprawnienia miały charakter wzajemny i
nikogo nie faworyzowały. Wolność nie oznaczała jednak samowoli. Człowiek bowiem
nie miał możliwości zniszczenia siebie samego, podobnie jak poddanego jemu
79
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stworzenia, chyba że wymagałby tego szczytniejszy cel. Stanem natury rządziło prawo
natury, obowiązujące powszechnie i bez wyjątku. Prawem tym był rozum, który
nakazywał każdemu poszanowanie równości i niezależności innych jednostek, oraz
zabraniał krzywdzenia kogokolwiek w jego życiu, zdrowiu, wolności lub posiadaniu.80
Człowiek winien z najwyższą starannością chronić istnienie swe jak i pozostałych , a
dokonanie inwazji na zdrowie, bądź życie innych jednostek ludzkich, jak też na
wszystko, co zmierza do zachowania tego życia, wolności, zdrowia i dóbr wchodzi w
rachubę jedynie w przypadku wymierzenia sprawiedliwości złoczyńcy. Nakazy owego
prawa istnieją odwiecznie, jednakże obowiązują człowieka dopiero od momentu mu ich
obwieszczenia, czyli w wyniku naturalnego urodzenia i poznania rozumowego. Ten
zbiór norm był prawem podmiotowym człowieka, jego własnością, której nikt nie mógł
mu odebrać.81 Dawało ono każdemu możliwość karania kogokolwiek, kto je naruszał.
Sytuacja taka czyniła z ludzi, obarczonych miłością własną lub kierujących się
namiętnościami i chęcią zemsty, stronniczych sędziów we własnych sprawach, czemu
zapobiec nie mogła nawet ich odpowiedzialność wobec reszty ludzkości. Ową
niepewność stanu natury miała rozwiązać umowa społeczna, powołująca społeczeństwo
i w efekcie rząd obywatelski.82
Stan natury, mimo powszechnej wolności i równości, posiadał wady. Były nimi nie
tylko wspomniane wyżej niepewność i nieustające niebezpieczeństwo, które skłoniły
człowieka do zjednoczenia się z innymi w instytucję społeczeństwa, w celu ochrony
życia, wolności i mienia. To również brak ustanowionego, utrwalonego i ogólnie
uznanego

prawa,

które

mogłoby

stanowić

wzorzec

postępowania

i

służyć

rozwiązywaniu sporów. Rolę taką pełnić miało prawo natury, ale zaślepieni swym
interesem i stronniczy ludzie, bądź jednostki nieświadome tego prawa, nie byli skłonni
uznać je za powszechnie wiążące. Kolejną niedogodność stanowił brak neutralnego i
znanego wszystkim sędziego z władzą rozstrzygania sporów zgodnie z ustanowionym
80
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prawem. Dodatkowo nie istniała odpowiednia wiedza, umożliwiająca podtrzymanie
słusznego wyroku i zapewnienia mu należnego wykonania. Dlatego też człowiek
rezygnuje z dwóch władz przysługujących mu w stanie natury. Zrzeka się, w
wymagającym tego zakresie, władzy czynienia wszystkiego, co uznał za stosowne dla
zachowania siebie i reszty ludzkości, na rzecz praw wytworzonych przez
społeczeństwo. Zrzeka się również w odpowiednim zakresie uprawnień do karania i
stosowania siły na rzecz władzy wykonawczej społeczeństwa. Owe wyrzeczenia mają
pomóc mu w zaspokajaniu potrzeb, mają zapewnić pomyślność i bezpieczeństwo.83
Rezygnacja z przyrodzonych jednostce uprawnień następowała pod jedynym, o
utylitarnym charakterze, warunkiem – lepszego zabezpieczenia zdrowia, wolności i
własności przez władzę społeczeństwa lub ustanowiony przez nią rząd. Miał on
przeciwdziałać wyżej wspomnianym niedogodnościom stanu natury, czyli rządzić przez
ustanowione, stałe i powszechnie obwieszczone prawa, za pomocą uczciwych i
neutralnych sędziów, a także poprzez użycie siły wewnątrz kraju w celu ich wykonania,
a poza granicami by chronić od inwazji i szkód z zewnątrz, bądź też naprawić szkody
już istniejące.84 Temu wszystkiemu służyć miała odpowiednia koncepcja umowy
społecznej. Umowa ta składała się z dwóch aktów. Najpierw umawiające się jednostki
tworzyły społeczeństwo (pactum unionis). Następnie tak powstała wspólnota zawierała
umowę z rządem, dotyczącą utworzenia państwa i podporządkowania się stanowionym
przez nie prawom (pactum subiectionis). Zerwanie umowy z władzą nie niweczy
samego społeczeństwa. W wizji tej jednostka stoi przed społeczeństwem, a
społeczeństwo przed państwem.85
Model stanu natury, umowa społeczna oraz położenie nacisku na znaczenie siły
ludzkiej wspólnoty zdeterminowały koncepcję liberalnego państwa, jako pożądanego
systemu polityczno-prawnego. W nim to główną rolę odgrywało prawo własności, które
jako jedno z niezbywalnych ludzkich uprawnień podmiotowych winno być
konsekwentnie chronione przez powołaną do życia instytucję państwową. Własność
prywatna jest bowiem rezultatem pracowitości ludzi, kryterium oceny ich wartości i
źródłem społecznego dobrobytu.86

Uprawnienia prawodawcze przysługiwać miały

władzy ustawodawczej, która jednakże nie mogła uchwalać norm sprzecznych z
prawami natury. Władza wykonawcza, wg Locke’a, skupić się miała na rządzeniu i
83
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sądzeniu, natomiast władza federacyjna zorientować się na prowadzenie polityki
zagranicznej. Sprawujący władzę najwyższą parlament miał pochodzić z wyborów
opartych na cenzusie majątkowym. Nie było to sprzeczne z zasadą równości,
utożsamianą z równym stosunkiem do prawa naturalnego a nie pozytywnego. Wszelkie
decyzje winny być podejmowane większością głosów, co uniemożliwić miało łamanie
norm naturalnych. Gdyby jednak do tego doszło, dopuszczone zostało wystąpienie
przeciwko władzy. To wszystko uzupełnione być miało przez tolerancję religijną
(wyjąwszy katolików i ateistów).87
Locke, mimo iż opowiadał się za monarchią konstytucyjną, określił również
warunki dla funkcjonowania sprawnej demokracji, utworzonej przez wspólnotę
świadomych ludzi. Składały się na nie:
-

Umowa społeczna jasno zawarta w konstytucji. Postanowienia umowy
społecznej, jako zasadnicze prawa wspólnoty muszą być jawne, a wszelkie
późniejsze akty prawne nie mogą być z nią sprzeczne. Umowa ta może dać
wspólnocie tylko absolutnie niezbędną władzę nad jej członkami, by nie
musieli oni rezygnować z nadmiernej ilości przysługujących im praw
podmiotowych. Cała władza we wspólnocie ma swe źródło właśnie w tym
tekście.

-

Rządy prawa, a nie siły. Wspólnota ma możliwość użycia siły wobec
swego członka dopiero wtedy, gdy złamie on prawo. Prawo to zaś winno
być stanowione w powszechnej debacie i wszystkim dostępne.

-

Władza dla całej wspólnoty, dla rządu tylko prerogatywy. Władza
wykonawcza zajmująca się zarządzaniem bieżących spraw wspólnoty,
operuje tylko w granicach przekazanych jej przez nią prerogatyw.
Prerogatywy te powinny być jak najmniejsze, by umożliwiać tylko sprawne
funkcjonowanie rządu.

-

Wolność wypowiedzi, zrzeszania się i prowadzenia działalności
gospodarczej. Władza nie może ograniczać praw naturalnych, jak wolność
słowa, zrzeszania się i gospodarowania. Na nich to bowiem opiera się
pomyślność wspólnoty. 88
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Teoria demokracji Locke’a była kontynuowana przez Adama Smith’a i Johna
Stuart’a Mill’a. Jego myśl została podjęta także przez Thomasa Jefferson’a, stając się
podwalinami założeń ustrojowych Stanów Zjednoczonych. Nie bez wpływu pozostała
na twórców Oświecenia w przedrewolucyjnej Francji, głównie na Monteskiusza i jego
O duchu praw.89
1.4. Nowożytne teorie prawa natury – od Leibniza do Kanta
Syntetyczne ujęcie nowożytnych teorii prawa natury, mających wpływ na myśl
wolnościową, należało by rozpocząć od przedstawienia na ten temat poglądów
Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646-1716). Leibniz to znany niemiecki filozof,
matematyk, fizyk i dyplomata.90 Położył on nacisk na publicznoprawny charakter
teologii, ujmując ją jako szczególny rodzaj jurysprudencji. Pismo Święte stawało się
księgą praw, a katalog grzechów kodeksem przestępstw. Jednocześnie w pojęciu prawa
naturalnego połączył prawo i moralność. Prawo owe składało się z trzech stopni:
sprawiedliwości

(ius

strictum)

opartej

na

arystotelesowskiej

sprawiedliwości

wyrównującej (iustitia comutativa), słuszności (aequitas) uwzględniającej stosunki
proporcji

między

zróżnicowanymi

ludźmi

i

opartej

na

arystotelesowskiej

sprawiedliwości rozdzielczej (iustitia distributiva), oraz pobożności (pietas), jako
najwyższych praw pochodzących od Boga, z których wywodziły się wszelkie inne
normy. Leibniz dowodził, iż chwała boska jest miernikiem wartości praw, których
ludzie przestrzegają w nadziei na sprawiedliwą odpłatę w zaświatach. Prawa poznawane
za pomocą rozumu przypominać miały swym charakterem matematykę, gdyż
sprawiedliwość, jako wieczna, konieczna i rozumna prawda, przejawiała się w równości
i proporcjonalności. Jurysprudencja oparta została na rozumie pełniącym najważniejszą
rolę w określaniu norm prawnych, a teoretyczne rozważania o prawie pozbawione
empirii. Myśliciel ten unikał kategorii „rozumnej natury” i „prawego rozumu”.
Twierdził, iż jeśli „rozumną naturę” traktować jako sprawiedliwość, choroba stawałaby
się wtedy niesprawiedliwością. Podobnie, gdyby za sprawiedliwość przyjąć „prawy
rozum”, każdą pomyłkę należałoby traktować jako niesprawiedliwość, a nawet
przestępstwo.91
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Poważny wkład w myśl prawnonaturalną wniósł również uczeń Puffendorfa Christian Thomasius (1655-1728). Ten filozof, prawnik i profesor akademicki uważany
jest za prekursora Oświecenia w Niemczech. Jemu to przypisuje się zasługę
rozgraniczenia prawa od moralności, a obu od teologii. Ponadto jako pierwszy zwrócił
uwagę na integralne powiązanie woli z intelektem, który określał jej cele do realizacji.
Rozum odróżniał dobro od zła, wola zaś skłonić się mogła ku jednemu lub drugiemu,
przejawiając w ten sposób swą zewnętrzną niezależność. Ona także z reguły nie działała
spontanicznie – spontaniczność pojawiała się, gdy zabrakło determinacji woli. Na
powyższym poglądzie oparta została koncepcja prawa tego filozofa92.
Stan natury był u Thomasiusa jednocześnie stanem wojny i pokoju, przemocy i
dobrowolnego uznawania cudzych uprawnień, w którym pierwszy element był jednak
przeważający. To sprawiło, iż w celu zachowania pokoju ludzie jednoczą się w
społeczeństwo. Ów chaos normowany był przez prawo natury, za które uważał on
boskie nakazy wypisane w ludzkich sercach, zobowiązujące do czynienia wszystkiego,
co niezbędne dla zachowania harmonii z naturą człowieka. Tym samym ius naturae nie
mogło pochwalić się wymaganą skutecznością, stąd też na określenie prawa zasługuje
jedynie zespół norm stanowionych przez ludzi. Prawo naturalne poddał ponadto
dychotomii: zdefiniował je w znaczeniu węższym i szerszym. Na to drugie składały się:
normy moralne (honestum), normy obyczajowe (decorum) oraz normy prawa
naturalnego w znaczeniu węższym (iustum). By można było określić ludzkie życie
mianem szczęśliwego, musiało ono realizować nakazy zgodne z powyższymi normami:
-

czyń dla siebie to, co chcesz, aby inni czynili dla ciebie (honestum);

-

czyń innym to, co chcesz, aby inni czynili tobie (decorum);

-

nie czyń drugiemu tego, czego nie chcesz dla siebie (iustum).93

Thomasius sądził, iż normy prawne dotyczą tylko zewnętrznych stosunków
międzyludzkich, a wewnętrzna sfera życia pozbawiona jest moralności. Prawo natury
ukazuje jedynie zasady sprawiedliwości i niesprawiedliwości, różniąc się tym od etyki i
polityki.

W myśl tego poważanie dla norm moralnych zależy jedynie od człowieka,

normy prawne zaś mogą być respektowane przez oparcie ich na sankcjach
państwowych. Wyróżnienie to dało asumpt do wyjęcia moralności spod kontroli władzy
państwowej. Dodać można, iż uczeń Puffendorfa był orędownikiem okresowych zmian
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prawa, uwzględniających procesy historyczne, oraz aktualne potrzeby i doświadczenia
społeczne.94
Interesujące wizje prawa i stanu natury przedstawił Christian Wolff (1679-1754),
najważniejszy kontynuator i interpretator Leibniza. Prawo naturalne opierało się u niego
na najtrwalszej podstawie, jaką była wiedza o istocie człowieka. Postulowało ono
ludzkie zachowanie, które pozostawało w zgodzie z zasadą sprawiedliwości i nabytymi
umiejętnościami. Doskonałość istoty ludzkiej była osiągalna tylko za pośrednictwem
norm naturalnych i wyłącznie przez zachowanie doskonałości wobec innych osób na
tyle, na ile one jej potrzebują i tak, by nie ucierpiała doskonałość własna.95
Uprawnienia człowieka podzielił Wolff na wrodzone (iura connata) i nabyte (iura
acquisitia). Jak u Locke’a niezbywalnymi były uprawnienia, których nie można istocie
ludzkiej odebrać, a mianowicie zgodność działania z godnością człowieka, wolność,
równość, bezpieczeństwo, prawo do samoobrony, obowiązkowe karanie naruszających
normy prawne. Owy katalog nazwany został uprawnieniami doskonałymi, gdyż każde z
nich zachowuje moc obowiązującą, mimo próby ich eliminacji siłą. Prawa nabyte we
właściwy sposób, zwłaszcza w drodze umowy, podobnie do wrodzonych, winny być nie
naruszane.96
Filozof ten uznawał także zasadność istnienia prawa naturalnego wspólnot,
opartego na podporządkowaniu tego, co społecznie pojedyncze i mniejsze, temu, co
społecznie zbiorowe i większe. Prawodawstwo państwowe ogranicza wolność owych
wspólnot tylko w niezbędnym zakresie ze względu na interes ogólny.97
Władza państwowa, pochodząc z pierwotnej umowy społecznej, wsparta była na
społeczeństwie. W służbie dobru powszechnemu nie może ona naruszać wolności
jednostki. Mimo tych prawnonaturalnyh ograniczeń pozostawała ona suwerenna, gdyż
nikt nie posiada naturalnych uprawnień do jej obalenia. Dlatego też suweren winien
naruszać prawa jednostki tylko w sytuacji zagrożenia interesu społecznego. Suwerenem
zaś może być, zgodnie z regułami demokracji, wspólnota obywateli, bądź
przedstawiciele, na których delegowała ona swe kompetencje – monarcha lub
artystokracja.98
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Myśliciel ten rozwinął także koncepcję wspólnoty międzynarodowej (civitas
maxima) opartej na nakazach prawa naturalnego (ius gentium voluntarium) i
zmierzających do zachowania pokoju między państwami. Owa wspólnota państw
tworzyć miała, w drodze traktatów, normy prawne wiążące każdego z jej członków (ius
gentium pacitum).99
Inspiracją dla myśli liberalnej była także doktryna osoby niezwykle barwnej – Jean
Jaques’a Rousseau (1712-1778). Ten filozof, myśliciel i pisarz stworzył specyficzną
koncepcję stanu natury i wynikającej z niego umowy społecznej.
Filozofię prawa (zwartą głównie w dziełach Umowa społeczna oraz Trzy rozprawy
z filozofii społecznej) oparł na dwóch założeniach: uczuciu a nie rozumie, jako
najgłębszej właściwości człowieka, oraz na idealności stanu natury. Owy stan natury
postrzegał jako oazę ludzkiej wolności, równości, dobra, szczęścia i spontaniczności.
Przeciwstawił mu stan społeczny, będący źródłem sztuczności, zniewolenia, cierpienia,
nierówności.100
Żyjący szczęśliwie w stanie przedspołecznym i przedpaństwowym ludzie,
podporządkowując sobie przyrodę, zaczęli popadać w konflikty. W wyniku tzw. paktu
zrzeszenia powstał ekonomiczny podział na bogatych i biednych. Rozwój własności
prywatnej stał się przesłanką politycznej dychotomii na potężnych i słabych (tzw. pakt
poddania). Zrodzone w ten sposób państwo ugruntowało nierówność między ludźmi,
którą była w stanie znieść tylko umowa społeczna, będąca źródłem pokoju i
bezpieczeństwa, opartych na porozumieniu „każdego z każdym”. Umowa ta zastąpiła
naturalną wolność człowieka wolnością prawnie chronioną, uczyniła z ludzi obywateli,
podporządkowała emocjonalność moralności i prawu.101
Wyrazem zasady suwerenności abstrakcyjnie pojmowanego ludu, odznaczającą się
niepodzielnością, niezbywalnością, nieograniczonością i przejawiającą się w tworzeniu
prawa, miała być tzw. wola powszechna. Była ona wyrazem kompromisu między
interesem indywidualnym a interesem ogółu, rozumności, uporządkowania stosunków
międzyludzkich w państwie. Usprawiedliwiała potrzebę państwa w celu zabezpieczenia
wolności i równości wobec prawa. Rousseau twierdził jednak, że społeczeństwo może
być omylne w swej woli powszechnej. Suwerenność ludu przejawiała się także w
kontroli rządu, którego forma ustrojowa nie została do końca sprecyzowana
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(dopuszczalna była demokracja, oligarchia arystokratyczna i monarchia). Miał on za
zadanie wykonywanie woli powszechnej i wspomnianej wyżej suwerenności. Owa
wizja uzupełniona została postulatem upowszechnienia drobnej własności prywatnej.102
Rousseau nadał w swych pracach pojęciu „prawo naturalne” wiele znaczeń. Zawsze
jednak skupiały się one wokół głównego problemu jego filozofii, którym była
emocjonalność człowieka i trudność pogodzenia jego wolności z koniecznością życia w
społeczeństwie. Prawo naturalne, będące wynikiem uczuć jednostki dążącej do
samozachowania, mogło przyjmować nawet nieracjonalne rozwiązania, a wraz z
powstaniem społeczeństwa zostało wchłonięte przez prawo stanowione. Ta inkorporacja
była zasadna tylko wtedy, gdy wola ogólna stanowiła wyraz woli większości
społeczeństwa, nie popełniającego błędów politycznych.103
Na zakończenie rozważań o stanie i prawie natury przytoczyć należy myśl
Immanuela Kanta (1724-1804) – wybitnego niemieckiego filozofa, przedstawiciela
idealizmu filozoficznego i teoretyka prawa.104
Koncepcja prawa Kanta wynika z jego teorii poznania. Dowodził on, że to nie myśl
kształtuje się zależnie od przedmiotów, tylko przedmioty są ukazywane przez pryzmat
apriorycznych kategorii myślenia. To też w Uzasadnieniu metafizyki moralności
skłoniło go do odrzucenia empirycznych wyobrażeń natury, jako źródła prawa
naturalnego na rzecz abstrakcyjnych idei racjonalnych. Zdolności poznawcze człowieka
zawierały się w rozumie teoretycznym, skupiającym się na odbiorze prawidłowości
zjawisk przyrody i tworzeniu jej praw, oraz rozumie praktycznym, kierującym ludzką
wolę na prawa moralne i legalne. Owe prawa, by mogły być uznane za obiektywne,
powszechne i konieczne, musiały być tworem rozumu, wolnym od doświadczenia. 105
Filozofię moralną i filozofię prawa oparł Kant na hegemonii rozumu praktycznego.
Autonomia człowieka na polu prawodawstwa ograniczona została przez ideę dobrej
woli, która determinowała ludzkie zachowanie, niezależnie od zewnętrznych
okoliczności. Dobra wola nie ulegała egoistycznym skłonnościom i pobudkom
zmysłowym, gdyż w sensie moralnym wartościowy był tylko taki czyn, który
nakierowany został na spełnienie moralnej i prawnej powinności. Wyrażane były przez
imperatywy, będące nakazami rozumu i skłaniające wolę do działania. Myśliciel
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podzielił je dychotomicznie na imperatyw hipotetyczny i imperatyw kategoryczny. Ten
pierwszy oddziaływał na człowieka ze względu na jego potrzeby praktyczne – kierując
się nim jednostka postępowała legalnie, choć niemoralnie. Drugi o charakterze
bezwzględnym oznaczał wolę spełnienia obowiązku ze względu na sam przepis. Ująć
go można w nakaz: „postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz
zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem”. Jego treść podkreśla najwyższą
wartość godności ludzkiej.106
Podstawą do obowiązywania imperatywu kategorycznego uznana została wolność,
cechująca się niezależnością od uwarunkowań empirycznych. Wolność dobrej woli
jednostki słuchającej nakazów owego imperatywu stała się sama dla siebie prawem. Jej
granice wyznaczała wolność innych jednostek, a wspólne relacje między nimi
regulować miało prawo legalne. Człowiek jest prawnie wolny tylko wtedy, gdy jego
rozum i dobra wola są niezależne od niekontrolowanej, arbitralnej decyzji innych
jednostek ludzkich. Prawo zatem ograniczało samowolę, a w zadaniu tym pomocą
służyć mu miał prymus państwowy.107
Rozum traktowany był przez Kanta jako wspólne źródło moralności i prawa. Ta
pierwsza skupiała się na wewnętrznej autonomii i wolności człowieka, zachęcała go do
dobrowolnego osiągania rozumnych celów życiowych. To drugie zaś wynikało z
pierwszej, regulowało zewnętrzne stosunki międzyludzkie i domagało się, by ludzie
zapewnili sobie wzajemne warunki umożliwiające osiągnięcie rozumnych celów.108
Jako podsumowanie dodać można, iż filozof ten poddał krytyce dotychczasowe
sposoby myślenia prawnonaturalnego, opierające się na ustalaniu treści prawa
naturalnego zgodnie empirycznym pojmowaniem natury. Według Kanta wszelkie
materialne meritum zawarte w dotychczasowych doktrynach jest adekwatne tylko do
ograniczonej co do miejsca i czasu sytuacji, w której znalazła się działająca jednostka.
Położył więc nacisk na poszukiwania jego źródeł nie w naturze człowieka,
społeczeństwa lub świata, ale w apriorycznych konstrukcjach czystego rozumu. Prawo
naturalne będąc pierwotnym w stosunku do norm legalnych, mogło być ich podstawą,
sprawdzianem i miarą oceny.109
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2.

Liberalizm ekonomiczny i nowożytna ekonomia polityczna
Emancypacja

mieszczaństwa,

powolne

zrównywanie

jego

statusu

z

uprzywilejowaną prawnie arystokracją i ograniczanie władzy absolutnej, niewątpliwe
oddziaływało na sposób postrzegania świata, a także na przeniesienie punktu
zainteresowania z walki o prawa polityczne na materialny aspekt ludzkiego bytu.
Znaczenie miało tu również, zgodnie z filozofią religii protestanckiej, odejście od
postrzegania doczesności jako przelotnego etapu ludzkiej egzystencji na drodze do
życia wiecznego i

przypisanie jej ważkiej roli. To wszystko wpływało na

systematyczne burzenie feudalnego porządku gospodarczego i przekuwanie go w
kapitalizm, czyli w „społeczny system organizacji gospodarki, opartej na idei
ekonomicznej wolności jednostek ludzkich lub korporacji, faworyzującej prywatną
własność środków produkcji, dystrybucji i wymiany, regulowanej prawami wolnego
rynku – podaży, popytu, ceny”.110 Ów system i jego powstanie uzasadniane było w
trójnasób: ewolucjonistycznie, utylitarystycznie i racjonalistycznie.111
Wizja ewolucjonistyczna zjawisko rynku widziała jako obiekt empiryczny, część
składową ekonomicznej, politycznej i kulturowej rzeczywistości, z której to wyrastał i
którą wzbogacał. Będąc w niej zakorzenionym, mógł być zrozumiany wyłącznie na tle
politycznych i prawnych instytucji, religii, obyczajów, oraz innych elementów kultury,
stających się w wyniku materialnej i duchowej historii instrumentem organizującym
życie społeczności. Kapitalizm stawał się tu cywilizacją, jako rozwiniętą społeczną
strukturą o wysokim stopniu złożoności.112
Utylitaryzm argumentując kapitalizm, odwoływał się do swego imperatywu –
zasady użyteczności. Zgodnie z nią wszelkie instytucje, wartości, społeczeństwa i inne
formy życia stworzone są dla indywidualnego człowieka lub przeciw niemu i co się z
tym wiążę, albo zaspokajają jego potrzeby dając mu poczucie zadowolenia, albo
szkodzą, wywołując ból i frustrację. Zasada ta nakazująca człowiekowi wartościować
wszystko pod kontem szeroko rozumianego poczucia zaspokojenia potrzeb, miała być
najbardziej efektywnym standardem oceny. Instytucją, która spełniała oczekiwania
jednostek ludzkich, kierujących się subiektywnymi pragnieniami i przedkładającymi
przyjemny stan rzeczy nad nieprzyjemnym, był właśnie, pozbawiony dławiących
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więzów administracji państwowej, wolny rynek, umożliwiający im na własną rękę
realizację swych celów i marzeń.113
Racjonalistyczna argumentacja opierała się na założeniu, iż podglebiem dla
nieskończenie rozmaitych zjawisk jest logiczna forma, do której da się zredukować
ostatecznie rzeczywistość. Owa forma to albo transcendentny i tajemniczy byt, mądrość
Boga, przenikająca cały świat, albo rozum. Harmonia rynkowa jest tu częścią szerszego
porządku rzeczy, wpisującą się w ogólną równowagę Natury. Wspomniany logiczny
schemat, bazując na powszechnie obowiązujących prawach, nie dopuszczał odstępstw,
bezlitośnie karząc błędne przewidywania, fałszywe teorie i nielogiczne posunięcia. To
wszystko podparte było także deistyczną wizją świata, w którym człowiekowi dana
została przez Boga w konkretnych działaniach wolna ręka, a ewentualne błędy były
przez Niego rozgrzeszane, biorąc odpowiedzialność za doskonałość świata jako
całości.114
Każda z tych wizji przypisywała jednak podstawową wartość wolności,
pojmowanej albo jako artefakt cywilizacji, wynik procesu ewolucji, albo jako naturalny
stan ludzkiej kondycji.115 Stąd też pryncypialne znaczenie nadane zostało wolnemu
rynkowi, czyli „społeczno-ekonomicznej strukturze, której elementy – ludzkie jednostki
i grupy działające według własnych kryteriów i dążące do własnych celów – zdolne są
bez odgórnej ingerencji do utrzymywania wewnętrznej harmonii całości i do
samorzutnego przezwyciężania sprzeczności w partykularnych dążeniach”.116
Doktryna

ekonomicznego

liberalizmu117

prócz

wsparcia

ideologicznego

potrzebowała zaplecza naukowego, które w sposób jasny i dobitny wyjaśniałoby
zachodzące zjawiska rynkowe. Służyć temu miała rodząca się ekonomia polityczna,
która jako nauka społeczna, miała analizować i opisywać produkcję, dystrybucję i
konsumpcję dóbr. Przywołując definicję zawartą w jednej z najpopularniejszych
encyklopedii internetowych, można powiedzieć, iż ekonomia jest nauką o tym, jak
jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów mogących mieć
także inne, alternatywne zastosowania, w celu wywarzania różnych dóbr i rozdzielania
ich na konsumpcję obecną lub przyszłą, pomiędzy różne osoby i różne grupy w
113

Ibidem, s. 14-16.
Ibidem, s. 19-26.
115
Ibidem, s. 29-30.
116
Ibidem, s. 11.
117
Używam tego pojęcia w znaczeniu definicji, uznanej przeze mnie za trafną, autorstwa R.Tokarczyka,
wg której „liberalizm ekonomiczny polega na wolności pracy, produkcji i handlu w warunkach wolnej
konkurencji na wolnym rynku, umożliwiającej nieskrępowany rozwój własności prywatnej”, podanej w
R.Tokarczyk, Współczesne..., s .67.
114

43

społeczeństwie.118 Z metodologicznego punktu widzenia, nauka ekonomii to zespół
racjonalnie

uzasadnionych

tez

na

wyżej

wspomniany

temat,

wykazujących

następujących pięć cech: odrębności układu, jego systematyczności, uniwersalności
systemu, nomotetyczności i pozytywności.119
Poniżej postaram się przedstawić początki nowożytnej ekonomii politycznej,
najważniejsze założenia liberalizmu ekonomicznego, a także towarzyszące mu poglądy
na państwo, prawo i społeczeństwo, jako elementy będące źródłem i inspiracją dla
współczesnej, poruszanej przeze mnie, problematyki myśli wolnościowej.
2.1. Początki ekonomii politycznej
Myśl liberalna, jako charakterystyczna dla ery nowożytnej idea wolnościowa swoje
korzenie zawiera już w starożytności. Wagę indywidualności człowieka, problem
wyzwolenia jednostki spod dominacji grupy i z pęt nakładanych przez wszelkiej maści
autorytety podkreślali hebrajscy prorocy oraz greccy filozofowie, zwłaszcza Heraklit z
Efezu, Zenon z Elei, sofiści i stoicy.120 Po raz pierwszy kwestii sprawiedliwej ceny i
wartościowania dotknął Chryzyp z Soloj.121
Swoboda umowy i handlu poruszona została przez Tomasza z Akwinu, który
zjawisku wymiany przypisywał zinstytucjonalizowany charakter, korzystny dla obu
stron, gdyż każda z nich posiada coś, czego pragnie druga.122 Ową ekonomiczną
doktrynę kontynuowali w średniowieczu franciszkańscy zakonnicy (Ryszard z
Middleton, Pierre de Jean Olivi, Jean Burdian de Bethune). Uznawali oni, iż
sprawiedliwa cena jest wypadkową potrzeb kupującego i sprzedającego, ustalającą się
na rynku. Wartość ekonomiczna określonego dobra wyznaczana jest przez potrzebę,
chęć jego posiadania (complacibilitas), rzadkość (raritas) i użyteczność (virtuositas).
Na wolnym akcie kupna i sprzedaży obie strony zyskują nawet, gdy owa wymiana jest
118

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia (stan na 3.III 2006)
J.Chodorowski, Adam Smith (1723-1790). Życie i dzieło autora ‘Badań nad naturą i przyczynami
bogactwa narodów’, Wrocław 2002, s. 284-287.
120
W.Kwaśnicki, Ekonomia klasyczna – spojrzenie z innej perspektywy, s. 2-4 - artykuł dostępny na
http://prev.prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/todownload/Ekonomia%20klasyczna.pdf (stan na 4.III 2006);
szerzej Rozdział I punkt 1.1. niniejszej pracy.
121
Ibidem, s. 2: „...za rozsądną zapłatę rozsądny człowiek zdecyduje się na wykonanie trzech fikołków.”,
„Nic nie może zmienić tego niezaprzeczalnego faktu, że pewne miejsca w teatrze są lepsze od innych.”.
122
Ibidem, s. 5: Akwinata wypowiada się na temat problemu postanowionego już przez Cycerona – czy
kupiec wiozący ziarno do dotkniętego głodem kraju, wiedzący, iż niebawem dotrą za nim inni z dużą
ilością zboża, zobligowany jest poinformować o tym fakcie głodujących i sprzedać im pożywienie po
niskiej cenie, czy może utrzymać informację w tajemnicy i uzyskać dzięki temu duży zysk? Tomasz
odpowiada, że ze względu na niepewność faktu dotarcia kolejnych handlarzy, sprawiedliwość nie
wymaga od kupca, by mówił on o tym swoim klientom, oraz dopuszcza, by sprzedał on swe zboże po
cenie ustalonej na wolnym rynku w danym państwie, choć nie przesadnie zawyżonej.
119

44

niemoralna i winna być potępiona z etycznego lub teologicznego powodu. Z kolei
prawo do posiadania własności indywidualnej uznane zostało przez papieża Jana XXII
w bulli Quia vir reprobus (1329) za prawo naturalne wynikające z nakazu Boga,
przyznającego człowiekowi prawo panowania na ziemi.123
Jednak zasadniczych zaczątków nowożytnej ekonomii politycznej dopatrywać się
można w działalności szkoły scholastyków z Salamanki w XV i XVI wieku, której
twórcą był dominikanin Francisco de Vitoria (1485-1546). Scholastycy podkreślali, iż z
praktycznego i moralnego punktu widzenia wolny rynek jest zawsze lepszy od
etatyzmu. Diego de Covarrubias y Leiva (1512-1517) za czynniki wpływające na
wartość danego dobra na rynku uznał jego użyteczność i rzadkość. Owa wartość nie
była

uwarunkowana

wewnętrznymi

cechami

rzeczy

lub

jej

produkcji,

ale

subiektywnymi ocenami konsumentów. Sprawiedliwa cena zaś zależeć miała nie tylko
od kosztów wyprodukowania i nakładów pracy, ale także od wartości rynkowej dobra.
Covarrubiasowi wtórował Luís Saravia de la Calle Verońese, uznając cenę, jako
interakcję zachodzącą między użytecznością i popytem rynkowym a rzadkością podaży.
Luís de Molina (1535-1600) za sprawiedliwą cenę traktował tylko powstałą na wolnym
rynku, bez oszustw i monopolu, w wyniku powszechnej oceny wartości określonego
dobra przez ludzi mieszkających na danym obszarze. Wartość rzeczy upatrywał w
ludzkim umyśle a nie w niej samej. Juan de Mariana (1535-1624) zwracał uwagę na
nienaruszalność prawa własności. Uważał, iż król może wydawać swą własność, ale nie
ma prawa naruszać w całości bądź części własności innych jednostek. Mariana miał
negatywny stosunek do procederu bogacenia się w administracji państwowej, a
zrównoważony budżet, lecz niekoniecznie oparty na wysokim obciążeniu podatkowym,
był dla niego rzeczą najważniejszą. W wysokich podatkach źródło biedy i niedoli
widział także Fernandez Navarette. Natomiast na zasadniczą kwestię podaży pieniądza
zwrócił uwagę Martin de Azpilcueta, głoszący, iż w krajach cierpiących na niedobór
pieniądza wszelkie dobra, a nawet praca ludzka są tańsze, niż w wypadku, gdy tych
pieniędzy byłoby w bród. Inflację zniekształcającą relacje między kredytodawcą a
dłużnikiem i zmniejszającą wartość dóbr potępiał Tomas de Mercado (1500-1575).
Domingo de Soto (1495-1560) podjął problem płacy pracowników, pisząc iż nie mogą
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oni okradać swych pracodawców, tłumacząc się niskimi zarobkami, gdyż owa płaca jest
wynikiem wcześniejszej dobrowolnej zgody obu stron. Scholastyk ten głosił także tezę,
że prywatna inicjatywa działa lepiej od inicjatywy publicznej, naznaczonej
marnotrawstwem bogactwa.124
Pionierem teorii ekonomii politycznej, choć mało znanym, jest Richard Cantillon
(ok. 1680-1734) - irlandzki kupiec, bankier i spekulant, mieszkający po wyemigrowaniu
z Anglii w Paryżu – a to dzięki wydanemu w 1755 r., jego autorstwa, traktatowi
ekonomicznemu pt.: Ogólne rozważania nad naturalnymi prawami handlu, będącemu
pierwszym zespołem wypowiedzi na tematy ekonomiczne, spełniającym wymagania
naukowe.125 Cantillon przyjmując zasadę własności prywatnej, wyprowadził z niej cały
szereg konsekwencji. Przede wszystkim duże znaczenie przypisał ziemi, stąd wszystkie
grupy społeczne, wg niego, faktycznie uzależnione zostały od właścicieli ziemskich.
Rozważania na temat produkcji oparte są na tezie, w myśl której bogactwo powstaje na
skutek współdziałania ziemi i pracy, a cena i wartość wewnętrzna dobra mierzone są
ilością tych dwóch czynników potrzebnych do jego wytworzenia. Cenę rynkową, tak
ważną w wymianie handlowej, implikowała także podaż współgrająca z zapasami
produktu – ustalała się ona w proporcji między produktami na sprzedaż a ilością
oferowanych za nie pieniędzy. Podaż i popyt powiązane zostały z subiektywnymi
ocenami kupców, a te z kolei z upodobaniami i preferencjami każdej jednostki.
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Cantillon podejmuje także, poruszany później w XIX w, problem tworzenia się i
rozwoju skupień ludzkich oraz wzrostu ludności uwarunkowanego gospodarczo
głównie charakterem spożycia właścicieli ziemskich i powiązanym nim sposobem
korzystania gruntów.127
Stwierdzić można, iż Cantillon jako pierwszy w sposób tak bogaty przedstawił
najważniejsze elementy gospodarki rynkowej – od prawa własności, teorii
ludnościowej, płacy, wartości, podaży i popytu, pieniądza, dualizmu monetarnego,
procentu, kursów wekslowych i kredytu, po wyraźnie zarysowany obieg gospodarczy i
wymianę międzynarodową. Sformułował także podstawowe prawa ekonomiczne –
wartości i podziału bogactwa między warstwy i jednostki; niższej wartości płacy rolnika
niż rzemieślnika; podaży i popytu; niezależności właścicieli ziemskich i zależności
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pozostałych stanów; produkcyjności wszelkiej pracy; kształtowania się cen produktów
rolnych w zależności oddalenia od stolicy; lokalizacji produkcji rolnej i fluktuacji stopy
procentowej zależnie od ilości pieniędzy. Te wszystkie części składowe tworzyły
samokontrolujący się i zmierzający do stanu równowagi system.128
Teoria Cantillona wpisywała się w panującą podówczas we Francji idei
fizjokratyzmu, będącej odpowiedzią na nieudaną politykę merkantylistyczną J.B.
Colberta. Fizjokraci przywiązując ogromną wagę do wolności gospodarczej i znaczenia
ziemi w procesie gospodarowania, rozwijali koncepcję leseferyzmu. Myśl ta
kształtowała się głównie w środowisku francuskich kupców, protestującym przeciw
ograniczeniom w handlu zagranicznym (poprzez opodatkowanie importowanych z
zagranicy towarów, prócz tych sprowadzanych na statkach francuskich), podrażających
koszty produkcji. W wolności widzieli oni źródło bogactwa, użyteczności i
zagospodarowania terenów Francji. 129 Tezy te głosił również Pierre le Pesant, Sieur de
Boisguilbert (1646-1714), francuski biznesmen, literat, tłumacz, adwokat i historyk.
Harmonijny rozwój społeczeństwa upatrywał on w wysiłkach jednostek dbających o
własny interes. Sprzyjać mu miało uwolnienie gospodarki z dławiących interwencji
rządu, gdyż ta, podejmowana nawet w dobrych intencjach, zniekształcała Naturę i
tworzony przez nią porządek oraz doprowadza do wyzysku. Tak jak u scholastyków,
handel w jego oczach jest obustronną korzyścią. Popularyzatorem wolnego rynku był
także ówczesny polityk René-Louis de Voyer de Paulmy, Marquis d’Argenson (16941757). Tak jak Boisguilbert przyczynę produktywności i działalności człowieka widział
w dbaniu o własny interes. Twierdził, iż życie społeczne może harmonijnie się rozwijać
jedynie bez sztucznych ograniczeń. Dlatego też, wg niego, najlepszym rządem jest ten,
który rządzi najmniej, bowiem może on wszystko zepsuć, jeśli tylko będzie chciał zająć
się zbyt wieloma sprawami (a jest to niemożliwe, gdyż wymagałoby dokładnego
poznania wszystkich motywacji ludzi zaangażowanych w proces gospodarczy).130
Znaczący wkład w dziedzinie ekonomii politycznej ma Anne Robert Jacques
Turgot, baron de L’Alune (1727-1781), autor m.in. Uwag na temat kształtowania się i
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rozdziału bogactwa, od 1774 r. na krótko minister finansów Francji. Wskazywał on, że
wielka ilość drobiazgowych prawnych regulacji handlu i produkcji niechybnie
doprowadza do skartelizowania gospodarki i stworzenia systemu przywilejów
przyznawanych przez państwo. Normodawstwo mnożąc formalizmy i opłaty, zniechęca
przemysłowców i powoduje monopol. Podkreślał, iż ludzie tworzący prawa, mające
uchronić społeczeństwo przed nieuczciwością i defraudacją, także są na nią podatni.
Każda interwencja (a zwłaszcza protekcjonizm) naznaczona jest kosztami, które w
ostatecznym efekcie obarczają konsumentów w postaci obciążeń podatkowych, niskich
płac, bądź drożyzny. Ponadto Turgot podkreślał absurdalność okupującego w umysłach
rządzących przypuszczenia, iż wszyscy kupujący są dającymi się oszukiwać głupcami,
a każdy kupiec i przemysłowiec oszustem. Siłą napędową rozwoju jest, wg niego,
indywidualny interes każdego człowieka, współgrający na wolnym rynku z interesem
ogólnym społeczeństwa. Wolność handlu zapewnia kupcowi uzyskanie odpowiednio
wysokiej ceny zachęcającej go do dalszej produkcji, a konsumentowi zakup dobra u
najlepszego kupca po możliwie najniższej cenie. Jedynym zadaniem rządu jest
zagwarantowanie wolności konsumenta, a nie zapobieganie wszelkim nieuczciwościom,
ponieważ sam rynek skuteczniej i mniej kosztownie odpowiada na takie zachowania,
karząc oszusta utratą zaufania i klientów. Każde inne interwencjonistyczne działanie
rządu ogranicza wyobraźnię i możliwości ludzi, jest chimerycznym założeniem o
możliwości

określenia

doskonałej

ścieżki

rozwoju

gospodarki,

prowadzącym

ostatecznie do stagnacji i ubóstwa.131
2.2. Adam Smith i ekonomia klasyczna
Idee liberalne, zwłaszcza w duchu „locke’ańskim” kontynuowane były na Wyspach
Brytyjskich głównie przez Francisa Hutchesona (1694-1746) – etyka i wykładowcę
filozofii, polityki, prawa i ekonomii politycznej na Uniwersytecie w Glasgow, mentora,
na którym wzorował się Adam Smith. Hutcheson rozwijał tradycję prawa i wolności
naturalnej, rozumiejąc przez nie stan, w którym każdy ma prawo do używania swych
umiejętności dla realizacji potrzeb we wszystkich dziedzinach życia, zgodnie ze swoimi
wartościami, jeśli tylko nie jest to sprzeczne z interesem publicznym, bądź nie szkodzi
innym. W kwestiach gospodarczych za wyznaczniki ceny uznawał rzadkość i
użyteczność określonego dobra, ale pojmowaną jako coś ocennego subiektywnie.
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Ibidem, s. 11-13.

Wymianę handlową uważał za obustronnie korzystną. Podkreślał również korzyści
płynące z podziału pracy, umożliwiającego wymianę wiedzy, większe wykorzystanie
maszyn oraz mechanizację produkcji.132
Założycielem klasycznej szkoły ekonomii politycznej w powszechnej opinii jest
Adam Smith (1723-1790), uczeń Hutchesona, teoretyk liberalizmu gospodarczego i
wyznawca koncepcji porządku naturalnego. Ukończył Uniwersytet w Oksfordzie,
wykładał retorykę i literaturę na Uniwersytecie w Edynburgu, a od 1751 r. z tytułem
profesora jurysprudencję, logikę i filozofię moralną na Uniwersytecie w Glasgow. W
latach 1764-1767 jako opiekun naukowy księcia Buccleuch, podróżując po Europie,
nawiązał kontakty z fizjokratami, których poglądy wywarły wpływ na jego teorię. To
autor Teorii Uczuć Moralnych (1759), Badań nad naturą i przyczynami bogactwa
narodów (1776), ale także licznych pism z zakresu retoryki, krytyki literackiej, sztuki,
astronomii i fizyki.133
Poglądy Smitha wyraźnie zarysowane zostały już w jego wykładach z
prawoznawstwa prowadzonych od 1751 r. na Uniwersytecie w Glasgow. Oparł je on na
prawie

natury

i

narodów

w

duchu

tradycji H.Grocjusza i S.Puffendorfa.

Prawoznawstwo scharakteryzował jako naukę badającą ogólne zasady, które winny być
podstawą praw wszystkich narodów, oraz jako teorię ogólnych zasad prawa i rządu.
Każde prawo cywilne i karne, wywodziło się, wg niego, z pewnych założeń, których
źródłem były ustawy, zwyczaje lub wyobrażenie władzy co do oczywistej
sprawiedliwości, winnej być zgodną z naturalnymi regułami jej odpowiedniczki.
Wszelka władza naruszająca wyżej wspomniany wymóg, przeszkadza naturze w
organizowaniu spraw ludzkich zgodnie z jej celami, dlatego Smith postuluje pozostawić
ją samą sobie (antycypacja „niewidzialnej ręki”, która pojawi się w późniejszych
dziełach Szkota). Zakłócenie naturalnego biegu, poprzez nakładanie nieumiarkowanych
podatków, naruszanie pokoju, nie zapewnienie sprawiedliwości, uniemożliwiało
wyciągnięcie ludzi z barbarzyństwa do poziomu zamożności, a każda władza tak
postępująca uznaną być winna jedynie za despotyczną. W wykładach pojawiła się
również idea społeczeństwa obywatelskiego, będącego wytworem procesu rozwoju
społeczeństwa, ewoluującego poprzez kolejne formacje, naznaczone dominacją
132
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określonego sposobu produkcji: 1) myślistwo i rybołówstwo; 2) pasterstwo; 3) uprawa
roli; 4) handel. Teoria zasad prawa i rządu zawierała cztery dziedziny działalności
państwa: sprawiedliwość, administrację, dochody i siły zbrojne. Zagwarantowanie
sprawiedliwości było zadaniem władzy świeckiej, polegającym na dbałości o
bezpieczeństwo jednostek, zapewnieniu praworządności i uniemożliwianiu naruszania
cudzej własności. Administracja obejmowała regulacje w sferze rzemiosła, handlu,
rolnictwa, manufaktur, ułatwienie wymiany między miastem a wsią, zapobieganie zbyt
wysokim cenom, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Utrzymaniu
rządu i finansowaniu jego wydatków służyć miały dochody państwa, pod postacią
różnych podatków, stymulujących rozwój kraju, będących jak najmniej uciążliwymi dla
obywateli i nie zniechęcających ich do przedsiębiorczości. Siły zbrojne zapewnić miały
bezpieczeństwo zewnętrzne, a prócz ich posiadania, państwo winno prowadzić
odpowiednią politykę zagraniczną, będącą warunkiem wewnętrznego spokoju i rozwoju
gospodarczego.134
Najpełniejszy wyraz swoim poglądom i obserwacjom gospodarczej rzeczywistości
dał Smith w Badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (choć pierwsze
tezy w tym zakresie zauważalne są już w Teorii uczuć moralnych, poświęconej naturze
poszukującego człowieka prowadzonego przez niewidzialną rękę, działającego jedynie
w celu własnych korzyści i przyczyniającego się do poprawy sytuacji całego
społeczeństwa – zmodyfikowane później właśnie w Badaniach...).135 Historycy
ekonomii przypisują temu dziełu duże znaczenie, jednakże zaznaczając równocześnie
fakt podjęcia poszczególnych zagadnień w nim się znajdujących już wcześniej przez
innych autorów (R.Cantillon, de Boisguilbert, D.Hume, B.Mandeville, J.Tucker,
J.Steuart, W.Petty, F.Galiani).136
Smith konstruując abstrakcyjną teorię ekonomiczną, opiera się na milcząco
przyjętych przesłankach dotyczących natury człowieka i procesów społecznych.
Wyprowadzone konsekwencje porównuje z rzeczywistością społeczno-ekonomiczną
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Wielkiej Brytanii i innych państw mu współczesnych oraz historycznych. Z
metodologicznego punktu widzenia używa on takich metod jak abstrakcja, indukcja,
konkretyzacja, dedukcja i weryfikacja.137
Szkot stwierdza, iż celem i zadaniem produkcji jest konsumpcja. Pragnący poprawy
swego bytu człowiek, jest istotą społeczną z wrodzoną skłonnością do współpracy i
wymiany dóbr. Skłonność ta jest przyczyną podziału pracy, którego stopień
zaawansowania jest pryncypialnym wskaźnikiem rozwoju społecznego, postępującego
od stanu dzikości do cywilizacji. Pierwotnie cały produkt pracy należał do pracującego,
zaś miarą wartości dóbr podlegających wymianie była praca. Proces zawłaszczania
ziemi i akumulacji kapitału odebrał mu cały produkt i podzielił go na płacę roboczą,
rentę gruntową oraz zysk. Praca dzieli się na produkcyjną i nieprodukcyjną, z których
tylko ta pierwsza wraz z rocznym produktem ziemi, a nie ilość pieniędzy, stanowią
bogactwo społeczeństwa. Pieniądz jest narzędziem wymiany i miernikiem wartości, o
którego sile nabywczej decyduje wartość dóbr, które można dzięki niemu nabyć.
Roczny dochód społeczeństwa jest równy wartości wymiennej jego rocznego produktu
ziemi i pracy produkcyjnej, które z kolei zależą od umiejętności, sprawności i
znawstwa, z jakim pracę wykonuje dany naród oraz od stosunku liczby pracowników
produkcyjnych do liczby pozostałej części ludności. Jego wzrost może nastąpić w
wyniku zwiększenia liczby pracowników produkcyjnych, albo wydajności pracy.
Produkt dzielony jest na dwie części: przeznaczoną na konsumpcję i kapitał
przynoszący dochód. Ten drugi ulega podziałowi na obrotowy, uruchamiający i
podtrzymujący produkcję oraz na trwały, przyczyniający się do wzrostu wydajności
pracy. W wytwarzaniu dochodu narodowego udział biorą trzy grupy społeczne –
robotnicy, utrzymujący się z płacy roboczej; właściciele ziemscy żyjący z renty
gruntowej; posiadacze kapitału, czerpiący zyski z kapitałów i procentów. Wszelkie inne
dochody pochodzą z powyższych trzech źródeł. Akumulowany kapitał, stymulujący
popyt na pracę, umożliwia zatrudnienie pracowników produkcyjnych, odtwarzających
go z nadwyżką. Zmniejsza się on w wyniku marnotrawstwa, a rośnie dzięki
oszczędnościom, zwiększając jednocześnie konkurencję, a tym samym obniżając zyski.
Wzrost płac roboczych implikowany jest zwiększeniem dochodu narodowego, zaś
liczba pracowników produkcyjnych jest proporcjonalna do ilości kapitału użytego do
ich zatrudnienia oraz sposobu jego wykorzystania. Popyt na pracę wpływa na przyrost
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ludności, a co się z tym wiąże, polityka państwa poprzez regulacje prawne może
stymulować rozwój gospodarczy lub go hamować. Państwo winno powstrzymać się od
interwencji w gospodarkę, a jego zadania ograniczać się mają ewentualnie do obrony
przed wrogiem z zewnątrz, sprawiedliwego prawodawstwa i jego egzekucji, tworzenia
oraz utrzymywania infrastruktury ekonomicznej i społecznej. Dla pokrycia ich kosztów
nakłada ono podatki, akcyzy oraz inne świadczenia, a także zaciąga długi publiczne.
Wszystkie analizy odnosił Smith do społeczeństwa znajdującego się w stanie
naturalnego biegu spraw, cechującego się dbałością o własne interesy i opartego na
zupełnej wolności, w której jednostka: 1) ma pełną swobodę podejmowania decyzji
ekonomicznych, wyboru i zmiany zajęcia; 2) podejmuje racjonalne decyzje, myśląc o
swych korzyściach; 3) dążąc do zaspokojenia swych potrzeb, będąc kierowaną
„niewidzialną ręką”, przyczynia się do realizacji dobra ogółu.138
Koncepcja harmonii społecznej, umożliwiającej godzenie interesu jednostki z
interesem ogółu jest charakterystyczna dla Smith’a. Jednakże, gdy dochodziło do
konfliktów między owymi interesami, pierwszeństwo przypisywał temu drugiemu,
który utożsamiał z pomyślnością w dziedzinie gospodarczej i ze wszystkim, co
prowadziło do wzrostu dochodu narodowego (interes konsumenta ważniejszym od
interesu producenta). Dobrem społecznym, usprawiedliwiającym interwencję państwa
(poprzez nakazy, zakazy lub ustanowienie monopolu) była także obronność kraju.
Ograniczeń takich mogła doznać także swoboda podejmowania decyzji ekonomicznych
(zmiana pracy przez robotnika, warunków dzierżawy przez właściciela ziemskiego,
miejsca alokacji kapitałów przez ich właścicieli), jeśli zagrażała ona bezpieczeństwu
społecznemu. Dodać należy, iż najważniejszymi elementami wspomnianej koncepcji,
były: założenie homo economicus – istoty racjonalnie prowadzącej swe interesy i
kierującej się zasadą własnej korzyści (zasadę racjonalności przenosił Szkot również na
społeczeństwa i państwa); oraz „niewidzialnej ręki” jako deistycznie pojętej, ogólnej
reguły warunkującej harmonię społeczną.139
Składającą się z rolnictwa, wytwórczości i handlu gospodarkę, określał Szkot jako
komercjalną. Produkcję rolną (zaliczył do niej także przemysł wydobywczy, ponieważ
eksploatacja ziemi obciążona była rentą gruntową) podzielił na trzy etapy: właściciele
ziemscy
138
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S.Zabieglik, op. cit., s. 96-98, 101-148; patrz także W.Kwaśnicki, Ekonomia klasyczna..., s. 14-20;
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właścicielom oraz zatrudniają robotników najemnych; robotnicy wykonują pracę,
otrzymując za nią płacę. Wytwórczość obejmowała: warsztaty rzemieślnicze, oparte na
dychotomii majstrowie – czeladnicy oraz terminatorzy; manufaktury i fabryki
odznaczające się użyciem maszyn i zaawansowanym podziałem pracy, których
właścicielami byli lokujący swe kapitały w danym dziale wytwórczości przedsiębiorcy.
Handel podzielił na wewnętrzny – detaliczny lub hurtowy – oraz zewnętrzny –
konsumpcyjny i przewozowy obsługujący obce kraje. Właściciele kapitału mogli
przeistoczyć się w pożyczkodawców, jeśli pożyczali na procent pieniądze, których sami
nie mogli lub nie chcieli inwestować, czerpiąc z niego zysk. Do działalności
gospodarczej nie zostały zaliczone usługi, gdyż będąc utrzymywanymi z renty
gruntowej, płac roboczych lub zysku od kapitału i nie przyczyniając się do wzrostu
dochodu narodowego, nie były przez Smith’a uważane za pracę produkcyjną (dotyczyło
to także wolnych zawodów i sfery nieprodukcyjnej związanej z działalnością państwa).
Za podstawę gospodarki uznany został wolny rynek wytwórców i konsumentów, gdzie
ci pierwsi konkurowali ze sobą, chcąc sprzedać towary za jak najlepszą cenę, a drudzy
pragnęli je nabyć jak najtaniej. Konkurencja i wolny rynek umożliwiały
najefektywniejszą alokację kapitału oraz siły roboczej, będąc zarazem mechanizmem
samoregulującej się gospodarki. Owo lokowanie przebiegać winno wg schematu
pierwszeństwa: rolnictwo – przemysł – handel wewnętrzny – handel zewnętrzny, ale ten
naturalny porządek w wyniku prawodawstwa został odwrócony.140
Podsumowując, Adam Smith był propagatorem wolnego handlu i nieskrępowanych
stosunków gospodarczych. Bronił swobody podróżowania i migracji, sprzeciwiał się
płacom minimalnym, barierom celnym i wojnie, którą uznawał za zło. Zachęcał do
oszczędzania i inwestycji kapitałowych, będących podstawą rozwoju społecznogospodarczego. Był za jasnym i prostym prawem podatkowym (podatki winny być
równomierne, określone co do wysokości i terminu spłaty najdogodniejszego dla
podatnika, niskie, nie hamujące działalności gospodarczej141), unikającym restrykcji.142
To wszystko wpłynęło na uznanie Adama Smith’a w powszechnym mniemaniu za
ideologa kapitalistów.143
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Recepcja myśli Smith’a była i jest po dzień dzisiejszy bardzo szeroka.144 Tylko na
Wyspach Brytyjskich kontynuowali ją znani ekonomiści: David Ricardo (1772-1823)145
oraz Thomas Malthus (1766-1834).146 Na kontynencie europejskim uporządkowała ją i
ponownie nadała jej ducha leseferyzmu tzw. Szkoła Francuska.147
2.3. XIX-wieczny francuski leseferyzm
Rewolucja francuska, obalając feudalizm, stworzyła warunki do powstawania
ustroju kapitalistycznego. Dominująca politycznie grupą społeczną stała się burżuazja,
stymulująca rozwój gospodarczy kraju, popierająca przemysł i postęp techniczny oraz
nieskrępowaną wymianę handlową. Polityka rządowa Napoleona Bonaparte, w postaci
ograniczania swobody handlu poprzez blokadę kontynentalną, utraty kolonii i wysokich
wydatków na prowadzone działania zbrojne, spowodowała głęboki kryzys, rodzący
opozycję burżuazji wobec cesarza. Opozycji tej przewodził Jean Babtiste Say (17671832), niegdyś bliski współpracownik Napoleona. Say to przemysłowiec, ekonomista i
polityk, nie stroniący od publicystyki – autor Traktatu o ekonomii politycznej i Listów
do Malthusa. W latach 1799-1807 był członkiem Trybunału Republiki Francuskiej. Po
upadku systemu napoleońskiego wykładał w Ateneum, a od 1830 r. jako profesor
ekonomii w College de France.148
Traktat... Saya uchodzi za odpowiedź na Bogactwo narodów Smith’a, a on sam za
ucznia Szkota, który nie tylko, że recypował jego pracę, ale ją usystematyzował i
poddał

uargumentowanej

krytyce.

Francuz

konsekwentnie

bronił

interesów

przemysłowców i właścicieli kapitałów. Przede wszystkim zwrócił uwagę, iż każda
dziedzina gospodarki ma charakter produkcyjny – rolnictwo, przemysł i handel – oraz,
że zajęcia wytwarzające niematerialne środki zaspokajania ludzkich potrzeb mają
równie ważne znaczenie dla gospodarstwa indywidualnego jak i ogólnospołecznego,
wyd. z 1873: „moja teoria wartości, pieniądza i kapitału w swych rysach zasadniczych jest niezbędnym
dalszym rozwinięciem nauki Smith’a i Ricarda”) – S.Zabieglik, op. cit., s. 148; 3) nie uwzględnienie
rewolucji przemysłowej, na której oparł się kapitalizm oraz krytykę przejawiającą niechęć wobec
przedsiębiorców i kupców – S.Zabieglik, op. cit., s. 149-153; 4) popieranie interwencjonizmu oraz
nawoływanie do redystrybucji dóbr (zabierania bogatym i dawania biednym) - W.Kwaśnicki, Ekonomia
klasyczna..., s. 20.
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bowiem produkować, znaczy tyle co tworzyć użyteczności, zwiększać możliwości
zaspokajania potrzeb. Say mimo że zrównuje wszystkich właścicieli kapitału, preferuje
przemysł, w którym alokacja kapitału jest najkorzystniejsza i który przynosi ludziom
dobrobyt. Maszyny uznawał za przyczynę potanienia dóbr, zwiększenia ich zbytu, a w
końcu zmniejszenia bezrobocia. Rozwój przemysłu napędzającego gospodarkę mieli,
wg niego, najpełniej realizować przedsiębiorcy. Poprzez inwestycje, produkcję dóbr,
dawali zatrudnienie i wytwarzali bogactwo narodowe. Najbardziej znane jest jego
„prawo rynków”. Zgodnie z nim produkcja sama tworzy na siebie popyt. Oznacza to, iż
konsumowanie musi poprzedzać produkcja, będąca zawsze zorientowaną na jakąś
konsumpcję – albo własną, czyli zaspokajanie swych potrzeb, albo cudzą, czyli
zaspokajanie potrzeb innych (a tym samym włączanie się w wymianę i oferowanie
innym użyteczności). Każdy, by coś nabyć, musi najpierw sam coś wyprodukować,
zatem traktowany być może zarówno jako konsument jak i producent. Pieniądz pełni
jedynie funkcję pośrednika w wymianie, w której faktycznie za produkt płaci się innym
produktem. Wszelka nadprodukcja oznacza, iż nie dochodzi do wymiany dóbr, gdyż po
jednej stronie brakuje towarów, które owej wymianie mogłyby podlegać. Przyczyn
takiego stanu rzeczy dopatruje się Say głównie w paraliżowaniu swobody
gospodarowania przez administrację państwową, która poprzez obciążenia podatkowe i
celne zakłóca funkcjonowanie rynku. To wszystko uzupełniało zwrócenie uwagi na
zasadniczą rolę oszczędności (które faktycznie są skierowane na konsumpcję w
późniejszym czasie), jako elementu niezbędnego dla procesu gospodarowania i
przyczyniającego się do wzrostu bogactwa. Do myśli Saya nawiązywali późniejsi
ekonomiści europejscy i amerykańscy, a szczególnej krytyce poddali ją Karol Marks i
John Maynard Keynes.149
Uczniem Saya i kontynuatorem jego myśli był przedstawiciel francuskiej szkoły
klasycznej ekonomii, polityk liberalny i niezrównany polemista - Fryderyk Bastiat
(1801-1850). Działalność polityczną rozpoczął w 1830 roku, której ukoronowaniem
było członkostwo od 1848 roku w Komisji Finansów francuskiego Zgromadzenia
Narodowego. Publicystyka jego pióra ukazywała się od 1844 roku, w postaci licznych
artykułów i pamfletów ekonomicznych, a także esejów, jak Co widać i czego nie widać,
Sofizmaty ekonomiczne, Prawo, Kapitał i renta, Przeklęty pieniądz, Protekcjonizm i
149
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komunizm.150 Charakterystycznym jest sposób prezentacji przez niego poglądów. Oparł
go on na tzw. argumentum ad absurdum, czyli sprowadzaniu do absurdu wywodów
adwersarzy, przy konsekwentnym użyciu ich sposobu argumentacji (chociażby w
Petycji producentów świec).151
Bastiat najbardziej znany jest ze swych studiów ekonomii politycznej, w których
badał zależności między państwem a gospodarką, starał się pojąć istotę państwa i jego
działania. Rząd, wg niego, winien ograniczyć się do podstawowych funkcji, czyli
zapewnienia przestrzegania prawa, bez którego społeczeństwo nie może istnieć, ale
równocześnie zauważał, że prawa te winny być godne poszanowania.152
W eseju pt. Prawo próbował odpowiedzieć na pytania: czym jest prawo? czym
prawo faktycznie się stało? jakie prawo być powinno? i co warunkuje sprawiedliwe
prawa? Genezą ustawodawstwa jest prawo naturalne, na które składa się życie, wolność
i własność. Owe prawo stanowione to, wg autora, zbiorowa organizacja indywidualnych
uprawnień do ochrony życia, wolności i własności. Organizacja, której wolno czynić
tylko to, do czego naturalne uprawnienia mają jednostki, mająca również dbać o prawa
wszystkich oraz zapewnić panowanie sprawiedliwości nad wszystkimi. Obecnie prawo
faktycznie odwróciło swe ostrze przeciwko tym, których miało chronić – normy prawne
będąc poparte grupową siłą, podjęły się ograniczania wolności i własności,
zalegalizowały rabunek pod postacią różnorakich świadczeń na rzecz państwa, a
wszelką ochronę przed nim spenalizowały. Legalny rabunek następuje, gdy prawo
zabiera jednym to, co do nich należy, wbrew ich woli i bez zadośćuczynienia, dając
innym osobom, które nie mają do tego prawa; gdy prawo daje korzyści jednemu
obywatelowi kosztem innego w sposób, jakiego sam obywatel nie może się podjąć nie
popełniając przestępstwa. Państwo za pomocą aparatu przymusu poczęło organizować
ludzkie zajęcia, handel, rolnictwo, przemysł, naukę, sztukę, nadając normom kształt
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„praw do”, a tym samym zatracając ich właściwy, negatywny charakter, mający opierać
się wyłącznie na ochronie jednostek („wolność od”).153
Interwencjonizm i jego skutki od strony ekonomicznej przedstawił Francuz w eseju
Co widać i czego nie widać. Otwiera go podziałem na dobrych i złych ekonomistów. Ci
pierwsi widzą skutki szybkie i widoczne, jakie wywołuje każde działanie w ekonomii,
ale także są w stanie przewidzieć te odległe i niewidoczne. Drudzy zwracają uwagę
wyłącznie na to, co widać bezpośrednio. Centralnym punktem eseju staje się alegoria
zbitej szyby, która w tej, czy innej formie będzie się przewijać przez dalszą treść dzieła.
Otóż zbicie owej szyby przynosi stratę właścicielowi i pożytek szklarzowi – zdarzenie
to przyspiesza bowiem obieg pieniądza i pozornie wspomaga przemysł. Lecz z drugiej
strony powyższa szkoda uniemożliwia właścicielowi zbitej szyby alokację środków w
innych gałęziach, poprzez zakupienie nowego, dodatkowego dobra. Bastiat więc uczy
patrzeć globalnie, zauważać drugą, niewidoczną stronę medalu.154 Wyraźnie podkreśla,
iż każda forma redystrybucji dóbr nie tworzy bogactwa, a tylko je przesuwa, z czym
wiążą się określone konsekwencje, uderzające zazwyczaj w konsumentów. Autor
odwołuje się do takich problemów, jak podatki, roboty publiczne, dotowanie sztuki,
protekcjonizm, finansowanie armii, pośrednictwo w handlu, mechanizacja produkcji,
upowszechnienie kredytu, oszczędność i konsumpcja, a także prawo do pracy i prawo
do zysku.155
Wolny handel uważał Bastiat za najlepszą metodę zachowania pokoju i
powodzenia, a cła utożsamiał z powodem wojen. Protekcjonizm był w jego oczach
próbą nałożenia na obywateli tych samych sposobów krzywdzenia, jakie stosowali
wrogowie podczas działań zbrojnych. Konkurencja wolnorynkowa była dla niego
procesem odkrywczym, w której każda osoba w celu osiągnięcia zamierzeń
ekonomicznych, koordynowała własne plany. Rządowa regulacja naruszała tę
procedurę, gdyż prawo zastępowało ludziom ich inteligencję, potrzebę dyskusji,
porównań i poszukiwań, odbierało im osobowość, wolność i mienie, a oni sami
przestawali być ludźmi.156
Zasadniczą funkcją prawodawcy winno być zagwarantowanie bezpieczeństwa, a
nie kontrola nad osobami i ich mieniem; gwarancja swobodnego wykonywania prawa
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do wolności sumienia, woli, myśli, wykształcenia, pracy, przyjemności oraz
zapobieganie ich pogwałceniu, nie zaś regulacja tych wszystkich dziedzin.
Sprawiedliwość to równość wobec prawa – sprawiedliwe prawo nie preferuje nikogo,
ani nie podporządkowuje kogokolwiek komukolwiek, to warunek zachowania godności
ludzkiej i droga do postępu. Moralne uzasadnienie prawa nie może być oparte na głosie
większości, ponieważ żadna jednostka nie ma kompetencji, by zniewalać innych, a tym
bardziej nie ma jej grupa jednostek. Za czynnik implikujący właściwy kierunek polityki
i prawa uznawał Bastiat ekonomię, jako naukę określającą kiedy interesy istot ludzkich
są ze sobą zgodne, a kiedy antagonistyczne.157 Spuściznę intelektualną Francuza podjęła
w II–ej połowie XIX wieku Austriacka Szkoła Ekonomii.
Tradycję myśli wolnościowej kontynuował pochodzący z Belgii francuski
ekonomista
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bezpieczeństwa, w którym dał on zarys poglądów libertarian na instytucję państwa.159
Molinari wyszedł od sposobu postrzegania społeczeństwa, jako faktu czysto
naturalnego, jak np. ziemia, na której ono istnieje, poruszającego się zgodnie z
ogólnymi, odwiecznymi prawami. W ujęciu tym badającą naturalny organizm
społeczeństwa i pokazującą, jak on funkcjonuje, jest nauka ekonomiczna.160 Ludzie pod
wpływem instynktu towarzyskości łączą się w społeczeństwo, by zaspakajać swe
potrzeby. Temu procesowi sprzyja podział pracy, wymiana i bezpieczeństwo. Jednostki
prócz skupienia się na własnym interesie i wymianie owoców swej pracy, zdolne są do
inwazji na drugą osobę, stąd też wymagane jest istnienie instytucji, których celem
będzie gwarantowanie każdemu pokojowego posiadania swojej osoby i swoich dóbr –
rządu. Brak specjalizacji i istnienia skupionego na zapewnieniu bezpieczeństwa rządu
generowałby dla poszczególnych ludzi ogromne koszty samodzielnego zabezpieczenia
się, dlatego chętnie korzystają oni z takiej usługi. Tak jak każda inna działalność
zaspokajająca potrzeby konsumentów, także produkcja bezpieczeństwa winna podlegać
157

F.Bastiat, Prawo.
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Ibidem; drugi sposób definiowania społeczeństwa opiera się na założeniu, iż stosunki międzyludzkie
nie podlegają niezmiennym, opatrznościowym prawom, ale zorganizowane początkowo w sztuczny
sposób przez prawodawców mogą być modyfikowane przez późniejszych legislatorów w miarę postępu
nauki społecznej (najważniejszą rolę spełnia rząd, który pełniąc rangę stróża, jest odpowiedzialny za
dokonywanie zmian w społeczeństwie).
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konkurencji, gdyż ta jest w ich interesie (który w myśl leseferyzmu winien stać zawsze
ponad interesem producenta), zwiększając jakość świadczenia i obniżając jego cenę.
Żaden rząd nie powinien mieć prawa wstrzymywania innej organizacji rządowej od
konkurowania z nim, bądź prawa nakazywania konsumentom, by przychodzili po ów
towar wyłącznie do niego. 161
Monopol w świadczeniu powyższych usług oraz łatwość jego narzucenia i
utrzymania jest wynikiem słabości ludzi szukających bezpieczeństwa oraz siłą osób je
oferujących. Ów monopol z natury będąc zyskownym, w celu poszerzenia swego rynku,
liczby przymusowych „klientów” i podniesienia zysków, pobudzał rządzących do
inwestowania w niego przy użyciu wojny. Profity z takiego działania skłoniły do
analogii producentów w innych gałęziach. W działaniach swych posiłkowali się pomocą
rządu oraz przymusem dla niego charakterystycznym, uzyskując za wyznaczoną opłatą
odpowiednie wyłączności i przywileje do prowadzenia interesów w obrębie
określonych granic oraz krępując swobodę gospodarczą. Wywalczone w XVIII w.
parlamenty, były wg Molinariego, wynikiem buntu społeczeństwa, instytucjami
negocjacji z producentami bezpieczeństwa wysokości podatków, czyli jego ceny. W
miarę rozszerzania się swobód parlamentarnych i coraz ostrzejszej walki o tanie
bezpieczeństwo zaostrzała się korupcja przedstawicieli konsumentów w ciałach
prawodawczych. Ostatecznie owa produkcja uzyskała charakter społeczny – wszyscy
konsumenci, działając jak udziałowcy, mianowali na pewien czas prezydenta,
„dyrektora odpowiedzialnego za operacje” oraz zgromadzenie odpowiedzialne za
nadzorowanie działalności tego dyrektora i jego administracji.162
Francuz dokonał dychotomii legitymizacji monopolu na przemoc. Po pierwsze
widział ją w nieaktualnej już argumentacji odwołującej się do prawa boskiego. Po
drugie przypisywał ją zjednoczonemu i niepodzielnemu ludowi, opartemu na „teorii
komunistycznej”. W tym drugim przypadku podkreślał jego opresywność zaznaczając,
iż

przegrywająca

w

demokratycznych

głosowaniach

mniejszość

musiała

163

podporządkować się większości wbrew swej woli.
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Ibidem; Molinari zauważa, że prawa ekonomii są tożsame z prawami naturalnymi wywodzącymi się z
natury. Właściwie dowiedzione prawo naturalne nie może zawierać wyjątków, musi obowiązywać
zawsze i wszędzie. Prawa ekonomiczne mogą zostać pogwałcone, ale same w sobie nie zawierają
żadnych wyjątków. Usunięcie zatem produkcji bezpieczeństwa z zakresu wolnej konkurencji przynosi
stratę społeczeństwu.
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Ibidem.
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Inaczej miałaby się rzecz w ustroju wolności. Potrzeba dobrowolnego przemysłu,
który powstrzymuje i tłumi dokonywane przemocą lub oszustwem agresje, zaspokojona
by była przez człowieka lub grupę ludzi chcących świadczyć za wynagrodzeniem
bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia, posiadających odpowiednią siłę, nie
podżegających do inwazji, cieszących się zaufaniem i oferujących konkurencyjne ceny.
Zagwarantowanie

jednostkom

bezpieczeństwa,

a

w

przypadku

uszczerbku

odszkodowania proporcjonalnego do poniesionej straty, uwarunkowane musiało by być
trzema czynnikami: 1) producent winien ustanowić pewne sankcje przeciw
przestępcom, a konsumenci winni podporządkować tym karom w przypadku, gdyby
sami popełniali przestępstwa; 2) producent musi narzucić konsumentom pewne
niewygody ułatwiające wykrywania sprawców przestępstw; 3) producent będzie
regularnie zbierał kwotę zależną od: sytuacji konsumentów, ich zawodów, rozmiaru,
wartości i natury ich majątku, w celu pokrycia kosztów produkcji oraz zasadnego
wynagrodzenia swych wysiłków. Jednakże system ten w określonych terytorialnie
granicach może mieć charakter monopolu naturalnego – klientela w naturalny sposób
będzie się gromadzić wokół ośrodka działalności, ponieważ cena dostarczenia usług
policyjnych w rejonach obejmujących tylko kilku klientów, nie pokryłaby kosztów.
Konsument w przypadku nadużyć lub podniesienia cen, zawsze mógłby zwrócić się do
nowego, albo sąsiedniego przedsiębiorcy.164 Wojny między producentami nie miałyby
sensu, gdyż straciliby oni zaufanie klientów, atakując osoby i własność swych rywali, a
ponadto zaatakowany zawsze mógłby wezwać na pomoc wszystkich wolnych
konsumentów zagrożonych porażką. Powyższa organizacja funkcjonowałaby jak każda
inna dziedzina gospodarki – przeniesienie jej własności nastąpić by mogło w wyniku
sprzedaży lub dziedziczenia, a działalność w większych okręgach prowadzona w formie
spółek. Autorytet akceptowany byłby w imię użyteczności, a nie pod przymusem
narzuconego terroru.165
Gustave de Molinari był niewątpliwie prekursorem tak pojętej wolnościowej wizji
państwa i relacji między nim a jednostką. Jego poglądy w późniejszym okresie zostały
nie tylko podjęte, ale i rozbudowane przez anarchistów, libertarian i minarchistów
(zwolenników państwa-minimum).

164
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Do koncepcji tej nawiąże później Robert Nozick.
Ibidem.

2.4. Angielscy utylitaryści
Filozofia wolności na Wyspach Brytyjskich przybrała lekko odmienny kształt
rozwoju, niż na kontynencie. W Anglii królowała koncepcja utylitaryzmu
zapoczątkowana już przez Johna Locke’a, a podjęta na przełomie XVIII i XIX w. przez
Jeremy’ego Benthama (1748-1832) – prawnika, filozofa i ekonomistę, autora
Fragmentu o rządzie (1776), Wprowadzenia do zasad moralności i prawodawstwa
(1789), Kodeksu konstytucyjnego (1830). Poglądy Bentahama kształtowały się właśnie
pod wpływem Locke’a, Davida Ricardo i Thomasa Malthusa.166
Za podstawę swych poglądów przyjął Anglik założenie, iż człowiek akceptuje
rzeczy pożyteczne, które utożsamione są z przyjemnością. Pod tym też względem ludzie
byli sobie równi. Moralnym wg niego było zatem to, co zwiększało sumę przyjemności,
a zmniejszało ilość cierpień, co prowadziło w danych okolicznościach do największego
szczęścia maksymalnej liczby osób (zasada użyteczności). Przyjemność rozumiał jako
całość konsekwencji postępowania na przyszłość będącego do urzeczywistnienia
poprzez trzeźwą kalkulację, dopuszczając jej mierzenie za pomocą pieniądza. Stąd
wysnuł wniosek o powinności oceniania ludzkich czynów i stosunków ze względu na
realny pożytek, jaki przynoszą one jednostce i społeczeństwu. Bentham głosił prymat
jednostek nad innymi bytami społecznymi w ramach atomizmu społecznego,
zakładającego, iż społeczeństwo jest luźnym agregatem jednostek, będącym wobec nich
wtórnym tworem. To implikowało kolejne założenie stwierdzające, iż nie ma dobra
społecznego niezależnego od dobra indywiduów, a to drugie zawsze prowadzi do
pierwszego – rozumne dążenie do osobistego szczęścia, zgodne z własnym interesem,
przyczynia się do zwiększenia pomyślności i dobra ogółu.167
Realizacją zasady użyteczności zająć się miało także państwo przy pomocy
racjonalnego

ustawodawstwa.

Zadaniem

rządu

było

zapewnienie

szczęścia

maksymalnej liczbie osób – a zatem bezpieczeństwa, obfitości posiadania i równości,
ochrony indywidualnych interesów i własności prywatnej. Prawo spełniające wyżej
wymienione kryteria oprócz swej racjonalności, uznane zostało przez Benthama za
użyteczne. Równocześnie rząd musiał być skutecznie ograniczony, by nie dokonywał
inwazji na wolność jednostek, a ten warunek mógł być spełniony jedynie w ustroju
demokratycznym, gdzie interesy rządzonych i rządzących są identyczne. Każdy inny
ustrój otwierał drogę do ucisku i nierówności politycznej. W dziedzinie ekonomiki
166
167

H.Olszewski, Słownik..., s. 30-31.
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opowiadał się Anglik za leseferyzmem. Wolna konkurencja dawała bowiem jednostce i
społeczeństwu pomyślność i szczęście. Bogactwo kapitalistycznego przedsiębiorstwa
implikowało dobrobyt ogółu.168
Myśl Benthama kontynuował John Stuart Mill (1806-1873) – angielski filozof,
myśliciel i ekonomista. Od najmłodszych lat Mill otrzymywał staranne wykształcenie w
duchu filozofii wolnościowej. Pracował w Kompanii Indyjskiej, dochodząc do
stanowiska jej szefa. W latach 1866-1868 był posłem w Izbie Gmin, walczącym o
prawa robotników i kobiet. To autor wielu dzieł, m.in.: Zasady ekonomii politycznej i
niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej (1848), O wolności (1859), O rządzie
reprezentacyjnym (1861), Utylitaryzm (1863).169
Utylitaryzm i liberalizm Milla był odmienny zasadniczo od dotychczasowych wizji,
a to za sprawą konfliktów między angielską burżuazją a robotnikami, których był
świadkiem. Odszedł on od koncepcji harmonii między jednostką a społeczeństwem,
zakładając dysonans między tymi dwoma zjawiskami. Jednostka i jej dobro nadal były
pryncypialnymi zasadami, jednakże oczekiwał od niej działań na rzecz ogółu.
Najważniejszym prawem przysługującym indywiduum uznał dążenie do szczęścia,
sprowadzonego do jakości duchowej a nie zmysłowej – zdobywania wiedzy, obcowania
z nauką i kulturą, które mogło być osiągnięte tylko w społeczeństwie. W warunkach
wolności nie widział już Mill przyczynku do samoistnego kształtowania się
racjonalnych stosunków społecznych i ekonomicznych, gdyż było to niemożliwe
zgodnie z przyjętą przez niego pesymistyczną wizją człowieka, wg której ludzie z
natury nie byli ani mądrzy, ani dobrzy. Na dodatek owa wolności i miejsce jednostki w
społeczeństwie były względne, określane na podstawie warunków społecznych i
historycznych, podlegające rozwojowi. Nie każdy umiał być wolny, nie dla każdego i
nie w każdej sytuacji wolność była dobra – dorosnąć do niej musiał nie tylko
pojedynczy człowiek, ale także społeczeństwo i naród.170 Istota prawdziwego szczęścia
i dobra mogła być poznana jedynie przez wybitne jednostki, stąd wynikało przypisanie
im wyłącznej kompetencji do kierowania ogółem.171
Warunek właściwego rozwoju jednostki i ogółu widział Mill w zapewnieniu
wolności, ale pojmowanej już w dwojaki sposób: w kategoriach wolności negatywnej
168

H.Olszewski, Słownik..., s. 32-34; patrz także J.Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i
prawodawstwa w B.Szlachta (red.), Władza, wolność, prawo, Kraków 1994, s. 150-154; odnośnie
utylitarystycznej koncepcji leseferyzmu zobacz R.Legutko, Dylematy..., s. 14-19, 63-71.
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62

(wolności od) oraz pozytywnej (wolności do), których zagrożenie upatrywał w
działaniach innych indywiduów lub ich zbiorowości. Wolność wywodził od
wewnętrznych przeżyć człowieka – sumienia, wyznania, głoszonych poglądów, wyboru
zajęcia, stąd też sprzeciwiał się ich krępowaniu. Będąc członkiem społeczeństwa,
jednostka mogła powoływać organizacje, pod warunkiem, że nie uderzało to w wolność
innych. W razie naruszenia uprawnień i sfery wolności nie tylko indywiduum, ale także
pewnych grup ludzi lub interesu publicznego dopuszczał Mill ingerencję państwa.
Państwu także przypisał typowe, liberalne zadania. Rząd winien być gwarancją
porządku i motorem napędzającym postęp, a prawidłem organizującym ustrój
polityczny, zapewniającym najwięcej szczęścia jak największej liczbie osób (szczęścia
pojmowanego już nie tylko ilościowo, ale także jakościowo) zasada użyteczności.
Wpływ na władzę wywierany być powinien wyłącznie przez intelektualne elity,
uniemożliwiając tym samym dominację miernoty proletariatu. Ta wizja elitarnych
rządów uzupełniona została przez ideę systemu reprezentacji posiadającego
uprawnienia opiniodawcze wobec działań rządzących. Królujący w ekonomice
leseferyzm został mocno ograniczony poprzez przyznanie państwu kompetencji do
podjęcia interwencjonistycznych działań opartych na redystrybucji dochodów. Sytuację
materialną najuboższych miało poprawić prawo określające zasady podziału bogactwa kontrola państwowa nad powstającymi spółkami, w imię interesów drobnych
posiadaczy; gwarancja pracownikom „słusznej” płacy a kapitalistom „słusznych”
zysków; ustalenie płac minimalnych przez instytucje gospodarcze lub zgromadzenia
pracowników i pracodawców na podstawie „naturalnej sprawiedliwości”; znalezienie
zatrudnienia dla wszystkich biednych. Konsument przestał pełnić swą suwerenną rolę,
która przekazana została rządowi.172 Własność prywatna i jej funkcjonowanie, wg
Milla, wymagały korekty w utylitarystycznym duchu – dopuszczenie wywłaszczenia
tylko w wyjątkowych sytuacjach, upowszechnienie własności prywatnej, mobilizujące
ubogich i bezrobotnych do podjęcia działań i utworzenia spółdzielni produkcyjnych. To
wszystko uzupełnione zostało postulatem powszechnego i przymusowego szkolnictwa
państwowego, krzewiącego cnoty obywatelskie i pomagającego w przezwyciężeniu
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nędzy. Powyższe zmiany implikować miały, wg Milla, harmonijny rozwój
społeczeństwa, zapewniający wzrost jego dobrobytu.173
Doktryna Milla uzyskała miano liberalizmu socjalnego. Była przejawem odejścia
od klasycznego liberalizmu, odpowiedzią, a przynajmniej jej próbą, na antagonizmy
społeczne. Stała się pożywką dla późniejszych ideologów demoliberalnych i
socliberalnych – np.: Leonard Hobhouse, ale także dla dławiącego wolność socjalizmu
– np.: Ferdynand Lassalle.174
3. Liberalizm a libertarianizm i anarchizm
Każde wyrażenie obfitować może w mnogość znaczeń, a ilu ludzi, tyle zazwyczaj
interpretacji. Jasność wywodu i przeprowadzanej argumentacji wymaga, by używane
pojęcia zostały klarownie zdefiniowane. Dlatego też w miejscu tym przedstawię
definicje pojęć które przewijały się (pośrednio lub bezpośrednio) i przewijać się będą w
niniejszej pracy. Oprę się na Oksfordzkim słowniku filozoficznym autorstwa Simona
Blackburn’a (Warszawa 2004), gdyż zawarte tam pojęcia przedstawione są, wg mnie, w
sposób syntetyczny, jasny i trafny.
1) Liberalizm (ang. liberalism) – „Ideologia polityczna, która w centrum swego
zainteresowania stawia jednostkę. To nie rząd, lecz jednostka posiada prawa, a
wśród nich: prawo do bycia traktowanym na równi z innymi, wolności
wyrażania swych opinii i wolność działania, wolność od ograniczeń natury
religijnej i ideologicznej. Liberalizm atakowany jest przez lewicę polityczną175
(przyp. R.W.) za to, że jest ideologią wolnego rynku, bezradną wobec
niebezpieczeństwa, jakim grozi skupienie bogactwa i władzy w rękach
nielicznych, a także za to, że brak w nim jakiejkolwiek analizy społecznej i
politycznej natury osoby. Atakuje go również prawica polityczna176 (przyp.
173
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175
Lewica polityczna (ang. left [political]) – „Najbardziej ogólnie – każda postawa broniąca biednych,
uciskanych i pozbawionych przywilejów, a sprzeciwiająca się władzy, własności i przywilejom
związanym z interesami klasowymi oraz z zakorzenionymi instytucjami ekonomicznymi i społecznymi.”
(S.Blackburn, op. cit. s. 212).
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Prawica polityczna (ang. right [political]) – „Nurt polityczny, który opowiada się za wolnością
jednostki w sprawach gospodarczych i broni z tego powodu dystrybucji dóbr i podziałów klasowych,
wypływających z tej wolności. Prawicowe poglądy mogą się często łączyć z autorytaryzmem; osoba,
która je wyznaje, może twierdzić, że należy wprowadzić surowe prawo i porządek, aby strzec
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R.W.) – za to, że nie jest dość wrażliwy na wartość dobrze zakorzenionych
instytucji i zwyczajów, a więc za to, że nie dostrzega, iż istnieć musi pewna
społeczna struktura i pewien zespół ograniczeń, i że to one tworzą matrycę dla
wolności jednostki.” (S.Blackburn, op. cit. s. 213);
2) Libertarianizm polityczny (ang. libertarianism [political]) – „W polityce
zwolennik libertarianizmu opowiada się za maksymalizacją praw jednostki,
zwłaszcza związanych z działaniem wolnego rynku i minimalizacją roli
państwa. Działanie państwa na rzecz celów pozytywnych, np. zmiana
niekorzystnego położenia niektórych grup społecznych poprzez wprowadzenie
programów

pomocy

społecznej,

narusza

–

zdaniem

zwolnenników

libertarianizmu – prawa innych (‘podatki to kara za dobrą pracę’). Rola
państwa zostaje ograniczona do roli ‘stróża nocnego’; utrzymuje ono porządek
i zapewnia jedynie takie usługi, jakie nie wyrosłyby ze spontanicznego
działania wolnego rynku.” (S.Blackburn, op. cit. s. 213);177
3) Anarchizm – (ang. anarchism) – „Doktryna kojarzona z nazwiskami Michaiła
Bakunina, Williama Godwina, Pierre-Josepha Proudhona i innych; głosi, że
społeczności ludzkie mogą i powinny rozwijać się bez jakiejkolwiek nad sobą
władzy. Aparat przymusu państwowego miałaby zastąpić dobrowolna
współpraca, gdyż władza niejako sama przez się spacza naturalne uczucia
wspomnianych podziałów. Z drugiej strony prawicowa ochrona wolności może przybrać postać
anarchizmu.” (S.Blackburn, op. cit. s. 311).
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Z libertarianizmem politycznym łączy się także libertarianizm metafizyczny (ang. libertarianism
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261 – „Libertarianizm jest ruchem umysłowym i politycznym, opowiadającym się za zwiększeniem
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Libertarianizm jest przeciwny używaniu władz państwowych do realizowania programów społecznego
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ludzkie. Anarchistów różnić mogą poglądy dotyczące natury rewolucji, która
zniszczyć powinna siłę państwa, ale - historycznie rzecz biorąc – chcieli, by
uważano ich za zwolenników przemocy jako formy przeciwstawiania się
państwu. To właśnie sprawia, że uchodzą za sprzymierzeńców lewicy, chociaż
z drugiej strony libertariańskie aspekty ich doktryny współbrzmią z tym, co
mówi prawica.” (S.Blackburn, op. cit. s. 23).178
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Odłamem anarchizmu jest anarcho-kapitalizm – Doktryna społeczno-polityczna, nawiązująca głównie
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dobrowolnych umowach rynkowych. Jego zwolennicy uważają, że takie rozwiązanie będzie dla zarówno
jednostki jak i społeczeństwa zdecydowanie lepsze i skuteczniejsze. Anarcho-kapitaliści, zaliczani do
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ROZDZIAŁ II – KONCEPCJA PAŃSTWA MINIMUM AYN
RAND

1. Racjonalny obiektywizm i filozofia egoizmu
Wizję państwa, model rządu i prawodawstwa oparła Ayn Rand na stworzonej przez
siebie filozofii obiektywizmu. Podporządkowanie to jest wynikiem jej poglądów na
istotę polityki, etyki i filozofii. Polityka podpierając się na etyce wskazującej wartości
przydatne w kierowaniu ludzkimi wyborami i działaniem, obiektem swych analiz
uczyniła, wg niej, zasady określające właściwą organizację społeczeństwa. Te dwie
dziedziny stanowią integralne gałęzie filozofii, będącej nauką badającą zasadnicze
aspekty natury bytu. Zadaniem filozofii jest zaopatrzenie człowieka w spójny pogląd na
życie, służący jako układ odniesienia dla każdego aspektu ludzkiej egzystencji. Ów
pogląd ukazuje człowiekowi naturę wszechświata, w którym przyszło mu działać
(metafizyka); sposoby zdobywania wiedzy, będące środkami umożliwiającymi mu
działanie (epistemologia); standardy wyboru celów i wartości pozwalające kształtować
życie i charakter (etyka) oraz społeczeństwo (polityka).179
Jednym z zasadniczych założeń obiektywizmu jest pojęcie egoizmu. Rand
odwołuje się do jego pierwotnego znaczenia, które jednak z powodu powszechnie
akceptowanej niepoprawnej interpretacji może być odebrane jako nowa kategoria.
Właściwą definicją tego słowa jest „troska o własny interes”, bez oceny moralnej,
określającej jej zasadność, wartość i właściwość w stosunku do interesu człowieka.
Egoista nie jest tu równoznaczny z człowiekiem dążącym do zaspokojenia swych
celów, kaprysów i zachcianek wbrew wszelkim regułom zgodnego współżycia z
innymi. Altruistyczna etyka za właściwe uważa wyłącznie działanie na rzecz dobra
innych, a odnosząc się do egoizmu, każdy czyn mający na celu własne korzyści za zły.
W jej mniemaniu beneficjentem działania ma być ktoś inny niż działający. To
powoduje, iż altruizm jest synonimem obowiązków, ciągłych strat, samookaleczania
się, oczekiwania na poświęcenie. Człowiek w imię jej zasad staje się zwierzęciem
ofiarnym i żyjącym z ofiar – ofiarą i pasożytem. Rand celem etyki widzi stworzenie
kodeksu określającego właściwe wartości, ukazanie dbałości o własny racjonalny
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interes, odkryty i osiągnięty zgodnie z zasadami rozumu, jako sedna moralnego
bytowania.180
Moralnością jest zbiór wartości skodyfikowanych przez etykę, określających cel i
bieg życia człowieka, którym kieruje się działająca jednostka. Dominującym
podejściem jest przypisanie etyczności społeczeństwu i wszystkiemu, co mu służy. Stoi
to w sprzeczności z ludzką naturą i sposobem wartościowania – fakt, iż punktem
odniesienia dla niego jest osoba dokonująca sądu oznacza, że za dobre uznawane jest to,
co służy jej istnieniu i rozwojowi. Z „jest” jednostki wynika, co powinna ona czynić.
Wszelkie cele cząstkowe podporządkowane są celowi głównemu – utrzymaniu życia.
Stąd

też

w

mechanizmie

fizycznym

człowieka

wzór

wartości

wyznaczają

zautomatyzowana przyjemność i ból, zaś w emocjonalnym nie zautomatyzowana radość
i cierpienie. Brak automatyzmu emocjonalności powoduje, iż człowiek nie ma
instynktownie wytyczonych celów, zbioru wartości i systemu przetrwania. Jego zmysły
nie są w stanie mu powiedzieć od jakich wartości zależy jego życie i jak je realizować.
Problemy te rozwiązane być mogą jedynie dzięki integrowaniu spostrzeżeń w
abstrakcyjne pojęcia, a to leży w gestii procesu myślenia. Proces ten rozwija ludzką
wiedzę poprzez uświadamianie rzeczywistości i faktów, naukę jak w niej przetrwać.
Wybór między myśleć a nie myśleć jest sprowadzony zatem do wyboru między żyć a
nie żyć. Za pomocą rozumu człowiek stworzył cywilizację, kulturę, może świadomie
spełniać swe pragnienia i osiągać szczęście. Sankcją nieświadomości jest, w mniemaniu
Rand, destrukcja.181
Człowieczeństwo wynika z ludzkiego wyboru, podobnie jak dbałość o własne
życie, odkrywanie i przestrzeganie kodeksu wartości. Człowiek musi nieustannie
podejmować trud myślenia kierowany wolą, oraz trud konstruowania świata własnym
wysiłkiem, świata, w którym dzięki długoterminowemu myśleniu i pracy będzie mógł
osiągnąć szczęście i dać je innym. Wynika stąd, iż podstawową ludzką cnotą i źródłem
wszystkich innych jest racjonalność. Ona rodzi dumę poprzez skuteczną pracę.
Oznacza, że wszelkie czyny, poglądy, cele i pragnienia muszą być uprawomocnione
procesem myślenia zgodnie z zasadami logiki; oznacza odpowiedzialność za własne
sądy i postępowanie; jest synonimem nonkonformizmu, działania po rozpatrzeniu
wszelkich jego kontekstów i skutków, nie powstrzymywania się przed wypowiadaniem
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osądów moralnych. Racjonalny egoista opiera się w swych sądach na czarno-białej
etyce, w której nie ma miejsca na szarość i pośredniość.182
Oparta na racjonalności, wynikającej z arystotelesowskiej zasady tożsamości, praca
uwalnia człowieka od konieczności dostosowania się do otaczającego świata, który
dopasowuje on do swych potrzeb. Jest warunkiem osiągnięcia pewności siebie, siły
wewnętrznej i wiary w podejmowane przedsięwzięcia. Działający człowiek wie, iż jest
celem samym w sobie, jak każda inna jednostka. Jego szczęście jest punktem do
którego może dążyć wyłącznie rozumowo. Wszelka irracjonalność pod postacią
kaprysów, oszustw, samooszukiwania się, będąc sprzeczną z faktami rzeczywistymi,
jest niemożliwością i ślepą uliczką na drodze w kierunku uznanego za punkt
zainteresowania etyki szczęścia, do którego doprowadzić może jedynie instrument w
postaci przyjętego kodeksu etycznego. Hedonistyczne i altruistyczne koncepcje traktują
szczęście nie jako cel, ale wzór postępowania. Zakładają, że można je budować tylko i
wyłącznie na nieszczęściu drugiego człowieka. Egoizm racjonalny dla ludzkiego dobra
nie wymaga poświęceń i szkodzenia komukolwiek. Zapobiega on także konfliktom
interesów między ludźmi, którzy nigdy nie pragną niezasłużonego, którzy dają i biorą
zgodnie z zasadą wolnej, nieprzymuszonej wymiany tylko to, co im się należy, którzy
traktują innych jak niezależnych partnerów i chcą, jak kupcy, by wymiana była
obustronną korzyścią. Dotyczy to także dóbr niematerialnych, jak miłość, podziw,
przyjaźń, będących nie bezinteresowną reakcją na cnoty drugiego człowieka. Korzyści
czerpać można również z egzystencji w społeczeństwie, na przykład pod postacią
wiedzy gromadzonej przez przeszłe pokolenia, handlu i podziału pracy. Definiują one
jacy ludzi i w jakim społeczeństwie są najbardziej wartościowi – a mianowicie
racjonalne, skuteczne, niezależne jednostki w racjonalnym, produkcyjnym i wolnym
społeczeństwie. Zasadą warunkującą istnienie racjonalnego społeczeństwa jest zakaz
stosowania siły fizycznej przeciw innym, dopuszczenie jej tylko w odwecie wobec tego,
kto sam się do niej odwołał.183
Rozum jako podstawowe narzędzie ludzkiej egzystencji, stanowi gwarant
fizycznego i umysłowego zdrowia, którego celem jest przetrwanie i rozkwit. Rozwój
ten, będąc uwarunkowanym kontrolą umysłu nad rzeczywistością i stosowaniem
nakazów rozumu, rodzi pozwalające na nieskrępowaną realizację zamierzeń dumę i
szacunek osoby do samej siebie. Stan taki uniemożliwiają doktryny altruistyczne,
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demolując umysł i opierając byt na uczuciach lub kaprysach, czyniąc z nich instrument
poznania. Utrzymują one, iż cnotą jest wyrzeczenie się dumy, pojmowanej tu jako
roszczenie do wszechwiedzy i pretensje do niezasłużonego, pokora oraz poczucie
bezsiły umysłu. Domagają się tym samym rezygnacji z wyższych wartości i swych
osądów, postulując samopoświęcenie na rzecz wartości niższych, ofiarę ze swego
szczęścia i potrzeb życiowych na rzecz innych ludzi.184
Pomoc innym i rezygnacja z siebie jest centralną tezą etyki altruistycznej. Niszczy
ona pojęcie autentycznej dobrej woli i życzliwości, zaprzecza możliwości korzystania z
istnienia innych ludzi oraz mówi, iż cenić kogoś oznacza poświęcić się dla niego.
Najcnotliwszym staje się zatem ten, kto wyrzeka się swych najwyższych wartości,
zaburza ich hierarchię, której utrzymanie jest zgodne z racjonalnym działaniem. Wbrew
powszechnej interpretacji miłości lub przyjaźni, oparte są one na pryncypiach
racjonalnego egoizmu. Miłość jest reakcją na wyznawany przez nas kanon cech w
osobie kogoś innego, doznawaniem egoistycznej radości z istnienia tej osoby i
obcowania z nią. Bezinteresowna miłość jest sprzecznością, gdyż zakłada obojętność
wobec tego, co cenimy nad życie. Działania na rzecz innej jednostki, podjęte dla niej
ryzyko i wysiłek muszą być proporcjonalne do wartości tej osoby dla naszego szczęścia.
Pomagając tym, których kochamy nie zapominamy o sobie, ani nie poświęcamy się –
jesteśmy wierni swym przekonaniom i wartościom. Na ową pomoc i uczucie należy
zapracować swymi zaletami, nie można bowiem każdego darzyć uczuciem i mu
pomagać. Innym osobom należy się jedynie od nas szacunek i dobra wola, oraz pomoc
w sytuacjach krytycznych, o ile są tego warci swym postępowaniem. Altruizm opiera
się na założeniu, iż każde ludzkie cierpienie jest sytuacją krytyczną wymagającą
interwencji przekreślającej nasze plany, wizerunku wrogiego wszechświata pełnego
bezradności, bólu, klęsk i katastrof, z którymi człowiek winien się wciąż zmagać.
Faktycznie zaś motorem napędzającym ludzkie życie są zdobywane i utrzymywane
wartości oraz realizowane cele.185
Przy osiąganiu podjętych zamierzeń niemożliwy jest konflikt interesów pomiędzy
ludźmi racjonalnymi, gdyż interesy zależą od celów, cele od pragnień, pragnienia od
wartości, a te od umysłu – filaru ludzkiej egzystencji. Pragnienia określone być winny
rozumem, usankcjonowane dotychczasową wiedzą. Interesy widzieć należy w
perspektywie całego życia, co nie dopuści do antagonizmów między celami krótko i
184
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długofalowymi, a także pozwoli uniknąć realizacji pragnień, które rozbiją wyznawany
system wartości. Racjonalista dąży jedynie do realizacji celów, które może osiągnąć
własnym wysiłkiem i środkami. Opiera on swoje życie na handlu – sprzedaje własne
wyroby i usługi za wyroby i usługi innych, licząc na ich racjonalny i właściwy osądwycenę tego, co ma do zaoferowania, nie pragnie niezasłużonego. Człowiek taki może
czasami jednoczyć się z innymi w imię wspólnego celu, nigdy jednak nie poświęca
własnych wartości. Żyje i planuje w perspektywie dłuższego czasu, liczy się z porażką,
a gdy do niej dojdzie nie poddaje się wywołanemu przez nią paraliżowi, podejmując
nowe wyzwania. Wszelką konkurencję traktuje jako okazję do doskonalenia swego
warsztatu. Nagrodą za taką postawę jest przyjemność, dzięki której człowiek
doświadcza wartości życia i widzi, że jest ono warte jego wysiłku. Pozwala ona również
znaleźć jednostce swe miejsce w opartym na egalitaryzmie skolektywizowanym
społeczeństwie.186
2. Jednostka a egalitarne i skolektywizowane społeczeństwo
Ayn Rand centralnym punktem swej wizji społecznej czyni odwieczny antagonizm
pomiędzy wartościową jednostką wyznającą doktrynę indywidualizmu a kolektywnym
społeczeństwem opartym na myśli egalitarystycznej. Kolektywizmem określa ona
wszystko, co uderza w racjonalny obiektywizm, m.in.: pozytywizm, pragmatyzm,
społeczny darwinizm, marksizm, egzystencjalizm, chrześcijaństwo.187
Indywidualizm, wg Rand, traktuje człowieka jako suwerenny, niezależny byt,
mający niezbywalne prawo do swego życia, które wypływa z samej natury jednostki
ludzkiej jako istoty rozumnej. Zgodnie z jego zasadami, cywilizowane społeczeństwo
oraz każda inna forma stowarzyszenia, współpracy lub pokojowego współistnienia
między ludźmi stworzona być może jedynie w oparciu o uznawanie praw jednostki.
Ponadto grupa jako taka nie ma praw innych niż indywidualne prawa jej członków.188
Tylko w takim społeczeństwie możliwy jest postęp, bowiem wszelka kultura,
osiągnięcia na jakimkolwiek polu życia są dziełem indywidualnych umysłów, sumą
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taki

implikuje

kolejne

dobrodziejstwa – wzbogacanie zasobu wiedzy z pokolenia na pokolenie, czerpanie
niewymiernych korzyści z wiedzy zdobytej przez innych, a także przynoszący
bogactwo ludziom podział pracy.
Wyrazicielem myśli indywidualistycznej jest jednostka rozumna działająca zgodnie
z orzeczeniami swego autonomicznego rozumu, umiejąca rozeznać rzeczywistość,
dumna ze swej niezależności i osiągnięć – człowiek handlu, przemysłowiec, producent,
biznesmen. Może być nim każdy, gdyż rynek ekonomiczny ma swoje odbicie we
wszystkich dziedzinach życia – nauce, sztuce, moralności, uczuć. Tam też
sprawiedliwość wymaga, by oceniać rzeczy według ich wartości, wyraźnie podkreślając
ich wady i zalety. Indywiduum wyrasta nad innych, gdyż w swoim życiu rozwija tylko
to, co autentycznie wywodzi się z jego natury.190
Zaprzeczenie indywidualizmu stanowi kolektywizm głoszący hasła braku
jakichkolwiek
nieograniczoną

praw

jednostki,

władzę

przypisujący

społeczeństwu,

przewagę,
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moralny
znaczenie

autorytet

i

człowieka

znajdującego się poza jego grupą. Dodatkowo wsparty jest on na egalitaryzmie, czyli
przekonaniu o równości wszystkich ludzi. Nie jest to jednak równość w znaczeniu
politycznym, odnosząca się do statusu prawnego bez żadnych przywilejów, do
nienaruszalności i niezbywalności praw wynikających z samego faktu urodzenia się
człowiekiem. Jest ona, zgodnie z filozofią altruistyczną, równością metafizyczną,
dotyczącą osobistych przymiotów i cnót, niezależnie od naturalnego w nie
wyposażenia, osobistych wyborów, postępowania czy charakteru poszczególnych
jednostek. Egalitaryści nie mogąc redystrybuować wspomnianych cech, dążą do
pozbawienia ludzi korzystania z ich następstw – nagród, korzyści i osiągnięć będących
wynikiem posiadanych cnót. Dodatkowo nakładają ograniczenia w używaniu dóbr i
dostępie do nich, czyniąc je bezużytecznymi, w myśl hasła „każdemu według potrzeb i
umiejętności”. Sprowadzają oni ludzkość do poziomu jej najmniej kompetentnych
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członków, nie zważając na negatywne skutki – nędzę, niesprawiedliwość, faktyczną
nierówność – do jakich doprowadza ich działanie.191
Kolektywizm zakłada, iż ludzie są za siebie razem odpowiedzialni i że nieszczęścia
jednych obciążają innych, wymagając wzajemnej pomocy. Rand opiera jej udzielenie
na suwerennej i dobrowolnej decyzji jednostki, na której społeczeństwo jako
zorganizowany

system

polityczny

nie

może

wywierać

nacisku.

Moralnym

ludożerstwem jest oczekiwanie zapewnienia bezpieczeństwa jednych osób kosztem
innych, bowiem natura nie daje automatycznie gwarancji powodzenia i przetrwania
żadnej istocie ludzkiej. Uznanie wymogu działania społeczeństwa na rzecz biednych
jest milczącym przyjęciem założenia, że życie ludzi należy do społeczności i że biedny,
jako jej członek może rozporządzać cudzym żywotem, określając czyjeś dążenia lub
zajęcia. Stanowi temu towarzyszy rozmycie praw człowieka i wartości poszczególnych
jednostek, odejście od traktowania istoty ludzkiej jako celu samego w sobie, a
przypisanie jej roli środka. Gdy jednostka jest w stanie służyć jako środek dla celów
innych, jednocześnie traktuje innych jako środek dla własnych zamierzeń. Uwidacznia
się to zwłaszcza w licznych projektach dla dobra nieokreślonej grupy, kryjącej się pod
nazwą ludzkości. Ten filantropijny humanitaryzm narzucany jest siłą nieograniczonej
liczbie osób, nie licząc się z kosztami, jakimi są życia poszczególnych ludzi.192
Kolektywizm dąży do realizacji wielkich i powszechnych celów, nie uwzględniając
sytuacji, konsekwencji czy dostępnych środków. Owe cele są zawsze społeczne,
bowiem pomysłodawca nie jest w stanie sam ich sfinansować – musi zrobić to
wykorzystując dobra ludzi, w tym ich życie. Według Rand moralności działania nie
mierzy się pożądanymi zamierzeniami, ale skutkami, jakie one wywołują, dlatego też
wspomniane cele społeczne są niemoralne, bowiem im więcej dzięki nim osób zostanie
obdarzonych, tym większa będzie liczba ludzi poświęconych na ołtarzu humanitaryzmu,
a razem z nimi ich osiągnięcia, szczęście, niezależność, kariera i ambicje. W parze idzie
tu zatem marginalizacja praw indywidualnych w sferze publicznej, które tak szanowane
są w życiu prywatnym. Zaznaczyć należy, iż Rand nie polemizuje z celami
191

A.Rand, Powrót..., s. 184-187, 189-191, 238; zob. także A.Rand, Hymn i znamienne w nim słowa
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kolektywistów, a jedynie ze sposobami, mającymi służyć ich urzeczywistnieniu.
Zauważa konsekwencje ich realizacji, czego nie są w stanie zrobić pomysłodawcy.
Zadaje pytanie „jak?”. Przykłady można mnożyć. Pożądana jest likwidacja slumsów i
zapewnienie każdemu wygodnego, pięknego domu. Pojawia się pytanie: kto za to
zapłaci? kto zdefiniuje piękno i wygodę? Wspaniale jest posiadać wykształcone
społeczeństwo – ale kto i czego będzie nauczał? co stanie się z odstępcami? Szczytne
jest zapewnienie wszelkiej maści twórcom wolności tworzenia i pozbawienia ich
niedogodności finansowych – tylko jakich twórców? jak i jakim kosztem? Odpowiedź
jest zawsze ta sama: kosztem nie posiadających wpływów politycznych, zazwyczaj
poprzez

ich

opodatkowanie.

Dodatkowo

pojawia

się

kwestia

beneficjentów

powszechnych projektów. Faktycznie rzecz biorąc kolektywiści odwołują się do
mglistego pojęcia dobra ogółu, przyszłych, niespersonalizowanych pokoleń, odsuwając
w nieokreśloną przyszłość możliwość skorzystania z hipotetycznych osiągnięć. Korzyść
staje się zatem potencjalna. Rand uważa za kuriozum sytuację, w której rzekomy postęp
finansowany jest przez ludzi, nie mających możliwości wyciągnięcia z niego
faktycznych pożytków – np.: udzielanie środków na „podbój kosmosu” przez biedaków,
którzy nie mają pieniędzy na zakup butów. Poświęcanie rzesz ludzkich w imię
potencjalnego dobra, jakie nienarodzonym pokoleniom miała przynieść państwowa
nauka, przemysł czy rolnictwo właściwe było dla Rosji Sowieckiej.193
Jedyną alternatywą dla powyższego pasożytnictwa i kanibalizmu jest, wg niej,
dobrowolna realizacja przedsięwzięć powszechnych, a także oddanie ich w ręce
jednostek, które mogą je osiągnąć dysponując swym życiem, pracą i zasobami
pieniężnymi.194
3. Prawodawstwo – od praw człowieka do prawa stanowionego
Funkcjonowanie aparatu państwowego oraz zorganizowanej w społeczeństwo
grupy jednostek uzależnione jest od ustalenia reguł i ich przestrzegania. Regułami tymi
są normy prawne wywodzone z systemu nakazów i zakazów etyczno-moralnych
zwanych prawami naturalnymi lub będących ich pochodną - prawami człowieka, albo
193

Ibidem, s. 39-41, zob. także Atlas..., s. 706-708 i 1173-1202, gdzie ukazana jest wizja kolektywizmu i
dobra społecznego opartych na przymusie, a także wizerunek rządzących (chodzi tu nie tylko o władzę
państwową, ale i o tzw. uprzywilejowanych społecznie) oraz podporządkowanych im i
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normy stanowione przez władzę ustawodawczą. Ayn Rand uzależnia i warunkuje
prawodawstwo od praw człowieka.
Prawo, wg Rand, to moralna podstawa wyznaczająca prawidłowe stosunki
społeczne. Podobnie jak człowiek potrzebuje systemu norm pozwalającego mu na
wybór i osiągnięcie słusznych celów, tak również społeczeństwo musi bazować na
zasadach moralnych, by mogło zostać zorganizowane w sposób zgodny z naturą
człowieka i jego wymaganiami. Jeśli owa organizacja opierać się będzie na
zachciankach obywateli, władzy i grup nacisku, społeczeństwo nie osiągnie niczego,
prócz samozagłady i rządów przemocy.195
Podstawą wolnego społeczeństwa jest zasada praw indywidualnych, będących
pojęciem moralnym, racjonalnym przejściem od prawideł kierujących zachowaniem
jednego człowieka do reguł określających jego stosunki z innymi ludźmi. Są one
środkiem

umożliwiającym

podporządkowanie

społeczeństwa

moralności.

Dotychczasowe systemy polityczne opierały się na prymacie grupy, jej panowaniu nad
jednostką. Lokalne uwarunkowania wynikające z położenia geograficznego, gospodarki
i tradycji doprowadziły do powierzchownej ich odmienności, przy zachowaniu jednak
zasadniczego podobieństwa – pozostawaniu społeczeństwa ponad prawem i
moralnością. Ono było jego jednym źródłem i interpretatorem, wymagającym od
indywiduów bezwzględnego podporządkowania. Jako że społeczeństwo nie stanowiąc
bytu realnego, składa się z pewnej liczby jednostek, w praktyce nietykalnością cieszyły
się osoby nim kierujące – władcy. Temu wszystkiemu towarzyszyło wpajanie
przekonania o wyższości rządzących, o tym iż wola władzy jest wolą Boga lub narodu,
a tym samym zgodna z celami jednostki. Przykładów poddaje historia w postaci
teokracji egipskiej z faraonem jako synem Boga, nieograniczonych rządów w
demokracji ateńskiej, średniowiecznej inkwizycji, monarchii absolutnej we Francji, III
Rzeszy i Związku Sowieckiego. Jedynym wyjątkiem, wg Rand, jest system prawny
Stanów Zjednoczonych. On jako pierwszy podporządkował kolektyw i używaną przez
niego siłę prawu, uznając człowieka za cel sam w sobie, organizując społeczeństwo w
roli środka służącego jednostce do pokojowej, uporządkowanej i dobrowolnej
koegzystencji, oraz przypisując rządowi jedyny jego cel – ochronę praw pojedynczych
obywateli.196
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Źródłem

niezbywalnych

praw

człowieka

będących

zasadami

moralnymi

ustalającymi i sankcjonującymi wolność działania jednostki w otoczeniu społecznym
nie jest boska wola lub decyzja społeczeństwa, a natura istoty ludzkiej. Ich jądrem jest
prawo człowieka do życia. Oznacza ono możność i wolność podejmowania działań
wytwórczych i podtrzymujących egzystencję, według własnego uznania, z własnego
wyboru i dla własnych celów. Oparte jest na wolności od fizycznego przymusu,
zniewolenia i ingerencji innych osób. Nakłada jedynie na człowieka obowiązek
powstrzymania się od naruszania praw pozostałych jednostek. Z niego wywodzi się
reszta praw, których realizację umożliwia prawo własności. Prawo własności jest
prawem do nabywania, przechowywania, używania wartości materialnych i nimi
dysponowania. Nie jest prawem do jakiegoś materialnego dobra, lecz do jego
wytworzenia lub na nie zarobienia. Bez niego pozostałe prawa byłyby nierealne,
bowiem podtrzymanie życia wymaga stworzenia i zachowania wytworów pracy.197
Wyżej wspomniane prawa zostają złamane, jeśli przy użyciu siły fizycznej zmusza
się człowieka do działania wbrew jego własnemu rozeznaniu lub odbiera mu się
własność. Gwałcicielami mogą być pojedynczy przestępcy albo rząd. Ponieważ rząd
posiada w swym władaniu aparat przymusu, stanowi największe potencjalne
zagrożenie. Stąd też myśl amerykańska przyjęła rozwiązanie, w świetle którego
jedynym właściwym celem istnienia i działania rządu jest obrona praw obywateli
poprzez chronienie ich od przemocy fizycznej przestępców, a ochroną jednostek przed
arbitralnością władzy ustanowiła Konstytucję. W społeczeństwie cywilizowanym
przemoc przestała być dozwolona, zaś państwo przyjęło rolę policjanta używającego
siły jedynie jako środka odwetowego wyłącznie wobec osób, które jako pierwsze do
niej się odwołały.198
Niszczenie wolności jednostki zaczęło przebiegać właśnie od zakwestionowania
praw indywidualnych. Proceder ten polega głównie na ograniczaniu praw politycznych
jednostki

przez

nowoutworzoną

kategorię

praw

ekonomicznych,

niesłusznie

utożsamianych z prawami człowieka. Na prawa ekonomiczne składają się przede
wszystkim: 1) prawo do użytecznej pracy; 2) prawo do godnych zarobków; 3) prawo
rolników do sprzedaży swych płodów za przyzwoitą cenę; 4) prawo do działalności
gospodarczej pozbawionej nieuczciwej konkurencji i monopoli; 5) prawo do
197
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interpretację funkcji prawa własności jako służby społeczeństwu i jego interesom.
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mieszkania; 6) prawo do właściwej opieki zdrowotnej; 7) prawo do zabezpieczenia
finansowego przed chorobą, starością, bezrobociem, nieszczęśliwym wypadkiem; 8)
prawo do wykształcenia. Realizacja powyższych uprawnień obarczona jest kosztami,
które ponieść muszą inni, co równoznaczne jest z pozbawieniem ich praw, skazaniem
na niewolniczą pracę i korzystaniem z jej owoców. Rand wyraźnie podkreśla, iż normy
dające uprawnienia jednemu człowiekowi, powiązane jednocześnie z pogwałceniem
uprawnień innego, nie są prawem, bowiem nikt nie ma kompetencji do tego, by
narzucać innym bezpłatnych powinności i obowiązkowych przysług. Prawo człowieka
nie może mu obiecywać dóbr materialnych, a jedynie zapewnić swobodę ich
wytwarzania własnym wysiłkiem, nie jest roszczeniem o szczęście, a wyłącznie
uprawnieniem do poszukiwania szczęścia. Jedynymi prawami człowieka o charakterze
ekonomicznym są, wg Rand, prawo własności i prawo wolnego handlu, stąd też za
prawdziwych ich obrońców uznaje zwolenników kapitalizmu leseferystycznego.
Wyraźnie podkreśla, iż nie ma prawa do pracy, do posiadania domu, sprawiedliwych
zarobków, uczciwej ceny. Istnieją tylko uprawnienia do podejmowania pracy, jeśli ktoś
chce ją zaoferować, do zbudowania czy kupna domu, do otrzymywania zasadnych cen i
zarobków, jeśli ktoś chce je wypłacić. Identycznie rzecz ma się ze subusydiowaniem
szeroko pojętej sztuki i publicystyki – sam fakt powstania konieczności dofinansowania
pewnych twórców ukazuje, iż nie istnieje na ich produkty realne zapotrzebowanie, a
ludzie odmówili dobrowolnego wsparcia.199 Każde kolektywne działanie oparte musi
być na nie wymuszonej zgodzie wszystkich uczestników, gdyż nie istnieją prawa
określonych grup społecznych, zaś roszczenia należne pojedynczemu człowiekowi i
wszystkim ludziom z osobna. Prawa ekonomiczne i polityczne (człowieka) wykluczają
się wzajemnie, a więc nie mogą być realizowane łącznie.200
W powyższym kontekście rozważona została także wolność słowa. Rand zauważa
niebezpieczne zjawisko przypisywania obywatelom przestępstw właściwych tylko
rządowi, które uwidacznia się zwłaszcza w dziedzinie wolności słowa. Oznacza ona, iż
człowiek ma możliwość wyrażania swoich opinii bez obawy przed represjami lub
karami ze strony władzy. Nie jest jednak równoznaczna z obowiązkiem udostępniania
komuś środków pomocnych w publicznym głoszeniu poglądów, gdyż człowiek może
nie popierać, nie słuchać i nie finansować swych przeciwników. Prawny wymóg takiej
199
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zapomogi jest naruszeniem nie tylko prawa własności, ale także prawa człowieka do
posiadania własnych poglądów.201
Kolejnym poruszanym problemem jest zjawisko, które nazwane zostało przez Rand
skolektywizowaniem prawa. Polega ono na przesunięciu koncepcji uprawnień ze sfery
jednostkowej w sferę kolektywną, co implikuje powstanie rzekomych praw określonej
grupy społecznej. Wszelki kolektyw nie może posiadać uprawnień odmiennych od
przysługujących jednostkom składającym się na zbiorowość i przystępującym
dobrowolnie do dowolnego porozumienia. Każde przedsięwzięcie grupowe podparte
prawem opierać się winno bowiem na prawach jego uczestników do swobodnego
zrzeszania się i wolnego handlu. W tym sensie prawo przedsiębiorstwa do generowania
zysków wywodzi się z prawa właścicieli do inwestowania pieniędzy, z prawa
pracowników do wytwarzania i sprzedaży swych usług lub produktów, z prawa
klientów do nabywania wyprodukowanych dóbr. To wszystko oparte jest na
sprecyzowanych i przynoszących obopólną korzyść decyzjach wymiany. Zasada
powyższa dotyczy każdego stowarzyszenia w wolnym społeczeństwie – spółek,
przedsiębiorstw, organizacji, związków zawodowych. Człowiek przystępując do grupy
nie traci dotychczasowych, ani nie zyskuje nowych praw, bowiem kolektyw nimi nie
dysponuje.202
Skolektywizowanie prawa oznacza, iż uprawnienia przyznaje się grupie ludzi o
przewadze liczebnej, stawiając ich na uprzywilejowanej pozycji i dając im
przyzwolenie na rozporządzanie ludźmi takich uprawnień pozbawionych. Dodatkowo
prawodawstwo staje się zawiłe, skomplikowane i sprzeczne ze samym sobą, a regulując
każdą dziedzinę życia, czyni często z obywateli przestępców wbrew ich woli.203 W
wolnym narodzie dopuszczalna jest różnica zdań co do procedur czy metod realizacji
uprawnień, ale nie co do istoty i istnienia praw indywidualnych, gdyż ta jest
201
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posiada każdy rząd, to władza nad przestępcami. Kiedy zatem nie ma ich wielu, trzeba ich stworzyć.
Obwołuje się przestępstwami tyle rzeczy, że przestrzeganie prawa staje się niemożliwe. Komu potrzebny
jest naród praworządnych obywateli? Nikt nic na tym nie zyska. Ale wystarczy wprowadzić prawa,
których nie da się ani przestrzegać, ani egzekwować, ani obiektywnie interpretować – a wtedy stwarza się
naród przestępców i można się karmić ich winą. Oto i system, panie Rearden, oto sztuka; a kiedy już pan
to zrozumie, o wiele łatwiej będzie nam z panem współpracować.”

78

niepodważalna.
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automatycznie wyjmuje je poza sferę oddziaływania państwa. Tym samym obywatele
są bezpieczni i bez obaw mogą stosować się do decyzji przyjętych większością głosów.
Wszelka mniejszość lub opozycja nie jest narażona na wielkie straty, ponieważ ich
życie i majątek nie podlegają głosowaniu.204
Naród, tak jak każda inna grupa składający się ze zbiorowości jednostek, oparty na
wolności, bądź do niej dążący, ma prawo do suwerenności i do wymagania, by była ona
respektowana przez inne narody. Ma on prawo do integralności terytorialnej, do swego
systemu politycznego i własnej formy rządu, będącego sługą i przedstawicielem
poszczególnych obywateli, chroniącym ich przed wszelką agresją. Wolny naród ma
także prawną możliwość, a nie obowiązek w imię samopoświęcenia, wyzwalania
innych, zniewolonych grup narodowych (stąd też hasła internacjonalistyczne uznane
zostały przez doktrynerkę za niemoralne). Rand zaznacza także wyraźnie, iż prawo do
suwerenności i jej poszanowania przez innych nie przysługuje dyktaturom lub wszelkim
rządom opresyjnym. Absencję tą uzasadnia nie istnieniem prawa do zniewolenia. Naród
może zorganizować system ucisku i zniewolenia, tak jak jednostka stać się może
przestępcą, ale nie w ramach swych praw.205
4. Rząd – natura, zadania i finansowanie
Człowiek dla podtrzymania swego bytu musi kierować się rozumem. Rozum ten
podpowiada mu, iż życie uczyni się przyjemniejszym poprzez koegzystencję w
społeczeństwie, z której czerpać można nieocenione korzyści w postaci podziału pracy i
dostępu do wiedzy. Jednakże każda grupa lub jej poszczególni członkowie mogą
stwarzać zagrożenie dla ludzkiego istnienia poprzez użycie siły – kradzież wytworów
pracy, ograniczenie wolności przekonań, zniewolenie. Zapobiec temu ma wynikające z
prawa do życia uprawnienie do samoobrony, precyzujące warunki skorzystania z
przymusu – jedynie odwetowo i tylko przeciwko tym, którzy go zainicjowali. Niestety,
pozostawienie samoobrony w rękach pojedynczych obywateli uniemożliwia pokojowe
współistnienie, gdyż każdy bytuje w permanentnym stanie zagrożenia. Stąd też potrzeba
zorganizowanej obrony przed przemocą, opartej na obiektywnych i precyzyjnych
zasadach – m.in. odnoszących się do śledztwa i wykrycia sprawcy, przepisów
204
205
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określających kary i sposoby ich wykonania. Na tym polega rola rządu – instytucji
posiadającej wyłączną moc prawną wprowadzania w życie pewnych zasad porządku
społecznego na danym terytorium.206
Podstawowym zadaniem, jedyną przyczyną i uzasadnieniem moralnym istnienia
rządu jest wykluczenie przemocy ze stosunków społecznych. Ma on służyć jako
narzędzie poddania obiektywnej kontroli zasad odwetowego użycia siły fizycznej. Do
realizacji powyższego zadania powierzony zostaje mu monopol na korzystanie z
przymusu, a więc z tego powodu jego działania winny być ściśle określone i mieścić się
w oznaczonych granicach. Rząd powinien przypominać bezosobowego robota, którego
jedynym motywującym motorem muszą być prawa. Tak jak jednostka ma swobodę
czynienia wszystkiego, co nie uderza w drugiego człowieka, a więc co nie jest prawnie
zakazane, tak urzędnik państwowy nie może czynić niczego ponad to, co jest prawnie
dozwolone. Dlatego tak ważną jest dobra legislacja, za swój przedmiot czyniąca jedynie
prawa indywidualne i ich obronę, precyzyjnie ustanawiane nakazy i zakazy, przy
jednoczesnym obiektywnym ich uzasadnieniu, by obywatel dokładnie wiedział, co i z
jakich powodów jest czynem zabronionym i jaka kara za niego grozi. Rand wyraźnie
podkreśla, iż źródłem władzy państwowej jest przyzwolenie rządzonych, a zatem że jest
ona sługą lub pośrednikiem obywateli i że nie posiada innych uprawnień niż te, które
zostały jej powierzone.207
Ochrona kontraktów jest kolejną funkcją administracji państwowej. Ludzie w celu
utrzymania swej egzystencji i rozwoju prowadzą dobrowolną wymianę na podstawie
zawieranych umów, często będących dalekowzrocznymi przedsięwzięciami. Ich
realizacja może ulec wielu komplikacjom spowodowanym przez same strony lub
czynniki od nich niezależne. Jednym z głównych problemów jest w takich wypadkach
pośrednie użycie siły, polegające na jednostronnym niedotrzymaniu kontraktu,
stanowiącym w gruncie rzeczy zawłaszczanie wartości materialnych bez zgody ich
właściciela i nie wypłacenie rekompensaty przez nielojalnego dłużnika. Stąd też
szeroko pojęty rząd (najczęściej w postaci sędziego) winien pełnić rolę bezstronnego
arbitra rozsądzającego spory międzyludzkie na podstawie obiektywnych praw.
Umożliwia to człowiekowi społeczną egzystencję poprzez ochronę zysków i zwalczanie
krzywd, jakie ludzie mogą sobie wzajemnie wyrządzić.208
206
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Mimo długiej ewolucji pojęcia „rząd” i „państwo”, zorganizowane społeczeństwo
zawsze było w stanie rozeznać właściwe zadania aparatu władzy. Objawiało się to w
przyjęciu domniemanej różnicy między rządem, a grupą złodziei, oraz w przypisaniu
rządowi szacunku i moralnego autorytetu jako strażnikowi praw i porządku. Właściwą
funkcję państwa odkryła Rewolucja Amerykańska, tworząc wolne społeczeństwo oparte
na obiektywnych prawach i systemie „checks and balances”209, uniemożliwiających
rozwój tyranii. Główną rolę przypisano Konstytucji, chroniącej obywateli przed
arbitralnymi działaniami rządu i dokładnie określającej, wg Rand, podstawowe cele
istnienia administracji państwowej:
1) obrony praw ludzi przed przestępcami – a więc policji;
2) obrony przed najeźdźcami z zewnątrz – a więc sił zbrojnych;
3) rozstrzygania spraw spornych między ludźmi przy użyciu obiektywnych praw –
a więc sądów.210
Przypisanie władzy innych zadań, niż wymienione wyżej, niechybnie prowadzi do
tyranii, zaś jej ich pozbawienie do anarchii, skutkującej prędzej czy później
dyktaturą.211
Doktrynerka analizuje również inwersję współczesnych koncepcji państwa, w
świetle których ma ono swobodę czynienia wszystkiego, czego zechce, zaś obywatele
działać mogą jedynie za przyzwoleniem. Rząd zamiast ochrony praw jednostki, staje się
ich gwałcicielem, zamiast czuwania nad poszanowaniem wolności, wprowadza
niewolnictwo. Obrona przed przemocą zastąpiona została rządowym jej inicjowaniem
dowolną metodą i w każdej kwestii, a obiektywne prawa samowolnymi decyzjami
przypadkowych biurokratów. Inwersja ta implikuje dyktaturę, która, wg Rand,
charakteryzuje się następującymi cechami:
1) systemem jednopartyjnym;
2) wykonywaniem wyroków za przestępstwa polityczne bez sądu lub po
pozorowanych procesach sądowych;
209

Checks and balances – seria ograniczeń nałożonych na różne departamenty rządu w celu
uniemożliwienia żadnemu z nich przejmowania dla siebie uprawnień powierzonych innemu
departamentowi.
210
A.Rand, Cnota..., s. 20, 21-22.
211
Rand krytykuje niektóre koncepcje libertariańskie, a zwłaszcza anarcho-kapitalistyczne powiązane ze
środowiskiem M.N.Rothbarda. Twierdzi ona, iż absurdem jest wariant rządów konkurujących ze sobą,
oparty na traktowaniu państwa jak każdego innego przedsiębiorstwa. W myśl tej teorii obywatel mógłby
za opłatą wykupić pakiet świadczeń ochronnych w najatrakcyjniejszym dla niego rządzie. Rand
podkreśla, iż w przypadku sporu między obywatelami chronionymi przez odmienne rządy, z dużym
prawdopodobieństwem dochodziłoby do lokalnych konfliktów zbrojnych na małą lub większą skalę –
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3) nacjonalizacją i konfiskatą własności prywatnej;
4) cenzurą.
Państwo takie winno utracić wszelkie prerogatywy moralne i roszczenia do swego
istnienia, suwerenności, gdyż będąc gwałcicielem prawa, zostaje spod niego wyjęte.212
Jak byłby finansowane działania rządowe w wolnym społeczeństwie? Rand
przyjmuje dobrowolną koncepcję i zaznacza jednocześnie, że jest to ostatnia, a nie
pierwsza reforma na drodze do wolności. Proces powyższy przebiegałby stopniowo, ale
zdecydowanie szybciej niż analogiczne działania dążące do zniewolenia społeczeństwa.
Podkreśla także, iż do zadań filozofii politycznej należy jedynie nakreślenie charakteru
postulowanej metody i jej wykonalności, a nie dokładne ich opisanie. Podatki, a
uściślając – opłaty za usługi państwowe, które jak wiadomo są niezwykle użyteczne dla
obywateli,

opłacane

byłyby

zgodnie

z

ich

uznaniem,

pełniąc

rolę

quasi

ubezpieczenia.213
Jako że jednym z podstawowych i najważniejszych dla społeczeństwa zadań rządu
jest ochrona zobowiązań kontraktowych, można przyjąć ideę, w świetle której państwo
chroniłoby i uznawało za prawnie wiążące i obowiązujące tylko umowy zabezpieczone
uiszczeniem składki pod postacią prawnie określonego procentu od sum, na które
opiewają zobowiązania. Ubezpieczenie powyższe nie miałoby formy obligatoryjnej, a
jego brak nie skutkowałby nałożeniem jakiejkolwiek kary. Obywatele mieliby swobodę
zawierania dowolnych umów we wszelkiej formie, a jedyną konsekwencję stanowiłby
fakt, iż nie byłyby one uprawomocnione i w przypadku ich zerwania strona
pokrzywdzona nie mogłaby szukać zadośćuczynienia w sądzie. Drugim warunkiem,
zagwarantowanym w Konstytucji, byłby wymóg prawnego uściślenia przez rząd treści
umów i wysokości opłat. Fakt, iż zobowiązania kontraktowe bądź kredytowe opiewają
na znaczące kwoty, a także są niezwykle popularne, umożliwia ustalenie wymaganego
do zapłaty procentu na niewielkim poziomie, wystarczającym na pokrycie kosztów
działań państwowych. W sytuacjach kryzysowych wysokość ta mogłaby być prawnie
zwiększana. 214
Zasada dobrowolnego finansowania rządu opierać się musi na dwóch założeniach:
1) rząd nie jest właścicielem dochodów obywateli, stąd nie może posiadać do nich
roszczeń; 2) charakter rządowych usług musi być konstytucyjnie zdefiniowany i
212
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posiadać szczegółowe granice, by nie pozostawić państwu żadnej możliwości do ich
zwiększania wedle jego arbitralnego uznania. Stan taki zaowocuje niedopuszczeniem do
marnotrawstwa środków finansowych, wynikającego z subsydiowania różnych dziedzin
życia społeczno-gospodarczego, a ponadto zaoszczędzi obywatelom wspierania
przedsięwzięć, których oni sobie nie życzą. Ponadto podkreśli on rolę państwa jako
pośrednika i sługi, a nie dobroczyńcy rozdającego bezpłatne świadczenia. Przekonanie
o dobroczynnym charakterze rządu, powiązane z obowiązkiem podatkowym jest, wg
Rand, wynikiem odwiecznego traktowania władcy i organizacji państwowej jako
instytucji wszechmogących i zwierzchnich nad jednostkami, które racjonując usługi
obywatelom w formie łaski, uważały jednocześnie wszelkie dochody komercyjne za
hańbiące. Bezpłatność usług pociągała za sobą zawsze niechybną ekspansję działań
rządowych do czasu, gdy aparat władzy staje się polem i narzędziem rozgrywek między
przeróżnymi grupami nacisku, wzajemnie się okradającymi.215
Czy istniałaby bezpłatność usług rządowych w wolnym społeczeństwie dla ludzi,
których na nie nie stać? Rand odpowiada – tak, ale jako wyjątek, a nie reguła. Koszty
dobrowolnego finansowania byłyby automatycznie proporcjonalne do skali działalności
ekonomicznej poszczególnych obywateli. Jednostki najmniej zamożne nadal mogłyby
się cieszyć z prawnej ochrony ze strony policji, sił zbrojnych i sądów, przy
jednoczesnym faktycznym zwolnieniu ich z opłat przez obywateli zasobniejszych, bez
poświęcenia z ich strony. W imię swych interesów jednostki o większych zdolnościach
ekonomicznych muszą łożyć na siły zbrojne chroniące przed agresją z zewnątrz lub
policję ścigającą przestępców, bez względu na zamożność ofiary przemocy – fakt, iż
pewna grupa nie jest w stanie włożyć swego wkładu staje się kwestią marginalną.
Bezpłatna ochrona jest tu korzyścią pośrednią i niewiele znaczącą konsekwencją
interesów oraz wydatków tych, którzy są w stanie finansować rząd. Organizacja taka
jest wsparciem bez ofiar. Eliminuje możliwość zajścia zjawiska redystrybucji dóbr i
płac. Wyklucza kwestię zasiłków, darowizn, bezpłatnych zysków, a przede wszystkim
drenaż jednostek przedsiębiorczych i wyzyskiwanie jednych kosztem drugich.216

215
216

Ibidem, s. 58.
Ibidem, s. 59.

83

5. Leseferystyczny kapitalizm a etatyzm
Ostatnim warunkiem zaistnienia wolnego społeczeństwa jest wprowadzenie
systemu polityczno-ekonomicznego, zwanego wolnorynkowym kapitalizmem. Tylko on
bowiem opiera się na uznaniu praw jednostki oraz wyklucza siłę ze stosunków
społecznych.217 Wolny rynek, wg Rand, jest typowym tworem racjonalistycznej
filozofii, a poza nim nie mogłaby istnieć żadna forma organizacji społecznej, która
opierałaby się na zasadzie tożsamości i oddawała sprawiedliwość rzeczywistości.
Bazując na obiektywnej teorii wartości kapitalizm jest jedynym porządkiem wolnym od
przesądów.218 Tylko w nim racjonalne jednostki mogą swobodnie działać, sprzyjając
postępowi, któremu nie towarzyszy przymusowy niedostatek, ale stały wzrost
konsumpcji, dobrobytu i zadowolenia ze swej egzystencji. Ludzie produkując i nie
będąc skrępowani, nie mają ponadto bodźców do grabieży.219
Za kapitalizm uznaje Rand pełny, niekontrolowany, nieregulowany leseferystyczny
wolny rynek z rozdziałem państwa od gospodarki.220 Istotą jego polityki wewnętrznej i
zagranicznej
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jakimikolwiek

barierami,
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protekcjonistycznych czy specjalnych przywilejów. Dąży on do pełnego otwarcia dróg
krajowej i światowej wymiany na zasadzie współzawodnictwa między jednostkami w
postaci bezpośrednich kontaktów.221 Skłania ludzi do łączenia się w organizacje
państwowe oraz międzynarodowej i pokojowej kooperacji, podnosi standard życia
najbiedniejszych obywateli, a w sferze niematerialnej daje poczucie własnej wartości,
dumy i godności.222
Cały system wymiany oraz istnienie pieniądza będącego jej narzędziem, jest, wg
Rand, owocem rozumu. Pieniądz nie może istnieć bez produkcji towarów i ludzi, którzy
go produkują. Nie dopuszcza, by o wartości ludzkiego wysiłku, w postaci dóbr i usług,
decydowała inna siła, niż dobrowolny wybór człowieka chcącego dokonać wymiany.
Pieniądze pozwalają otrzymać za produkty pracy tylko tyle, ile są one warte dla osób
chcących je nabyć. Jedynie w tym systemie wygrywa najlepszy produkt, najlepsze
wykonanie, ludzie o największym talencie i produktywności, posiadający zarazem
217
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najlepszą zdolność oceny. Pieniądze są środkiem przetrwania, środkiem służącym do
prowadzenia interesów, z którego jednostki mogą zrezygnować jedynie w wyniku
przymusu fizycznego. Umożliwiają zaspokojenie ludzkich pragnień, ale ich nie
generują. Nie zapewniają one człowiekowi systemu wartości, ani celu istnienia, jeśli on
sam nie wie, co jest dla niego wartością i celem życia. Ich funkcję, wg Rand, winno
pełnić złoto, nie zaś papiery wydawane przez arbitralną władzę, fałszującą kryteria
wartości. Tylko złoto może być obiektywnym ekwiwalentem wyprodukowanego
bogactwa. Papierowe banknoty są roszczeniem do niestworzonego dobra, czekiem
wystawionym przez nieproduktywny rząd.223
Wolny rynek to nie wyłącznie forma polityczno-ekonomicznej organizacji. To
także racjonalny styl życia, myślenia, działania i wyboru, w którym mechanizmy
rynkowe stosują się nie tylko do towarów, ale i do ludzi, uczuć, myśli i przekonań.
Wynikając z obiektywnej oceny, prawidłowego rozpoznania tożsamości, a nie
irracjonalnego aktu woli, będącego charakterystycznym dla etatyzmu, cieszą się
mianem sprawiedliwych.224
Czysty kapitalizm, zdaniem autorki, nigdy nie zaistniał, gdyż od początku poprzez
różne formy rządowej kontroli był deformowany i ograniczany. Już od starożytności
właściwym dla ludzkiej egzystencji był system oparty na mistycyzmie, irracjonalizmie,
etatyzmie i zdobywaniu bogactwa przy użyciu siły i podbojów. Idea kapitalistycznego
porządku rzadko pojawiała się na przestrzeni dziejów – jego oznaki pojawiły się
dopiero po odrodzeniu myśli arystotelesowskiej u Tomasz z Akwinu, co ułatwiło
zburzenie hierarchicznych struktur średniowiecznych w Renesansie i dało impuls do
rewolucji przemysłowej w epoce nowożytnej. Zwycięstwo kapitalizmu w XIX wieku
było, wg Rand, triumfem człowieka myśli i czynu. Wolny handel wyswobodził świat z
feudalizmu i interwencjomizmu monarchii absolutnej, zapewnił ludziom swobodę
przemieszczania się, dał możliwość bogacenia. Jednakże gdy w modelach gospodarek
państw dominujących podówczas (zwłaszcza Imperium Brytyjskiego) zaczęły
przeważać elementy represyjne, świat począł zbaczać z drogi dobrobytu. Ideałem są dla
autorki Stany Zjednoczone. Uosabia ona je z krajem rozsądku, sprawiedliwości,
wolności, produkcji i osiągnięć. To jedyne państwo opierające się na umyśle, pieniądzu,
dobrowolnej wymianie i pracy, a nie irracjonalnych zachciankach, grabieży i podboju.
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Jednak nawet w nim wystąpiły i nadal występują dążenia do kontroli, zetatyzowania
gospodarki i zniewolenia społeczeństwa.225
Wartość kapitalizmu nie wynika z tradycji, ani z tego, iż został doceniony przez
przodków, ale z faktu, że tak jak rządzące nim mechanizmy, opiera się na
indywidualnych przekonaniach, zaspakaja ludzkie preferencje i zapewnia możność
dążenia do wybranych celów.226 Rynek zorganizowany na leseferystycznych zasadach
nie należy do przeszłości, ale do przyszłości.227 Jeśli ludzkość chce wyleczyć schorzenia
społeczne, naprawić popełnione błędy i zapewnić sobie dalszą egzystencję, musi na
nowo odkryć kapitalizm.228
Przeciwieństwem kapitalizmu, zaprzeczeniem wartości jakie ze sobą niesie, jest
etatyzm i będący jego wynikiem socjalizm.229 Przejawiający się w gospodarce
mieszanej etatyzm to fuzja wolności i sterowania. Jego dziełem może być jedynie
niesprawiedliwość, niepewność, zamęt, amoralność i przypadkowość, pragmatycznych,
zamierzonych na krótką skalę polityk, wojna grup nacisku i wszystkich ze
wszystkimi.230 Jest on oparty na mglistej przesłance dobra ogółu, altruistycznej
moralności,

irracjonalności,

kolektywizmie

i

uprawianej

przez

fałszywych

231

intelektualistów będących na usługach rządu propagandzie . To system, w którym
handel nie odbywa się dzięki społecznemu przyzwoleniu, lecz pod przymusem, w
którym by wytwarzać potrzebne jest zezwolenie ludzi nieproduktywnych, gdzie
pieniądze płyną do handlujących przysługami, a nie towarami, w którym ludzie bogacą
się dzięki łapówkom i politycznym wpływom, a nie pracy, gdzie prawa nie chronią
jednostki przed rządem, ale rząd przed jednostką. Tylko w nim nagradza się zepsucie,
zaś uczciwość zmienia na poświęcenie.232
225
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Etatyzm jest systemem, który nie bazuje na prawach jednostki. Jego sednem jest
zinstytucjonalizowana przemoc i permanentny stan wewnętrznych konfliktów, walki o
władzę polityczną. Za kryterium społecznych zachowań przyjął brutalną siłę dążącą do
grabieży, a własność wypracowanego przez obywateli majątku przypisał kolektywowi.
Nie można w nim ustalić do czego jest upoważniona jednostka, a także, czy jej żądania i
interesy są usprawiedliwione. Stopień etatystycznej organizacji państwa mierzy się
skalą na jaką dopuszcza się do rozbicia kraju między walczącymi o wpływy grupami.
Rand nazywa etatyzm rządami gangu, który po zagrabieniu bogactwa własnych
obywateli, przy użyciu siły zbrojnej zwraca się przeciwko swym sąsiadom. W państwie
takim pojedyncze jednostki będąc nieznaczącymi trybikami, nie mają interesu w
zachowaniu pokoju, wojna zaś daje im fałszywą nadzieję na uzyskanie dobrobytu i łask
władzy.233
Wynikiem

etatyzmu

jest

socjalizm.

Jego

immanentnymi

cechami

są

uprzedmiotawiające człowieka naruszenie prawa własności, pozbawienie jednostek
swobód i wolności w imię dobra ludzkości, przeciwstawienie interesu osób prywatnych
interesowi społecznemu, co doprowadza do poświęcenia jednych kosztem innych.
Szczytne cele socjalistów, jak zlikwidowanie biedy, osiągnięcie powszechnego
dobrobytu, postęp i braterstwo stanowią wyłącznie przykrywkę ich żądzy władzy.
Efektem socjalistycznych działań jest głód, gospodarcza zapaść i rządy terroru. Prestiż,
na który socjaliści nie zasłużyli, a do jakiego dążą poprzez budowanie wszelkiej maści
monumentów, mających być symbolami wielkości władzy, osiągają kosztem
poświęcenia wielu istnień ludzkich. Mimo tego idea socjalizacji popularna jest wśród
obecnych intelektualistów i środowisk politycznych.234
Wywód kończy Rand stwierdzeniem, iż to, co robią wydatki publiczne, o wiele
lepiej są w stanie zrobić służące indywidualnemu postępowi i osobistemu dobrobytowi
wydatki prywatne, gdyż są efektywniejsze, skuteczniejsze, bardziej produktywne, a
ponadto nie są okupione poświęceniem i przymusową ofiarą.235

państwowego. O innych etatystycznych regulacjach i reglamentacjach, w tym o ustawie o równych
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6. Podsumowanie
Ayn Rand prezentuje swe poglądy na temat istoty prawa, rządu, leseferyzmu i
ogólnie pojętej wolności w sposób dobitny. Wszystkie instytucje życia społecznego
opiera na przyrodzonych uprawnieniach człowieka, wypływających z jego godności,
dumy i samego faktu istnienia. Każda funkcja rządu wynika z obiektywnych zasad
kierujących ludzkim postępowaniem – zasad, których źródłem jest rozum. Sposób
wyłonienia aparatu władzy nie jest dla niej istotny – najważniejszym aspektem
zagadnienia uczyniła jego skuteczność, a więc czy spełnia on dobrowolnie określone
przez obywateli zadania, jakim winien służyć. To wszystko podpiera Rand również na
stworzonej przez siebie etyce egoizmu i sprzeciwie wobec samopoświęcenia.
Analitycy myśli polityczno-ekonomicznej uznają poglądy Ayn Rand, a zwłaszcza
jej koncepcję państwa minimalnego, za przykład doktryny libertariańskiej.236
Podobieństwa zauważane są w szczególności do tez głoszonych przez Austriacką
Szkołę Ekonomii, a zwłaszcza przez jej najbardziej znanego przedstawiciela - Ludwiga
von Misesa, którego Rand uważała za ekonomistę wszech czasów.237 Analogie rysują
się w kwestiach milczącego przez nią przyjęcia głównych założeń Austriaków –
aprioryzmu i subiektywistycznej teorii wartości – mimo, iż sama uważa się za
Obiektywistkę. Tak jak Mises zauważa ona istotność prywatnej własności jako bodźca
ekonomicznego, podkreśla korzyści płynące z bezpośredniej i dobrowolnej wymiany,
solidnego standardu monetarnego opartego na złocie, wagę prywatnej inicjatywy i
kreatywności, ukazuje niezamierzone konsekwencje interwencjonizmu i prawidła nim
rządzące, a socjalizm krytykuje za niemożność racjonalnej kalkulacji ekonomicznej.238
Jednakże i koncepcji Rand nie omija krytyka. Skupia się ona przede wszystkim na
randowskim racjonalizmie leseferystycznym i idealizacji kapitalizmu. Konstrukcja
głównych postaci jej powieści, uosabiających wartości kapitalistyczne, jest zbudowana
na kontraście między ludźmi rynku a motłochem. Przedsiębiorcy urastający do miana
romantycznych bohaterów o niepowtarzalnej indywidualności i kreatywności czerpią
swą wyjątkowość i atrakcyjność z obcowania w gronie ludzi małego pokroju. Wydawać
się zatem może, że jej ideologia swoje racje wywodzi z tego, przeciw czemu występuje,
236
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a nie czym jest. Pojawia się także zarzut, iż Rand popełnia błąd typowy dla utopistów –
apodyktyczną obronę systemu opiera na argumencie niedoskonałości człowieka,
mówiąc, że gdyby nie ludzka skłonność do ulegania emocjom, lenistwu i słabości
ducha, wszyscy pragnęlibyśmy wolnego rynku. Dodatkowo zaznacza się fakt spychania
przez doktrynerkę każdej innej myśli społeczno-ekonomicznej poza obręb prawdy i
uznawania ich dokonań za przejaw barbarzyństwa.239
Głosy krytyki, dotyczące randowskiej filozofii, etyki i ich socjologicznych
aspektów, a także wizji państwa, pochodzą również z samego środowiska libertarian.240
Rand zarzuca się przede wszystkim, iż będąc wojującą ateistką, doprowadziła w latach
70-tych XX w. do oderwania środowiska libertariańskiego od wartości chrześcijańskich.
Ponadto stwierdzenie przez nią nieefektywności i marnotrawstwa za niezaprzeczalne
cechy rządu, wymagałoby zdaniem anarcho-kapitalistów, konsekwentnego uznania
faktu skuteczniejszej egzekucji kontraktów gospodarczych przez prywatne firmy. 241
Niemniej poglądy Rand i jej filozofia wywarła ogromny wpływ na społeczeństwo,
zwłaszcza amerykańskie. Jej powieści sprzedały się w milionowych nakładach,
przemieniając całe pokolenie czytelników w gorliwych antykomunistów i kapitalistów
oraz wywierając wpływ na intelektualne zaplecze i amerykańską politykę. Po jej
śmierci Randyści skupili się wokół wydawanego periodyka The Objectivist.242
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ROZDZIAŁ III – PAŃSTWO MINIMALNE ROBERTA
NOZICKA

1. Geneza i legitymizacja państwa minimalnego
W środowisku akademickim libertarianizm uzyskał rozgłos dzięki Robertowi
Nozickowi i jego książce Anarchia, państwo, utopia, wydanej w 1974 roku. Dzięki niej
jest on, obok Ayn Rand i Murraya Rothbarda uważany jest za ojca współczesnej myśli
wolnościowej, dającej jednostce prawo do czynienia wszystkiego, co nie uderza w
prawa innych, a rządowi przypisującej jedynie funkcję obronną przed agresorami
czyniącymi zakusy na nasze życie, zdrowie i mienie.243 W dziele powyższym, które w
zamierzeniu miało być polemiką z anarchizmem indywidualistycznym, autor stara się
odpowiedzieć na nurtujące od wieków myślicieli pytania dotyczące władzy
państwowej: jakie są źródła jej legitymizacji? jak wyglądają dopuszczalne granice
ingerencji państwa? jak usprawiedliwić dany zakres władzy rządowej?244 Rozważania te
oparte są na tezie, iż jednostki posiadają prawa i stąd istnieją rzeczy, których żadna
osoba ani grupa nie może nikomu zrobić bez naruszenia tych praw, oraz stwierdzeniu,
że to, co ludziom wolno, a czego nie wolno robić sobie nawzajem implikuje ludzkie
działania za pośrednictwem aparatu państwowego lub w celu jego utworzenia.245
Rozpatrując genezę państwa, Nozick staje w opozycji wobec stanowiska
anarchistów, iż wszelka struktura władzy może zrodzić się tylko dzięki pogwałceniu
naturalnych praw jednostek. Uważa, iż przezwyciężenie stanu natury nastąpić może bez
wyraźnej woli powołania państwa.246 Zaprezentowany przez niego ów hipotetyczny
proces odwołuje się do przemyśleń Locke’a. Zabieg ten argumentuje Nozick w sposób
następujący. Przyjęcie pełnej pesymizmu wizji stanu natury autorstwa Hobbesa
powoduje, iż zawiązanie struktury państwowej staje się jedyną racjonalną
koniecznością. Optymistyczna wersja stanu natury, jakiej można uświadczyć w
poglądach anarchistów, powołanie państwa czyni aktem zbytecznym i bezzasadnym.
Dlatego też warta rozważenia jest opcja, w myśl której stanem natury rządzą pewne
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reguły moralne wywierające wpływ na ludzkie postępowanie. W wypadku tym
udowodnienie, iż powołanie państwa będzie korzystniejsze w porównaniu z najlepszym
stanem przedpaństwowym, oraz że zabieg ten następuje w pełni moralnie, pozwoli na
przypisanie temu wywodowi wartości legitymizującej egzystencję struktur władzy.247
Nozick opisując stan natury, posiłkuje się licznymi paragrafami Drugiego traktatu
o rządzie Johna Locke’a (§3, §4, §6, §7, §8, §10). Stan ten umożliwia każdemu w
granicach

prawnonaturalnych

swobodne

dysponowanie

własnym

majątkiem.

Zabronione jest naruszanie życia, zdrowia, wolności i własności innej jednostki. Wobec
tych, którzy wspomniane ograniczenia naruszyli dopuszczone jest zastosowanie
przemocy w ramach prawa do obrony, a także uzyskanie satysfakcji przez
poszkodowanych. Naruszyciele praw mogą być karani przez każdego jedynie w
granicach, które są niezbędne dla powetowania strat i powstrzymania przestępcy.
Jednakże ludzie posiadając skłonność do stronniczości, a także wyolbrzymiania
poniesionych szkód, przyczynić się mogą do zantagonizowania społeczności i
długotrwałych sporów. Dodatkowo brak zasad normujących rozstrzyganie zatargów
oraz niemożność obiektywnego ustalenia faktycznych zobowiązań powodować może
poczucie stałego zagrożenia.248
Powyższa sytuacja, spotęgowana dodatkowo faktem, iż wszystkim przysługują
kompetencje do obrony, dochodzenia odszkodowania i wymierzania kary napastnikowi,
generuje liczne problemy. Każdy do wspomnianych działań może wezwać na pomoc
innych, którzy na ów apel zazwyczaj zareagują , gdy liczyć będą na wzajemność w
przyszłości, bądź w zamian za dowolną usługę. Skutkować to będzie powstaniem
trwałych stowarzyszeń wzajemnej ochrony, eliminujących wśród jednostek poczucie
permanentnego zagrożenia. Jednakże nawet w takim wypadku powstają nowe trudności.
Każda osoba musiałaby stale pozostawać w stanie gotowości do udzielenia pomocy w
ochronie interesów innego członka wspomnianego stowarzyszenia. Ponadto prawo do
wezwania pomocy posiadałyby osobniki kłótliwe, chore czy niezrównoważone. Co
więcej, do konfliktów dochodzić by mogło wewnątrz stowarzyszenia. Nozick
rozwiązanie wyżej wspomnianych problemów widzi w sposób następujący. Kwestia
ciągłej gotowości pomocy innym wyeliminowana mogła by być poprzez podział pracy
– dzięki temu możliwe będzie wynajęcie ludzi zawodowo zajmujących się
247
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świadczeniem ochrony. W ten sposób wykrystalizowałyby się agencje ochrony,
oferujące swe usługi każdemu, kto gotów jest za nie zapłacić. Komplikacje
powodowane sporami wewnętrznymi mogły by być rozwiązane dzięki powołaniu
arbitrów stosujących jasno określone procedury arbitrażowe. Problem zaś pieniactwa i
zbytniej pochopności skorygować by mógł wymóg zgody całego stowarzyszenia na
podejmowanie kroków zmierzających do wymierzenia sprawiedliwości, które
posiadałoby możliwość odmowy ochrony wobec tych, którzy działaliby na własną
rękę.249
Początkowo

ten

sam

obszar

geograficzny

obfitować

będzie

mnogością

stowarzyszeń lub kompanii ochrony, konkurujących między sobą na zasadach
rynkowych. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość zajścia sporów
między klientami poszczególnych agencji. Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest
powzięcie identycznego stanowiska w danej sprawie przez obie organizacje. Jednak
całkiem rzeczywistą alternatywą jest możliwość podjęcia odmiennych decyzji,
skutkująca konfliktem między wspomnianymi stowarzyszeniami. Nozick rozważa trzy
takie antagonistyczne sytuacje:
•

Obie agencje podejmują walkę, z której tylko jedna wychodzi zwycięsko.
Wówczas klienci agencji przegrywającej, będąc źle chronieni, przenoszą się
do organizacji zwycięskiej. Na danym terenie pozostaje tylko jedna agencja
ochronna.

•

Jedna z agencji zachowuje przewagę na danym terytorium, a druga na
innym; każda z nich triumfuje w starciach w pobliżu geograficznego
centrum swej władzy. Dochodzi do podziału klienteli – osoby posiadające
interesy ulokowane w pobliżu centrum władzy danej agencji, wybierają
właśnie jej usługi. Następuje rozgraniczenie obszarów podlegających jednej
lub drugiej organizacji, a w powstałych granicach każda z agencji staje się
jedynym oferentem usług ochronnych.

•

Konkurujące na danym obszarze agencje nie są w stanie uzyskać
systematycznej przewagi nad innymi organizacjami. Są podówczas skłonne
derogować rozwiązywanie konfliktów na czynniki niezależne – arbitrów lub
sądy postępujących według ustalonych reguł. Efektem tego jest powstanie
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R.Nozick, Anarchia..., s. 27-30; zob. też Cz.Porębski, Umowa społeczna..., s. 169.

jednego federalnego systemu sądowniczego, którego częściami składowymi
staną się poszczególne agencje.
W każdym przypadku dochodzi do monopolizacji świadczenia usług ochronnych
na danym rynku. Spowodowane jest to charakterem dobra, jakie jest oferowane – usługi
powyższe nie mogą być poddane, tak jak innego rodzaju towary, porównawczej ocenie
konsumentów. Współistnienie w pełni efektywnych świadczeń ochronnych danych
agencji jest niemożliwe. Stąd konkurują one ze sobą w celu pozyskania klienteli, a także
wchodzą między sobą w konflikty, owocujące dominacją jednej organizacji na
określonym terytorium.250
Dominująca agencja ochronna nie może być, zdaniem Nozicka, utożsamiana z
państwem. Za odmową przypisania jej takiego charakteru przemawiają dwa
najważniejsze argumenty. Po pierwsze warunkiem niezbędnym do istnienia struktury
państwowej jest ogłoszenie przez nie intencji penalizowania każdego, kto na jej terenie
użyje przymusu bez jasno sformułowanego zezwolenia państwowego. Agencja
posiadająca hegemonię, nie składa takowej deklaracji. Oferuje ona jedynie swe usługi
konsumentom, których pewna grupa może nie zaakceptować i zachować w ten sposób
naturalne prawo do samoobrony. Stąd

nie posiada ona monopolu na stosowanie

rozwiązań siłowych, ani też nie ma moralnych kompetencji, by takowy monopol
ogłosić. Po drugie świadczenie ochrony jest nadal dobrem o charakterze
ekonomicznym, które konsumenci nabywają w zależności od ceny i potrzeb lub z
którego swobodnie rezygnują. Dominująca agencja zatem nie rozciąga swej władzy na
wszystkich znajdujących się na obszarze jej działania, i tym różni się od państwa, które
zakłada ochronę każdej jednostki będącej w jego granicach.251
Kontynuacja hipotetycznego procesu doprowadza na zasadzie niewidzialnej ręki do
przekształcenia przeważającej agencji w państwo ultraminimalne, a następnie w
państwo minimalne. Nozick wyraźnie rozróżnia te dwa rodzaje organizacji władzy.
Państwo ultraminimalne posiada, wg niego, monopol na wszelkiego typu użycie
przymusu, wyłączając sytuację bezpośredniej samoobrony koniecznej, a zatem
wyklucza prywatny odwet za wyrządzoną szkodę i egzekwowanie zadośćuczynienia.
Powyższe usługi zapewnia jedynie tym, którzy zakupili polisy gwarantujące ochronę i
egzekucję ich praw. Państwo minimalne wyposażone jest dodatkowo w element
redystrybutywny – system bonów finansowanych z wpływów podatkowych. W jego
250
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ramach wszyscy, bądź niektórzy ludzie otrzymują opłacane z podatków bony, które
mogą zostać wykorzystane jedynie na opłacenie ubezpieczenia ochronnego od państwa
o charakterze ultraminimalnym. Tak oto dochodzi do powstania państwowego
monopolu.252 Ewolucja powyższa, wg filozofa, zachodzi w uzasadniony moralnie
sposób.253
Istotnym elementem w przedstawionym procesie jest, wprowadzona przez Nozicka,
„zasada zadośćuczynienia”, wypływająca z naturalnego prawa do życia i zachowania
zdrowia. W jej myśl pewne ryzykowne zachowania mogą być zakazane jedynie, gdy
osoby ponoszące uszczerbek w wyniku powstrzymania się od zabronionych ze względu
na bezpieczeństwo innych działań, otrzymają rekompensatę za doświadczone straty.
Zasada ta rodzi pewne niejasności, które autor stara się wyeliminować poprzez liczne
kazusy. Problemem dla stosowania powyższej reguły jest przykładowo rozgraniczenie
działań odgrywających ważną rolę w codziennym życiu, podejmowanych powszechnie
i często, jak kierowanie pojazdem, oraz zachowań takich cech pozbawionych, jak gra w
„rosyjską ruletkę”. W pierwszym przypadku Nozick podaje kazus zakazu prowadzenia
samochodu skierowanego do osób chorych na epilepsję, które słusznie mogą oczekiwać
odszkodowania. Co do działań z grupy drugiej przyznanie rekompensaty uzależnia
autor od sposobu ich opisu – „rosyjska ruletka” traktowana być może bowiem jako
szukanie rozrywki.254
W ewoluowaniu państwa ważną rolę odgrywa prawo każdej osoby do obrony przed
ryzykownymi sposobami dochodzenia sprawiedliwości, podejmowanych zwłaszcza
252
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Nozick na powyższe zarzuty odpowiada jednoznacznie, iż moralnie niedopuszczalnym byłoby
utrzymanie monopolu zgodnego z modelem ultraminimalnym, bez zapewnienia usług ochrony wszystkim
i że funkcjonariusze państwa ultraminimalnego są moralnie zobowiązani do ustanowienia państwa
minimalnego.
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przez sędziów we własnej sprawie, ulegających naturalnej stronniczości – osoby
niezależne, nie powiązane z żadną organizacją ochronną. Dychotomia pomiędzy
ryzykownymi i arbitralnymi działaniami takich jednostek, a postępowaniem
zawodowym

w

wykonaniu

agencji

stawać

się

będzie

coraz

wyraźniejsza.

Stowarzyszenie albowiem podjąć się może procederu narzucania własnych, uznanych
przez siebie za sprawiedliwe metod ochrony interesów jednostek. Inne sposoby utracą
swą efektywność – agencja zabiegając o dobro swojej klienteli i jej bezpieczeństwo,
może zabronić stosowania innych procedur, oraz zagrozić karą tym, którzy nadal będą
kontynuować dochodzenie sprawiedliwości podług swoich sposobów. Dominująca
agencja zaczyna zatem działać arbitralnie, zgodnie ze swą oceną. Z powodu
dysproporcji sił żaden inny podmiot nie będzie w stanie jej zagrozić lub z nią
konkurować. Zaznaczyć jednakże należy, iż nie rości ona sobie jakichkolwiek praw
szczególnych – każdy nadal ma kompetencje do dochodzenia sprawiedliwości, jednakże
tylko we właściwy sposób, pozbawiony dominującego elementu ryzyka. Natomiast
faktem jest, że ze względu na siłę dominującej agencji, przejmuje ona funkcję
ostatecznego interpretatora i egzekutora powierzonych jej praw naturalnych. Tym
samym uzyskuje ona monopol de facto na korzystanie z przymusu – prawo do
stosowania właściwych metod egzekucji rodzi także uprawnienie do powstrzymywania
każdego, kto powziąłby chęć korzystania ze sposobów niewłaściwych.255
Osiągnięcie monopolu de facto na wykonywanie władzy przez agencję jest
możliwe jedynie w sytuacji, gdy zabroni ona osobom niezależnym stosowania form
dochodzenia sprawiedliwości, które zgodnie z jej kryteriami mogłyby być w stosunku
do jej klienteli niezasadne lub obciążone zbytnim ryzykiem. Zakaz powyższy wynikać
będzie z chęci odcięcia właścicieli polis od zagrożeń niesionych przez niefachowe
zaspokajanie roszczeń w wykonaniu niezależnych. Niebezpieczeństwem takim może
być na przykład sytuacja, w której osoba nie zrzeszona, będąc zmotywowaną
niewłaściwym rozeznaniem realiów, jest w stanie narazić ubezpieczonego na straty,
których agencja nie będzie miała możliwości zrekompensować. Ów monopol faktycznie
rzecz biorąc zaowocuje tym, iż wspomniany zakaz pozbawi wiarygodnego charakteru
metody, jaką nie ubezpieczeni będą się posługiwać, pozostawiając ich tym samym bez
jakichkolwiek środków obrony przed krzywdą i narażając ich na straty. Stan powyższy
daje podstawę odwołania się do „zasady rekompensaty”. Pogorszenie sytuacji życiowej
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niezależnych ze względu na bezpieczeństwo ubezpieczonych oraz zakazanie
działalności

uchodzącej

dotychczas

za

zwykłą,

usprawiedliwia

przyznanie

zadośćuczynienia osobom, które ponoszą negatywne konsekwencje takich rozwiązań.
Wspomniana rekompensata sfinansowana będzie przez klientów agencji w postaci
przyznania niezależnym polis na świadczenia ochronne. Odszkodowanie takie, zdaniem
Nozicka, nie skłoni obecnych klientów do opuszczenia stowarzyszenia w nadziei, że
będą oni korzystać z jego usług nie uiszczając za nie zapłaty. Paradoksalnie wzrost
liczby takich osób zwiększyłby atrakcyjność agencji – chroni bowiem ona swych
klientów zawsze, zaś nie zrzeszonych wyłącznie przed własną klientelą. Wygeneruje to
nota bene, stopniowy proces zmierzający do powszechnego korzystania z usług
ochronnych. Monopolistyczna agencja obejmie w określonych granicach swymi
usługami wszystkich, znajdujących się na jej terytorium. Tym samym spełni ona
najważniejsze wymogi konstytuujące państwo, w tym minimalne: posiadać będzie
monopol na stosowanie przymusu wedle swego uznania i obejmować swą ochroną
każdego, kto znajduje się na obszarze jej działania.256
W każdym stadium wyżej przedstawionej ewolucji, ze stanu natury do organizacji
państwowej, upatruje Nozick zgodność z wymogami prawa naturalnego. Każda faza
charakteryzuje się nie naruszaniem niczyich uprawnień naturalnych. Dodatkowo
twierdzi, że skoro punkt wyjściowy – stan natury – jest moralnie akceptowalny, to tym
samym akceptację taką i legitymizację otrzymać winno państwo minimalne.257
2. Obrona państwa minimalnego
Nozick w sposób niezwykle prosty i dobitny opowiada się za państwem
minimalnym: „Państwo minimalne jest najbardziej rozbudowanym państwem, jakie
można usprawiedliwić. Każde bardziej rozbudowane państwo narusza ludzkie
prawa.”.258 Jedyną funkcją, jaką mu przypisuje jest ochrona skierowana przeciwko
gwałtom,

grabieży,

oszustwom

i

narzucaniu

zobowiązań.

Każda

struktura

charakteryzująca się większą ekspansywnością jest nieusprawiedliwiona, narusza
bowiem prawa jednostek nie zmuszania ich do podejmowania określonych działań.
Konsekwencją tego uprawnienia jest zakaz posługiwania się przez państwo aparatem
256
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przymusu w celu wyegzekwowania uczestnictwa jednych obywateli w działaniach dla
dobra innych oraz wyeliminowanie paternalistycznego podejścia, polegającego na
powściąganiu działań ludzi dla ich ochrony lub dobra własnego. Tylko takie państwo
uważa on za inspirujące i zarazem słuszne.259
Argumentację na rzecz takiej organizacji struktury władzy podpiera Nozick na
konfrontacji wyżej wspomnianego modelu z teorią sprawiedliwości Johna Rawlsa260 i
ugruntowaną na niej wizją państwa interwencjonistycznego, uzupełniając ją także
krytyką modelu egalitarystycznego oraz demokratycznego schematu w duchu filozofii
Jana Jakuba Rousseau.261 Polemika skupia się wokół problemu, czy politycznie
zorganizowane społeczeństwo może i powinno zająć się za pośrednictwem aparatu
państwowego kreowaniem sfer ludzkiej egzystencji, wykraczając tym samym poza
obszar ochrony życia, zdrowia, mienia i bezpieczeństwa, oraz czy działanie takie
znajduje uzasadnienie na polach prawa naturalnego i moralności.262
Na potrzeby polemiki konstruuje Nozick teorię sprawiedliwego podziału dóbr. O
tym, czy może on nosić miano sprawiedliwego decydują warunki dotyczące sposobu
nabycia własności. Przede wszystkim dobra mogą być nabywane w sposób pierwotny,
zgodnie z którym pewne przedmioty niczyje dostają się we władanie danej osoby. Stąd
też teoria taka winna określać zasadę sprawiedliwego pierwotnego nabycia dóbr. Po
drugie, daną rzecz uzyskać można w wyniku przeniesienia jej własności przez osobę
słusznie posiadającą tytuł do władania określonym dobrem na inny podmiot. Dlatego
teoria dystrybucji musi posiadać zasadę odnoszącą się do sprawiedliwego sposobu
przenoszenia już istniejących uprawnień do władania dobrami.263
W świetle powyższych założeń, konstatuje Nozick, iż w sprawiedliwym świecie
słuszny podział dóbr wyglądałby w następujący sposób:
1)

Osoba nabywająca udział zgodnie z zasadą sprawiedliwego nabywania, jest
uprawniona do posiadania tego udziału.

259
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2)

Osoba nabywająca udział zgodnie z zasadą sprawiedliwego transferu od
kogoś, kto jest uprawniony do posiadania tego udziału, jest uprawniona do
jego posiadania.

3)

Nikt nie jest uprawniony do posiadania udziału poza tymi, którzy weszli w
jego posiadanie na mocy (wielokrotnego) zastosowania zasad 1 i 2.264

W świecie realnym jednakże zdarzają się przypadki kradzieży, rabunku, oszustw i
defraudacji, będących egzemplifikacją niesprawiedliwego dojścia do władania
określonymi dobrami. Toteż za konieczne uznaje Nozick uzupełnienie powyższych
zasad regułą, która definiowałaby prawidłowy sposób rekompensaty skutków
przeszłych niesprawiedliwości. Sam jednak tego nie czyni i pozostawia kwestię tą
otwartą.265 Podsumowując, według tej teorii dystrybucji dobrami sprawiedliwie włada
jednostka, która nabyła ją słusznie w sposób pierwotny, albo zgodnie z zasadą
sprawiedliwego transferu, tudzież z regułą korygującą przeszłe niesprawiedliwości.266
Jeden z filarów dystrybucji stanowi pierwotny sposób nabycia własności, ukuty na
pochodzącym

od

Locke’a

pojęciu

samoposiadania

(self-ownership),

będący

równoznaczny z prawem do posiadania samego siebie. Zgodnie z nim każdy jest
właścicielem swego ciała i swojej pracy. Człowiek wytwarzając daną rzecz nabiera
wobec niej właścicielskich uprawnień, bowiem w trakcie jej kreacji dołącza do
naturalnych zasobów swą pracę. Przemawia za tym także fakt, iż praca, wywodząca się
ze zdolności i posiadanych przez jednostkę talentów, ulepsza rzecz, nadaje jej wartość
większą niż wartość zasobów naturalnych, z których powstała. Nozick odnosi się także
do zarzutu głoszącego, iż zawłaszczenie rzeczy poprzez jej doskonalenie niekorzystnie
zmienia byt innych ludzi, ekskludując ich i pozbawiając możliwości korzystania z
objętego we władanie dobra. Twierdzi on, że częściowe ograniczenie wolności innych
nie musi automatycznie prowadzić do pogorszenia ich stanu. Po pierwsze, w sytuacji, w
której mamy do czynienia z obfitością dóbr, zawłaszczenie jednego z nich nie uderza w
dobrobyt innych – to tzw. mocny warunek. Po drugie, w warunkach ograniczonych
zasobów, zawłaszczający może używać rzeczy z korzyścią dla pozostałych, faktycznie
rekompensując stratę i eliminując zagrożenie negatywnego wpływu na ich egzystencję 264
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tzw. słaby warunek. Kryterium pogorszenia sytuacji innych przekłada Nozick na
procesy przekazywania własności, wiążąc je ze wspomnianym warunkiem słabym. Otóż
prawomocny tytuł do własności wyklucza takie jej przekazywanie, które uderzałoby w
inne jednostki i czyniło ich obecny stan mniej korzystnym od pierwotnego, zanim
nastąpiło zawłaszczenie. Tym samym powstanie i swobodne działanie systemu
rynkowego jest procesem moralnie słusznym.267
Własność jest tu prawem wyrażającym bezpośrednią relację między człowiekiem a
rzeczą. Nie jest to jednak relacja pełna dowolności w dysponowaniu dobrem.
Ograniczona jest ona nakazami moralnymi, a przede wszystkim jednym z nich –
zakazem zagarniania dóbr niezbędnych do życia, takich jak jedyne źródło wody. Takie
pojmowanie i funkcjonowanie własności jest w stanie zapewnić jedynie państwo
minimalne.268
Zaprezentowaną przez siebie koncepcję nazywa Nozick teorią uprawnieniową
(legalistyczną). Jej najistotniejszą cechą jest uzależnienie sprawiedliwości podziału dóbr
od sposobu w jaki do niego doszło. Stąd zalicza ją do teorii historycznych, które z kolei
przeciwstawia

teoriom rezultatu końcowego

skupiającym się

na

wymogach

strukturalnych, biorącym pod uwagę obecny stan posiadania, nie zważając na to, czy
jest on wynikiem dobrowolnej wymiany czy grabieży. Teorie rezultatu końcowego
reprezentuje na przykład egalitaryzm, uznający jedynie podział, który wszystkim jego
uczestnikom daje równe udziały.269
Dodatkową niedogodnością takiego pojmowania dystrybucji jest wtłaczanie jej w
oderwany

od

rzeczywistości

wzór,

bazujący

na

określonych

cechach

lub

właściwościach ludzkich, jak na przykład „każdemu według jego zasług moralnych”
itp. Filozof dowodzi, iż teoria uprawnień nie jest oparta na żadnym schemacie, a tym
samym najwierniej oddaje rzeczywistość i spełnia kryteria moralne. Powszechna
wymiana dóbr i usług w społeczeństwie kapitalistycznym następuje bowiem
spontanicznie i w sposób bardzo zróżnicowany, nagradzając głównie tych, którzy
przynoszą innym korzyści. Nie wyklucza to jednak odmiennych podstaw dystrybucji,
jak darowizna, wygrana, procent itp., które uniemożliwiają ujęcie jej podług jednego
schematu, ugruntowanego na określonej właściwości. Jeśli starać się już o próbę
naszkicowania bardzo ogólnego wzoru, unikającego błędu, jaki popełniają zwolennicy
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teorii rezultatu końcowego – założenia, iż produkcja jest oderwana od dystrybucji i że
rzeczy pojawiają się na świecie, nie będąc powiązanymi z ich twórcami, co
równoznaczne jest z pozbawieniem producentów uprawnień do stworzonych przez nich
produktów – to, wg Nozicka, wyglądałby on tak: „Od każdego według tego, co
decyduje się robić, każdemu według tego, co robi dla siebie (być może z
zakontraktowaną pomocą innych) i co inni decydują się robić dla niego, i co decydują
dać mu z tego, co sami wcześniej otrzymali (w zgodzie z tą maksymą), i czego jeszcze
nie wydali ani nie przekazali.”, co da się skrócić do zasady: „Od każdego według tego,
jak wybiera, każdemu według tego, jak go wybierają.”.270
Ponadto, wolne społeczeństwo przekreśla stosowanie reguł rezultatu końcowego i
reguł wzorcowych. Unaocznia to podany przez Nozicka przykład, uchodzący obecnie za
klasyczny. Zakłada się w nim, iż pewne społeczeństwo zorganizowane jest na danej
zasadzie dystrybucji dóbr, różnej od teorii uprawnień. W społeczeństwie tym jeden z
jego członków, świetny koszykarz – Wilt Chamberlain – cieszy się wielką
popularnością, motywującą milion ludzi do zapłaty dodatkowych 25 centów
przeznaczonych dla koszykarza, by móc obejrzeć jego grę. Po upływie roku
Chamberlain dysponuje kwotą 250.000 $, co tym samym konstytuuje nowy podział,
sprzeczny z dotychczasową teorią, powstały jednak w wyniku dobrowolnych decyzji.
Nasuwa się stąd wniosek, że jeśli stan wyjściowy uchodził za sprawiedliwy, to obecny
podział także musi nosić takie miano. Utrzymanie zatem określonego wzorca wymaga
stałych ingerencji w ludzkie życie, w postaci nieustannego powstrzymywania ludzi
przed wydawaniem pieniędzy, które słusznie posiadają, albo poprzez zabieranie jednym
tego, co inni zdecydowali się im powierzyć.271
W koncepcji Johna Rawlsa rozerwany zostaje związek między produkcją a
dystrybucją dóbr. Rzeczy, wbrew stanowi faktycznemu, rozważane są bez
towarzyszących im uprawnień, stąd możliwy jest ich dowolny rozdział przez państwo.
Ustanowienie reguł podziału jest, wg Nozicka, usankcjonowaniem prawa państwa lub
pewnej grupy społeczeństwa do ingerowania w życie osób, które wytworzyły daną
rzecz. W państwie bazującym na takiej redystrybucji każda jednostka ma prawo do
określonej części globalnego produktu społecznego, a zatem do czynności i dóbr innych
osób, z którymi nie wchodzi ona w jakiekolwiek relacje. To w rezultacie jest
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równoznaczne z przywłaszczeniem działań ludzkich i częściowym zawłaszczeniem
osoby oraz jej pracy przez pozostałych. Wszystko to dzieje się w imię wątpliwie
pojętego dobra społecznego, będącego koronnym hasłem zwolenników państwa
opiekuńczego lub socjalistycznego. Nozick twierdzi, iż byt społeczny nie istnieje.
Egzystują jedynie konkretni ludzi i liczą się tylko ich indywidualne życia. Nikt, w tym
państwo, nie ma prawa zmuszać jednostki do określonych działań, czy poświęceń,
bowiem to nie ona odnosi z nich korzyść. Dobro społeczne jest mistyfikacją, mającą
ukryć fakt wykorzystywania jednych kosztem innych. W moralnym sensie życie innych
nie przeważa nad życiem jednostki tak, by można mówić o jakimś większym ogólnym
dobru społecznym, a tym samym o uzasadnionym jej poświęceniu. Niezasadna
wówczas staje się także argumentacja odwołująca się do rzekomej arbitralności
talentów i zdolności jednostek, warunkujących proces produkcji, która usprawiedliwiać
ma dokonywaną przez państwo redystrybucję w postaci podatków. Podatki traktuje
filozof jako wyraz zniewolenia jednostki przez państwo – proporcjonalny podatek od
zarobków jest bowiem moralnym odpowiednikiem przymusowej pracy. Państwo
opiekuńcze ściągając je, zabiera rzeczywiście jednostkom pewną liczbę godzin
wykonywanej przez nie pracy, a to przypomina feudalną pańszczyznę. Nozick wyraźnie
podkreśla w ten sposób regres w stosunkach społeczno-gospodarczych w kierunku
feudalizmu, do jakiego doprowadza interwencjonizm.272
Warto zwrócić uwagę na to, jak rozumiana jest tu dobrowolna wymiana, w którą
wymierzone jest ostrze etatyzmu. O dobrowolności zachowania człowieka decydują
ograniczenia jego możliwości. Mogą być nimi fakty naturalne lub działania innych. W
pierwszym przypadku czynność zawsze będzie dobrowolną, w drugim tylko wtedy, gdy
działanie innej osoby jest uprawnione. Wybór, jakiego dokonuje człowiek spośród
dostępnych nieprzyjemnych możliwości, nie jest niedobrowolny wyłącznie dlatego,
gdyż inni działali i wybierali w granicach swoich praw w taki sposób, że nie
wygenerowali przyjemniejszej dla niego opcji. Odnosi się to także do wymian
rynkowych między robotnikami a posiadaczami kapitału. Wszelkie dobrowolne
wymiany i wchodzenie w stosunki z innymi są prawem, a nie obowiązkiem. Prawem do
nawiązywania relacji z kimś, kto także ma uprawnienie do bycia drugą stroną takiej
zależności.273
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W państwie interwencjonistycznym własność nie jest rozumiana jako posiadanie
rzeczy, lecz uprawnień z nią związanych, dających się teoretycznie oddzielić. Zgodnie z
tym prawa własności stają się prawami do określania, które z przysługujących
kompetencji w stosunku do danego dobra będą wykonywane. System ten pozwala na
rozwiązanie dające różnym ludziom odmienne prawa do tej samej rzeczy. Osoby
posiadające to samo prawo do danego dobra mogą wspólnie, poprzez głosowanie,
decydować o jego wykonaniu. Do przyjęcia jest również sytuacja, polegająca na
sprzedaży przez niektórych praw do dysponowania własną osobą, które to chętni
nabędą. Nikt nie pozbywa się ich w całości, stając się niewolnikiem, lecz wyprzedaje je
w częściach, szczegółowo zakreślając granice, w jakich inni mogą ingerować w jego
egzystencję. Przypomina to sprzedaż akcji rozproszonym akcjonariuszom, co w efekcie,
po upływie pewnego czasu, doprowadzić może do powstania spółki akcyjnej lub
zrzeszenia w danej osobie. Każdy wyzbywa się praw, zachowując jednakże jedną akcję
w każdym prawie, jako swą własną. W ten sposób możliwe jest jego uczestnictwo w
zebraniach akcjonariuszy, decydujących o każdym aspekcie ludzkiego życia, w tym
nawet o fryzurze. Dopuszczalne jest również organizowanie spotkań posiadaczy
jednego rodzaju akcji w danym prawie. Duża liczba posiadanych przez jednostkę akcji
oraz ich rozproszenie rodzi chaos i nieefektywność przedstawionej powyżej struktury
demokratycznej. Stan, w którym każdy jest właścicielem każdego i nikt nie podlega
nikomu, różni się od niewolnictwa jedynie tym, iż jednostka zamiast jednego pana ma
nad sobą władających nią wiele tysięcy osób.274
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Nozick podejmuje także polemikę z popularnym również dzisiaj poglądem o
wyzysku robotników przez kapitalistów. Powszechnie panujące przekonanie o potrzebie
zapewnienia robotnikom sensownej pracy i godnej płacy skłania Nozicka do pytania o
to, kto ma decydować o owej sensowności oraz jakie kryteria będą spełniać wymogi
godnych

zarobków.

Postulaty

powyższe

mogłyby

być

rozwiązane

poprzez

umożliwienie robotnikom zarządzania przedsiębiorstwami – wyboru pożądanego
rodzaju pracy i odpowiedniej wysokości płac. Jednak, jako że to rynek decyduje o
obydwu tych aspektach, ewentualne straty musiałyby być finansowane albo z zarobków
pracowników albo z zysków przedsiębiorców, choć najbardziej prawdopodobnym jest
poniesienie kosztów przez zwykłych konsumentów.275 Dodatkowo, jak zostało to już
ukazane wyżej, demokratyczny sposób podejmowania decyzji odnośnie własności
generuje olbrzymią nieefektywność.276
Kwestia wyzysku w ujęciu marksowskim pojawia się, wg Nozicka, w każdym
społeczeństwie, w którym zachodzi akumulacja kapitału w celu jego inwestycji na rzecz
większej produkcji w przyszłości. Dochodzi do niego także we wszystkich
społeczeństwach, w których ludzi niezdolnych do pracy produkcyjnej, bądź
jakiejkolwiek innej, subsydiuje się z pracy pozostałych. Zasadniczo kryterium
decydującym o wyzysku ma być brak dostępu robotników do środków produkcji.
Problem ten może zostać rozwiązany w środowisku, w którym robotnicy nie będą
zmuszeni wiązać się z kapitalistami – gdy obok siebie będą istniały dwa, otwarte na
przepływ siły roboczej, sektory: publiczny, w duchu socjalistycznym i prywatny,
zgodny ze wzorami kapitalistycznymi. Zarówno w jednym jak i drugim pracownicy

decydowania, jaka część twoich (oraz ich) zarobków ma być przeznaczona na jakie cele, jakich działań
można ci legalnie zakazać itd. (...)
7) Choć nie masz prawa wyborczego, masz swobodę (i przyznają ci prawo) zabierania głosu w dyskusji
owych 10.000 i starań przekonania ich do przyjęcia rozmaitych rozwiązań i do traktowania ciebie oraz
ich w określony sposób. Postanowienia co do rozwiązań w olbrzymim zakresie ich władzy głosują z dala
od ciebie.
8) W uznaniu twego pożytecznego wkładu do dyskusji owe 10.000 pozwala ci głosować w przypadkach,
w których stają w martwym punkcie. Po zakończeniu dyskusji zapisujesz swój głos na kartce, a oni
oddalają się, by głosować. Kiedy dochodzi do tego, że w jakiejś sprawie dzielą się po połowie, 5.000 za i
5.000 przeciw, otwierają twój głos i zaliczają go do puli. Jak dotąd nigdy nie miało to jeszcze miejsca;
nigdy dotąd nie mieli okazji otworzyć twojego głosu. (Indywidualny pan także mógłby zobowiązać się do
tego, że decyzję we wszystkich sprawach, w których sam jest absolutnie indyferentny, przekaże
niewolnikowi.)
9) Twój głos wrzucają do urny ze swoimi głosami. Jeśli ich głosy ściśle się równoważą, twój rozstrzyga
sprawę. W przeciwnym razie w żaden sposób nie wpływa na wynik.
Pytanie brzmi: które z przejść między przypadkami od 1) do 9) sprawia, że przestaje być to opowieść
niewolnika?”.
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zatrudnialiby się dobrowolnie. Jako że prowadzenie przedsiębiorstwa obarczone jest
ryzykiem, w społeczeństwie socjalistycznym ponosić je będzie musiała albo osoba
uczestnicząca w danym przedsięwzięciu albo wszyscy za pośrednictwem centralnego
zarządu inwestycyjnego. Nozick zauważa, że ludzie, którzy nie chcą ponosić ryzyka,
czują się uprawnieni do nagrody otrzymanej od ryzykujących z powodzeniem, a
zarazem nie poczuwają się zobowiązani do wspierania i pokrywania strat tych, którym
podjęcie ryzyka się nie opłaciło. Tak samo rzecz ma się z przedsiębiorcami. To oni
biorą na siebie konsekwencje niebezpieczeństwa nie zaakceptowania na rynku
oferowanego przez nich dobra lub usługi.277 Oni także uwalniają pracowników od tych
ryzykownych rynkowych procesów, oferując im stałą płacę – możliwe jest to jednak
jedynie w systemie kapitalistycznym, posiadającym cały wachlarz instytucji
specjalizujących się w ponoszeniu różnego rodzaju niebezpieczeństw.278
Podsumowując, poprzez brak ciągłej ingerencji w życie poszczególnych jednostek,
teoria uprawnieniowa i oparty na niej sposób pojmowania własności, pozwalają godzić
wolność ze sprawiedliwością. Unaocznia ona tym samym, iż państwo ze względu na
sprawiedliwość nie musi dysponować rozleglejszym zakresem władzy niż ten, który
przysługuje państwu minimalnemu. Stąd też zachodzi między nią i koncepcją państwa
minimalnego ścisła odpowiedniość, czyniąca z nich dwa integralne elementy większej
całości – dobrobytu. Równocześnie, jeśli przyjmie się słuszność argumentów
przemawiających za teorią uprawnieniową, to odrzuci się zarazem teorie oparte na
wzorcu lub rezultacie końcowym.279
3. Państwo minimalne a utopia
Trzecia część dzieła Roberta Nozicka poświęcona jest stosunkowi, w jakim mogą
pozostawać państwo minimalne i utopia. Zaczyna go on, pisząc: „Nie da się
usprawiedliwić żadnego państwa bardziej rozbudowanego, niż państwo minimalne.
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Lecz czy idei, albo ideałowi państwa minimalnego nie brak blasku? Czy może ono
chwytać za serce albo inspirować ludzi do walki bądź ofiary? Czy ktokolwiek
wznosiłby barykady pod jego sztandarem? Wydaje się blade i wątłe w porównaniu,
żeby wziąć biegunową skrajność, z nadziejami i marzeniami utopistów. Jakiekolwiek
ma zalety, państwo minimalne nie nadaje się na utopię.”.280 Mimo, że nie nadaje się na
utopię, to zarazem jest inspirujące, gdyż pozwala snuć wizje, stanowi konstrukcję, w
ramach której można realizować idealne modele – „Odwołuję się do tej najbardziej
inspirującej ze wszystkich tradycji myśli społecznej – do teorii utopii i twierdzę, że tym,
co można z tej tradycji ocalić, jest właśnie struktura państwa minimalnego.”.281
Rozwiązanie proponowane przez Nozicka różni się od dotychczasowych utopijnych
wizji. Bazowały one na przekonaniu, iż do stworzenia i narzucenia idealnego schematu
społecznego, w którym to każda jednostka będzie mogła bez przeszkód realizować w
pełni swój potencjał, wystarczy poznać istotę ludzkiej natury. Koncepcje te wywodzą
się z jednego, zredukowanego do jednostronnie wybranego stylu życia, realizującego,
zazwyczaj przy użyciu aparatu państwowego przymusu, określony model dobra i
szczęścia. Dodatkowo nierzadko ocierają się one o fantazję.282 Filozof podkreśla, iż
wykluczonym jest, aby ludzie o diametralnie różnych osobowościach i rozmaitych
potrzebach mogliby odnaleźć się w tak skonstruowanym społeczeństwie – „(...)
Elisabeth Tylor, Bertrand Russell, (...) Picasso, Mojżesz, Einstein, (...) Sokrates, Henry
Ford, (...) Ghandi, (...) Budda, Frank Sinatra, Kolumb, Freud, (...) Ayn Rand, baron
Rotschild, (...) Thomas Jefferson, (...) Piotr Kropotkin, ty i twoi rodzice? Czy
rzeczywiście istnieje jeden sposób życia najlepszy dla każdego z tych ludzi?”.283
Początkowo

Nozick

tworzy

abstrakcyjny

schemat,

znajdujący

następnie

dopełnienie w szczegółowych uwagach, zbliżających się stopniowo do realiów życia
społecznego i politycznego. Schemat ten, to sposób powstawania i selekcji utopii.284
Jego utopia zakłada pluralizm – mnogość aspektów ludzkiej egzystencji, koncepcji
szczęścia i dobra, jest przyczyną tego, iż ludzie wybierają różne sposoby przeżywania
swego życia i realizowania drzemiącego w nich potencjału. Nie interweniujące w
kwestie wolności i własności swych obywateli państwo minimalne jest jedyną
instytucją, która umożliwia każdemu realizację własnej utopii. Jedynym ograniczeniem
280
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jest wymóg znalezienia odpowiedniej liczby ludzi zainteresowanych jej realizacją i
gotowych ją finansować.285
By móc zrozumieć dogłębniej przedstawiony model, myśliciel proponuje
uruchomić wyobraźnię. Wyobraź sobie pewien możliwy świat, który mógłbyś
zamieszkiwać. Może on obejmować różnych ludzi, wybranych przez ciebie – żyjących
obecnie, tych, których już nie ma, albo którzy jeszcze nie istnieli. Zakładamy, że każda
z istot egzystujących w wymyślonym przez ciebie świecie ma takie samo prawo do
kreacji w swym umyśle wymarzonej krainy, w której chciałaby żyć. Mieszkańcy
twojego świata mają prawo wyboru, czy chcą w nim pozostać, czy wyemigrować do
wykreowanej w swej wyobraźni krainy. Taki wybór posiadasz i ty: możesz pozostać w
swym świecie lub go opuścić. Miejsce, które każdy racjonalny mieszkaniec może
opuścić, by zamieszkać w swoim świecie, nazwał Nozick stowarzyszeniem. Kraina, na
którą racjonalni mieszkańcy są skazani poprzez zakaz jej porzucenia uzyskała miano
enerdówka. Powstałych stowarzyszeń będzie z pewnością wiele, stąd też konkurować
one mogą między sobą na zasadach rynkowych o poszczególne osoby, zabiegając o ich
uczestnictwo. Odpowiednikiem przytoczonego schematu możliwych krain jest w
realnym świecie szeroki i różnorodny zakres społeczności, do których ludzie mogą
przystępować, jeżeli zostaną przyjęci, z których mogą swobodnie występować, i które
dają się kreować zgodnie ze swymi preferencjami. Odpowiada mu także społeczeństwo
umożliwiające przeprowadzanie utopijnych eksperymentów, kultywowanie odmiennych
stylów życia oraz indywidualne bądź zbiorowe dążenie do różnie rozumianego dobra.
Tak wyglądający układ stosunków społecznych nazywa Nozick fundamentem.286
Świat rzeczywisty nie jest jednak skonstruowany tak, jak fundament. Odróżnia go
to, iż w nim:
•

nie jest możliwe stworzenie ludzi, których istnienie uznane by zostało przez
nas za pożądane;

•

społeczności go zamieszkujące ścierają się, toteż wymagane jest
uregulowanie

stosunków

z

sąsiadami,

podjęcie

kwestii

rozstrzygania sporów zachodzących pomiędzy społecznościami;

285
286

•

kosztowne jest zdobywanie informacji o innych społecznościach;

•

kosztowne są podróże i przenoszenie się;
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obrony,

•

miejsce mieć mogą dążenia podejmowane przez pewne społeczności do
odcięcia

swych

członków

od

wiadomości

o

alternatywnych

rozwiązaniach.287
Widać więc, że ów fundament nie urzeczywistnia abstrakcyjnego schematu,
ograniczanego jedynie ludzką wyobraźnią, nie jest realizacją określonej utopii. Jego
zaletą jest stworzenie warunków do podejmowania prób przeróżnych koncepcji
współżycia ludzi ze sobą, w najpełniejszy i najmniej skrępowany sposób. Dopuszczalny
w nim jest także scenariusz, w świetle którego pojawić się mogą społeczności
ograniczające wolność swych członków pod jednym lub wieloma względami. Wszelkie
ograniczenia

jednak

wymagają

dobrowolnej

akceptacji,

gdyż

fundament

za

niedopuszczalne uznaje narzucanie innym, wbrew ich woli, jednej określonej wizji
życia. Utopia, zatem, „(...) będzie się składać z utopii, z wielu różnych i rozbieżnych
społeczności, w których ludzie żyją w różny sposób na gruncie różnych instytucji”.288
Fundament staje się podglebiem pod dowolne eksperymenty utopijne – meta-utopią.289
By możliwe było stworzenie przez ów fundament wyżej wymienionych warunków,
ograniczenia swobody poszczególnych członków społeczności w nim występujące
muszą być identyczne z tymi, którymi operuje państwo minimalne. Tak oto „(...) Owo
państwo uprzywilejowane moralnie, owo jedynie uprawnione moralnie państwo, owo
jedynie dopuszczalne moralnie państwo, jak widzimy, okazuje się teraz państwem,
które najlepiej realizuje utopijne marzenia nieocenionych fantastów i wizjonerów. Z
tradycji utopii chroni to, co może być udziałem wszystkich, i sprawia, że cała reszta tej
tradycji jest już jedynie sprawą naszych indywidualnych aspiracji”.290 Nozick podkreśla
jednocześnie, że mimo, iż realizacja wielu możliwych światów wymaga spełnienia
przeróżnych warunków i jest awykonalna, to jednak da się urzeczywistnić wiele z nich.
Jeżeli osiągnięta może być tylko jedna grupa wartości, to wyklucza to tym samym
spełnienie wszystkich wartości więcej, niż jednej osoby. Pryncypia innych będą tylko
mniej lub bardziej zrealizowane. Aczkolwiek jeśli istnieje szeroki zakres społeczności,
to więcej ludzi będzie bliżej osiągnięcia swego ideału, niż w jedno modelowym
społeczeństwie.291 Ponadto, choć ukazany fundament pod utopie nosi cechy
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libertariańskie i leseferystyczne, to powstałe na jego bazie organizacje i instytucje życia
społecznego nie są nim immanentnie przesiąknięte i mogą nosić odmienny charakter.292
4. Podsumowanie
Robert Nozick jest zwolennikiem libertarianizmu opowiadającego się za państwem
minimum. W jego poglądach przyjmuje ono funkcję zła koniecznego, które musi zostać
utrzymane w najbardziej ograniczonym zakresie. Zapobiegać ma oszustwom, przemocy
i kradzieży, zabezpieczać dotrzymywanie umów, czuwać nad zapewnianiem
odszkodowań za mające miejsce w przeszłości niesprawiedliwości. Zadania te
wypływają z zasady samoposiadania, która piętnuje wszelkie inne działania ingerujące
w wolność i życie jednostek, czyniąc je bezprawnymi. Państwo urasta tu do rangi
dobrowolnego stowarzyszenia ochronnego jednostek, przebywających na określonym
terytorium, które uzyskało monopol na stosowanie przymusu w wyniku wolnorynkowej
rywalizacji konkurencyjnych agencji ochrony. Jest najrozleglejszą instytucją, jaką da się
moralnie uprawomocnić, której nie wolno za pomocą siły prowadzić zadań
redestrybucyjnych lub paternalistycznych. Państwo ma respektować prawa jednostek,
pozwalać im na swobodną realizację ich potrzeb, celów i koncepcji życia, w pojedynkę
lub przy dobrowolnym współudziale innych, obdarzonych godnością ludzi. Jego
istnienie jest uzasadnione tylko wtedy, gdy można udowodnić, że stoi ono na straży
uprawnień indywiduów.293
Jak każda koncepcja, tak i ta napotkała krytykę zarówno ze strony libertarian a
także orędowników państwa opiekuńczego.
Zwolennicy liberalnego egalitaryzmu ripostują tezę Nozicka o feudalnym
charakterze świadczeń na rzecz państwa, iż systemy własności obowiązujące w
państwie opiekuńczym lub socjalistycznym, poprzez przepływ bogactwa od ludzi
zamożnych do ubogich, niwelują istniejące nierówności, a nie przyczyniają się tak, jak
feudalizm, do ich powstawania.294
Zaznacza się, iż uprawnieniowa teoria sprawiedliwości nie zdaje egzaminu w
przypadku współczesnego prawa upadłościowego. Pogląd wywodzący sprawiedliwość
danego stanu, powstałego ze sprawiedliwej sytuacji w wyniku sprawiedliwych kroków
292
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ma się nijak do realiów, w których wierzyciel egzekwuje swe komutatywnie
sprawiedliwe roszczenia poprzez postępowanie sądowe, w wyniku którego pochłania
środki potrzebne do zaspokojenia podobnie sprawiedliwych roszczeń pozostałych
wierzycieli.295
Ostrej krytyce podlega także mechanizm naprawiania wyrządzonych dawniej
niesprawiedliwości. Przy uznaniu uniwersalnego i ponadpaństwowego charakteru
zasady wyrównywania krzywd daje ona obecnie jednostkom uprawnienie domagania
się, by państwo demokratyczno-liberalne naprawiało szkody wyrządzone w przeszłości
przez inne państwa. Sam Nozick zresztą nie porusza relacji międzypaństwowych, a
stosunki między jednostką a władzą rozpatruje na płaszczyźnie jednej struktury
państwowej, nie dostrzegając zarazem problemu emigracji i związanych z nim przemian
prawa własności. Państwo traktowane jest tu jak każde inne indywiduum, które można
zaskarżyć do sądu, ale brak w tej koncepcji wskazówek, jakie fakty i okoliczności mają
być brane pod uwagę przy zasądzaniu odszkodowania, a także w jakiej wysokości ma
być ono przyznane. Daje to możliwość dowolnej redystrybucji w imię sprawiedliwości,
pozbawiając teorii przymiotu historycznego. Czyni to faktycznie z niej próbę
uzasadnienia absolutnego charakteru prawa własności, nieprzydatną w sytuacji
obecnych przemian własnościowych.296
Libertarianie

skupieni

wokół

M.N.Rothbarda

zarzucają

Nozickowi

brak

systematycznego przedstawienia stanu natury. Zauważają, że dopuszczając kompensatę
za uniemożliwienie działań ryzykownych, a tym samym naruszenie prawa do
samoposiadania, Nozick akceptuje łamanie praw naturalnych i wywodzącej się z nich
własności. Kompensowanie w naturze szkód poniesionych w wyniku działań
państwowych, oferuje w zamian „więcej państwa”. Ponadto, możliwość prewencji w
stosunku do zachowań niebezpiecznych wydaje się nieetyczna – w jej imię można
bowiem za odszkodowaniem izolować ludność murzyńską w określonym przedziale
wiekowym, jeśli tylko statystyki dowodzą, iż jest ona autorem stosunkowo dużej liczby
przestępstw. Dodatkowo w działalności dominującej agencji pojawia się tzw. spirala
kosztów: agencja świadcząc darmowo swe usługi klientom niezależnym generuje
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koszty, które wyrównane być mogą jedynie poprzez wzrost opłat; to z kolei przyczynia
się do odpływu klienteli w kierunku innych agencji, co znów powoduje straty itd.297
Przyznać wobec tego trzeba, że państwo minimalne w koncepcji Nozicka jest na
pewno inspirujące do licznych polemik. Osąd na temat jego słuszności pozostawić
należy każdemu z osobna.
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ROZDZIAŁ IV – ANARCHO-KAPITALISTYCZNA WIZJA
PAŃSTWA
MURRAYA N. ROTHBARDA

1. Austriacka Szkoła Ekonomii – renesans leseferyzmu
M.N.Rothbard jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli Austriackiej
Szkoły Ekonomii, dzięki któremu odżyła ona w latach 70-tych XX wieku na polu
naukowym. Dlatego też zasadnym jest przedstawienie pokrótce jej głównych założeń
oraz najważniejszych tez nauczyciela Rothbarda – Ludwiga von Misesa.
1.1. Historia i główne założenia Szkoły Austriackiej
Klasyczna szkoła ekonomii politycznej przeżywała w II połowie XIX wieku regres
w wyniku pojawienia się socjalistycznych i komunistycznych ideologów oraz
ekonomistów, wykazujących jej faktyczne lub domniemane słabości. Socjaliści
twierdzili, iż rynek w poglądach klasyków eliminował ogromną większość osób, nie
będących w stanie sprawnie konkurować z jednostkami zamożniejszymi o
pozyskiwanie konsumentów poprzez świadczone usługi, a zatem o zwiększenie swego
bogactwa. Odrzucali więc główne założenia liberalizmu, głosząc potrzebę stosowania
niejednakowych reguł postępowania względem ludzi w celu osiągnięcia jednakowych
korzyści. Przejawiać się to miało w redystrybucji dóbr, wyrównywaniu dochodów i
centralnym planowaniu, opartych na biernej akceptacji tych, których reguły te miały
dotyczyć, albo na zastosowaniu przymusu.298
Na zarzuty socjalistów odpowiedzieli neoklasyczni ekonomiści – William Jevons,
Leon Warlas i Carl Menger (1840-1921). Ten ostatni uchodzi za założyciela tzw.
Austriackiej Szkoły Ekonomii. Bazowała ona na ekonomicznych osiągnięciach
hiszpańskich scholastyków, a także myśli Cantillona, Turgota, Saya i Bastiata. Menger,
profesor ekonomii na Uniwersytecie Wiedeńskim, nauczyciel księcia Rudolfa
Habsburga, stworzył subiektywne podstawy wartości ekonomicznej i dokładnie
przedstawił teorię użyteczności marginalnej, w świetle której im większą liczbę
jednostek określonego dobra posiada człowiek, tym mniejszą wartość ma dla niego
298
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każda z nich. Ukazał również prawdziwą naturę pieniądza rodzącego się na rynku jako
dobro nie służące konsumpcji, ale wymianie na inne produkty bądź usługi. Menger jako
klasyczny liberał i metodologiczny indywidualista uważał ekonomię za naukę o
indywidualnym wyborze.299
Tradycję Mengera kontynuował jego uczeń Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914),
profesor na Uniwersytecie w Innsbrucku, który piastując w ostatnich latach monarchii
habsburskiej stanowisko ministra finansów, zbilansował budżet i ustanowił standard
złota. Böhm-Bawerk uchodzi za jednego z największych teoretyków kapitału i
procentu. Dowodził on, iż stopa procentowa jest nieodłączną częścią rynku,
przedstawiającą uniwersalną prawdę tzw. „preferencji czasowej” – tendencji ludzi do
preferowania i zaspokajania potrzeb raczej wcześniej niż później. Zwracał uwagę na
heterogeniczność kapitału oraz rozwój gospodarki jako konsekwencji zwiększonych
inwestycji kapitałowych i coraz dłuższych procesów produkcji. Böhm-Bawerk był
zagorzałym przeciwnikiem socjalistów i wszelkich form interwencjonizmu.300
Myśl Böhm-Bawerka zafascynowała jego studenta – Ludwiga von Misesa (18811973). Wraz z Friedrichem Augustem von Hayekiem (1899-1992), laureatem nagrody
Nobla w dziedzinie ekonomii z 1974 roku, przeniósł on tradycję austriacką w latach 40tych XX wieku na grunt angielski i amerykański. Ekonomiści ci stali się twórcami
licznych studiów nad cyklami koniunkturalnymi, dowodząc, iż wywoływane są one
ekspansją kredytową banków centralnych, fałszującej przedsiębiorcom obraz rynku i
panujących na nim preferencji. Mises skupił się dodatkowo na pogłębianiu teorii
pieniądza, jeszcze dokładniej ukazując jego rynkową genezę, a także na krytyce
socjalizmu poprzez udowodnienie w nim niemożliwości rachunku ekonomicznego.
Mises wykształcił liczne pokolenie ekonomistów, wśród których najbardziej znani to
Gottfried von Haberler, Wilhelm Roepke i Ludwig Erhard -odpowiedzialni za tzw.
niemiecki cud po II-ej Wojnie Światowej, Jacques Rueff - doradca De Gaulle’a, Henry
Hazlitt, a także Murray Rothbard, który podjął się kontynuacji spuścizny swego mistrza.
To także Misesowi przypisuje się przekonanie głównego teoretyka w rządzie
austriackim, marksistę Otto Bauera, do porzucenia poglądów socjalistycznych.301
Do sukcesu myśli austriackiej na podłożu amerykańskim przyczynił się przede
wszystkim Murray Rothbard, który uściślił i wzmocnił tezy Misesa. Swoje poglądy
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ekonomiczne oparł na myśli późnych scholastyków, a konkretnie na teorii własności
wywodzonej z praw naturalnych. Na tej bazie bronił kapitalizmu i bezpaństwowego
porządku społecznego, wznoszącego się na własności, wolności stowarzyszeń i
zawierania kontraktów. Analizował także problematykę cykli koniunkturalnych,
wykazując genezę giełdowych krachów we wcześniejszej bankowej ekspansji
kredytowej. Poglądy te do dnia dzisiejszego rozwijają uczniowie Rothbarda skupieni
wokół założonego w 1982 roku w Auburn Instytutu Ludwiga von Misesa, m.in.: HansHermann Hoppe, Jörg Guido Hülsmann i prezes Instytutu, Llewellyn Rockwell.302
Szkoła Austriacka traktuje ekonomię jak narzędzie pozwalające zrozumieć ludzką
kooperację i konkurencję w procesie zaspokajania potrzeb oraz alokowania zasobów.
Przedsiębiorczość postrzega jako kluczowe ogniwo rozwoju gospodarczego, własność
prywatną jako niezbędny element do efektywnego wykorzystania zasobów, a wszelkie
rządowe interwencje w proces rynkowy uważa za niszczące. Najważniejszymi
pojęciami, wokół której buduje swoje teorie to rzadkość i wybór. Ludzie, wg
Austriaków, działają zgodnie ze swymi preferencjami, gustami i planami czasowymi,
których nie da się między sobą dodawać i odejmować. Każde ludzkie działanie podjęte
jest dla polepszenia losu działającego z jego punktu widzenia, jednakże implikuje
równocześnie rezygnację z alternatyw lub koszty. Zgodnie z powyższymi założeniami,
rynkowych procesów nie da się przedstawić za pomocą gigantycznych agregatów,
nierealistycznych modeli, czy statystyk, będących pomocnymi w państwowym
planowaniu. Zwolennicy tej szkoły sprzeciwiają się jakiemukolwiek etatyzmowi –
redystrybucji dochodów, ingerowaniu w proces kształtowania się cen, ekspansji
kredytowej czy zwiększeniu podaży pieniądza. Dowodzą, iż każde działanie rządowe
podejmowane jest kosztem skuteczniejszych działań prywatnych, za pomocą
pozyskanych przy pomocy aparatu przymusu środków. Każda rządowa interwencja
uderza faktycznie w zwykłego człowieka – konsumenta, generując ponadto
powstawanie wszelkiej maści monopoli. Austriacy opowiadają się za pokryciem
pieniądza papierowego w złocie i stu procentowym zabezpieczeniem depozytów
bankowych.

To

pierwsze

rozwiązanie

uniemożliwiłoby

działania

inflacyjne,

zmniejszające siłę nabywczą środka płatniczego, to drugie zaś przekreśliło proceder
kreowania pieniądza za pomocą udzielanych kredytów przez banki komercyjne.
Ekonomista nie ma być, w ich pojęciu, przepowiadaczem przyszłości, gdyż jest ona
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zawsze niepewna, ani autorytetem nakazującym podejmowanie określonych środków i
ich wartościowania pod względem słuszności. Ekonomista winien być jedynie
nauczycielem ukazującym konsekwencje podjętego działania. Podsumowując –
ekonomia charakteryzować się winna pozytywnością, a nie normatywizmem.303
1.2. Ludwig von Mises – obrońca liberalizmu i kapitalizmu
Najznamienitszym reprezentantem neoklasycznej szkoły austriackiej był Ludwig
von Mises. Urodził się on w 1881 roku we Lwowie jako syn inżyniera. W wieku 19 lat
podjął studia na Uniwersytecie Wiedeńskim, a 8 lat później uzyskał doktorat z
ekonomii. W 1912 roku wydał swe pierwsze dzieło The Theory of Money and Credit,
które przysporzyło mu sławy w ówczesnym środowisku ekonomicznym. Dowodził on
w nim, że zmiana cen zależy nie tylko od ilości pieniądza, ale także od chęci ludzi do
trzymania środka płatniczego. Ponadto argumentował, że inflacja monetarna wywołuje
redystrybucję majątku od oszczędzających i zarabiających do banków i rządów, a także
powiązanych z nimi grup interesu. W latach 1913–1934 wykładał na Uniwersytecie
Wiedeńskim na stanowisku privatdozenta, podejmując w międzyczasie pracę głównego
doradcy ekonomicznego w Austriackiej Izbie Handlu. W 1927 roku założył działający
do 1938 roku Austriacki Instytut Badania Cyklów Koniunkturalnych. W tym też czasie
wydał swe drugie znane dzieło Socjalizm, w którym wskazywał na niemożność
posługiwania się rachunkiem ekonomicznym w gospodarce socjalistycznej. W latach
30-tych XX wieku polemizował z tezami Ogólnej Teorii J.M.Keynesa. Po aneksji
Austrii przez nazistowskie Niemcy, wyemigrował do Szwajcarii, by w 1940 roku
ostatecznie osiąść w Stanach Zjednoczonych. W tym też roku powstało ukoronowanie
jego

osiągnięć

–

Human Action. Cztery lata później, obserwując rozrost

amerykańskiego rządu federalnego, ostrzegał w swej kolejnej książce Biurokracja przed
etatyzmem ekonomii mieszanej. Pokazywał w niej, że agencje rządowe, nie
poddającym się rynkowemu testowi zysków i strat, rozrastają się, zwiększając swą
interwencję nawet wtedy, gdy nie przynoszą żadnego ekonomicznego i społecznego
pożytku. Jako przeciwnik interwencjonizmu Mises nie cieszył się powodzeniem
środowiska skupionego wokół państwowych uczelni. Od 1946 roku piastował
stanowisko profesora wizytującego w Wyższej Szkole Biznesu na Uniwersytecie
Nowojorskim, nie zostając jednak formalnie członkiem kadry naukowej. Jego pensję
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opłacali przede wszystkim ludzie biznesu i fundacje. Mises na liczne zaproszenia
występował z wykładami w Stanach Zjednoczonych, a także w Ameryce Łacińskiej – w
Meksyku, czy Argentynie. W 1969 roku przeszedł na emeryturę jako najstarszy
aktywny profesor w Stanach Zjednoczonych – był autorem 25 książek i ponad 250
artykułów, wykształcił rzesze ekonomistów w Europie i Ameryce. Zmarł w 1972 roku
w Nowym Jorku, w wieku 92 lat.304
Metodologia nauk Misesa, wysnuwane z niej wnioski i argumentacja, oparte są na
prakseologii i racjonalizmie, przejawiającym się w apriorycznych założeniach. W myśl
prakseologii człowiek posiada swe indywidualne upodobania i cele, których realizacji
podejmuje się każdego dnia. Do ich osiągnięcia wybiera, wg niego, najefektywniejsze
środki. Stąd też działanie ludzkie zawsze jest racjonalne ex ante, czyli w momencie,
kiedy następuje wybór sposobu działania ze znanych jednostce możliwości, natomiast
nie musi być racjonalne ex post, kiedy oceniane jest z punktu widzenia stopnia realizacji
zamierzeń. Ilość alternatyw powiększa się w wyniku nabywania wiedzy. Zgodnie z
powyższymi założeniami, nie da się obiektywnie ocenić ludzkiego postępowania na
bazie logicznych i empirycznych przesłanek, a tym samym hierarchizować wyboru
ludzkich wartości oraz użytku, jaki jednostki robią z nich dla kształtowania własnej
egzystencji. Człowiek zatem ma pełną swobodę w dobieraniu wartości i środków
działania. Zasada doboru najefektywniejszego sposobu zostaje zachwiana, gdy w proces
decyzyjny wpleciony zostaje trzeci, zewnętrzny irracjonalny czynnik, którym w
głównej mierze jest groźba użycia przymusu.305
Prakseologia nie wydaje sądów etycznych, ani nie podejmuje decyzji politycznych,
odnoszących się do społecznego bytu. Pod tym względem jest wertfrei. Daje ona
człowiekowi możliwość dotarcia do prawdy w wyniku własnych, nieskrępowanych
działań. Jednakże prawda i rozumność nie są w stanie same z siebie, automatycznie
zdominować ludzkiej egzystencji, gdyż eliminowałoby to wolność. Dzieje się tak tym
bardziej, gdy będą one ograniczane czynnikami zewnętrznymi, bazującymi na
irracjonalizmie. Człowiek nie posiada samorzutnej skłonności do poddania się tym
dwóm wartościom. To wszystko powoduje, że prawda prócz waloru słuszności winna
posiadać także zaletę atrakcyjności, by przemawiać nie tylko do umysłu, lecz także do
emocji. Dlatego też, wg Misesa, rozwój społeczeństwa uzależniony jest od
304
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jednostek
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tworzenia

słusznych

i

ekonomicznych teorii, jak również od umiejętności tych samych lub innych ludzi do
uczynienia tych idei atrakcyjnymi dla większości. Instrumentalizm ideologii w formie
propagandy służącej słusznej w swych założeniach prawdzie nie jest naganny. Nie
uniezależnia się bowiem od celów, jakie wspiera i nie jest w stanie wypowiedzieć im
posłuszeństwa, jednocześnie niszcząc sprawność umysłu i zdolność do autonomicznego
działania poprzez jego manipulację. Z tych też powodów Mises tak dobitnie broni
liberalizmu i kapitalizmu, przedstawiając te dwa systemy w sposób jasny i
atrakcyjny.306
Liberalizm i kapitalizm są, wg Misesa, nierozerwalnie ze sobą połączone. Ten
pierwszy jako system społeczno-politycznej organizacji ludzkiego bytu prowadzi do
kapitalistycznego porządku gospodarczego – sfera uprawnień podmiotowych człowieka
i przysługujących mu praw obywatelskich odzwierciedla się w sposobie bogacenia się
jednostek. Oba oparte są na racjonalizmie, indywidualizmie oraz dążeniu do
materialnego dobrobytu i pokojowej koegzystencji.307
Liberalizm, jak również wywodzący się z niego kapitalizm, są odpowiedzialne za
niewyobrażalny skok cywilizacyjny i wzrost bogactwa na przestrzeni XVIII i XIX
wieku. Odeszły one od feudalnego systemu produkcji, bazującego na wojskowym
podboju, nie będącego w stanie zapewnić środków utrzymania sporej części ludności.
Poprzez obalenie modelu społeczeństwa opartego na kryteriach „urodzenia” i
pochodzenia, dały jednostce możliwość zmiany swego statusu dzięki samodzielnemu
wysiłkowi i podejmowaniu ku temu działań, zapoczątkowując tym samym innowacyjny
postęp. Te dwa systemy zaowocowały znaczącym spadkiem śmiertelność niemowląt,
wzrostem średniej długości życia, pomnożeniem liczby ludności. Przeciętny człowiek
mógł cieszyć się udogodnieniami, o których ludzie we wcześniejszych wiekach nie
mogli marzyć. Głównym ich jednak dokonaniem było przeniesienie ekonomicznej
dominacji z posiadaczy ziemskich na całą ludność i uczynienie jej konsumentami.308
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Liberalizm ma na celu dobro całości, nie zaś poszczególnych grup społeczeństwa,
jak zarzucają mu jego przeciwnicy. Dąży do tego, opierając się na takich filarach, jak
wolność, własność, równość, pokój i tolerancja. Najważniejszy z nich to
niezaprzeczalnie wolność. Jest ona stanem pozwalającym człowiekowi wybrać drogę
jaką pragnie się on włączyć w społeczeństwo - człowiek ten wolny jest w wyborze
kariery i zajęcia, poglądu na świat, wyrażaniu swych opinii. Może być ona osiągnięta
jedynie na łonie społeczeństwa, stąd też nie istnieje coś takiego jak doskonała
metafizyczna wolność, bądź „wolność naturalna”, której wg J.J.Rousseau, zrzeka się
człowiek przystępując do ludzkich organizacji. Wolność w społeczeństwie to poleganie
człowieka w takim samym stopniu na innych ludziach, jak innych ludzi na nim - stąd
też sprzyja to eliminowaniu ze wzajemnych stosunków przemocy. Człowiek zatem nie
rodzi się wolnym – nabywa tą cechę dopiero w społeczeństwie. Wolność jest
niepodzielna, nie da się rozpatrywać rozłącznie jej różnych odmian. Faktycznie rzecz
biorąc wszystkie uprawnienia jednostki wyrastają z wolności ekonomicznej,
pozwalającej jej na wybór sposobu osiągnięcia dobrobytu. Nie oznacza ona jednak
niezależności od naturalnych warunków. W naturze istnieje jedynie regularność praw,
których należy przestrzegać, by cokolwiek osiągnąć. Bez owej suwerenności
ekonomicznej, gdy brak rynku, a rząd kieruje wszystkim, inne wolności są ułudą, bez
względu na fakt zapisania ich w konstytucjach i kodeksach praw. Kiedy człowiek
pozbawiony jest wyboru między różnymi gatunkami produktów, nie ma również
możności wybierać pomiędzy programami i partiami politycznymi, a także powoływać
administracji. W sytuacji, gdy rząd jest właścicielem wszystkich drukarni, decyduje o
tym, co winno być drukowane – wszelkie argumenty sprzeczne z jego ideami nie ujrzą
światła dziennego, a zatem wolność prasy znika. Tak samo jest, wg Misesa, z każdą
inną wolnością.309
Drugim pryncypium myśli liberalnej jest własność. Społeczeństwo jest związkiem
osób mającym na celu wspólne działanie, opartym w ogromnej mierze na podziale
pracy charakteryzującym się wysoką wydajnością. Jeśli ludzie będą ze sobą
współdziałać zgodnie z powyższymi warunkami, wytworzą o wiele więcej bogactwa,
niż egzystując jako samowystarczalne jednostki. Ów dobrobyt nie jest oparty wyłącznie
na pracy. Składają się na niego materiały i zasoby ziemi oddane człowiekowi przez
naturę oraz wytworzone poprzez połączenie tych materiałów i pracy półprodukty,
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zwane kapitałem. Te trzy wartości składają się na czynniki produkcji, pozwalające
zaspokoić ludzkie potrzeby. Własność jest równoznaczna z prywatnym posiadaniem
wspomnianych czynników produkcji, nie zaś wyłącznie swobodnym dysponowaniem
dobrami konsumpcyjnymi. Organizacja społeczeństwa bazuje na wzajemnym
współdziałaniu, które z kolei napędza ludzkie, indywidualne dążenie do zysku, a więc
dobrobytu. Niekorzystnym dla ogółu byłby wymóg poświęcania się jednostki wbrew
regule, która głosi słuszność rezygnacji z natychmiastowej i względnie małej korzyści
na rzecz większej, ostatecznej. Stąd też własność prywatna i osiąganie zysku są etyczne.
Z tej zasady wywodzi się kapitalizm.310
Kolejnym filarem liberalizmu jest równość pojmowana jako jednakowe traktowanie
ludzi przez prawo. Faktyczna pełna równość nie istnieje – ludzie różnią się w
przymiotach fizycznych i umysłowych, a natura nie tworzy dzieł zuniformizowanych.
Głównymi powodami, dla których zasadne jest niezróżnicowanie jednostek pod
względem prawnym, są maksymalizacja wydajności ludzi wolnych, korzystających z
owoców swej pracy i zachowanie pokoju społecznego. Socjaliści domagają się
stworzenia warunków do pełnej równości, poprzez likwidację własności prywatnej oraz
wyrównywanie dochodów i bogactwa. Liberałowie uważają, że takie rozwiązanie
byłoby wbrew naturze, bowiem dobrobyt jest wynikiem pracy i osobistych przymiotów
jednostek, które posiadają one od urodzenia. Zatem nie należy piętnować ludzi, którzy
osiągnęli korzyści dzięki swym umiejętnościom i kompetencji, oraz domagać się
zniesienia czegoś, co służy ogółowi i umożliwia dostatni rozwój społeczności ludzkiej –
własności prywatnej. Ponadto redystrybucja taka nie poprawiłaby zbytnio sytuacji ludzi
o skromnym uposażeniu, gdyż jest ich więcej od zamożnych. Dodatkowo rzekoma
luksusowa konsumpcja, kultywowana przez bogatych, na dobrą sprawę, pobudza postęp
i upowszechnia wyższy standard życia – co jest luksusem dzisiaj, jutro staje się
koniecznością.311
Konsekwencją powyższych założeń są pozostałe dwa filary – pokój i tolerancja.
Pokój umożliwia ludziom swobodną kooperację, budowanie dobrobytu na podstawie
podziału pracy i wolnej wymianie handlowej. Każda zbrojna agresja, jako przejaw
przemocy, dezorganizuje podział pracy i przyczynia się do niszczenia bogactwa, a nie je
310
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generuje. Tolerancja natomiast to nie wynik obojętności wobec spraw duchowych, ale
gwarant pokoju w społeczeństwie i wyrzeczenie się siły. Liberalizm oddzielając Kościół
od państwa oraz potępiając przemoc, jako środek służący wierze, jednocześnie chroni
go przed pozbawianiem wiernych za pomocą przymusowego nawracania. Jedyną godną
uwagi walką przeciwko temu, co bezsensowne, złe i błędne, jest walka orężem umysłu,
a nie orężem i represji.312
Na powyższych, liberalnych filarach winny zostać ufundowane państwo i prawa,
charakteryzujące się służebnością wobec społeczności ludzkiej – „Prawa i konstytucje
(...) Mają służyć ludziom, a nie nimi rządzić. Mają być formułowane i interpretowane w
taki sposób, aby postęp ekonomiczny przynosił korzyści i działał dla dobra wszystkich
grup danego narodu. Jeśli nie uda im się osiągnąć tego celu, prawa oraz ich interpretacje
powinny zostać zmienione.”.313
Ludzie organizują społeczny aparat przemocy, skłaniający jednostki do
przestrzegania reguł życia w społeczeństwie. Zwie się on państwem. W swym
postępowaniu opiera się ono na zasadach, określonych mianem prawa, umożliwiających
stosowanie przymusu w określonych sytuacjach przez stworzone do tego organy,
uosobione w rządzie. Liberalizm nie neguje konieczności istnienia tych trzech
instytucji. Państwo jest absolutną koniecznością, gdyż spoczywa na nim obowiązek
ochrony własności prywatnej, wolności i pokoju, bez którego korzystanie z
dobrodziejstw własności jest niemożliwe. Państwo wyrażające liberalny ideał,
ustanowione jest w taki sposób, by spokojny proces jego rozwoju nie został zakłócony
wojnami domowymi, rewolucjami i powstaniami. Najbliższy mu jest demokratyczny
model rządów. Demokracja jest ustrojem umożliwiającym dostosowanie rządu do
oczekiwań rządzonych, tak jak chciałaby tego większość, bez rozlewu krwi, walk i
przemocy. Jednakże nie chodzi tu o model stricte większościowy, ale o dobrowolne
„samostanowienie,

autonomię,

samorządność”,

gdzie

respektowane

będzie

nieograniczone prawo do secesji każdego obywatela.314 Państwo ma kompetencje, by
przy pomocy prawa, a więc przymusu, zmusić do podporządkowania się regułom
kooperacji w społeczeństwie jednostkę, która nie szanuje życia, zdrowia, wolności
osobistej lub prywatnej własności innych. Wszelki odmienny użytek z dostępnego
rządowi aparatu siły w celu organizowania społecznego bytu, czy narzucenia stylu
312
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egzystencji jest niedopuszczalny. Państwo także nie powinno ingerować w działalność
ekonomiczną, a to z dwóch powodów – jego interwencje są niewydajne i nierentowne, a
poza tym byłyby one sprzeczne z ochroną własności, czyli podstawową jego funkcją,
jakiej ma służyć.315
Prawo jest instytucją, bez której społeczeństwo nie może się obejść. Jego jedynym
zadaniem winno być karanie przestępców. Jednakże kara służyć ma wyłącznie
eliminacji, na ile to możliwe, zachowań niebezpiecznych dla społecznego bytu, nie
może być zemstą, ani odwetem. Prawo nie może uderzać we wszelkie rodzące się
innowacje. Powinno być odpowiednio skonstruowane, by obywatel nie był w swych
działaniach ograniczony tak, iż jeśli myśli inaczej niż sprawujący władzę, realnie
dostępnym dla niego wyjściem staje się albo śmierć, albo zniszczenie państwowej
machiny.316
Odpowiednikiem

liberalizmu

w

sferze

gospodarczej,

a

dokładniej

jego

konsekwencją, jest kapitalizm, czyli forma społecznego współdziałania oparta na
prywatnej własności środków produkcji.317 Wyraża się on w masowej wytwórczości
zaspokajającej

masowe

potrzeby.

Kapitalistyczny

przemysł

służy

każdemu

człowiekowi, w tym jego pracownikom – bezpośrednio zaopatrując ich w dane dobra,
bądź pośrednio poprzez eksport, a później import z zagranicy żywności i surowców.
Pracownicy stają się konsumentami większości produkowanych dóbr. Posiadają
przymiot suwerenności i zawsze mają rację. Poprzez zakupy lub rezygnację z nich
decydują o tym, co, w jakiej ilości i jakiej jakości ma być wytwarzane. Nabywając
dobra im odpowiadające sprawiają, że dane przedsiębiorstwo posiada zyski i się
rozwija, a inne przynosi straty i upada. W ten sposób następuje bezustanne
przekazywanie kontroli nad czynnikami produkcji w ręce przedsiębiorców, którzy
najlepiej spełniają życzenia klientów. W kapitalizmie zatem fakt posiadania środków
produkcji równoznaczny jest z obowiązkiem społecznym. Kapitaliści, właściciele
ziemscy i przedsiębiorcy przyjmują rolę mandatariuszy konsumentów, którzy mogą
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unieważnić ich mandat. Raz zgromadzony kapitał nie wystarcza, by zostać bogatym.
Wymagane jest, by ciągle inwestować w rozwiązania najlepiej i najtaniej spełniające
oczekiwania konsumentów. Dodatkowo system kapitalistyczny zaciera różnicę między
posiadającymi środki produkcji a tymi, którzy ich nie mają. Pracownicy i konsumenci
poprzez oszczędności w banku, wykupione polisy ubezpieczeniowe, obligacje i akcje,
otrzymują zyski i dywidendy, a tym samym stają się zainteresowani rozwojem
przedsiębiorstwa także jako inwestorzy. Kapitalizm pozwala zwykłym ludziom, jako
nabywcom, na dominację we wszystkich sferach gospodarczych, jest zachętą dla
najbardziej przedsiębiorczych do możliwie największego wysiłku w celu służenia
innym ludziom.318
Jako konkurencja dla kapitalizmu ukazywany jest przez pewnych ideologów i
ekonomistów socjalizm. Mises wyraźnie wykazał jego niewykonalność z powodu braku
własności prywatnej środków produkcji, na której wspierają się ceny rynkowe, a w
efekcie kalkulacja ekonomiczna. Technologia daje człowiekowi informację o licznych
możliwościach tego, co można zrealizować, używając naturalnych zasobów, kapitału i
siły roboczej, dla produkcji dóbr zaadresowanych do konsumentów. O tym, które z
potencjalnych przedsięwzięć jest najbardziej korzystne mówi kalkulacja towarowa. W
kapitalizmie wiele rzeczy ujednolica wspólny mianownik, jakim jest cena rynkowa. Bez
niej możliwym byłoby jedynie wskazanie co i jak można osiągnąć. Nie można by
natomiast określić, czy realizacja danego planu przyniosłaby materialne korzyści albo,
czy poprzez wycofanie czynników produkcyjnych z innych zadań uniemożliwiłaby
zaspokojenie potrzeb uznawanych przez konsumentów za bardziej pilne. Wyłącznie
ceny rynkowe są w stanie powiedzieć, czy realizacja danego przedsięwzięcia da więcej,
niż kosztuje, czyli czy przyniesie więcej korzyści, niż inne działania, które nie mogą
dojść do skutku, gdyż potrzebne czynniki produkcyjne zostały użyte we wspomnianym
przedsięwzięciu. W socjalizmie brak cen rynkowych, gdyż społeczne posiadanie
czynników produkcji eliminuje ich kupowanie i sprzedawanie, uniemożliwiając tym
samym kształtowanie się takowych cen. Następstwem takiego stanu rzeczy może być
tylko chaos i ubóstwo wszystkich ludzi.319
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interwencjonizm, mający, w zamierzeniu jego zwolenników, łączyć plusy ekonomiki
kapitalistycznej z plusami polityki prospołecznej socjalizmu. Mises demaskuje
niemożliwość
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trzeciej

drogi.

Dowodzi,
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działania
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interwencjonistów doprowadzają do skutków będących gorszymi od stanu, jakiemu
chcieli zapobiec. Robi to na przykładzie tzw. kontroli cen. Otóż rząd pragnąc rozszerzyć
dostęp do określonego dobra, uznawanego powszechnie za istotne, ma dwie
możliwości. Albo nabywać owe dobro za pomocą środków zdobytych poprzez podatki i
sprzedawać je taniej, albo ustanowić cenę na poziomie niższym, niż rynkowy. W
drugim przypadku przedsiębiorcy, by uniknąć strat wywołanych sprzedażą poniżej
kosztów, będą dobro magazynować z nadzieją późniejszej jego sprzedaży po
normalnych cenach, bądź też wycofają się z nieopłacalnej produkcji – w obu
wypadkach efektem jest zmniejszenie podaży. W pierwszej sytuacji rząd musi nakazać
sprzedaż wszystkich dostępnych zapasów po określonej cenie, w drugiej zaś albo
wycofać się z dotychczasowej polityki, albo ustanowić ceny czynników produkcji
potrzebnych do wytwarzania owego istotnego dobra. Lecz i tu powtarza się ta sama
historia – rząd musi ustanowić ceny czynników produkcji, zarówno materiałowych i
ludzkich,

potrzebnych

do

wytwarzania

czynników

produkcji,

zmuszając

przedsiębiorców i pracowników do kontynuowania pracy przy tych samych cenach i
zarobkach. Niemożliwe jest pominięcie jakiejkolwiek gałęzi wytwórczości, ani nie
nakazanie kontynuacji procesu produkcji, gdyż w takim wypadku zarówno kapitał, jak i
siła robocza przeniosą się na obszary nieobjęte regulacją, co skutkować będzie
proporcjonalnym spadkiem podaży towarów uznanych przez rząd szczególnie ważnymi
dla zaspokojenia potrzeb mas. Doprowadza to do totalnej kontroli biznesu, zastępując
gospodarkę rynkową systemem gospodarki planowanej, a więc socjalizmem modelu
niemieckiego czy nazistowskiego.320

nazwy. Prócz braku rachunku ekonomicznego, zwraca w nim Mises uwagę także na totalne zniewolenie
jednostki i płynące z niego szerokiej maści konsekwencje.
320
L.von Mises, Liberalizm..., s. 107-119; patrz także Ekonomia..., Planowany chaos, s. 26-27.
Całościowo problem państwowych ingerencji w gospodarkę omówiony został w eseju Interwencjonizm.
Tamże Mises ukazuje inne etatystyczne rozwiązania, jak np.: płace minimalne, które de facto powodują
bezrobocie. Sprzeciwia się w nim także polityce uprawianej przez związki zawodowe, które domagając
się podwyższania minimalnych stawek płacowych, zamykają rynek pracy przed nowymi pracownikami,
w tym niewykwalifikowanymi. Piętnuje również instytucję strajków, będących dla niego
równoznacznymi ze stosowaniem przymusu – rząd który pod wpływem strajków ulega związkom
zawodowym, oddaje im faktycznie władzę, a to implikuje rozdrobnienie władzy na dwa ośrodki.
Krytykuje także pomoc dla bezrobotnych w postaci zasiłków, prowadzących w efekcie do stagnacji na
rynku pracy i porzucenia starań w poszukiwaniu okazji do zarobków.

122

Mises rozprawia się także z biurokracją, poprzez zestawienie jej z kapitalistycznym
zarządzaniem nastawionym na zysk, a więc bazującym na rachunku korzyści i strat.
Komercyjne przedsiębiorstwo działa w oparciu o trafne zaspokajanie potrzeb ludzi. O
owej trafności decyduje właśnie zestawienie kosztów i zysków, ukazujące, które
działanie generuje przychody, a zatem jest społecznie użyteczne, a które przynosi
niepotrzebne straty, a tym samym jako nieekonomiczne może zostać zaniechane.
Biurokratyczne zarządzanie nie zdaje tego egzaminu z wielu powodów. Między innymi
dlatego, iż operuje kapitałem, który nie musiał być przez nie wypracowanym, a to
zwiększa ryzyko błędnych inwestycji. Po drugie musi się ono opierać na wcześniej
ustalonych regułach i prawach, ograniczających działanie dysponentów środkami
publicznymi, by nie doprowadzić do wydawania ich ponad miarę, nawet w dobrej
wierze. Po trzecie zaś celi administracji państwowej nie można mierzyć pieniędzmi,
gdyż takie wartości, jak na przykład bezpieczeństwo, nie dają się wycenić przy użyciu
kalkulacji rynkowej. To powoduje rozrost administracji rządowej i ekspansję jej
interwencji nawet wtedy, gdy podejmowane działania nie przynoszą żadnego
ekonomicznego i społecznego pożytku. To, że ludzie korzystają z danej instytucji
państwowej nie oznacza, iż jest ona potrzebna. Ukazuje to jedynie, że rząd wkroczył w
dziedzinę życia, która jest dla ludzi ważna. Faktu nierentowności rządowych
przedsięwzięć nie zmieni nawet powołanie na główne stanowiska biznesmenów – ci
bowiem podporządkować się muszą regułom i prawom ustanowionym przez władzę
wyższego rzędu, stając się zatem biurokratami.321
Tezy Ludwiga von Misesa na polu ekonomii i polityki uściślił oraz ugruntował
M.N. Rothbard. Pozwoliły mu one także na rozwinięcie swej anarcho-kapitalistycznej
wizji porządku społecznego.
2. Korzenie anarcho-kapitalistycznego libertarianizmu
Źródeł libertarianizmu w wydaniu anarcho-kapitalistycznym upatrywać można już
w starożytności u klasyków prawa naturalnego – zarówno greckich filozofów, od
sofistów poczynając, jak i rzymskich stoików. Jeśli dokładniej przyjrzeć się myśli
starożytnej, to elementy idei wolnościowej dają się zauważyć już w filozofii Lao-Cy,
chińskiego myśliciela z VI w. p.n.e. nauczającego, że bez prawa i przymusu ludzie
321
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żyliby w harmonii. Również w Starym Testamencie, a dokładniej w Księdze Samuela,
przeczytać można o państwie, jako wrogu wolności.322 W średniowieczu próby
ograniczenia państwa, wyrażającego się we władzy królewskiej, następowały w formie
Magna Charta Libertatum z 1215 roku czy Złotej Bulli z 1222 roku. Jednakże okresem
narodzin myśli wolnościowej mianuje się społeczne ruchy sprzeciwiające się
absolutyzmowi począwszy od XVI w.323
Rothbard za podglebie libertarianizmu uważa klasyczny liberalizm, rodzący się w
Anglii w II poł. XVII w., na kanwie Rewolucji Angielskiej. Ówczesne stronnictwo
Lewellerów atakujące władzę absolutystyczną, opowiadające się za upowszechnieniem
własności prywatnej, wolnością osobistą i swobodą handlu, wsparte zostało
ideologicznie przez Johna Locka i stworzony przez niego system polityczno-prawny,
oparty na uprawnieniach naturalnych. Jego myśl w XVIII w., przede wszystkim na polu
ekonomii, kontynuował Adam Smith, zaś w kwestiach politycznych grupa tzw.
Prawdziwych Wigów. Powiązani z nią John Trenchard i Thomas Gordon wydali na
pocz. lat 20-tych XVIII w. tzw. „Listy Katona”, ukazujące historię ludzkości jako
odwieczną walkę między wolnością, a wciąż rozwijającą się kosztem swobód jednostki
władzą. Filozofia Locka, a także wspomniane „Listy Katona” cieszyły się dużym
zainteresowaniem na terenie angielskich kolonii w Ameryce Północnej. Uznaje się, że
to właśnie te dwa czynniki wyznaczyły kierunek rewolucji amerykańskiej oraz pomogły
w ustanowieniu bills of rights, obalających pozostałości feudalizmu, jakimi były
przywileje majoratu i pierworództwa. One też oddziaływały na treść uchwalonej w
1789 r. Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, tworzącej bardzo
ograniczony rząd federalny, którego pole działania zawężone zostało tylko do
utrzymania porządku publicznego.324
Orędownikami wolności na gruncie amerykańskim, zwanymi też libertarianami,
byli Thomas Pain, James Madison, Thomas Jefferson i Andrew Jackson. Dwaj ostatni
powołali do życia na pocz. XIX w. Partię Demokratyczno-Republikańską, mającą
minimalizować rolę państwa w życiu społecznym. W 1800 roku Jefferson został
322

D.Boaz, Libertarianizm, s. 44-47; tamże na s. 45 Boaz przytacza słowa Boga zwracającego się do
Izraelitów pragnących otrzymać króla: „To ma być prawo króla, który ma panować nad wami: Syny
wasze brać będzie i postawi je na woziech swych (...) Córki wasze też uczyni sobie aptekarki, i piekarki, i
kucharki. Pola też wasze i winnice, co najlepsze weźmie, i rozda sługom swoim. Ale i ze zboża waszego,
i z dochodów winnic dziesięcinę brać będzie, aby dał rzezańcom i służebnikom swoim. I będziecie wołać
w on dzień przed obliczem króla waszego, któregoście sobie obrali: a nie wysłucha was Pan dnia onego,
żeście sobie prosili króla.”
323
Ibidem, s. 47-56.
324
M.N.Rothbard, O nową wolność..., s. 19-26; zob. też D.Boaz, Libertarianizm, s. 56-67.

124

Prezydentem USA i wplątał je w kolejną wojnę z Anglią, wynikiem której była
realizacja etatystycznego programu tzw. federalistów – wysoki budżet wojskowy, bank
centralny, cła ochronne, podatki federalne i roboty publiczne. W celu przywrócenia
dawnego charakteru rządu Jefferson zachęcił Andrew Jacksona, Martina Van Burena i
Thomasa Harta Bentona do podjęcia nowej inicjatywy w formie Partii Demokratycznej.
Każdy z nich miał przez osiem kolejnych lat piastować urząd prezydencki i
doprowadzić do zniesienia etatystycznych instytucji. Tak też się działo za podwójnej
prezydentury Jacksona i jedynej kadencji Van Burena. Jednakże w 1840 roku dzięki
demagogicznej kampanii wyborczej urząd głowy państwa objął kandydat federalistów
William Henry Harrison. Cztery lata później Demokraci mieli szansę powrócić do
sterów władzy. Zaprzepaszczona ona została podziałem na łonie partii, dotyczącym
stosunku wobec niewolnictwa: Jackson był jego gorącym zwolennikiem, Van Buren zaś
opowiadał się za abolicjonizmem. Efektem była kontynuacja programu etatystycznego,
którego zdecydowane nasilenie miało miejsce w trakcie Wojny Secesyjnej.325
Upadkowi myśli wolnościowej towarzyszył także rozkład na łonie samego
liberalizmu. Coraz wyraźniejsze stawało się odejście od praw naturalnych w kierunku
utylitaryzmu i społecznego darwinizmu pod postacią ewolucjonizmu. Ruch liberalny
zatracił swój radykalny charakter, upajając się wizją pełnej harmonii przyszłości, nie
biorąc pod uwagę faktu, iż środowiska skupione wokół ośrodków władzy i wrogie
wolności wciąż próbowały odzyskać pierwotny zakres swych kompetencji.326
W Stanach Zjednoczonych Partia Demokratyczna z leseferyzmem zerwała w 1896
roku. Ostatnią inicjatywą w duchu czysto wolnościowym była, założona pod koniec
XIX w. Liga Antyimperialistyczna, sprzeciwiająca się wszelkim interwencjom
zbrojnym USA poza kontynentem amerykańskim. Klasyczni liberałowie zyskali miano
konserwatystów opowiadających się za utrzymaniem politycznego i gospodarczego
status quo, zaś określenie „liberał” przypisano socjalistom i socjaldemokratom,
domagającym się zmian w duchu etatystycznym. Współczesny ruch libertariański
powstał na początku II poł. XX w. jako sprzeciw wobec realizowanemu programowi
Nowego Ładu, opartego na rozroście instytucji państwowych i ich ingerencji w
najdrobniejszą sferę ludzkiego życia. Sama nazwa „libertarianizm” miała nawiązywać
325
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do tradycji klasycznego liberalizmu, w duchu którego założone zostały Stany
Zjednoczone, a także odróżniać zwolenników leseferyzmu od obecnych liberałów,
reprezentujących faktycznie interwencjonistyczną socjaldemokrację. Do renesansu idei
wolnościowych przyczyniło się niewątpliwie przeniesienie na grunt amerykański przez
Ludwiga von Misesa myśli Austriackiej Szkoły Ekonomii.327
3. Libertariańskie credo
Filarami myśli libertariańskiej są aksjomat nieagresji, prawo własności, wolna
wymiana oraz swoboda umów, i na nich to oparty jest cały system społecznopolityczny.328
Wywiedziony z prawa naturalnego aksjomat nieagresji stanowi, iż żaden człowiek
ani grupa ludzi nie posiada prawa do agresji skierowanej przeciwko jednostce lub
własności drugiego człowieka. Agresja rozumiana jest jako zainicjowanie użycia, albo
groźba użycia fizycznej przemocy przeciwko osobie lub jej własności. Z aksjomatu tego
wyrastają wszelkie wolności obywatelskie, nienaruszalność własności prywatnej i
swoboda wymiany. Największym, dominującym i głównym agresorem gwałcącym
prawa jednostki, jak i jego własność, jest w myśli libertariańskiej państwo. To ono pod
przymusem doprowadza do niewolnictwa na wielką skalę, jakie stanowi powszechny
pobór wojskowy, masowych mordów ludności pod postacią wojen i grabieży obywateli
w formie podatków. Jako że, wg libertarian, prawo moralne należy stosować zarówno
wobec jednostek i grupy osób, odmawiają oni przyznania moralnej sankcji działaniom
podejmowanym przez państwo, będących w gruncie rzeczy nielegalnymi i
przestępczymi, bez względu na to, jaki przyświeca im cel.329
Świat, zgodnie z prawem naturalnym, obfituje we wszelkiego rodzaju byty, dążące
do utrzymania swej egzystencji. Naturę roślin i zwierząt determinują procesy
biologiczne i automatyczne instynkty. W przypadku człowieka jego przetrwanie
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uwarunkowane jest jego celowym działaniem opartym na odpowiednio dobranych do
tego środkach. Aby przeżyć człowiek musi kooperować z innymi jednostkami, dlatego
też wchodzi z nimi w relacje wszelkiej maści, generujące wzajemne na siebie
oddziaływanie. W większości współpraca ta oparta jest na dobrowolnej wymianie, choć
zdarzają się przypadki agresji, dążące do przymusowej kooperacji. Z prawa naturalnego
i ludzkiego działania wywodzi się prawo do samoposiadania, z którego wynika, iż z
faktu bycia człowiekiem każda ludzka jednostka ma bezwarunkowe prawo do
posiadania samej siebie. Oznacza ono, że każdy ma uprawnienie do pełnej kontroli nad
swoim ciałem, bez dopuszczania przymusowej ingerencji ze strony osób trzecich.330
Przetrwanie człowieka uwarunkowane jest zmaganiem się z materią i zdobyciem
przez niego dóbr, które zapewnią mu egzystencję. Pozyskuje je on dzięki zawłaszczeniu
ich na własne potrzeby, albo poprzez ich wytworzenie, zaprzęgając do tej czynności
własne umiejętności i talenty w postaci pracy. Jednostka posiada pełne prawo do
wytworu swych rąk i swej energii, gdyż są one przedłużeniem jej osobowości.331
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Ibidem, s. 51-54. Tamże rozważa Rothbard także konsekwencje odmówienia człowiekowi prawa do
samoposiadania: „albo (1) jakaś klasa ludzi A ma prawo do posiadania innej klasy B, albo (2) każdy ma
prawo do posiadania równej cząstki każdego innego. Pierwsza możliwość prowadzi do sytuacji, w której
tylko klasa A ma prawa przynależne człowiekowi, podczas gdy klasa B to w istocie podludzie, którzy na
takie prawa nie zasługują. Ale, jako że w rzeczywistości są ludźmi, to pierwsza możliwość okazuje się
wewnętrznie sprzeczna, gdyż odmawia części ludzi należnym ich praw naturalnych. Co więcej (...)
dopuszczenie, żeby klasa A posiadała klasę B, oznacza, że ma ona prawo tę klasę wyzyskiwać, czyli
pasożytować na niej. Samo to pasożytnictwo uniemożliwia spełnienie niezbędnych do życia,
podstawowych ekonomicznych warunków: produkcji i wymiany.
W przypadku drugiego rozwiązania, które można by nazwać ‘kolektywizmem partycypacyjnym’
albo ‘komunizmem’, każdy człowiek miałby prawo do posiadania równej części każdego innego
człowieka. (...) Po pierwsze musimy stwierdzić, że pomysł ten zasadza się na absurdalnej idei, że każdy
jest upoważniony do posiadania części każdego, ale nie ma prawa posiadać samego siebie. Po drugie,
wyobraźmy sobie, jaką zdolność przetrwania miałby tak rządzony świat: świat, w którym nikt nie może
podejmować żadnego działania bez uzyskania wcześniejszej zgody, a właściwie otrzymania rozkazu, od
wszystkich innych. Możemy być pewni, że w takim ‘komunistycznym’ świecie nikt nie byłby w stanie
robić czegokolwiek i rasa ludzka szybko by wyginęła. A skoro świat zerowego samoposiadania i
stuprocentowego posiadania innych ściągnąłby na nasz gatunek śmierć, to wszelkie kroki czynione w
kierunku takiego świata są również sprzeczne z prawem naturalnym, mówiącym o tym, co jest
najlepszym dla człowieka i jego egzystencji na ziemi.
Wreszcie świat ‘kolektywizmu partycypacyjnego’ nie może funkcjonować w praktyce. Jest
bowiem fizycznie niemożliwe, żeby bez przerwy każdy każdego miał na oku i w ten sposób
urzeczywistniał swoje prawo do posiadania cząstki każdego innego człowieka. W praktyce więc idea
powszechnej i równej własności innych zostaje zastosowana tylko do wyspecjalizowanej grupy ludzi,
którzy stają się tym samym klasą rządzącą. A ponieważ jakakolwiek próba ustanowienia władzy
komunistycznej prowadzi automatycznie do rządów klasowych, to wracamy tym samym do sytuacji
przedstawionej jako pierwsza możliwość.”.
Zob. także H.H.Hoppe, Sprawiedliwość efektywności ekonomicznej – dostępne na
http://www.mises.pl/site/subpage.php?id=53&content_id=165&view=full (stan na 31.V 2006).
331
M.N.Rothbard, O nową wolność..., s. 54-57. Widać tu nawiązanie do teorii własności Locke’a. W
przypadku zawłaszczonych lub wytworzonych dóbr pojawiają się analogicznie, jak w przypadku
samoposiadania, dwa pozostałe, nie znajdujące uzasadnienia na polu prawa naturalnego, rozwiązania: 1)
inny człowiek lub grupa ludzi ma prawo do nich prawo, 2) każdy człowiek na ziemi ma do nich prawo.
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Jako że nie da się niczego wyprodukować bez ziemi i surowców naturalnych,
rozwiązania wymaga także problem ich własności jako środków produkcji. W świetle
powyższych założeń, iż człowiek jest właścicielem swej osoby, a co z tego wynika
także własnej pracy, oraz iż własność ta rozciąga się na każdy produkt jego działalności
albo dobro wyjęte przez niego ze „stanu natury”, przyjąć należy stanowisko, w świetle
którego staje się on także prawowitym właścicielem zawłaszczonej lub użytej do
produkcji ziemi lub zasobów. Usprawiedliwia to fakt, iż zmieszał on z nimi swą pracę i
przysposobił je dla dobra wspólnoty. Ponadto pozbawienie jednostki prawa do
dysponowania ziemią, uniemożliwia jej w pełni posiadanie owoców pracy. Ta sama
zasada analogicznie dotyczy zwierząt.332
Powyższe założenia implikują kolejny filar myśli libertariańskiej, a mianowicie
odrzucenie istnienia w oderwaniu od jednostek, niezależnego bytu o nazwie
„społeczeństwo”. Społeczeństwo w rzeczywistości stanowi jedynie określenie opisujące
pozostające we wzajemnych związkach jednostki. Z tego względu niezasadnym jest
przypisywanie mu cech charakterystycznych dla człowieka, takich jak dokonywanie
wyborów i podejmowanie działań, a także przyznawanie jakichkolwiek praw, często
sprzecznych z uprawnieniami jednostki. Z indywidualistycznego punktu widzenia, w
danej sytuacji społeczeństwem są wszyscy, prócz określonej jednostki.333
Logiczną konsekwencją prawa do samoposiadania i prawa własności jest trzecie
prawo: do wolnej wymiany i swobody umów. Osoba posiadająca swe ciało, a także
dysponująca dobrami przez siebie wytworzonymi lub zawłaszczonymi, ma prawo do
dobrowolnej wymiany tytułów własności do powyższych dóbr. Owa swoboda dotyczy
również pracy, gdyż tak jak inne dobra, jest ona własnością działającego człowieka.
System dobrowolnej wymiany, na którym opiera się gospodarka wolnorynkowa,
332

Ibidem, s. 57-62. W przypadku własności ziemi również zachodzą dwa pozostałe przypadki łamiące
prawo naturalne: 1) ziemia należy do określonej grupy ludzi, albo 2) ziemia należy do całego świata przez
równe cząstkowe udziały w każdym akrze. Drugie rozwiązanie prócz nieetyczności jest także
nieefektywne. Rothbard zaznacza również, iż ziemię jako dar Boży, podobnie jak w kwestii talentów,
zdrowia czy urody, nie otrzymało abstrakcyjne i w rzeczywistości nie istniejące „społeczeństwo”, ale
poszczególne jednostki. Przyjęcie opcji, jakoby to „społeczeństwo” było jej dysponentem, oznacza w
praktyce, iż władztwo nad nią przysługiwałoby określonej grupie oligarchów kosztem reszty.
333
Ibidem, s. 62-65. Rothbard uważa, że kuriozalnemu przypisywaniu społeczeństwu superpraw musi iść
w parze uznanie go za superbandytę, na którym ciążą liczne winy: „Weźmy przykład Smitha, który
obrabował i zamordował Johnesa. Według ‘staromodnej’ oceny to Smith jest odpowiedzialny za
popełniony czyn. Według nowoczesnych (...) kryteriów odpowiedzialne jest ‘społeczeństwo’. Wygląda to
na pogląd wyrafinowany i humanitarny, dopóki nie spojrzymy na problem z perspektywy
indywidualistycznej. Wtedy zauważymy, że (...) wszyscy oprócz Smitha są odpowiedzialni za
przestępstwo, w ich liczbie również Jones. Gdy wyrazić to jasno, wtedy widać całą absurdalność takiego
podejścia. Jeśli jednak wyczarujemy fikcyjny byt o nazwie ‘społeczeństwo’, to wtedy argumentacja
zyskuje pozory dorzeczności.”
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przyczynił się do podziału pracy, wzrostu dobrobytu i rozwoju cywilizacyjnego. Każda
osoba działająca w myśl jej reguł odnosi korzyć, gdyż bardziej ceni dobro otrzymane od
wymienionego. To samo prawo odnosi się do instytucji dziedziczenia – spadkodawca
ma nieograniczoną swobodę w dysponowaniu swym majątkiem i przekazania go
komukolwiek.334
Wszelkie prawa człowieka są nierozerwalnie połączone z prawem własności. Takie
wolności, jak wolność myślenia, słowa, pisania, wchodzenia w dobrowolne obustronnie
relacje bazują na prawie do samoposiadania. Ale aby z nich korzystać, człowiek musi
utrzymać się przy życiu, a więc musi mieć prawo własności do wytworów swej pracy.
Prawa własności są prawami człowieka i stanowią niezbędny warunek ich realizacji.335
Podsumowując, libertarianin opowiada się za równym prawem każdego człowieka
do posiadania własnej osoby, do własności niewykorzystanych surowców, które
pierwotnie objął we władanie oraz do własności dóbr, które nabył za pośrednictwem
dobrowolnej wymiany lub darowizny. Tylko pod tym względem można uznać
libertarianina za egalitarystę.336
4. Natura państwa
W powszechnej opinii państwo pokutuje jako instytucja usługi społecznej - często
idealizowana, przyjazna człowiekowi, acz mało efektywna organizacja służąca
osiąganiu społecznych zadań; natomiast zawsze w roli koniecznego środka do realizacji
celów ludzkości, postrzeganego w opozycji do sektora prywatnego i często
wygrywającego z nim wyścig o zasoby. Z nastaniem demokracji popularne stało się
hasło głoszące, iż „państwo to my”. Zgodnie z nim, cokolwiek rząd uczyni jednostce,
jest tym samym jej dobrowolnym aktem. Rothbard wykazuje, że taka personifikacja
nosi cechy kuriozalności, bowiem w jej myśl wszelki dług publiczny jest dobrowolnym
334

Ibidem, s. 65-68.
Ibidem, s. 68-70. Każde prawo człowieka da się przekuć na prawo własności. Rothbard przywołuje
przykład ograniczenia wolności słowa, w świetle którego zabronione jest krzyknięcie podczas seansu
kinowego zwrotu „pali się!”. Analizując ten kazus w aspekcie praw własności stwierdzić należy, iż
panikę owym nieuzasadnionym zwrotem „pali się!” wywołać może: 1) właściciel kina, albo 2) osoba z
widowni. W pierwszym wypadku właściciel taki dopuszcza się oszustwa wobec swych klientów, którym
poprzez sprzedaż biletów obiecał emisję filmu - tym samym naruszył ich prawa własności. W drugim
przypadku osoba z widowni narusza prawa własności właściciela kina oraz wszystkich osób znajdujących
się na widowni. Kupując bowiem bilet uzyskała wstęp na teren czyjejś własności na określonych
warunkach - zobowiązała się mianowicie do nienaruszania dóbr należących do właściciela i niezakłócania
zaplanowanego przez niego seansu.
336
Ibidem, s. 68; zob. też M.Machaj, Etyka libertariańska a systemy polityczne w Zeszyty Naukowe Koła
Doktryn Politycznych i Prawnych, Numer 1, Wrocław 2005, s. 65-78.
335
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zadłużeniem jednostek, podatki są dobrowolnym datkiem, człowiek zamykany przez
państwo w więzieniu za odmienne poglądy sam to sobie robi, a holocaust w III Rzeszy
był samobójstwem obywateli niemieckich pochodzenia żydowskiego.337
Państwo, wg Rothbarda, charakteryzuje się dwiema cechami: zdobywaniem swych
dochodów

za

pośrednictwem

fizycznego

przymusu,

zwanego

podatkiem,

i

przymusowym monopolem na dostarczanie usług ochronnych na danym terytorium,
połączonym z wyłącznością podejmowania wiążących decyzji.338 Drogą, którą władza
uzyskuje swoje dochody, określana jest mianem „politycznych sposobów”, stojących w
opozycji do „środków ekonomicznych” opartych na dobrowolnej wymianie i produkcji,
jakimi posługuje się człowiek w celu zaspokojenia swych potrzeb. Państwo zatem to
usystematyzowana, legalna, uporządkowana grabież na danym terenie, umożliwiająca
pewne i bezpieczne bytowanie pasożytniczej klasy w społeczeństwie. Proceder ten
wysysając dochody, uszczupla produkcję i obniża motywację producentów do
wytwarzania powyżej poziomu zaspokajania własnych minimalnych potrzeb.339
Rynek ma zawsze pierwszeństwo przed państwem, gdyż produkcja zawsze musi
poprzedzać kradzież. Z tego też powodu instytucje władzy nie powstały w efekcie
jakiejkolwiek umowy społecznej, tylko w wyniku podboju i wyzysku albo
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M.N.Rothbard, Anatomia Państwa, pierwotnie jako M.N.Rothbard, Egalitarianism as a Revolt Against
Nature and Other Esseys, Auburn 2000, s. 55-88 – dostępne na
http://www.mises.pl/site/subpage.php?id=66&content_id=86&view=full (stan na 1.VI 2006); zob. także
M.N.Rothbard, Natura państwa, pierwotnie jako rozdział 22. w M.N.Rothbard, The Ethics... – dostępne
na http://www.mises.pl/site/subpage.php?id=66&content_id=265&view=full (stan na 1.VI 2006).
338
M.N.Rothbard, O nową wolność..., s. 71-74.
339
M.N.Rothbard, Anatomia Państwa. Lysander Spooner tak określił naturę władzy: „W rzeczywistości
rząd (..) podobnie jak rozbójnik, rozkazuje nam ‘Pieniądze albo życie’. Większość podatków, jeśli nie
wszystkie, ściągana jest pod taką groźbą.
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 tego 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 swego ‘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 lub 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.” – cyt. za M.N.Rothbard, O
nową wolność..., s. 79-80.
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wykształcenia się elit w danym społeczeństwie, także praktykujących taki proceder.340
Utrwalona postać państwa polega więc na rządach oligarchicznych, na sprawowaniu
władzy przez despotyczną elitę, której udało się przejąć kontrolę nad machiną
państwową. Stan ten spowodowany został przez nierówność i towarzyszący jej podział
pracy, tworzące tzw. „spiżowe prawo oligarchii”, które dotyczy każdego ludzkiego
działania, oraz przez pasożytniczą naturą samej instytucji, jaką stanowi państwo.
Naturalnym dla społeczności jest pojawianie się w niej liderów godnych naśladowania,
uzdolnionych i energicznych, którzy posiadają też zdolność zdominowania liczniejszej
grupy i życia na jej koszt. W skład elity rządzącej wchodzą pracujący w pełnym
wymiarze „aparatu” władzy – królowie, politycy i biurokraci, stanowiący personel
obsługujący państwo, oraz grupy, które za pomocą zręcznej manipulacji zdobyły
przywileje, dotacje i inne korzyści gwarantowane przez rząd. Inaczej rzecz ujmując,
można powiedzieć, iż społeczeństwo składa się z klasy płatników podatków netto i
klasy uzyskującej dochód netto z przymusowych obciążeń (konsumentów podatków).341
Oligarchie by utrzymać się przy władzy zmuszone są posiadać poparcie większości
obywateli, gdyż każdy rząd w dłuższej perspektywie musi cieszyć się sympatią ze
strony rządzonych lub choć przynajmniej ich biernym przyzwoleniem i rezygnacją. W
celu uzyskania takowej aprobaty państwo zatrudnia intelektualistów. Jednym ze
sposobów zapewnienia akceptacji jest kreowanie pożądanych interesów ekonomicznych
– do sprawowania władzy potrzebna jest liczna grupa popleczników zadowolona z
posiadanej namiastki władzy, jaką uzyskała drogą nadanych przywilejów czy
przydzielonych subwencji. Większościowe poparcie uzyskać można jedynie dzięki
ideologicznym zapewnieniom, iż rząd jest dobry, mądry, nieunikniony i lepszy od
możliwej alternatywy. Na tym właśnie polega rola intelektualistów, mających pełnić
funkcję ‘opniotwórców’ w społeczeństwie, które samo z siebie nie jest w stanie
stworzyć idei lub opinii. Wspomniani intelektualiści potrzebują także państwa, gdyż ich
los w nie zainteresowanej ich twórczością społeczności jest niepewny. Sposoby
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M.N.Rothbard, Anatomia Państwa. Tamże pisze Rothbard: „Klasyczny paradygmat stanowi
wstrzymanie się na chwilę podbijającego plemienia w swych uświęconych tradycją metodach łupienia i
mordowania podbitego plemienia, by uświadomić sobie, iż okres plądrowania byłby znacznie dłuższy i
bezpieczniejszy, zaś sama sytuacja ogólnie bardziej przyjemna, gdyby pozwolić członkom podbitego
plemienia żyć i produkować, jednocześnie zaś osiedlić się pomiędzy nimi w roli władców wymagających
ustalonego rocznego trybutu.”. Zob. także H.H.Hoppe, Analiza klasowa: marksizm a Szkoła Austriacka –
dostępne na http://www.mises.pl/site/subpage.php?id=40&content_id=108&view=full (stan na 1.VI
2006) i H.H.Hoppe, Naturalne elity, intelektualiści i państwo – dostępne na
http://www.mises.pl/site/subpage.php?id=66&content_id=94&view=full (stan na 1.VI 2006).
341
M.N.Rothbard, O nową wolność..., s. 75-81.
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moralnej i prawnej legitymizacji władzy były i są przeróżne. Ukazuje się ją jako wielką
i mądrą, lub absolutnie konieczną ochroną przed bezprawiem panującym w nie-rządzie
(w rzeczywistości rząd ma interes w zwalczaniu jednostkowych przestępców łamiących
jego monopol na grabież i używanie przemocy). Charakterystycznym jest także
personifikowanie ojczyzny, rozumianej wcześniej jako pewna grupa ludności
zamieszkująca dane terytorium, z aparatem państwowym i doprowadzanie tym samym
do pracy dla dobra i zysku rządzących. Ponadto typowym jest wzbudzanie wśród ludzi
poczucia winy w przypadku wzrostu ich prywatnego dobrobytu, określane jako
„samolubstwo”, „pazerność”, „materializm”, połączone z konkluzją o powinności
odprowadzania zdobytych środków do sektora publicznego. Państwo obawia się
również samodzielnie myślących, niezależnych jednostek, gdyż skierowana przeciwko
niemu krytyka ich autorstwa może pozbawić je społecznego poparcia.342
Władza naznaczona jest nieustannym jej rozrostem i przekraczaniem swych granic.
Mimo iż ludzie od wieków tworzyli procedury mające ograniczać państwo, ono i tak
przekuwało je, dzięki intelektualistom, w prawomocność i cnotliwość swego działania –
przykładem może być koncepcja boskiej suwerenności króla, która w pierwotnej formie
oznaczała podporządkowanie władcy prawu boskiemu, a w efekcie stała się znakiem
boskiej aprobaty dla jego poczynań, albo rozwiązania demokracji parlamentarnej
mającej ograniczać absolutne rządy monarchy, ewoluujące w kierunku przyznania
parlamentowi pełnej suwerenności. Wszelkie karty konstytucyjne sankcjonujące
trójpodział władzy, de facto niczego nie są w stanie zmienić. Po pierwsze dlatego, iż
ostatecznie interpretowane są przez samych rządzących, a po drugie, iż sądy i trybunały
nadal pozostają na usługach państwa, dzięki opłacaniu ich z publicznego budżetu.
Dodatkowo, tak jak wszelkie orzeczenie o niekonstytucyjności działania rządowego jest
środkiem budzącym powszechną dezaprobatę, tak werdykt stwierdzający zgodność z
konstytucją stanowi ogromną broń wywołującą publiczną akceptację dla wzrastającej
potęgi państwa.343
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Władza obawia się jakiegokolwiek fundamentalnego zagrożenia jego mocy i
istnienia, jakie sprowadzić może atak ze strony innego państwa, albo przewrót
dokonany przez poddanych. Stąd też w pierwszym wypadku czyni ona wszystko, by
przekonać społeczność, iż atak na nią jest agresją na nie. Rząd urasta wtedy do rangi
obrońcy ludności, co w rzeczywistości pozwala na uzyskanie społecznego przyzwolenia
wobec rosnących obciążeń nakładanych na rządzonych i objęcie zwierzchności nad
nowym terytorium. Faktycznie państwo jest żywotnie zainteresowane ochroną siebie,
nie zaś swych poddanych, co unaocznia się w kategoriach przestępstw, jakie ściga i
jakie są obwarowane najcięższymi karami – a mianowicie zdrada, dezercja, odmowa
zaciągnięcia się, zamach stanu, spiskowanie, konspiracja, przestępstwa gospodarcze w
formie podrabiania pieniędzy czy unikania podatków.344 Działalność państwową na
arenie międzynarodowej, głównie w stosunku do prowadzonych wojen, próbowano
ograniczyć za pomocą prawa międzynarodowego, czyniącego podmiotami działań
zbrojnych tylko aparat państwowy, wyłączającego z nich ludność nie zaangażowaną i
umożliwiającego kontynuowanie życia gospodarczego. Jednakże rozrostowi władzy
towarzyszyło przyjęcie koncepcji wojny totalnej, wprowadzającej powszechną
destrukcję.345
Z powyższych względów historię określić można mianem wyścigu pomiędzy siłą
państwa, opierającą się na przemocy i grabieży, a siłą społeczną, zbudowaną na
dobrowolnej produkcji oraz wymianie dóbr i usług.346
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5. Władza a wolność jednostki
Libertarianin jako orędownik wolności, jest zdecydowanym przeciwnikiem
niewolnictwa. Wydawało by się, iż problem ten nie istnieje we współczesnym
społeczeństwie. Jednak faktycznie rzecz biorąc, największego jego zwolennika i
zarazem wykonawcę uosabia państwo.347 Niewolnictwo bowiem jest równoznaczne ze
zmuszaniem ludzi do wykonywania pracy, jakiej żąda pan i wynagradzaniem jej samym
utrzymaniem lub mniejszą ilością pieniędzy, jaką niewolnik otrzymałby pracując
dobrowolnie. Praca przymusowa jest zatem opłacana poniżej swej wartości rynkowej.348
Przykładem niewolniczej służby stanowi system poboru do wojska. Zgodnie z nim
każdy pełnoletni mężczyzna zobowiązany jest do służby wojskowej w każdej chwili,
gdy zostanie powołany przez rząd. Musi on być mu bezwzględnie podporządkowany,
wykonywać jego rozkazy, zabijać lub narażać swe życie – państwo staje się faktycznym
dysponentem jego ciała. Alternatywą takiej sytuacji jest dobrowolny pobór, albo
zatrudnianie żołnierzy najemnych. Rozwiązania te jednak są mało popularne zarówno
wśród ludności, jak i administracji rządowej, gdyż musiałaby ona zaoferować płace
rynkowe za świadczone przez żołnierzy usługi, czego w zwyczaju robić nie zwykła.349
Dodatkowo niewolniczy charakter ma sama struktura w armii – żadna inna profesja nie
oznacza się taką ostrością kar za odmowę wykonania danego zawodu jak w wojsku,
gdzie za dezercję przewidziana jest kara pozbawienia wolności, a nawet śmierci.350
Podobnego charakteru jest prawo antystrajkowe, uniemożliwiające pracownikom
określonych branż przerwania pracy i zmuszające wbrew ich woli do jej
wykonywania.351
Cały system podatkowy bazuje na przymusie niewolniczym. Wysokie stawki
podatków sprawiają, że jednostka zmuszona jest pracować przez dużą część roku na
347
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rzecz państwa, a dopiero po spłaceniu zobowiązania może spożytkować swe pieniądze
na zaspokojenie potrzeb. Dodatkowo podatnik zobligowany jest do darmowej pracy
przy całej procedurze obliczenia należności podatkowej, jaką odprowadzić ma do kasy
rządowej.352
Także system sądowniczy i prawny epatuje duchem niewolniczym. Cechują się nim
takie instytucje, jak obowiązek zeznań czy stawiennictwa przed sądem. Na krytykę
zasługuje także areszt osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, a nie uznanej
jeszcze za winną. Ponadto niemoralna jest sama kara pozbawienia wolności. W
przeważającej części bowiem pozostawia ona ofiarę samej sobie, uniemożliwiając
sprawcy naprawienie wyrządzonej szkody, zmuszając ją dodatkowo do finansowania
pobytu w zakładzie karnym jej krzywdziciela. Prawo także, za pośrednictwem
immunitetów,

wyłącza

odpowiedzialność

sędziów

bądź

funkcjonariuszy

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przypadku błędnego przez nich użycia środków
przymusu.353
Paralelą niewolnictwa jest również przymusowa hospitalizacja stosowana wobec
niektórych chorych umysłowo. Choroby umysłowe są jedynie odstępstwami od norm
narzuconych przez większość, stąd przymusowe leczenie osób na nie cierpiących jest
wyrazem represji większości wobec mniejszości. Chorzy w rzeczywistości nie są
naznaczeni nienormalnością, ale wyrażają własne wartości i poglądy, za które zostają
uwięzieni w zakładach.354
Libertarianie stoją na straży licznych wolności osobistych. Wśród nich znajduje się
wolność słowa. Oprócz tradycyjnych uprawnień obejmuje ona także niesłusznie
zakazane prawo do podżegania. Według Rothbarda dopuszczalne jest podburzanie
tłumu do momentu, w którym namówione osoby użyją przemocy wobec innej jednostki
lub jej mienia. Ponadto zakaz taki w rzeczywistości odmawia człowiekowi przymiotu
wolnej woli i traktuje go jako podległego wpływom innych. Na wolność słowa składa
się również uprawnienie do pomówienia albo zniesławienia drugiej osoby, gdyż dobre
imię nie jest własnością osoby pomawianej, a wyłącznie funkcją subiektywnych
poglądów i odczuć innych jednostek. Tak samo żadnym ograniczeniom nie powinno
podlegać prawo nawoływania do bojkotu danego produktu czy osoby. W obliczu
publicznej własności dróg i ulic problemem, który nie istniałby w przypadku władania
352
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nimi przez prywatne jednostki, jest zagadnienie pikiet i demonstracji. W sytuacji takiej
trudno jest stwierdzić, czyje prawa z osób utrzymujących za pośrednictwem podatków
drogi i ulice, winny mieć pierwszeństwo – czy żądających ich przejezdności, czy z kolei
demonstrujących.355
Podobnie rzecz ma się z wolnością środków przekazu – radia i telewizji. Rząd pod
przymusem znacjonalizował fale radiowe i telewizyjne, przypisując sobie prawo do
decydowania w drodze licencji czy koncesji o tym, kto i co ma nadawać w eterze.
Państwo winno sprywatyzować fale i oddać, bądź sprzedać poszczególne kanały
prywatnym właścicielom. Tylko wtedy media te, opłacane przez reklamodawców bądź
abonentów, będą prawdziwie wolne i niezależne, mając możność nadawania dowolnych
programów i nie licząc się z opinią władz oraz groźbą ich odwetu. Prywatni właściciele
będą posiadać możliwość sprzedaży lub wynajęcia określonych częstotliwości fal, a
także za pośrednictwem organów sądowych najlepszej ich ochrony przed wszelką
formą wzajemnego zakłócania.356
Kwestia pornografii pozwala poznać stanowisko Rothbarda w stosunku do prawa.
Otóż, wg niego, istota prawa nie polega na czynieniu ludzi dobrymi, szlachetnymi,
sprawiedliwymi, zatem nie może ono pełnić roli narzędzia zmuszającego kogokolwiek
do wyznawania pewnej koncepcji moralności. Jego celem jest wyłącznie umożliwienie
legalnego użycia siły dla ochrony jednostek przed stosowaniem przymusu oraz
naruszeniem ich nietykalności i własności. Stąd też wszelki zakaz rozpowszechniania
pornografii uderza w prawo własności – dobrowolnego produkowania, sprzedawania,
posiadania – oraz w wolność prasy. Rządzący podpierając swe działania argumentem
ochrony moralności, w rzeczywistości pozbawiają człowieka możliwości bycia
moralnym – pojęcie moralności ma bowiem sens jedynie wtedy, gdy jest połączone z
dobrowolnym działaniem.357
Niedopuszczalne jest również objęcie regulacjami prawnymi dobrowolnych
zachowań seksualnych, abstrahując od sytuacji, w której ofiary gwałtu słusznie
uznanego za przestępstwo, traktowane są często przez instytucje szeroko pojętego
wymiaru sprawiedliwości jak winowajcy. Wolność osobista i wolność zatrudnienia
implikują prawo do prostytucji rozumianej jako nieprzymusowa sprzedaż swej pracy.
Handel ciałem, jaki stara się zwalczyć rząd, jest efektem nałożonych przez niego
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restrykcji zakazujących prowadzenia takiej działalności. Wolność powinna także
dotyczyć w takiej samej mierze tzw. kontroli urodzin – aborcji. Rothbard argumentuje,
że ograniczanie najbardziej osobistej i najcenniejszej wolności kobiety, przejawiające
się w możliwości decydowania o urodzeniu dziecka, jest skrajnym totalitaryzmem oraz
złamaniem jej prawa do samoposiadania swego ciała. Pojawia się tu problematyczna
kwestia równoznaczności przerwania ciąży z pozbawieniem życia płodu, któremu
przypisuje się te same uprawnienia, co człowiekowi. Jednakże rozważyć należy pytanie,
czy jakiemukolwiek człowiekowi wolno przebywać w ciele drugiej osoby bez jej
pozwolenia i czy nie narusza to także prawa tej osoby do decydowania o dysponowaniu
własnym ciałem. Z wolności dobrowolnej aktywności seksualnej wypływa jeszcze
jeden wniosek – zakaz faworyzowania ze względu na płeć.358
Za absurdalne i niesprawiedliwe uznane są także przepisy zakazujące hazardu. Po
pierwsze cechują się nieegzekwowalnością, a po drugie faktycznie nie są w stanie
ochronić ludzi przed przepuszczeniem swego majątku. Co więcej, paradoksalnie
państwo uznaje za moralne oficjalnie zalegalizowane zakłady, z których czerpie swe
dochody, albo zawierane po cichu, w które ingerować nie jest w stanie, natomiast
piętnuje hazard sformalizowany, ale nie poddany państwowej grabieży w postaci
opodatkowania.359
Rothbard krytykuje ponadto paternalistyczne podejście państwa w kwestii takich
używek jak narkotyki lub inne środki odurzające. Wszelki zakaz ich posiadania bądź
sprzedaży uderza w prawo wyboru i ludzką wolność decydowania o własnym życiu.
Argument o kryminogenności obrotu narkotykami zbywa stwierdzeniem, iż to właśnie
zakazy przyczyniły się do podniesienia cen tych specyfików i pchnęły uzależnionych do
popełniania przestępstw umożliwiających zdobycie środków na ich zakup.360
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odpowiedzialnych za powszechne bezpieczeństwo, jak i generuje możliwość ich
korupcji. Libertarianie opowiadają się za stanowczym ograniczeniem możliwości
zastosowania podsłuchu tylko do sytuacji, w której organ ścigania jest absolutnie pewny
co do popełnienia przestępstwa przez daną osobę. Ponadto domagają się pociągnięcia
do odpowiedzialności prawnej osób, które niesłusznie wydały decyzję o jego
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zastosowaniu. Stanowisko to podpierają na założeniu, iż podsłuchiwanie jest jednym z
najpodlejszych sposobów naruszania prywatności i prawa własności. Mnogość
przepisów penalizujących tzw. przestępstwa bez ofiary - pornografii, narkotyków i
prostytucji, czyli usług i towarów dobrowolnie dostarczanych konsumentom, ale
zabronionych przez rząd – napędza proceder korupcji, gdyż ogromna większość
społeczeństwa uznaje je za niesprawiedliwe i niesłuszne. Zważywszy ponadto na fakt,
iż odciągają one policję od prawdziwych przestępstw, libertarianie, w tym Rothbard,
wysuwają postulat powszechnego dostępu do broni, dzięki któremu jednostki będą
mogły skutecznie ochraniać swoje życie, zdrowie i własność. Dowodzą oni, że dostęp
taki przyczyni się w rezultacie do wzrostu bezpieczeństwa, a nie jak twierdzą jego
przeciwnicy, do strzelanin na ulicach.361
6. Krytyka etatyzmu
Rothbard jako typowy leseferysta i przedstawiciel Austriackiej Szkoły Ekonomii
opowiada się za całkowitą eliminacją państwa z życia gospodarczego. Sprzeciwia się
popularnym poglądom i ogólnej tendencji powierzania rządowi funkcji powszechnego
dostarczyciela dóbr i usług – od obrony, ochrony przeciwpożarowej, zarządzania
drogami i ulicami, po dostawę wody, kanalizację, wywóz śmieci i usługi pocztowe.
Działalność oprócz tego, że naznaczona jest dążeniami monopolistycznymi,
cechującymi się niewydajnością, wywołuje konflikty społeczne oraz uniemożliwia
ludziom wybór w większości sfer życia, jak na przykład w sprawach dotyczących
wychowania, czy dostawy wody. Każda rządowe przedsięwzięcie wiąże się z
oderwaniem usługi od opłaty za nią. Stan ten uzupełniony finansowaniem działań
państwowych z podatków i brakiem groźby bankructwa doprowadza do marnotrawstwa
środków i wysokich kosztów. Brak operowania rachunkiem zysków i strat
uniemożliwia unikania nietrafnych i zbędnych, a także kontynuowania opłacalnych
inwestycji. Sytuacji nie rozwiązuje również próba organizowania państwowych
przedsiębiorstw na wzór prywatnych firm i wydawanie przez nie obligacji – nadal
bowiem posiadają one monopol oraz pobierają kapitał od podatników. Zwiększenie
aktywności rządu owocuje chaosem w gospodarce, połączonym z nieracjonalną
alokacją środków produkcji.362
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Obiektami krytyki uczynił Rothbard zwłaszcza publiczne szkolnictwo, system
opieki społecznej, podatki, inflację oraz cykle koniunkturalne.
Publiczne szkolnictwo połączone z obowiązkiem szkolnym łamie w przekonaniu
libertariańskim podstawowe prawa jednostki. Przymus szkolny wymaga od dzieci,
często wbrew ich woli, spędzania od kilku do kilkunastu lat na nauce w przeznaczonych
do tego placówkach. Efektem takiego działania jest rosnące poczucie wyobcowania,
zagubienia, powszechnego niezadowolenia i frustracji, a ponadto eskalacja przestępstw,
kradzieży i narkomanii. Wykształcenie, zdaniem Rothbarda, polega na ustawicznym
zdobywaniu doświadczenia i wiedzy nie tylko poprzez nauczanie w ławach szkolnych,
ale głównie za pośrednictwem zabawy, nabywania samodzielności, pracy czy zwykłej
obserwacji rzeczywistości. Szkoły zamiast przygotowywać dzieci do życia i
specjalizować je na podstawie ich zdolności, narzucając im egalitarny program,
pozbawiają indywidualności. Program ten w założeniu poddać ma mniejszości
kształtowaniu według wzorca większości, modelować i wpajać posłuszeństwo wobec
państwowych autorytetów. Sytuacji tej nie zmienia także częściowe dopuszczenie na
rynek szkół prywatnych, gdyż potrzeba uzyskania państwowej akredytacji determinuje
treść nauczanego materiału. Owo egalitarne podejście i eliminacja różnorodności
doprowadzają do przymusowej integracji, faktycznie generując konflikty społeczne,
oraz wyobcowują dzieci ze stosunków rodzinnych. Finansowanie oświaty z podatków
burzy mit jej bezpłatności – wszyscy są zmuszeni na nią łożyć, bez względu na to, czy
spełnia ona ich oczekiwania i czy z niej korzystają. Dodatkowo subsydiowanie
szkolnictwa odrywa usługę od opłaty, uniemożliwiając jego klientom wpływanie na
jakość świadczonej edukacji, a także wprowadza nieuczciwą konkurencję między
szkołami publicznymi a nie dotowanymi placówkami prywatnymi.363
Obecny system przymusowych ubezpieczeń społecznych, wg Rothbarda, jest
wielkim, rządowym przekrętem, nie mającym finansować ubogich, ale zapewnić
administracji rządowej dochód i pozorowane zajęcie. Argument uzasadniający potrzebę
istnienia państwowej pomocy, mówiący o notorycznym wzroście ubóstwa, przedstawia
rzeczywistość w fałszywym świetle – w rzeczywistości ubóstwo to systematycznie
spada, rosną zaś nakłady na ochronę społeczną. Obecne rozwiązania w postaci zasiłków
dla bezrobotnych, rent i emerytur, polegające na finansowaniu ich przez całe aktywne
zawodowo społeczeństwo, zniechęcają pracujących i wytwarzających bogactwo oraz
363
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skłaniają do porzucenia działalności, tym samym wywołując bezrobocie. Cały system
ubezpieczeń społecznych ociera się o bankructwo mimo, iż pochłania gigantyczne
środki. W parze z poszerzeniem asortymentu świadczeń socjalnych i zwiększeniem
łatwości ich uzyskania idzie wzrost liczby osób z nich korzystających, a tym samym
maksymalizuje to koszty utrzymania takich rozwiązań. Dodatkowo nie eliminują one
problemu ubóstwa, gdyż niższe klasy z natury posiadają wyższą preferencję czasową,
czyli bardziej cenią dobra teraźniejsze od przyszłych, co równoznaczne jest z tym, iż w
sporej większości nie mają motywacji do polepszenia swego bytu przez podjęcie
zatrudnienia. Ubezpieczeniom społecznym stawia się także zarzut, w myśl którego
ludzie produktywni i zarabiający na własne utrzymanie zmuszeni są łożyć na
próżniaków, co tylko jeszcze bardziej promuje i wspiera pasożytniczy system wartości
oparty na lenistwie oraz uczy nieodpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych
decyzji. Panaceum mającym wyleczyć społeczeństwo z powyższych niedogodności jest
system zorganizowany podług libertariańskich zasad, a mianowicie: pomoc i zasiłki
winny pochodzić z dobrowolnie tworzonych funduszy prywatnych organizacji, a nie z
przymusowo ściąganych danin, oraz korzystający z takiej pomocy zobowiązany byłby
do jak najszybszego osiągnięcia niezależności i podjęcia pracy umożliwiającej
ewentualny zwrot zapomogi.364
Podatki, zdaniem Rothbarda, są zalegalizowaną grabieżą, nie znajdującą
usprawiedliwienia na żadnym polu ekonomii czy etyki. Opodatkowanie pracy,
spadków, zysków kapitałowych czy konsumpcji jest równoznaczne z przypisaniem
sobie do nich przymusowej współwłasności przez dysponujące aparatem przemocy
państwo. Połączone z płacami minimalnymi, dotacjami i subwencjami w założeniu
mają one eliminować ubóstwo i różnice społeczne, faktycznie zaś generują bezrobocie i
jeszcze większą biedę. Jakikolwiek podatek, niezależnie czy posiada on formę
progresywną lub liniową, uderza w każdą osobę, stąd wysnuć można wniosek, że
ważniejsza od sposobu opodatkowania jest jego wysokość. Obecne rozwiązania
wywołują sytuację, w której największą ilość środków do budżetu odprowadzają
znajdujący się na najniższych szczeblach drabiny zarobków. Najmniej uciążliwym
byłby zdaniem Rothbarda podatek pogłówny. Za kuriozum uznaje on pomysł tzw.
podatku negatywnego, polegającego na wyznaczeniu minimalnego rocznego dochodu i
wypłacaniu osobom znajdującym się poniżej tego poziomu brakującej kwoty. To
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przyczyniłoby się, w wyniku porzucania pracy przez osoby znajdujące się nieco
powyżej minimum, do jeszcze większego obciążenia budżetu, a tym samym eskalacji
przymusowych świadczeń i rozwoju bezrobocia. Wszelkie fiskalne świadczenie na
rzecz państwa zmniejsza opłacalność prowadzonego przedsięwzięcia, zniechęca do
podjęcia jakiejkolwiek działalności, zmniejsza oszczędności i inwestycje, oraz
powoduje wzrost preferencji czasowej, czyli bieżącej konsumpcji czynników produkcji.
Wysysają one środki z sektora prywatnego na rzecz niewydolnego państwowego
organizmu.

Każdy

finansowany

z

podatków

wydatek

rządu

prócz

niższej

produktywności obarczony jest eliminacją efektywniejszych działań prywatnych. Jako
że tylko wolny rynek może skierować ludzkość na wyższe szczeble cywilizacji,
Rothbard postuluje wycofanie się rządu z gospodarki, minimalizację lub zniesienie
przymusowych świadczeń i wszelkiej maści utrudnień prawnych, jak koncesje, patenty,
monopole czy zezwolenia, które faworyzują mniejszość kosztem większości.365
Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez ekonomistę jest pieniądz, oraz
powiązane z nim inflacja i cykl koniunkturalny. Państwowy pieniądz papierowy jest
środkiem pozwalającym współczesnym rządom panować i doprowadzać władane przez
siebie kraje do upadku. Dzięki niemu możliwe jest niezauważalne odebranie
społeczeństwu jego środków. Pieniądz tak jak pozostałe dobra powstał w wyniku
rynkowej wymiany, gdy ludzie poczęli używać go jako środka przy nabywaniu lub
sprzedawaniu innych dóbr. Praktyka obrotu wymusiła, by było to złoto lub srebro –
przedmioty rzadkie, pożądane, dające się podzielić i łatwo transportować. Pieniądz, tak
jak inne produkty i usługi ma swoją cenę, wyrażającą się w jego sile nabywczej – to
znaczy ilości innych dóbr, jakie można za niego nabyć. Im jest ich więcej, tym pieniądz
ma większą siłę nabywczą. Rządy od początku starały się objąć kontrolę nad środkiem
wymiany, by poprzez zmniejszenie jego wartości rzeczywistej i zachowanie
nominalnej, zwiększyć swoje dochody – przykładem mogą być tu regalia mennicze i
proceder psucia monety. W wyniku rozwoju cywilizacyjnego dotykającego również
sposobów wymiany handlowej wykształciły się pieniądze papierowe, które pierwotnie
jako banknoty stanowiły tytuły własności do złota zdeponowanego w prywatnych
bankach. Taka forma znacznie ułatwiła zwiększenie ilości pieniądza. Powyższa pokusa
skłoniła władze państwowe do oderwania środka pieniężnego od złota i powołania do
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życia tzw. banków centralnych, mających monopol emisji pieniądza na danym
terytorium. Stan ten prócz jeszcze wygodniejszego, acz niewidocznego sposobu łamania
prawa własności i wyzyskiwania ludności przez rząd, umożliwił zaprzęgnięcie aparatu
kreacji pieniądza do realizacji pokutującego w opinii powszechnej przekonania, iż
zwiększenie ilość środka płatniczego wspiera produkcję całej gospodarki. W
rzeczywistości pieniądz nie jest niezależny, ale powiązany z innymi dobrami.
Dodatkowo wzrost jego ilości na rynku nie powoduje automatycznie zwiększenia
podaży mogących być zakupionym dzięki niemu i dóbr, które muszą być wytworzone
za pomocą takich czynników produkcji, jak praca, ziemia i kapitał. Stąd powszechny
dobrobyt nie jest równoznaczny z wielką ilością pieniądza, ale z jego wysoką siłą
nabywczą. Zaznaczyć należy, iż kreacja środka wymiany prócz globalnego wzrostu cen,
powoduje wzbogacenie określonych grup społecznych kosztem większości – nowy
pieniądz bowiem nie będąc równomiernie rozdzielanym, trafia do nielicznych, którzy
mając teraz możliwość zakupu dodatkowych dóbr i usług z nie zmieniającej się
globalnej puli, zmniejszają ich ilość całej reszcie, zmuszając równocześnie do ich
nabywania po wyższych cenach.366
Procederowi temu towarzyszy ponadto usankcjonowane przez państwo tzw.
zjawisko rezerw cząstkowych,. Zgodnie z nim banki komercyjne zobowiązane są do
przetrzymywania jedynie niewielkiego, określonego przez bank centralny, procentu
zdeponowanych w nich przez klientów środków. To, zdaniem Rothbarda, prócz
jawnego łamania prawa własności, owocuje kreacją pieniądza na wielką skalę – jeśli
wymagany poziom rezerw wynosi 20%, oznacza to, że bank w miejsce zdeponowanego
1$ może wypuścić na rynek 5$ w postaci wszelkiej maści kredytów i pożyczek.
Wszystkie powyższe czynniki, jak ekspansja kredytowa, system rezerw cząstkowych,
odejście od standardu złota i powszechna inflacja wywołują tzw. cykle koniunkturalne,
cechujące się naprzemiennymi gospodarczymi boomami i krachami – zacierają one
przedsiębiorcy faktyczny stan rynku, panującego na nim zapotrzebowania na dobra
konsumpcyjne i inwestycyjne, skłaniając go do podejmowania nowych działań i
inwestycji, które bardzo szybko okazują się nietrafnymi, gdyż ludzie w rzeczywistości
miast konsumpcji preferują oszczędności. Tak jak w innych dziedzinach jedynym
racjonalnym rozwiązaniem jest usunięcie się rządu z tej sfery gospodarki. Rothbard
postuluje powrót do standardu złota, powołanie systemu rezerw 100-procentowych,
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zniesienie banku centralnego i umożliwienie emisji pieniądza bankom prywatnym –
czyli oddanie ich mechanizmom rynkowym.367
7. Społeczeństwo bez państwa
Krytyka państwa zbudowana na syntezie ekonomicznej argumentacji, wykazującej
nieefektywność aparatu rządowego, i praw moralnych, w świetle których jakiekolwiek
działanie władzy ingerujące w indywidualne wybory jednostek jest etycznie
niedopuszczalne, cechuje się mocną bezkompromisowością. W parze z odrzuceniem
państwa idzie zaprezentowana przez Rothbarda alternatywna koncepcja społeczeństwa
anarchistycznego. Jednak sam jej autor stwierdza, iż nie można stricte przedstawić
modelu społeczności opartej na dobrowolnej wymianie rynkowej, gdyż cechuje ją duża
elastyczność. Mimo tego, da się ukazać podstawowe zasady, na jakich taka organizacja
miałaby bazować.368
Pierwszą kwestią, jaką ekonomista uczynił przedmiotem swoich rozważań są drogi
i ulice. Obecnie stanowią one własność publiczną, choć w rzeczywistości ich
faktycznym dysponentem są organy państwowe. Taka sytuacja stwarza wiele
problemów – niski poziom ich utrzymania, brak bezpieczeństwa, liczne konflikty
między podatnikami na nie łożącymi, np.: dotyczące ich przejezdności i zarazem prawa
do

demonstrowania

w

miejscach

publicznych.

Rozwiązaniem

byłaby

pełna

prywatyzacja dróg i usług, przynosząca wiele korzyści. Przede wszystkim prywatni
właściciele zapewniliby na nich o wiele większe bezpieczeństwo, zatrudniając do
ochrony agencje lub prywatną policję – tym bardziej, jeśli będą posiadać ulice, na
których znajdują się liczne sklepy i punkty handlowe. W dzielnicach mieszkaniowych
drogi mogłyby należeć do stowarzyszenia lub spółki utworzonej przez ich
mieszkańców, albo przez niezależne przedsiębiorstwa, konkurujące ze sobą w
zapewnianiu odpowiedniej jakości dojazdu do posesji. Zarówno właściciele działek
mieszkalnych jak i kamienic czynszowych byliby zainteresowani utrzymaniem
367
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nieruchomości i jej wartość. Groźba odcięcia posesji od szlaku komunikacyjnego
mogłaby być zażegnana w postaci odpowiedniej umowy kupna bądź najmu,
gwarantującej swobodny dostęp do nieruchomości przez określony czas. Spontanicznej
regulacji podlegałyby również przepisy dotyczące korzystania z dróg i ulic. Wstęp na
nie uzależniony byłby od decyzji ich właścicieli. Naturalnie, trafić się mogą osoby
podejrzliwe, ograniczające dostęp do swoich posesji, a każdą chęć wstępu poprzedzać
by należało odpowiednim anonsem. Jednakże ogromna większość właścicieli chcąc
zapewnić swoim nieruchomościom wysoką wartość, umożliwiłaby swobodny do nich
dostęp. Niebezpieczeństwo chaotyczności przepisów ruchu drogowego oddala Rothbard
stwierdzeniem, iż większość społeczeństwa przyjęłaby dotychczasowe zasady, a nowe
reguły przyjmowane by były wyłącznie przez niewielką liczbę ekstrawagantów.
Oczywiście należy liczyć się z możliwością pobierania przez właścicieli opłat za wstęp
na ich nieruchomość. Jednakże i dziś płacimy za infrastrukturę drogową w formie
wysokich podatków czy akcyz, które na dodatek są nieefektywnie wydawane przez
instytucje państwowe, co można zauważyć chociażby w postaci bardzo złego stanu
dróg, bądź błędnych inwestycji nie rozładowujących wysokiego natężenia ruchu. Opłaty
pobierane byłyby każdorazowo przy wjeździe, bądź też w inny, wygodniejszy sposób,
jak karnety i system abonamentowy – postęp techniczny umożliwia nam mnogość
rozwiązań. Wysokość opłat uzależniona z pewnością będzie od natężenia ruchu, a
mechanizmy rynkowe zapobiegną ich zbyt wielkim wysokościom. Właściciel, który
będzie chciał zmniejszyć eksploatację swej drogi oraz obniżyć natężenie ruchu
ustanowi je na wyższym poziomie, ale nawet ta sytuacja może być rozwiązana za
pośrednictwem korzystania z innych środków transportu, jak przykładowo prywatna
komunikacja miejska. Dodatkowo taki system opłat zapewni dobrą jakość szlaków
komunikacyjnych i rozwój tych, które są rzeczywiście ludziom najbardziej przydatne.369
Mechanizmom wolnorynkowym podlegałyby również instytucje mające za zadanie
zapewniać bezpieczeństwo – policja i wszelkiej maści agencje ochrony. W obecnej
sytuacji sektor ten jest zmonopolizowany przez państwowe instytucje, w niewielkim
tylko i ograniczonym zakresie dopuszczające prywatnych detektywów czy agencje
ochronne. Stan ten powoduje, zdaniem Rothbarda, gigantyczne marnotrawstwo
środków. Rząd bowiem nie dysponuje racjonalną metodą rozdysponowania funduszy i
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nie korzysta z kalkulacji ekonomicznej, posiadając jedynie świadomość ograniczoności
budżetu. Wszelkie decyzje w tej dziedzinie podejmowane są w wyniku politycznych
nacisków, nie zaś rzeczywistego zapotrzebowania. W postulowanym systemie każda
osoba, bądź przedsiębiorstwo będzie mogło posiadać swobodny wybór sposobu
ochrony z dużej ilości ofert proponowanych przez poszczególne firmy trudniące się
zapewnianiem bezpieczeństwa. Firmy te miałyby bezpośredni interes w działaniu dla
dobra klienta – a zatem dążyły by nie tylko do ujęcia sprawcy przestępstwa lub
kradzieży, ale przede wszystkim do odzyskania zrabowanego mienia. Ochronie
podlegać mogą zarówno osoby, jak i całe posesje, z ulicami włącznie. Działalność
powyższych agencji w dużym prawdopodobieństwie opierać się będzie na systemie
opłat abonamentowych. Płatność nie wyklucza sytuacji, w których mogłoby dochodzić
w nagłych wypadkach do darmowej pomocy ze strony funkcjonariuszy firm
ubezpieczeniowych w stosunku do osób nie ubezpieczonych, a same firmy dla pewnej
niezamożnej grupy świadczyłyby usługi charytatywnie, wyrabiając sobie w obydwu
przypadkach markę i uznanie. System prywatnej ochrony eliminowałby także groźbę
wojen, których skutkami są masowe mordy i straty materialne. Firmy starałyby się
zapewnić swoim klientom spokojne i niezakłócone usługi, a więc każdy konflikt byłby
dla nich bardzo niekorzystny. Po drugie, jeśli dochodziłoby już do starć między
agencjami to na niewielką skalę, w formie strzelanin a nie wielkich działań zbrojnych.
Ponadto jeśli klienci dwóch różnych firm ochroniarskich toczyliby spór, chcącym się
utrzymać na rynku firmom zależałoby przede wszystkim na ustaleniu, który z nich ma
rację. W tym celu korzystałyby z pomocy prywatnych sądów lub sędziów
polubownych.370
Jako że każda społeczność musi opierać się na pewnym uznanym przez większość
systemie rozstrzygania konfliktów, ustalania odpowiedzialności za popełnione zbrodnie
i wymierzania kary, także społeczeństwo anarchistyczne posiadałoby instytucje
trudniące się taką działalnością. Spory dotyczące odpowiedzialności kontraktowej za
złamanie umowy mogą być zażegnane już przez same zainteresowane strony, które jeśli
nie dojdą do porozumienia, z pewnością skorzystają z pomocy mediatora i poddadzą się
osądowi wybranego przez siebie rozjemcy. Posłuch dla swych wyroków mediatorzy i
sądy arbitrażowe będą uzyskiwać drogą ostracyzmu i bojkotu handlowego,
przejawiającej się w braku relacji handlowych z osobą odmawiającą podporządkowania
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się orzeczeniu. Między sądami obowiązywałyby zasady wolnej konkurencji – sukces
odnosić będą najbardziej kompetentni, efektywni i bezstronni rozjemcy. Ponadto wolny
rynek pozwalałby unikać zjawiska korupcji i ulegania naciskom jednej ze stron, gdyż
potencjalni przyszli klienci korzystać będą z usług innego mediatora. Sądy polubowne
będą także właściwe do rozstrzygania o odpowiedzialności za przestępstwa karne, bądź
polegające na odrzuceniu orzeczenia przez stronę przegrywającą. Strona przegrywająca
będzie bowiem miała możliwość złożenia apelacji od wyroku. Ani powód ani pozwany
nie mogą być oczywiście zmuszeni do stawiennictwa przed sądem i mają możliwość
wyboru dowolnej instytucji mającej zająć się rozpatrzeniem ich roszczenia. W
wypadku, gdy sądy powoda i pozwanego wydadzą sprzeczne ze sobą wyroki, instytucje
te złożą sprawę do rozstrzygnięcia wspólnie wybranemu sądowi apelacyjnemu,
kończącemu tok instancyjny. W sytuacji, kiedy winny zarzucanego mu czynu odmówi
poddania się wymierzonej mu sankcji, Rothbard przewiduje powierzenie kompetencji
do wymierzania sprawiedliwości samym poszkodowanym, co w rzeczywistości będzie
marginalnym zjawiskiem, albo wynajętym do tego firmom ochroniarskim. Dodatkowo
system prywatnego sądownictwa wygeneruje powszechnie uznawany w społeczeństwie
anarchistycznym kodeks praw, bazujący przede wszystkim na niedopuszczalności
agresji skierowanej przeciwko osobom lub mieniu, określający uzasadnione tytuły
własności i oznaczający sprawiedliwą wysokość kary.371
System libertariański zapobiegałby także wojnom na wielką skalę. Obecnie
poszczególne jednostki bądź pewne ich grupy, utożsamiane są z narodem lub instytucją
państwową. Wynikiem tego jest eskalacja działań zbrojnych także na ludność cywilną i
ich majątek. Brak struktur państwowych i służącego im wojska, zastąpionych licznymi
firmami ochroniarskimi i ich funkcjonariuszami eliminować będą ryzyko wybuchu
konfliktów zbrojnych o masowym charakterze. Jeśli już będzie dochodziło do starć, to
na stosunkowo niewielkim obszarze między bezpośrednio zaangażowanymi w nie
osobami dostarczającymi usług policyjnych. Jeśli chodzi o agresję na społeczeństwo
libertariańskie, pochodzącą z zewnątrz, to państwo atakujące zmuszone będzie zmierzyć
się z kosztowną dla niego obroną partyzancką. Dodatkowo partyzanckie działania
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Ibidem, s. 283-298; patrz też M.N.Rothbard, Społeczność bez państwa oraz Ł.Machaj i M.Machaj,
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obronne

wsparte

będą

najprawdopodobniej

zaprzęgniętymi

na

ich

potrzebę

najnowszymi technologiami, używanymi przez prywatne firmy ochroniarskie.372
Prócz krytyki sprzecznych ze sobą zarzutów, jakie socjaliści stawiają kapitalizmowi
– raz, że prowadzi do ubóstwa i uniemożliwia wzrost gospodarczy, drugi raz, że jest
przyczyną rozwoju technologicznego wywołującego zanieczyszczenie środowiska i
nadmierną eksploatację zasobów naturalnych – przedstawia Rothbard libertariańską
wizję działań proekologicznych. Najlepszą ochronę zasobów widzi w prywatnej ich
własności. Szeroka eksploatacja jest, jego zdaniem, wynikiem zarządzania nimi przez
aparat państwowy, któremu nie zależy na ochronie ich wartości kapitałowej ze względu
na niemożliwość ekonomicznego rachunku zysków i strat. Jedynie prywatni właściciele
posługujący się mechanizmami rynkowymi są w stanie zapewnić im skuteczną ochronę.
Poprzez chęć czerpania dochodów z zasobów naturalnych przez jak najdłuższy czas,
będą oni zmniejszali wydobycie w okresie niskich cen wywołanych dużą ich podażą, by
zwiększyć je w czasie niedoboru i spowodowanej nim korzystnej sytuacji cenowej.
Ponadto w przypadku zasobów odnawialnych prywatna własność gwarantuje ich
racjonalną rekultywację. Również wyłącznie własność prywatna może położyć kres
zanieczyszczeniu

środowiska.

Prywatny

właściciel

zmotywowany

chęcią

jak

najwyższej wartości posiadanych przez siebie dóbr - jak rzeka, jezioro, las - czynić
będzie odpowiednio wysokie nakłady, by utrzymać je w jak najlepszym stanie. Możliwe
jest także sprywatyzowanie powietrza, poprzez odniesienie prawa własności do płuc
osób przebywających na danym terenie – wszelkie jego zatrucie różnego rodzaju
gazami bądź dymami rozpatrywane będzie jako naruszenie prawa do samoposiadania
ciała, do jakiego dochodzi w momencie wdychania zatrutego powietrza.373
Kończąc przedstawienie anarcho-kapitalistycznej wizji społeczeństwa należy
zwrócić uwagę na fakt, iż Rothbard nie gloryfikuje natury ludzkiej. Nie twierdzi on, iż
wprowadzenie rozwiązań libertariańskich rozwiąże wszystkie problemy, ani że
wyeliminuje ludzkie ułomne skłonności. Zniesienie państwa nie zaprowadzi raju na
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M.N.Rothbard, O nową wolność..., s. 302-306. Rothbard krytykuje także odejście od tzw. praw wojny
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daje możliwość do rozszerzania konfliktów zbrojnych. Ponadto za niedorzeczny uznaje zwrot „agresja”
stosowany w stosunku do państwa – ten bowiem może być rozpatrywany jedynie na poziomie
indywidualnym. – ibidem, s. 334-332. Jednocześnie Rothbard będąc zwolennikiem polityki
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swych posunięciach kierował się właściwie chęcią utrzymania bezpieczeństwa swoich granic (również w
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ziemi, ani nie wykreuje nowego typu człowieka pozbawionego wad. Uważa jedynie, że
taki system, wywodzący się z mechanizmów wolnorynkowych, będzie maksymalizował
okazje do zaistnienia pozytywnych aspektów ludzkiej natury, a zmniejszał
prawdopodobieństwo wystąpienia tego, co w niej złe.374
8. Podsumowanie
Mówiąc o anarcho-kapitalistycznej wizji państwa u Rothbada, można stwierdzić,
że... nie ma w niej miejsca na samo państwo. Nie jest ono przydatne w stanowieniu
prawa, to bowiem od wieków kształtowało się zwyczajowo albo w wyniku umów, oraz
odkrywane było na drodze zdroworozsądkowej dedukcji. Zawodzi także w kwestii
zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa – nieudolnie ochrania przed kradzieżą i
agresją, samemu przede wszystkim czyniąc z nich użytek i skierowując ich ostrze na
wolność, życie i własność jednostek. Państwo nie sprawdza się również na polu działań
gospodarczych – nie mogąc posługiwać się ekonomiczną kalkulacją zysków i strat,
marnotrawi środki poprzez błędną ich alokację, oraz ustanawia nieefektywne i drogie
monopole. Wszystkie więc sfery ludzkiej egzystencji postuluje Rothbard oddać
jednostkom i wolnorynkowym mechanizmom, które to o wiele skuteczniej i taniej będą
w stanie zaspokoić ludzkie potrzeby.375
Koncepcja ta atakowana jest z wielu stron. Konserwatyści zarzucają jej oderwanie
od treści historycznych i kulturowych, antyetatystyczną obsesję i lekceważenie
politycznej pragmatyki. Poprzez swoją apodyktyczność, schematyzm i oderwanie od
konkretów stać się może ona bardzo niebezpiecznym zarzewiem stworzenia utopii o
wiele gorszej od dotychczasowego systemu.376 Ponadto zarzuca się Rothbardowi, iż
starał się aksjomatowi o nieagresji i wywiedzionym z niego prawom do samoposiadania
i własności nadać charakter aprioryczny w oderwaniu od realiów, co stanowi mocne
nadużycie, ponieważ to empiria a nie logika rządzi relacjami społecznymi.377 Ideologia
Rothbarda jawić się ma obłudną, gdyż oparta jest ona na bezzasadnym systemie, nie
usankcjonowanym żadną racjonalną refleksją, prócz typowej dla utopisty wierzącego w
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Syntetycznie o koncepcji Rothbarda zobacz w Leksykon myślicieli pod red. E.Kundery i
M.Maciejewskiego, s. 281-283 i R.Tokarczyk, Współczesne..., s. 97-98.
376
R.Legutko, Dylematy..., s. 176-177.
377
Ibidem, s. 181-185.
375

148

doskonałość własnego dzieła, przesadnie upraszczającym rzeczywistość oraz na
samobójczych założeniach politycznych.378
Anarchiści zarzucają libertarianizmowi odejście od prawdziwie anarchistycznych
ideałów. Krytykują

jego pełne poparcie dla kapitalizmu przy jednoczesnym

zdecydowanym odrzuceniu socjalizmu, uświęcenie własności prywatnej, która w ich
mniemaniu jest równoznaczna z wyzyskiem, porzucenie tradycji egalitarystycznych.
Argumentują oni ponadto, że odwołanie się do kapitalizmu faktycznie w swym
działaniu akceptującego struktury władzy, stanowi zaprzeczenie indywidualizmu, jaki
ponoć zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w ideologii Rothbarda. Dodać należy, iż
środowisko anarchistyczne zarzuca wspierającej się na dedukcji myśli libertariańskiej
brak charakteru naukowego, gdyż nauka, w ich przekonaniu, bazuje na indukcji.379
Środowisko anarcho-kapitalistyczne skupione jest przede wszystkim wokół
licznych instytucji znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Od 1971 roku działa
Partia Libertariańska, której współzałożycielem był Murray Rothbard. Myśl
wolnościową propaguje także Cato Institute w San Francisco380. Zwolennicy
Austriackiej Szkoły Ekonomii, a zarówno uczniowie Misesa i Rothbarda, tacy jak HansHermann Hoppe381, Llewellyn Rockwell382 czy Jörg Guido Hülsmann383, swoim
instytucjonalnym przedstawicielstwem uczynili założony w 1982 roku w Auburn
Instytut Ludwiga von Misesa.384 Instytut ten współpracuje z licznymi amerykańskimi
uniwersytetami, jak w Auburn, Las Vegas i Newadzie, corocznie latem prowadzi tzw.
Uniwersytet Misesa, kształci tysiące ekonomistów. Wydaje również The Quarterly
Journal of Austrian Economics385 oraz Journal of Libertarian Studies386. Libertarianie
publikują także w The Free Market387, Inquiry, Reason i Libertarian Review.
W Polsce tradycję Austriackiej Szkoły Ekonomii, jej poglądy na władzę i
społeczeństwo, rozpowszechnia niezależny ośrodek badawczo-edukacyjny – Fundacja
Instytut Ludwiga von Misesa.388 Środowisko anarcho-kapitalistyczne reprezentowane
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jest przez osobę Jacka Sierpińskiego389, który wraz ze Stanisławem Górką w 1989 roku
założył

Stowarzyszenie

Inicjatyw

Wolnościowych

„An

Anarche”.390

Polscy

libertarianie głosząc swe poglądy dostosowane do krajowych realiów, w znakomitej
większości czerpią z myśli Rothbarda. Tak jak on uderzają w interwencjonizm i system
podatkowy, dezaprobują polskie ustawodawstwo karne, konstytucyjne i podatkowe,
postulują poddanie mechanizmom wolnorynkowym każdej dziedziny życia, a ponadto
krytykują dość powszechne w Polsce lewicowe, w tym anarchistyczne, organizacje
młodzieżowe. Pojawia się u nich pewien dysonans - nawołując bowiem do
powszechności własności prywatnej w każdej sferze życia, dopuszczają w nich
równoległe istnienie instytucji państwowych. Stwierdzić można, iż ich myśl i program
nie są tak dokładnie dopracowane, jak u amerykańskich przedstawicieli anarchokapitalizmu.391
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ZAKOŃCZENIE

Pracę niniejszą można by zakończyć słowami Murraya Rothbarda, jakie zawarł on
w swoim Manifeście libertariańskim: „(...) Libertarianizm ostatecznie zwycięży,
ponieważ tylko i wyłącznie on jest zgodny z naturą człowieka i świata. Tylko wolność
jest w stanie zapewnić człowiekowi dobrobyt, spełnienie i szczęście. Libertarianizm
zwycięży, ponieważ jest prawdziwy i proponuje właściwą strategię dla ludzkości, a
prawda w końcu zwycięży.”
Stwierdzenie to oddaje, moim zdaniem, istotę ludzkiej egzystencji. Wyłącznie
zapewnienie człowiekowi wolności umożliwi mu swobodny wybór najefektywniejszych
środków w dążeniu do zaspokojeniu jego potrzeb.
Już w starożytności myśl społeczna w postaci filozofii, odnoszącej się w ogólności
do ludzkiego bytu i każdego jego aspektu, dobitnie podkreślała pryncypialne znaczenie
wolności człowieka oraz jej nienaruszalność. Największe dla niej zagrożenie w postaci
państwa, od samego początku traktowane było, jako obca dobrowolnej kooperacji
instytucja, starająca się zaprzęgnąć człowieka w machinę kreującą bogactwo
nielicznych grup. Dlatego tak ważne stało się wzbudzanie wśród panujących
świadomości wyjątkowości i wielkiej wartości ludzkiego indywiduum. Stąd też podjęto
próby legitymizacji władzy i tworzonego przez nie prawa na polu norm moralnoetycznych, wyrażających się w tzw. prawach naturalnych lub boskich i wyznaczających
świętość, której panującemu nie wolno naruszyć – wolności, życia i własności.
Niezależnie od procesu, w wyniku którego powstało państwo – czy to poprzez podbój
lub samoistne wewnętrzne podporządkowanie sobie większości społeczeństwa przez
nieliczną grupę, czy za pośrednictwem umowy społecznej, będącej wynikiem
dobrowolnego układu między jednostkami – starano się jak najbardziej ograniczyć jego
wpływ na ludzkie życie. Koncepcja dobrowolnego kontraktu pomiędzy wszystkimi
członkami społeczeństwa i powołania do życia powściąganej z wielu stron instytucji
władzy, chronić miała ludzi przed ich wzajemną agresją oraz umożliwić pokojową
współpracę. Dawała ona także w ich ręce odpowiednie mechanizmy, mające
powstrzymywać państwo w sytuacji, kiedy to otwarcie lub w zawoalowany sposób
będzie ono czyniło zakusy na ich wolność. Ograniczenia te okazały się jednak
nieskuteczne – władza bowiem ma skłonność do nieustannej ekspansji i przekraczania
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swoich dotychczasowych granic, a ponadto jest w stanie przekuć hamujące je
rozwiązania na własną korzyść.
Nowożytna liberalna ekonomia polityczna, która przedmiotem swych rozważań
uczyniła produkcję, dystrybucję i konsumpcję dóbr, a więc ludzkie działanie polegające
na wykorzystaniu rzadkich zasobów do zaspokojenia potrzeb, stara się wykazać
konieczność eliminacji państwa z jak największej sfery gospodarczej. W świetle
przedstawianych przez nią argumentów sektor publiczny naznaczony jest immanentnie
skłonnością do błędnej alokacji kapitału, nieudolnością, nieefektywnością w
zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Dowodzi ona, iż tylko leseferyzm, czyli pozostawienie
swobody gospodarczej jednostkom, doprowadzi do globalnego wzrostu bogactwa i
przeniesie ludzkość na wyższe szczeble cywilizacji, a każda redystrybucja tylko temu
przeszkadza.
Ayn Rand prezentując swe poglądy na temat państwa, funkcji rządu, systemu
organizacji gospodarki oraz prawa, opiera się na przyrodzonych uprawnieniach
człowieka, wypływających z jego godności, dumy i samego faktu istnienia – a przede
wszystkim na wolności. Z niej to oraz z obiektywnych zasad kierujących ludzkim
postępowaniem – zasad, których źródłem jest rozum, wynikać mają zadania instytucji
państwa. Sposób jego wyłonienia nie jest istotny – najważniejszym aspektem jest to, by
był skuteczny, a więc by spełniał on dobrowolnie określone przez obywateli zadania,
jakim winien służyć. Wymagania te realizuje, wg Rand, wyłącznie koncepcja państwa
oparta na czystym leseferystycznym kapitalizmie.
Robert Nozick z kolei opowiada się za państwem minimum, będącym złem
koniecznym. Jego istnienie musi być utrzymane w najbardziej ograniczonym zakresie,
zapewniającym wyłącznie dotrzymywanie kontraktów umownych, ochronę przed
oszustwami, przemocą i kradzieżą, możliwość dochodzenia odszkodowań za
wyrządzone w przeszłości niesprawiedliwości. Źródło owych funkcji upatruje w
zasadzie samoposiadania, piętnującej i czyniącej bezprawnymi jakiekolwiek działania,
ingerujące w wolność i życie jednostek. Państwo to dobrowolne stowarzyszenie
ochronne jednostek przebywających na danym terytorium, które uzyskało monopol na
stosowanie przymusu w wyniku wolnorynkowej rywalizacji konkurencyjnych agencji
ochrony. To jedyna instytucja uzyskująca moralną legitymację. Nie wolno jej za
pomocą siły prowadzić zadań redestrybucyjnych lub paternalistycznych. Istnienie
państwa jest uzasadnione tylko wtedy, gdy można udowodnić, iż stoi ono na straży
uprawnień indywiduów. Respektować ma ono prawa jednostek, pozwalać im na
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swobodną realizację ich potrzeb, celów i koncepcji życia, w pojedynkę lub przy
dobrowolnym współudziale innych, obdarzonych godnością ludzi.
Instytucje państwowe w oczach Murraya Rothbarda urastają do rangi zła, które nie
znajduje jakiegokolwiek usprawiedliwienia, czy to na polu etyki, czy ekonomii. Jako że
produkcja zawsze poprzedza kradzież, to rynek ma pierwszeństwo przed państwem.
Instytucje władzy powstały w wyniku podboju i wyzysku albo wykształcenia się elit w
danym społeczeństwie, także praktykujących proceder grabieży. Państwo bazuje więc
na rządach oligarchicznych, na sprawowaniu władzy przez despotyczną elitę, której
udało się przejąć kontrolę nad machiną zorganizowanego rabunku. Nie jest potrzebne w
stanowieniu prawa, gdyż to od wieków kształtowało się zwyczajowo albo w wyniku
umów, oraz odkrywane było na drodze zdroworozsądkowej dedukcji. Nie zapewnia
również powszechnego bezpieczeństwa - nieudolnie ochrania przed kradzieżą i agresją,
samemu przede wszystkim czyniąc z nich użytek i skierowując ich ostrze przeciwko
wolności, życiu i własności jednostek. Jego działania na polu gospodarczym
naznaczone są niekończącą się serią porażek - nie robiąc użytku z ekonomicznej
kalkulacji zysków i strat, marnotrawi środki poprzez błędną ich alokację, oraz
ustanawia nieefektywne i drogie monopole. To wszystko sprawia, że każdą sferę
ludzkiej egzystencji postuluje Rothbard oddać jednostkom i wolnorynkowym
mechanizmom, które to o wiele skuteczniej i taniej będą w stanie zaspokoić ludzkie
potrzeby.
Niezależnie od przedstawionych tu poglądów, przyznać należy, że liberalizm i
zbudowany na jego pryncypiach kapitalizm, przyczyniły się do powszechnego wzrostu
bogactwa i niewyobrażalnego skoku cywilizacyjnego. Odchodząc od feudalnego
systemu produkcji, nie będącego w stanie zapewnić środków utrzymania dużej części
ludności, oraz obalając model społeczeństwa opartego na kryteriach urodzenia,
stworzyły jednostce możliwość poprawy swego statusu dzięki jej samodzielnemu
wysiłkowi i podejmowanym ku temu działaniom. Z pełną świadomością stwierdzić
można, iż systemy te, oparte na triadzie „wolność, życie, własność” zapoczątkowały
innowacyjny postęp i pchnęły cywilizację ogromnie do przodu. Zmniejszyły
śmiertelność noworodków, wydłużyły długość przeciętnej średniej życia oraz
zaowocowały pomnożeniem liczby ludności. To w ich efekcie szary człowiek mógł
zacząć cieszyć się udogodnieniami, o których ludzie we wcześniejszych wiekach nie
byli w stanie marzyć. To one także przeniosły ekonomiczną dominację z posiadaczy
ziemskich na całe społeczeństwo.
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W świetle powyższych osiągnięć socjalizm, jak i przeróżne jego odmiany uznać
można za cywilizacyjny regres. Centralne planowanie oraz brak własności prywatnej,
zamiast powszechnej szczęśliwości, doprowadziły do biedy na masową skalę.
Chwalebne hasła równości okazały się w rzeczywistości zawoalowaną przykrywką
totalitaryzmu pod postacią wszelkiej maści dyktatur, pozbawiających jednostkę nie
tylko środków materialnych do życia, ale także jakichkolwiek praw i wolności,
odzierając tym samym człowieka z przyrodzonej mu godności. Rzekomo odrzucające
degeneracje myśli socjalistycznej tzw. państwo opiekuńcze, mające uosabiać plusy
zarówno idei socjalnych jak i kapitalizmu, okazuje się mrzonką. Podejmowane przez
nie w imię sprawiedliwości społecznej działania redystrybucyjne, doprowadzają do
efektów przeciwnych zamierzeniom. Ekspansja instytucji państwowych, paternalizm i
zakłócanie mechanizmów rynkowych owocują marnotrawstwem, dużymi obciążeniami
podatkowymi, społecznymi konfliktami, a także pozbawiają ludzi przedsiębiorczości,
zaradności, zabijają chęć do podejmowania jakiejkolwiek inicjatywy oraz propagują
styl życia na koszt innych.
Jedynym dostępnym środkiem zaradczym wydaje się stworzenie systemu opartego
na triadzie prawa do samoposiadania, własności i swobody umów. Faktem jest, że im
mniej państwa, tym więcej dobrowolnej kooperacji. Zwiększenie zakresu wolności jest
równoznaczne ze wzrostem dobrobytu. Pojawia się więc pytanie, jak mało powinno być
tego państwa. Na uwagę zasługuje na pewno koncepcja rządu minimalnego,
ograniczającego swe zadania wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa przed agresją
na życie i własność. Ale z drugiej strony, skoro dobrowolne ludzkie działania są o wiele
skuteczniejsze, niż te w wykonaniu aparatu władzy, być może system anarchokapitalistyczny okaże się doskonalszą formą organizacji życia społecznego.
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