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Wykaz używanych skrótów
AASS

Amerykańskie Towarzystwo Antyniewolnicze (ang. American AntiSlavery Society)

ALF

Stowarzyszenie Feministek Libertarian (ang. Association of Libertarian
Feminists)

APP

Amerykańska Partia Podatników

ASE

Austriacka Szkoła Ekonomii

FEE

Fundacja Edukacji Ekonomicznej (ang. Foundation for Economic
Education)

FSP

Free State Project

GOP

jedna z nazw Partii Republikańskiej (ang. Grand Old Party)

IM

Instytut Misesa

IRS

Agencja zajmująca się ściąganiem podatków w USA (ang. Internal
Revenue Service)

LVT

podatek od wartości ziemi (ang. Land Value Tax)

NAFTA

Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (ang. North American
Free Trade Agreement)

NH

New Hampshire

PK

Partia Konstytucyjna

PKB

Produkt krajowy brutto

PL

Partia Libertariańska

PNA

Partia Niepodległości Alaski

RRR

Rothbard-Rockwell Report

SDI

Strategiczny System Obrony (ang. Strategic Defense System)

THF

The Heritage Foundation

TNYT

The New York Times

TWSJ

The Wall Street Journal

USA

Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States of America)

VAT

podatek od wartości dodanej (ang. Value Added Tax)

VIP

Bardzo Natchniony Jeżozwierz (ang. Very Inspired Porcupine)
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Wstęp
Doktryny polityczne mogą być uważane przez wielu naukowców za dziedzinę
mało interesującą i niewiele wnoszącą nowego w rozwój nauk humanistycznych.
Rzeczywiście w dużej mierze wydawać by się mogło, że świat w pewnym stopniu
zatrzymał się w sporze opartym na osi lewica-prawica, trwającym od rewolucji
francuskiej. Poglądy lewicowe, z założenia bardziej „rewolucjonistyczne” i „postępowe”,
ścierały się z prawicowym konserwatyzmem, bastionem ancient régime. Na przestrzeni
wieków ta bipolarność ewoluowała, a w centrum ideologicznego sporu znajdowały się
inne kwestie, takie jak demokratyzm, rola państwa w zapewnieniu opieki społecznej, czy
nowe problemy natury moralnej i etycznej związane z seksualnością czy religią. Poniekąd
osobno, w centrum, wykształciły się poglądy liberalne, które łączyły postępowość
w dziedzinie wolności jednostki, przy jednoczesnym konserwatywnym nastawieniu
w stosunku do gospodarki i sprzeciwie wobec kolektywizmu. Te trzy główne stanowiska
polityczne: lewica, konserwatyzm i liberalizm, wyznaczają pewną podstawę
światopoglądową

dla

każdego

obywatela

żyjącego

w

wolnym

państwie

demokratycznym.
Autor pracy zdecydował się podjąć temat stosunkowo młodej ideologii
libertariańskiej, która wydaje się stopniowo zdobywać coraz większe poparcie wśród
młodej części społeczeństw cywilizacji zachodniej. Libertarianizm cechuje przede
wszystkim usytuowanie wolności jako najważniejszej wartości w życiu każdego
człowieka. Jego zwolennicy twierdzą, że obecne rządy rozrosły się do stanowczo zbyt
dużych rozmiarów i posiadają zbyt wielkie kompetencje, które naruszają tę wolność,
a decydenci należący do trzech głównych stanowisk politycznych nie są zainteresowani
w rozwiązaniu tego problemu. Libertarianizm zdecydowanie można zaliczyć do swego
rodzaju „ruchu oporu” przeciwko systemowi. Ideologia ta nie należy do popularnych. Jej
przeciwnicy punktują przede wszystkim jej brutalność, brak solidaryzmu społecznego
i niehumanitarność. Często można usłyszeć zarzuty, że jest ona powrotem do prawa
dżungli, a jej założenia są całkowicie utopijne i nierealistyczne. Jej zwolennicy wskazują,
że koncepcje libertarianizmu są sprawiedliwym systemem społeczno-prawnym,
w którym jednostki pracujące najciężej, mogą cieszyć się największymi zarobkami. Ich
dorobek nie jest nałożony „karą” w postaci podatku dochodowego (często
progresywnego), który promuje raczej lenistwo i próby wyłudzania pieniędzy z systemu
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opieki społecznej. Libertarianizm traktuje też ludzi jako jednostki rozumne i ponoszące
konsekwencje swoich czynów. Wśród sztandarowych postulatów przedstawicieli tej
ideologii znajdują się m.in. kwestie obniżenia lub całkowitego zniesienia podatków,
legalizacji narkotyków i prostytucji, zmniejszenia rozmiarów rządu oraz biurokracji,
a także całkowita wolność wymiany dóbr i usług.
Tradycje libertariańskie wywodzą się przede wszystkim z nurtu liberalizmu
europejskiego oraz anarchizmu indywidualistycznego, którego ważni przedstawiciele
głosili swoje poglądy w Stanach Zjednoczonych w XIX w. Stany, jako kraj imigrantów,
oddalony od Europy o tysiące mil morskich, mógł od samego początku swojego istnienia
stworzyć podwaliny pod całkowicie nowy ustrój prawny. Bardzo liberalne nastroje
ówcześnie żyjących myślicieli i działaczy politycznych pozwoliły na napisanie jednego
z najważniejszych dokumentów na świecie – konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Z biegiem czasu wprowadzano do niej kolejne poprawki, a ustawodawstwo tworzone
przez parlament amerykański wyewoluowało to państwo do stanu, w którym jest obecnie
– demokracji prezydenckiej z dwoma silnymi partiami w parlamencie.
Autor

pracy

postanowił

zgłębić

zagadnienie

amerykańskiego

ruchu

libertariańskiego z dwóch głównych powodów, które zostały pośrednio wskazane
powyżej. Przede wszystkim libertarianizm jest wciąż niszową ideologią, która bardzo
szybko zdobywa zwolenników zwłaszcza wśród młodego pokolenia wielu narodów
Europy oraz Amerykanów. Po drugie USA jest kolebką tego ruchu i miejscem, w którym
żyli jego najważniejsi przedstawiciele XX oraz XXI w. W ciągu niecałych 250 latach
państwowości Stanów Zjednoczonych ruch wolnościowy był wciąż obecny i podlegał
nieustannej ewolucji. Możliwość napisania swoistej monografii dotyczącej jego historii
w połączeniu z szansą przybliżenia jego obecnego funkcjonowania odbiorcom w Polsce
stanowiły dla autora bardzo ważny powód, dla którego zdecydował się na napisanie
pracy. Zasadniczą tezą pracy jest odpowiedź na pytanie, czy wzrastające znaczenie
współczesnego ruchu libertariańskiego w Stanach Zjednoczonych ma szansę na
wpłynięcie na tamtejszą scenę polityczną.
Ramy czasowe niniejszej pracy obejmują cały okres państwowości Stanów
Zjednoczonych. Autor wychodzi od sytuacji kolonii brytyjskich na kontynencie
amerykańskim, czyli od drugiej połowy XVIII w. – okresu bezpośrednio poprzedzającego
walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych z Imperium Brytyjskim – a kończy na roku
2014.
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Z racji specyfiki tematu oraz materiałów źródłowych, jako metodę badawczą
autor zdecydował się na wykorzystanie w swojej pracy metody analitycznoporównawczej. Pierwotne źródła literackie wykorzystane w pracy można podzielić na
dwie kategorie. Pierwsza z nich to w większości dostępne w języku angielskim i często
zeskanowane publikacje XIX wiecznych anarchistów indywidualistycznych. Takimi
pozycjami, bardzo ważnymi z punktu widzenia tej mało popularnej grupy ideologów, są
na przykład książki Warrena (Equitable Commerce, True Civilization), Tuckera (Instead
Of A Book, By A Man Too Busy To Write One), Thoreau (On the Duty of Civil
Disobedience) czy Spoonera (No Treason, Konstytucja bez autorytetu). To właśnie na
dzieła tych autorów powołują się libertarianie i anarchokapitaliści wskazując na rodowód
swoich poglądów, oparty na zasadzie indywidualizmu i wolności jednostek
w społeczeństwie. Pozycje te zdecydowanie nie należą do najpopularniejszych, przez co
są trudno dostępne nawet w Stanach Zjednoczonych. W Polsce są właściwie nieznane
szerszej publiczności, zwłaszcza, że poza Spoonerem wiele z nich nie jest nawet
przetłumaczonych.
Drugą kategorią są książki napisane w XX w. przez ekonomistów Austriackiej
Szkoły Ekonomii – Ludwiga von Misesa, Friedricha A. von Hayeka oraz Murraya N.
Rothbarda. To zwłaszcza dwaj pierwsi autorzy spopularyzowali i na stałe wpisali do
współczesnego ruchu libertariańskiego tę doktrynę ekonomiczną, opartą na dobrowolnej
wymianie międzyludzkiej i wolnym rynku. Najważniejszym dziełem Ludwiga von
Misesa było jego opus magnum pt.: Ludzkie działanie, w którym uchwycił wszystkie
najważniejsze aspekty funkcjonowania gospodarki z perspektywy Austriackiej Szkoły
Ekonomii. Książka ta stała się kompendium wiedzy na temat działalności człowieka. To
właśnie Mises spopularyzował prakseologię, czyli naukę o ludzkim działaniu. Za bardzo
ważny wkład naukowy Friedricha von Hayeka należy uznać jego badania na temat cykli
koniunkturalnych, za które otrzymał Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla
w dziedzinie ekonomii. Wiele jego książek, takich jak Droga do zniewolenia czy
Konstytucja Wolności wpłynęło pozytywnie na rozwój ruchów wolnościowych na
świecie. Murray Rothbard natomiast w swojej książce pt.: Manifest libertariański
podsumował oraz rozszerzył tę ideologię o wątki anarchokapitalistyczne. Ten skrajny
odłam libertarianizmu stał się przyczynkiem do debaty na temat potrzeby istnienia
państwa, które anarchokapitaliści uznają za zbędne, a nawet niebezpieczne. Co więcej,
bardzo ważnym i mało popularnym źródłem związanym z poglądami Rothbarda jest
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czasopismo pt.: „Rothbard-Rockwell Report”, czyli miesięcznik, w którym swoje racje
przedstawiali właśnie Rothbard oraz jego uczeń Llewellyn Rockwell, a także ich
zwolennicy. To źródło ukazywało nowe oblicze Rothbarda, czyli ewolucję jego poglądów
anarchokapitalistycznych w paleolibertariańskie. Na uwagę zasługuje także książka
Roberta Nozicka pt.: Anarchia, państwo, utopia, dzięki której pojęcie libertarianizmu na
stałe wpisało się w środowisko akademickie oraz opinii publicznej.
Pomimo tak dużej ilości źródeł dostępnych przede wszystkim w języku
angielskim, autor chce podkreślić ogromną wagę literatury polskiej w dziedzinie teorii
libertarianizmu. Na wyróżnienie zasługują przede wszystkim książki dr hab. Dariusza
Jurusia pt.: W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu, dr Doroty Sepczyńskiej pt.:
Libertarianizm. Mało znane dzieje pojęcia zakończone próbą definicji oraz dr Magdaleny
Modrzejewskiej pt.: Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej
amerykańskiej myśli politycznej. Każda z tych pozycji w kompleksowy sposób
dokonywała systematyzacji pojęcia libertarianizm oraz jej rysu historycznego, choć
z różnych perspektyw. Juruś dokonał tego najbardziej szczegółowo, skupiając się przede
wszystkim na wąskim znaczeniu ideologii libertariańskiej, opartej na kwestii własności.
Sepczyńska przeprowadziła dogłębną analizę najważniejszych nurtów libertarianizmu,
zarówno tego prawicowego, jak i lewicowego. Modrzejewska zaś skupiła się na ciągu
przyczynowo-skutkowym możliwym do zaobserwowania w amerykańskiej historii,
dzięki któremu można mówić o pewnej ciągłości ideologii wolnościowej w tym państwie.
Autor nie może nie docenić także licznych źródeł internetowych stanowiących
zdecydowaną ich większość w rozdziałach dotyczących funkcjonowania ruchu
libertariańskiego w czasach najnowszych, tj. w XXI w. Z racji aktualności bieżących
wydarzeń brak jest w stosunku do nich wystarczającej bazy literatury, co zmusza do
sięgania po źródła znajdujące się w Internecie. Ważne z punktu widzenia niniejszej pracy
były oficjalne strony partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów libertariańskich, które dostarczały niezbędnych informacji dla lepszego
zapoznania się z ideą ich działalności.
Praca jest w zamyśle konstrukcją problemowo-chronologiczną, podzieloną na
pięć uzupełniających się rozdziałów, które połączone w całość przedstawiają zarówno
historię całego ruchu libertariańskiego w Stanach Zjednoczonych, jak i jego obecne
funkcjonowanie w polityce, społeczeństwie i mediach.
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Rozdział pierwszy jest historycznym przedstawieniem rozwoju libertarianizmu
w USA. Jego ramy czasowe opierają się na powstaniu tego państwa, czyli okresie
poprzedzającym wojnę siedmioletnią w drugiej połowie XVIII w., a kończą na latach 60.
XX w. czyli okresie, w którym Austriacka Szkoła Ekonomii zakorzeniła się na
kontynencie amerykańskim. W trakcie tych dwóch stuleci libertarianizm uzyskał
właściwie wszystkie niezbędne elementy ideologiczne, zarówno w sferze społeczeństwa
i stosunków międzyludzkich, jak też ekonomii. Autor przedstawia w tym rozdziale m.in.
wagę konstytucji Stanów Zjednoczonych i jej cechy charakterystyczne, stosunek
anarchoindywidualistów wobec tej ustawy zasadniczej oraz samego państwa, ewolucję
poglądów anarchizmu indywidualnego, kwestię nieposłuszeństwa obywatelskiego oraz
darwinizmu społecznego.
W rozdziale drugim autor przedstawił najważniejsze odłamy libertarianizmu,
będące kwintesencją poglądów wybitnych jednostek o poglądach wolnościowych:
Roberta Nozicka, Ayn Rand i Murraya N. Rothbarda. Każde z nich wprowadziło do
wspólnego nurtu libertarianizmu zasadnicze kwestie, które, choć różniące się od siebie,
stworzyły z tej ideologii szeroki wachlarz poglądów o wspólnym mianowniku wolności
personalnej i gospodarczej. Dzięki tym myślicielom teoria polityczna i filozofia
wzbogaciły się m.in. o minarchizm, randyzm i anarchokapitalizm. W rozdziale drugim
autor przedstawił również ewolucję poglądów Rothbarda w stronę paleolibertarianizmu,
a także inne, mniej znane rodzaje libertarianizmu. Pod względem chronologicznym ta
część pracy obejmuje okres drugiej połowy XX w., na którą przypada twórczość Rand,
Nozicka i Rothbarda oraz początek XXI w., w którym to wykształciły się nowe odłamy
omawianej ideologii.
Rozdział trzeci zawiera charakterystykę systemu politycznego Stanów
Zjednoczonych. Demokracja ta podzielona jest pomiędzy dwie główne partie:
Demokratów oraz Republikanów i z racji charakterystycznego systemu wyborczego
cechuje ją silna bipolarność. Mimo tego stanu rzeczy szereg tzw. „partii trzecich”
funkcjonuje w USA jako alternatywa dla Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej.
Największą z partii trzecich jest Partia Libertariańska, która realizuje postulaty osób
o skrajnych poglądach wolnościowych. Oprócz tego ugrupowania, autor charakteryzuje
także Partię Konstytucyjną, Partię Niepodległości Alaski oraz ruch społeczny Tea Party,
który powstał na bazie niezadowolenia po wybuchu kryzysu finansowego z roku 2008.
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W rozdziale czwartym autor zawarł charakterystykę ruchu libertariańskiego
ukazanego ze strony amerykańskiego społeczeństwa. Główną osią rozważań były
organizacje pozarządowe założone w celu edukacji ludzi i dostarczaniu im badań,
wniosków i analiz sporządzonych przez ekspertów należących do tych instytucji.
Wyeksponowanymi przez autora organizacjami pozarządowymi zostały przede
wszystkim think tanki, czyli „zbiorniki myśli”: Instytut Misesa, Instytut Katona oraz
Foundation of Economic Education. Ponadto poruszony został temat ważnego projektu
libertariańskiego Free State Project, którego zamysłem jest namówienie do przesiedlenia
się 20 tys. obywateli USA do stanu New Hampshire, gdzie jako zwarta i dość liczna
społeczność mogliby silniej wpływać na ustawodawstwo stanowe, by w ten sposób
realizować stworzenie systemu społeczno-prawnego najbliższego idei libertariańskiej.
Rozdział piąty jest próbą przedstawienia odbioru ruchu libertariańskiego
w mediach amerykańskich. Autor postanowił przeanalizować popularność i wsparcie idei
libertariańskich wśród użytkowników mediów społecznościowych – Facebook, Twitter,
YouTube – poprzez porównanie ilościowe osób śledzących profile polityków, partii
politycznych oraz think tanków. Oprócz tych portali autor prześledził także ilość
artykułów pojawiających się na stronach internetowych największych tytułów prasowych
w USA oraz najważniejszych serwisów informacyjnych w tym kraju, a także wydźwięk,
który im towarzyszył.
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Rozdział I
Początki myśli wolnościowej
1. Ideologiczne podstawy prawa w stanach Unii
Stany Zjednoczone Ameryki nie mogą być zaliczone do grona państw o długiej
historii sięgającej, jak w przypadku większości krajów europejskich, starożytności czy
chociażby średniowiecza. Kraj ten, jako zorganizowana prawnie struktura, powstał
dopiero w 1776 roku wraz z podpisaniem Deklaracji Niepodległości. Został uformowany
z Trzynastu Kolonii, które posiadała Wielka Brytania na kontynencie Ameryki Północnej.
Jego mieszkańcami byli przede wszystkim emigranci angielscy, szukający dla siebie
miejsca w Nowym Świecie. Jedną z głównych przyczyn walki Amerykanów
o niepodległość było zwycięstwo Wielkiej Brytanii i jej sojuszników w wojnie
siedmioletniej, dzięki której Wielka Brytania mogła sprawować hegemonię na morzach
i oceanach świata przez kolejne 150 lat1. W konflikcie tym po stronie Brytyjczyków były
Prusy, Hanower, i kolonie brytyjskie, a później także Portugalia. Przeciwnikami byli
natomiast Francja, Austria, Rosja, Szwecja i Saksonia, a potem Holandia i Hiszpania.
Z racji posiadania przez Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię i Holandię zamorskich
kolonii, wojna toczyła się również na kontynencie amerykańskim oraz w Indiach.
W Ameryce wojnę siedmioletnią, trwającą w latach 1756-1763, nazywano wojną
z Francuzami i Indianami, jako że to z nimi koloniści brytyjscy musieli przede wszystkim
walczyć o nowe tereny położone na zachód od obecnego wybrzeża USA i w okolicy
Wielkich Jezior. Dla Francuzów Nowy Świat był przede wszystkim miejscem
zdobywania futer i skór, które następnie były sprzedawane w Europie. Wielkiej Brytanii
zależało natomiast na nieskrępowanym handlu ze swoimi koloniami na wschodnim
wybrzeżu Ameryki, a kwestia dalszego zasiedlania terenów na tym kontynencie nie była
dla rządu w Europie ważna. Gdy zawarto w 1763 r. pokój w Paryżu, na mocy którego
Francja odstąpiła Wielkiej Brytanii swoje tereny w Ameryce Północnej, parlament
brytyjski uchwalił, że terytoria na zachód od Appalachów i Alleghenów, które
w rozumieniu kolonistów były właśnie ziemiami, o które walczyli, miały pozostać przez

1

P. Zaremba, Historia Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1992, s. 10.
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nich niezasiedlane. Niepodległość była więc poniekąd koniecznością odseparowania się
od niekorzystnych praw i zasad narzucanych z dalekiego Londynu2.
Zaznaczyć trzeba, że pomimo głównie anglosaskiego pochodzenia emigrantów,
ich społeczność była dość zróżnicowana. Anglicy różnili się od Szkotów, a Brytyjczycy
jeszcze bardziej od Niemców, Szwedów czy Polaków. Katolicy prowadzili inny tryb
życia niż protestanci, a purytanie odmienny od luteranów. Inaczej zachowywali się
emigranci dobrowolni od tych, którzy uciekali jako przestępcy. Różnice w stylu życia
widoczne również były w koloniach północnych, takich jak New Hampshire czy
Delaware, od tych na południu, na przykład Georgii. Inaczej też myślano w koloniach
nieposiadających swoich kresów (otoczonych innymi koloniami), a tymi, które musiały
zmagać się z ludnością rdzenną3. Z biegiem czasu zaczęto uświadamiać sobie bliskość
sytuacji, w której znaleźli się wszyscy koloniści, a także potrzebę stworzenia swego
rodzaju federacji w celu obrony swoich interesów.
Benjamin Franklin był jedną z pierwszych i najważniejszych osobistości tego
okresu,

która

widziała

potrzebę

stworzenia

stałego,

międzykontynentalnego

porozumienia. Kongres, który zebrał się w Albany w 1754 r. miał za zadanie stworzyć
podstawy pod ten twór. Projekt nie spotkał się z akceptacją po żadnej ze stron Atlantyku.
Franklin nie poddał się jednak, gdyż jego wizja była czymś więcej niż tylko próbą
wzmocnienia politycznego kolonii. Starał się on, aby zamiast „Wirginijczyków” czy
„Nowojorczan” w umysłach wszystkich mieszkańców kolonii zajął miejsce
„Amerykanin”, choć jeszcze nie w sensie obywatela nowego państwa. Franklin był
przeciwko prowincjonalizmowi, a nie Wielkiej Brytanii4. Obok tego działacza,
wynalazcy i myśliciela, w tamtym okresie aktywnych było wielu innych znanych ludzi,
np. John i Samuel Adamsowie, James Madison, Thomas Jefferson, czy Jerzy Washington.
Żyli wtedy intelektualiści, których zainteresowania zwracały się w kierunku
wynalazczości, natury ludzkiej, filozofii, a także ciężkiej pracy w niesprzyjającym
środowisku. Działały już najważniejsze uniwersytety, takie jak: Yale, Harvard czy King’s
Collage. Na angielski przekładano myśli francuskich filozofów, a gazety stały się
ważnym środkiem wymiany myśli.
W takich okolicznościach, gdy władza w Wielkiej Brytanii stała się mocno
niepopularna z powodu praw tam stanowionych, a na handel z Indianami potrzebne były
2

Ibidem, s. 11-16.
Ibidem, s. 16-20.
4
Ibidem, s. 31-36.
3
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królewskie licencje, w momencie kiedy podatki uchwalane były nie w Ameryce,
a w Wielkiej Brytanii, a ludzie zaczęli powoływać się na swoje prawa naturalne,
w świadomości ludności zamieszkującej kolonie brytyjskie w Nowym Świecie zaszły
zmiany, które nieodwracalnie zmieniły historię. Społeczeństwo amerykańskie,
zainspirowane filozofią oświeceniową i liberalną myślą dotyczącą ich praw i władzy,
a także widzące coraz większą potrzebę we wspólnym sprzeciwieniu się władzom na
Wyspach, rozpoczęło bojkot brytyjskich towarów5. Dochodziło również do spięć między
wojskiem a obywatelami6. Konsekwencją tych czynników było zwołanie 5 września 1774
r. przez stan Massachusetts Kongresu Kontynentalnego, podczas którego ustalono
wspólną politykę wobec Wielkiej Brytanii7. Niewiele ponad pół roku później, 19 kwietnia
1775 r., wybuchła wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a 4 lipca 1776 r.
uchwalono Deklarację Niepodległości.
Ogromny wpływ na treść Deklaracji (a także na inne późniejsze akty prawne,
zwłaszcza konstytucje) miała filozofia i dzieła Johna Locke’a, który opierał się na
empirycznym racjonalizmie i utylitaryzmie8. W 1689 r. stworzył swoje najważniejsze
dzieło – pierwszą w pełni usystematyzowaną liberalną doktrynę polityczną Two Treatises
of Government (Dwa traktaty o rządzie)9. Jako podstawy swoich założeń Locke przyjął
rozwinięte idee prawa i przedpaństwowego stanu natury. W jego rozumieniu,
charakteryzował się on pokojem, pomyślnością, wolnością i równością. Było to możliwe,
gdyż w rozumie niezdemoralizowanego człowieka panowało prawo natury, czyli pewne
niezbywalne prawa podmiotowe, oparte na prawie do „(…)zachowania swej własności,
czyli swego życia, wolności i mienia przeciwko krzywdom i napaściom innego
człowieka”10. Prawo to stało się później podstawą ustroju liberalnej demokracji
konstytucyjnej, opartej na kolejnym fundamencie myśli Locke’a – umowie społecznej.
Zgodnie z nią, dobrzy z natury ludzie, aby zachować swoje naturalne uprawnienia,
Wyrazem bojkotu towarów jest słynna „Herbatka Bostońska”, czyli The Boston Tea Party. Wydarzenie
to miało miejsce w 1773 roku, gdy z powodu nadmiernej podaży herbaty i polityki dumpingowej
Kompanii Wschodnioindyjskiej w koloniach brytyjskich, wyrzucono do oceanu cały zapas herbaty
jednego ze statków Wielkiej Brytanii, P. Zaremba, op.cit., s. 40.
6
Jednym z większych była tzw. „masakra bostońska”, w której zginęło pięciu kolonistów, a kilkunastu
zostało rannych. Do wydarzenia doszło poprzez sprowokowanie żołnierzy brytyjskich przez obrzucenie
ich śnieżkami ze strony mieszkańców Bostonu, F. Escher Jr., op.cit., s. 34.
7
Przede wszystkim domagano się przywrócenia swobód koloniom, uchwalono oficjalny bojkot
brytyjskich towarów oraz deklarację wyszczególniającą podstawę moralną i prawną wystąpienia przeciw
parlamentowi brytyjskiemu, P. Zaremba, op.cit., s. 43.
8
R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Warszawa 2008, s. 74-75.
9
Doktryny Polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka, W. Kozub-Ciembroniewicz Kraków 2000, s.
13-14.
10
R. Tokarczyk, Filozofia prawa w perspektywie prawa natury, Białystok 1996, s. 93-95.
5
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zawarli umowę społeczną, kreującą społeczeństwo i państwo, przy bardzo ważnym
założeniu – prymacie jednostki ludzkiej w jej relacjach z władzą państwową11.
W odróżnieniu od wizji swojego rodaka – Thomasa Hobbesa, który był zwolennikiem
absolutyzmu – Locke za podstawę władzy uważał dobrowolne przyzwolenie ludzi do
bycia rządzonymi, którzy w przypadku ich ciemiężenia, mają naturalne prawo do
powstania przeciwko rządzącym. Do opisania tej formy rządu Locke w swoich tekstach
posłużył się łacińskim słowem civitas i jego angielskim odpowiednikiem commonwealth,
czyli „wspólnota”12.
Ważną kwestią dla tego myśliciela była własność prywatna, czyli rezultat
pracowitości ludzi, źródło dobrobytu społecznego. Z prac Locke’a wynikają również inne
podstawy liberalizmu: indywidualistyczna koncepcja społeczeństwa i postulat
ograniczonej roli rządu. Zadaniem tego ostatniego powinna być ochrona bezpieczeństwa
osobistego obywateli oraz ich mienia, co mocno podkreślało wagę prywatnej własności
obywateli13. Filozofia Johna Locke’a była bardzo inspirująca dla innych myślicieli,
również tych współczesnych, co najlepiej potwierdza fakt, że Murray N. Rothbard zalicza
go w poczet libertarian, nie szczędząc mu przy tym słów pochwały14.
W dniu 12 czerwca 1776 r., w stanie Wirginia uchwalono dokument, będący
podstawą podpisanej niespełna miesiąc później Deklaracji Niepodległości – Deklarację
Praw Wirginii – na którą bardzo chętnie powołują się libertarianie15. Została ona „(…)
przyjęta przez przedstawicieli szlachetnego ludu Wirginii zebranych na pełnym i wolnym
zgromadzeniu, określająca prawa dotyczące ich samych oraz potomności, a stanowiące
podstawę i fundament rządów”16. W jej szesnastu artykułach widać wpływy
Locke’owskiej filozofii – koncepcji praw naturalnych czy umowy społecznej. W artykule
pierwszym mowa jest o posiadaniu przez ludzi „przyrodzonych praw”, obejmujących
„(…) prawo do życia i wolności osobistej, do środków zdobywania i posiadania
własności oraz do dążenia i osiągania szczęścia i bezpieczeństwa”, których nie wolno
odbierać przyszłym pokoleniom „na podstawie jakiejkolwiek konwencji”17.
R. Tokarczyk, Współczesne…, s. 74-75.
W. Kwaśnicki, Historia myśli liberalnej, Warszawa 2000, s. 49-51.
13
Ibidem.
14
D. Juruś, W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu, Kraków 2012, s. 193-194.
15
Deklaracja Praw Wirginii, obok innych pism okresu amerykańskiej rewolucji, stała się przedmiotem
swoistej „gloryfikacji” i narodowego mitu. Zob. M. Modrzejewska, Libertariańskie koncepcje jednostki
i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej, Kraków 2010, s. 43.
16
Deklaracja Praw Wirginii, przekład Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępny pod adresem:
http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Deklaracja_Praw_Wirginii.pdf, 20.11.2014.
17
Ibidem.
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Artykuł drugi mówi wprost o tym, że „(…) władza znajduje się w rękach ludu,
a tym samym od ludu pochodzi”. Podkreśla też odpowiedzialność urzędników przed
narodem. Również kolejny punkt traktuje o umowie społecznej. Zgodnie z nim, rząd
powinno się tworzyć „(…) dla wspólnej korzyści, ochrony i bezpieczeństwa ludu, narodu
lub społeczności”. Z zapisu tego wynika więc, że rząd ma za zadanie pełnić funkcję
opiekuna. Natomiast jeżeli chodzi o formę ustroju, to powinien on mieć charakter taki,
który jest zdolny „(…) zapewnić najwyższy stopień szczęścia i bezpieczeństwa oraz
najskuteczniej chroniona jest przed ryzykiem złego rządzenia”. W świetle tej idei,
monarchia, demokracja czy zupełnie inne formy ustroju są dobre tak długo, jak lud uzna
je za najlepszą formę rządu, przy czym „(…) większość społeczności ma niepodważalne,
niezbywalne i nieodwołalne prawo dokonania reformy, zmiany lub likwidacji tych
rządów w sposób uważany za najbardziej sprzyjający dobru publicznemu”18.
Kolejne zapisy mówią m.in. o

równości

ludzi wobec przywilejów,

niedziedziczeniu urzędów, trójpodziale i kadencyjności władzy, wolnych wyborach,
prawach wyborczych dla mężczyzn, możliwości obrony oskarżonego, uczciwych
procesach i karach czy wolności prasy. Warto zastanowić się również nad ostatnimi
czterema artykułami. Artykuł trzynasty traktuje o straży obywatelskiej, która ma być siłą
obronną państwa. W czasie pokoju utrzymywania stałej armii należy unikać, „(…) gdyż
stanowi ona zagrożenie dla wolności”, a „(…) siły zbrojne należy ściśle
podporządkować” zarządowi władzy cywilnej. Kolejny artykuł mówi o zakazie
ustanawiania innych władz na terenie Wirginii – możliwy był tylko jeden rząd na tym
terytorium. Artykuł piętnasty koncentrował się na zasadach, które miały utrzymać wolne
rządy i „błogosławieństwa wolności”. Były to: sprawiedliwość, umiar, powściągliwość,
oszczędność, jak również prawość i częste odwoływanie się do zasad podstawowych.
Przykazania te można bezpośrednio odnieść do cech purytanizmu, obecnych na
wschodnim wybrzeżu Ameryki od czasów przybycia tam emigrantów z Anglii19. Ostatni
artykuł mówi wprost o konieczności przestrzegania „chrześcijańskich zasad
wyrozumiałości, miłości i dobroci wobec bliźniego”, przy równoczesnym poszanowaniu
innych religii i swobodzie ich praktyk20.

18

Ibidem.
Szerzej o purytanizmie, jego zasadach, a także o tym, jak przyczynił się on do powstania kapitalizmu
znaleźć można w: M. Weber, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984, s. 88-110.
20
Deklaracja Praw Wirginii, op.cit.
19
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Karta Praw Wirginii była bezpośrednią inspiracją dla Thomasa Jeffersona przy
tworzeniu

Deklaracji

Niepodległości21.

W

dokumencie

tym

przedstawiciele

proklamowanych Stanów Zjednoczonych Ameryki uzasadniali potrzebę uzyskania
suwerenności od króla Anglii Jerzego III. Ogłoszenie niepodległości tłumaczyli
koniecznością, którą dały im prawa natury i Bóg. Jak przekonywali autorzy, „(…) ludzie
wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje
ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni”, jednakże w momencie
gdy władza nadużywa swojej siły i dąży do rządów absolutnych i despotycznych „to
słusznym i ludzkim prawem, i obowiązkiem jest odrzucenie takiego rządu oraz
stworzenie nowej straży dla własnego przyszłego bezpieczeństwa”22. W Deklaracji
Niepodległości szczegółowo zostały opisane niegodziwości króla Jerzego III i jego
tyrania nad koloniami amerykańskimi oraz próby pokojowej zmiany tego stanu rzeczy.
Ważną częścią tego dokumentu jest również stwierdzenie o równości i nienaruszalności
praw naturalnych, takich jak „życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście”,
a także kwestia umowy społecznej o wyborze władzy wywodzącej się ze zgody
rządzonych, któraż to władza może być obalona, gdy nie będzie tych praw przestrzegać23.
Ostatnim dokumentem, który trzeba rozważyć, jest Konstytucja Stanów
Zjednoczonych Ameryki, która weszła w życie 4 marca 1789 r.. Zawarto w niej krótki
i ogólny wstęp, który głosi: „My, naród Stanów Zjednoczonych, w celu stworzenia
doskonalszego

związku

ugruntowania

sprawiedliwości,

zawarowania

ładu

wewnętrznego, zapewnienia środków na wspólną obronę, rzucenia podwalin pod
powszechny dobrobyt i zagwarantowania nam samym i potomności błogosławieństw
wolności, ustanawiamy i postanawiamy tę oto Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych
Ameryki”. Przede wszystkim wyraźnie dano do zrozumienia, że obywatele USA są
narodem. To, obecnie w ogóle niekontrowersyjne słowo, miało jednak zupełnie inny
wydźwięk w czasach, gdy narody dopiero się formowały. Po drugie, konsekwentnie,
w porównaniu do poprzednich aktów normatywnych, podkreślano ideę wolności,
sprawiedliwości i dążenia do dobrobytu. Istotną informacją jest również to, że zdawano
sobie sprawę z korzyści wspólnej obrony nowopowstałego państwa24.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, op.cit.
A. Bartnicki, K. Michałek, I.Rusinowa, Encyklopedia Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Warszawa 1992, s.67-68, dostępne na stronie http://k_sidorczuk.republika.pl/deklar.htm, 19.11.2014.
23
Ibidem.
24
P. Zaremba, op.cit., s. 359-379.
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Cała konstytucja składa się z siedmiu artykułów, które z kolei zostały podzielone
na działy. Artykuł pierwszy określa władze ustawodawcze, czyli Kongres Stanów
Zjednoczonych, składający się z Senatu i Izby Reprezentantów. Poszczególne działy tego
artykułu określają ich kompetencje, kadencje, sposób wyboru członków i systemu
głosowania. Artykuł ten nakładał także ograniczenia władzy rządu federalnego
i poszczególnych stanów. Artykuł drugi traktuje o kompetencjach władzy wykonawczej,
czyli prezydenta i jego gabinetu, a także o jego zakresie władzy, obowiązkach oraz
procedurze impeachmentu, czyli usuwania prezydenta z urzędu w razie udowodnienia mu
zdrady, przekupstwa lub innych ciężkich zbrodni i przestępstw. Artykuł trzeci dopełnia
monteskiuszowską zasadę trójpodziału władz, traktując o władzy sądowniczej,
a konkretnie sądach federalnych, ich zakresie działania oraz zdradzie stanu. W artykule
czwartym mowa jest o relacji między poszczególnymi stanami a rządem federalnym.
Każdy stan może mieć swoje własne akty prawne (jeżeli nie wyklucza tego prawo
federalne) i są one wzajemnie akceptowane przez inne stany. Artykuł ten kończą działy
o drodze przystępowania do Unii nowych stanów, a także ich gwarancji republikańskiej
formy rządów i obrony przed inwazją. W artykule piątym mowa jest o sposobie
przeprowadzania zmian w konstytucji, tj. konieczność uzyskania większości dwóch
trzecich członków obu Izb, by móc wnieść daną poprawkę. Wchodzi ona w życie po
ratyfikacji w przynajmniej trzech czwartych stanów. Artykuł szósty określa ogólne
postanowienia dotyczące długu publicznego, supremacji konstytucji nad prawami
poszczególnych stanów i obowiązkowej przysiędze dla najważniejszych urzędników.
Ostatni artykuł odnosi się do ratyfikacji właśnie uchwalonej konstytucji25.
Konstytucja USA stawiana jest nawet dzisiaj za wzór dobrej ustawy zasadniczej.
Jest napisana w sposób prosty i przejrzysty, podkreśla zasady trójpodziału władzy
i demokracji w ujęciu republikańskim. Jest zrozumiała dla każdego i nie pozostawia
wątpliwości co do wykonywania prawa w niej zawartego. Niemniej jednak, zaraz po
ratyfikacji konstytucji uchwalono Bill of rights, czyli Kartę Praw. Był to spis dziesięciu
pierwszych poprawek do konstytucji, które z punktu widzenia tej pracy były jeszcze
ważniejsze od samej konstytucji, gdyż mówiły o swobodach obywatelskich. Pierwsza
poprawka dotyczyła wolności wyznania, mowy, prasy i swobody zeznań – elementu, bez
którego nie można sobie wyobrazić współczesnej demokracji. Druga poprawka mówiła
o prawie do posiadania i noszenia broni, uargumentowanego faktem, że „dobrze
25

Ibidem.
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zorganizowana milicja jest potrzebna z uwagi na bezpieczeństwo wolnego państwa”.
Miało to bezpośredni związek z możliwością wystąpienia zbrojnego przeciwko władzy
łamiącej prawa obywateli. Z ważniejszych poprawek warto nadmienić kwestię zakazu
rewizji mieszkań oraz rewizji osobistej bez uzasadnionej przyczyny i nakazu sądowego,
którą reguluje poprawka czwarta. Poprawka piąta – często używane prawo
w amerykańskim sądzie – zakazywała zmuszania kogokolwiek do zeznawania przeciwko
sobie26.
Z później wprowadzonych poprawek warto nadmienić poprawkę trzynastą, która
znosiła niewolnictwo, piętnastą, która zrównywała prawa wyborcze ze względu na rasę
czy kolor skóry, szesnastą, która wprowadzała podatek dochodowy oraz dziewiętnastą,
która wprowadzała prawa wyborcze kobiet. Najnowszą uchwaloną poprawką jest
poprawka wprowadzona w 1992 r. dotycząca ograniczenia wysokości płacy członków
Kongresu27.
Wprowadzone przez Amerykanów podstawy prawa inspirowane prawami natury
i umową społeczną, w której władza należy do narodu i istnieje szereg swobód
obywatelskich, zaowocował obrazem Ameryki jako kraju wolnego, gdzie możliwy jest
„amerykański cud”, rozumiany metaforycznie – z pucybuta stać się milionerem. Byli
jednak ludzie, którzy pragnęli jeszcze więcej wolności, a mniej ingerencji państwa.
W tamtych czasach nie nazywali się libertarianami, lecz można stwierdzić, że są obecnie
bardzo ważną częścią dorobku tej wizji państwa i społeczeństwa.

2. Anarchizm indywidualistyczny
Anarchizm

indywidualistyczny (anarchokapitalizm)

jest

prawdopodobnie

najmniej znaną odmianą anarchizmu. Wynika to głównie z faktu, że większość
zróżnicowanych idei anarchistycznych – anarchokolektywizm, anarchokomunizm,
anarchosyndykalizm – ma nacechowanie lewicowe i skupia się wokół kolektywnej
własności w społeczeństwie28. Termin „anarchia” wywodzi się od greckich słów an
i arche, które oznaczają brak rządu lub rządzących29. Anarchia postrzegana jest

26

Ibidem.
Ibidem.
28
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pejoratywnie, gdy ma się na myśli chaos, samowolę i związaną z nią doktrynę.
Pozytywny wydźwięk przyjmuje wtedy, gdy ma się na myśli postulat zniesienia państwa
i utworzenia bezpaństwowego ustroju społecznego. W tym drugim sensie jako pierwszy
wypowiadał się Pierre-Joseph Proudhon, który przez to nazwany został „ojcem
anarchizmu”30.
Jak pisze Witold Kwaśnicki, błędem jest uważać anarchię za system niespokojny.
Obraz ten, mocno zakorzeniony w świadomości ludzi, nie ma odzwierciedlenia w tym,
czym anarchia być powinna. System ten jest polityczną manifestacją „taoistycznej,
starożytnej filozofii chińskiej, gdzie wszystko płynie bez przeszkód do swojego własnego
miejsca, swoim indywidualnym rytmem i krokiem”31. Równocześnie Kwaśnicki
podkreśla, że anarchia jest określeniem zawierającym w sobie wiele różnorodnych
doktryn, które jako cechę wspólną wyróżnia przekonanie o zbędności, czy nawet
szkodliwości rządu w rozwoju społecznym32.
Za początek anarchizmu indywidualnego przyjmuje się działalność Josiaha
Warrena. Człowiek ten przez dwa lata mieszkał w utopistycznej osadzie stworzonej przez
Roberta Owena – New Harmony. Tam, odczuwając na własnej skórze działanie
kolektywnej własności, doszedł do wniosku, że jest ona głównym powodem konfliktów
społecznych33. W swojej publikacji „Equitable Commerce” zawarł doświadczenia
z dwudziestu pięciu lat swojej pracy, dochodzeń i eksperymentów, które były próbą
znalezienia sposobu na pokojową zmianę charakteru społeczeństwa34. We wstępie
Warren pisze o upadku społeczeństw, utracie zdolności rządzenia przez władze, upadku
prawa i konieczności znalezienia sposobu na wyjście z kryzysu.

Z tego powodu

przedstawia swoje założenia w trzech punktach: oświadczenie, co chce osiągnąć, środki
jakie muszą być wprowadzone oraz sposoby ich wprowadzenia. Jako „problemy do
rozwiązania”, cytując za Magdaleną Modrzejewską, Warren wymienił:
1. Ustalenie właściwego i sprawiedliwego wynagrodzenie za pracę;
2. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom i rzeczom objętym ich prawem własności;
3. Przyznanie największego możliwego do zrealizowania obszaru wolności każdej
jednostce;
30

Ibidem.
W. Kwaśnicki, op.cit., s. 134.
32
Ibidem, s. 135.
33
M. Modrzejewska, op.cit., s. 58-62.
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4. Zapewnienie gospodarności w produkcji i użyciu bogactwa;
5. Otwarcie każdej jednostce drogi do posiadania ziemi i innych bogactw
naturalnych;
6. Sprawienie, aby interesami wszystkich kierowała współpraca i wzajemna pomoc
zamiast wzajemnego zwalczania;
7. Eliminacja przyczyny niezgody,
zaprowadzenie

dominującego

walki, nieufności

ducha,

pokoju,

i

ładu

odrzucenia
i

oraz

społecznego

współodczuwania35.
Aby dokonać niezbędnych zmian społecznych:


Indywidualność musiała być uznana za kamień węgielny ładu;



Samostanowienie było warunkiem pokoju;



Zasada równowartości miała być elementem równowagi bądź pieniężnej
sprawiedliwości i harmonizować „interesy pieniężne”;



Sprawiedliwie krążący środek wymiany miał być instrumentem niezbędnym do
funkcjonowania zasady równowartości;



Zaopatrzenie miało być dostosowane do żądań we wszystkich dziedzinach życia
społecznego36.
Z filozofii Warrena jasno wynika kilka rzeczy: konieczność zniesienia rządu jako

ciemiężyciela jednostek, potrzeba samostanowienia i samodecydowania o sobie oraz
konieczność zapewnienia pewnej ekonomicznej sprawiedliwości za wykonaną pracę.
O ile dwa pierwsze podpunkty są oczywiste dla idei libertarianizmu, o tyle ten ostatni jest
przynajmniej mocno kontrowersyjny. Zauważa to również Modrzejewska pisząc, że
próżno szukać częstego powoływania się w późniejszych czasach na Warrena,
prawdopodobnie właśnie z powodu jego ekonomicznego niedopasowania do późniejszej
idei libertarianizmu37. Wpływ na popyt i podaż, czy próba zmieniania naturalnego ładu
ekonomicznego nie jest w zgodzie z duchem nieingerencji w gospodarkę.
Pomimo prób wprowadzenia w życie swoich idei, osady-utopie, stworzone przez
Warrena, poniosły całkowitą porażkę38. Mimo tego filozofia anarchoindywidualizmu
rozwijała się dalej. Ważnym jej przedstawicielem był Henry David Thoreau. Jego
35

M. Modrzejewska, op.cit., s. 60.
Ibidem, s. 61.
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Ibidem.
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19

największym wkładem w myśl polityczną było stworzenie pojęcia „obywatelskiego
nieposłuszeństwa” w książce On the Duty of Civil Disobedience39.
Już na jej wstępie znaleźć można motto Thoreau: „Najlepszym rządem jest ten,
który najmniej rządzi”, które, gdy ludzie będą gotowi, w końcu przerodziłoby się w hasło
„Najlepszym rządem jest ten, który nie rządzi w ogóle”40. Thoreau bardzo sprzeciwiał się
wojnie amerykańsko-meksykańskiej. Był również abolicjonistą. Twierdził, że sumienie
człowieka stoi ponad prawem. W końcu władza nie zostaje wybrana, bo jest najbardziej
przyzwoita, lecz najsilniejsza w społeczeństwie. Podawał przykład, że nie każdy żołnierz
idący na wojnę musi się z nią zgadzać, a jest do niej zmuszany41. Proponował innym
abolicjonistom zaprzestanie wspomagania rządu Massachusetts, zamiast oczekiwania na
uzyskanie większości w sposób demokratyczny. Jak pisał „każdy człowiek bardziej
prawy niż jego sąsiad już stanowi jednoosobową większość”42. Thoreau opowiadał się za
brakiem państwa z różnych przyczyn, między innymi ekonomicznych. Według niego
podatki są nękaniem i ostatecznie przynoszą większe straty niż korzyści. Jak pisał, wielu
jego sąsiadów nie było stać na przymusową ochronę państwa, ale kary za niepłacenie za
nią napełniały ich strachem. Było go stać (w każdym możliwym sensie, co podkreśla) by
ich nie płacić i narażać się na kary z tym związane, niż na przestrzeganie prawa43. Za
niepłacenie podatku pogłównego44 przez sześć lat (co było jego sposobem na
obywatelskie nieposłuszeństwo), został skazany na noc więzienia, która jak wynika z jego
opisu, nie była wcale dla niego wielką karą45. Przejście z monarchii absolutnej na
parlamentarną, a potem na demokrację było dla Thoreau dobrym posunięciem w stronę
uszanowania jednostki. Zostawił jednak pytanie, czy jest to najlepsza forma, jaką
człowiek jest w stanie wymyślić z istnieniem instytucji rządu. Podkreślił, że nigdy nie
będzie w pełni wolnego i oświeconego państwa, dopóki nie uzna ono wyższości i siły
jednostki, z której wywodzi się jego władza. Wyraził też swoje marzenie o państwie,

J. Bartyzel, Geneza i próba systematyki głównych nurtów libertarianizmu, [w:] W. Bulira, W. Gogłoza,
Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, Lublin 2010, s. 24-25.
40
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http://www.ibiblio.org/ebooks/Thoreau/Civil%20Disobedience.pdf, 19.11.2014, s. 3.
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Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/poglowne;3959058.html, 19.11.2014. Podatek ten
nie jest związany z wysokością dochodów (przyp. BG).
45
Ibidem, s. 18-22.
39

20

w którym prawdziwa będzie równość i sprawiedliwość, a władza nie będzie wtrącała się
do życia jego mieszkańców46.
Jednym z bardziej wpływowych anarchoindywidualistów był Lysander Spooner.
Idea prawa natury była istotnym filarem jego filozofii. Rothbard podkreślał, że Spooner
był „wielkim XIX-wiecznym indywidualistycznym anarchistą” i „ostatnim wielkim
teoretykiem w tradycji prawa naturalnego”47. Według Spoonera prawo naturalne może
być co najwyżej potwierdzone i gwarantowane w akcie prawnym, takim jak konstytucja.
Nie może być jednak oddane ani ograniczane przez jakąkolwiek jednostkę ani tym
bardziej zbiór jednostek, czyli rząd48. Prawo naturalne ochrania również prawa nabyte
wynikające z włożonej w coś pracy lub zawartej z inną jednostką umowy. Podobnie jak
Thoreau Spooner, nie zgadzał się z amerykańskim prawem. Jego najsławniejszym
dziełem była Konstytucja bez autorytetu, część zbioru esejów No Treason. Spooner
twierdził, że prawo należy pojmować „jako rozumną zasadę czynienia tego, co prawe”.
Ten stan rzeczy miał wypływać z natury ludzkiej, a nie być stanowionym przez władzę
lub inne źródła. Uniwersalność takiego prawa była spowodowana tym, że wszystko co
nieistniejące w naturze rzeczy nie miało być prawem49. Pojęcie sprawiedliwości według
Spoonera jest czymś naturalnym, co argumentuje faktem, że pytając ludzi w konkretnej
sytuacji, czy dany czyn był sprawiedliwy bądź nie, odpowiadają w większości tak samo.
Z tego powodu sprawiedliwość nie może zostać przez nikogo zmieniona, tak samo jak
prawo grawitacji, czy zasady matematyki. Narzucanie zasad sprawiedliwości przez grupę
ludzi, którzy nazywają siebie rządem jest dla Spoonera absurdalne i tyrańskie50.
Sprawiedliwość jest nauką, która jako jedyna może odpowiedzieć na pytanie co może,
a czego nie może dana jednostka robić. Jest to nauka pokoju, która przedstawia dwa
warunki do sprawiedliwego życia: każdy powinien czynić drugiemu to, co nakazuje
sprawiedliwość i nie może czynić innym tego, czego mu ona zabrania. Złamanie tych
warunków prowadzi do wojny51.
Spooner odrzucał koncepcję umowy społecznej. Argumentował to faktem, że nie
każda jednostka chce się taką umową ograniczać. Dodatkowym uzasadnieniem dla niego
była kwestia przyszłych pokoleń. Większość, która taką umowę by przyjęła, nie ma

46
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prawa decydować za nienarodzonych jeszcze ludzi. Nie może również nagabywać tych
niechętnych oraz obojętnych wobec jej zawarcia. Aby taka umowa była ważna, rząd
musiałby zawrzeć ją z każdą jednostką osobno52. Między innymi dlatego Spooner uznał
konstytucję Stanów Zjednoczonych za dokument nieważny. Po pierwsze, zgodnie z jego
poglądami, konstytucja ta była ważna co najwyżej dla dorosłych osób żyjących w czasie
jej podpisywania. Nawet jeżeli uznać chęci osób ją podpisujących do ułatwienia życia
przyszłym pokoleniom, nie jest ona dla nich wiążąca. Gdyby miało tak być, byliby oni
„niewolnikami” tej umowy. Ci potomkowie jednak mogli sami się zobowiązać do jej
przestrzegania poprzez głosowanie lub płacenie podatków53.
Oba te rozwiązania są jednak ponownie przez Spoonera krytykowane.
Głosowanie przede wszystkim dlatego, że realny wpływ na stanowione prawo miało
między 1/10 a 1/20 obywateli Stanów Zjednoczonych po uchwaleniu konstytucji (za czasów
Spoonera ok. 1/6 z nich, zarówno mężczyzn, jak i kobiet wszystkich ras i każdego wieku).
Z tego powodu, zgodnie z rozumowaniem Spoonera, reszta mieszkańców nie brała
odpowiedzialności za popieranie konstytucji. Nawet wiele z tych osób, które mogły
głosować, również nie zgadzało się z zapisami przegłosowanymi w ustawie. Wszystkim
tym osobom konstytucja została po prostu narzucona. Co więcej, nawet jeżeli zbierze się
inna większość, ona również narzuci mniejszości swoje prawa54. Ostatecznie Spooner
widzi w społeczeństwie trzy klasy: kanalie (wykorzystujący prawo i konstytucje do
własnych, niecnych celów), oszukanych (największa ilościowo klasa, która jest głupia
w swoim mniemaniu wolności dzięki posiadaniu jednego z wielu milionów głosów) oraz
nienazwanej klasy, która pomimo wiedzy o złym systemie nie widzi, albo nie chce,
sposobu, by się od niego uwolnić i dokonać zmiany55.
Podobnej krytyce Spooner poddaje kwestię płacenia podatków. Przede wszystkim
wskazuje on na fakt, że są one przymusowe. Rząd, jako swego rodzaju ubezpieczyciel,
ochrania ludzi przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nie pozwala jednak
na zaprzestanie korzystania z takich „usług”, każąc wybierać między płaceniem
podatków a karą. Spooner nazywa to po prostu „rabunkiem”. Wskazuje również na
wzrost roszczeniowości, wirtualnego dla obywatela, rządu w kwestii zbieranych danin.
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Jak twierdzi, płacenie podatków jest wkładaniem miecza do rąk władzy i powodem
cierpienia w przyszłości56. Sposobem Spoonera na walkę z państwem była próba
konkurowania z monopolem pocztowym poprzez założenie w 1844 r. swojej własnej
działalności – American Letter Mail Company. Inicjatywa ta nie przetrwała jednak
dumpingowej57 ceny usługi państwowego doręczyciela, tak samo jak nacisków na
przewoźników korespondencji58.
Bardzo wolnościowe podejście Spooner wykazywał w kwestii własności. Prawo
własności jest dla niego absolutne, a inaczej pojmowane, przestaje mieć właściwie
jakiekolwiek znaczenie. Stanowisko to wynika z prawa natury. Każdy człowiek ma
prawo do zabezpieczenia swojej egzystencji, zapewnienia sobie szczęścia i dobrobytu.
Wszyscy są upoważnieni do owoców swojej pracy. Według Spoonera, człowiek pracuje
z większym zaangażowaniem i energią, gdy wie, że pracuje dla siebie. Z tego powodu
ludzkość powinna dążyć do samozatrudnienia i zniesienia nierówności w społeczeństwie
poprzez konkurowanie ze sobą. Kapitał potrzebny do pozyskania surowców i innych
czynników produkcji powinny być pozyskiwane przez pożyczki na zasadzie
dobrowolnych i satysfakcjonujących obie strony umów59. System ten wymagałby jednak
wolnorynkowej bankowości, co również jest jednym z postulatów Spoonera. Był on także
zwolennikiem subiektywnej teorii pieniądza, tłumacząc, że sam w sobie nie ma on żadnej
wartości oprócz tej, jaką jest sam kruszec. Dochodzi do wniosku, że pieniądz inny niż
złoty i srebrny, nie ma żadnej wartości i powoduje tylko wzrost ilości pieniądza w obiegu,
a nie utratę przez monety srebrne czy złote wartości60. Stanowisko to, jak pokazał David
Hume, jest błędnym założeniem61. Teoria wartości Spoonera jest niejednolita,
a negatywnie o niej wypowiadał się również Rothbard62.
Jeszcze

jednym

bardzo

ważnym

przedstawicielem

nurtu

anarchizmu

indywidualnego był Benjamin Ricketson Tucker. Jego najważniejszym osiągnięciem
było założenie pisma „Liberty”, które funkcjonowało w latach 1881-190763. Periodyk ten
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skupiał wokół siebie najważniejszych anarchoindywidualistów tego okresu, którzy z racji
zamieszkania w Bostonie lub jego okolicach nazywani byli „bostońskimi anarchistami”,
lub „libertarianami” Jednakże teksty ukazujące się w piśmie nie były dziełem tylko
anarchistów z Bostonu. Tucker wyjeżdżał do Europy od 1874 r.. Tam poznał i studiował
prace wielu ówczesnych europejskich anarchistów, takich jak Michaił Bakunin, Piotr
Kropotkin czy Max Stirner, którzy następnie publikowali na łamach Liberty. PierreJoseph Proudhon, zwolennik mutualizmu64, został obrany na głównego patrona pisma.
To jego słowa: „Wolność: Matka, nie Córka Porządku” zostały przytoczone tytułem
Liberty. Prowadzono również bibliotekę dzieł Proudhona i sprzedawano jego
przetłumaczone teksty robotnikom po niskich cenach65.
Pomimo początkowo przyjaznego nastawienia anarchoindywidualistów do
anarchistów komunistycznych, czego dowodem była przynależność m.in. Spoonera do
I Międzynarodówki, ich krótki okres współpracy zakończył się w latach 1883-1886, gdy
za bardzo niebezpieczne uznano dążenie tych drugich do wyzwolenia się ze struktur
państwowych na drodze autorytaryzmu i przemocy, a także kwestię zniesienia własności
prywatnej. Zupełnie inne nastawienie mieli oni jednak do socjalizmu, za którego główne
żądanie uważali wtedy zagwarantowanie każdemu człowiekowi prawa do posiadania
owoców własnej pracy, w zgodzie z teorią własności opartą na pracy. Zwolennicy
anarchoindywidualizmu oraz tak pojmowanego socjalizmu nazywali siebie po prostu
libertariańskimi socjalistami66. Tucker, jako kontynuator myśli Spoonera, przejawiał
niemalże identyczne poglądy, co on. Zawarł je w spójnej wersji w dziele „Instead Of A
Book, By A Man Too Busy To Write One”67. Gdy Spooner zmarł, Tucker napisał wtedy
„nasz nestor odszedł od nas”68. W 1907 r., w wyniku pożaru redakcji i późniejszej
emigracji samego Tuckera, Liberty znikło z rynku. Od tego momentu można było
zauważyć spadek popularności idei anarchoindywidualistycznej69.

Mutualizm opiera się na społeczeństwie egalitarnym oraz odrzuceniu przemocy i kolektywizacji na
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3. Początki anarchokapitalizmu i darwinizmu społecznego
Jednym z najważniejszych odłamów libertarianizmu jest anarchokapitalizm. Ten
skrajnie wolnorynkowy pogląd, spopularyzowany później przez Murray’a N. Rothbarda,
po raz pierwszy zyskał szersze poparcie podczas wprowadzania w USA polityki Nowego
Ładu70. Jego głównymi przedstawicielami w tamtym okresie byli Garet Garrett oraz
Albert J. Nock71.
Pierwszy z wymienionych działaczy jest postacią mało znaną, choć docenianą
przez samego Ludwiga von Misesa, o czym w swoim artykule pisał Jeffrey Tucker –
znany amerykański wolnościowy ekonomista72. Garrett urodził się w 1878 r. jako Peter,
lecz zmienił później imię na Garet, które lepiej pasowało do jego literackiego
pseudonimu. Ukończył jedynie trzy klasy, lecz dokształcał się we własnym zakresie
czytając książki. Wzorował się zwłaszcza na Simonie Newcombie – amerykańskim
matematyku i astronomie – oraz Williamie S. Jevonsie – angielskim ekonomiście i twórcy
szkoły neoklasycznej w ekonomii. Od początku XX w. zaczął zajmować się pisaniem
artykułów do amerykańskich gazet w Nowym Jorku. Okres największego rozgłosu
przypadł na jego publikacje w „The Saturday Evening Post”, gdzie zajmował się pisaniem
komentarzy gospodarczych. To właśnie w czasach wielkiego kryzysu stanowił on, dzięki
piastowanemu stanowisku, medialną przeciwwagę dla programu Nowego Ładu. Po
zmianie właścicieli gazety otworzył własną – „American Affairs”, której był jedynym
redaktorem. Do jego dorobku, również niedocenionego, dodać należy szereg powieści
fabularnych, w które wplótł swoje poglądy (głównie dotyczące wolnego handlu),
podobnie jak później zrobiła to Ayn Rand. Oprócz nich Garrett opublikował kilka
ważnych dzieł naukowych, takich jak „The Bubble that Broke the World”73, gdzie
wyjaśniał przyczyny wielkiego kryzysu leżące w dodruku pieniędzy przez bank centralny

Nowym Ładem (New Deal) nazwano zespół reform autorstwa prezydenta Franklina Delano
Roosevelta, który miał na celu wyjście z wielkiego kryzysu. Główną osią Nowego Ładu był
interwencjonizm państwowy w sferze gospodarczej, takich jak na przykład roboty publiczne, P. Zaremba,
op.cit., s. 297-301. Nowy Ład był wielokrotnie krytykowany ze strony ASE. Jednym z przykładów jest
książka Murraya N. Rothbarda „Wielki kryzys w Ameryce” wydana przez Instytut Misesa, dostępna
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USA (Fed), czy „The People’s Pottage”74, który był zbiorem trzech obszernych esejów
dotyczących czasów Nowego Ładu. Garrett wskazywał w nich, że wolność w Stanach
jest ograniczana, republika przekształciła się w imperium, a polityka pieniężna Franklina
Delano Roosevelta była rabunkiem75.
Jeszcze bardziej interesującą i ważną osobą był Albert J. Nock. Jego życie
prywatne owiane było tajemnicą, włącznie z niepewną datą narodzin. Wiadomo na
pewno, że w 1910 r. porzucił on życie duchownego na rzecz publicystyki zainspirowanej
poglądami Thomasa Jeffersona, Herberta Spencera i Franza Oppenheimera, publikując
już w 1915 r. pierwsze duże dzieło we współpracy z Francisem Neilsonem pt. „How
Diplomats Make War”, w którym krytykował politykę zagraniczną USA oraz
przystąpienie do I Wojny Światowej. Ważnym posunięciem Nocka było stworzenie
pisma „The Freeman”, które ukazywało się w latach 1920-192476. Jak mówił jego
założyciel, The Freeman nie był pismem liberalnym a radykalnym. Nock wzywał w nim
do obywatelskiego nieposłuszeństwa, strajków i walki z aparatem państwowym. Z racji
tak skrajnych poglądów The Freeman nie odniósł większego sukcesu, a Nock zaczął pisać
w innych wydawnictwach. W swoich esejach sprzeciwiał się ingerencji państwa, która
sprawia, że z powodu zmniejszającej się odpowiedzialności ludzie nie potrafią
samodzielnie decydować o swojej moralności, tracąc przy tym moralny kręgosłup77.
Pomimo upadku jego pisma, Nock już w 1924 r. podjął się wybrania najlepszych według
niego tekstów i umieścił je w zbiorze „The Freeman Book”78. W 1930 r. ukazała się także
książka „The Book of Journeyman” z jego esejami napisanymi dla swojego pisma79.
Największym i najbardziej sugestywnym dla libertarian dziełem Nocka była
książka „Państwo – Nasz Wróg”. Podzielona została ona na sześć rozdziałów, które
usystematyzowały myśli Nocka. W pierwszym rozdziale skupił się on na zagadnieniu
władzy społeczeństwa i władzy państwa. Ubolewał nad faktem, że wiele ludzi nie
rozumie, że „tak jak państwo nie ma własnych pieniędzy, tak samo nie ma własnej
władzy”, a jego działania sprowadzają się do tego, by zakres tej władzy ciągle się
G. Garret, The People’s Pottage, http://mises.org/sites/default/files/Peoples%20Pottage_2.pdf,
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rozszerzał kosztem zwierzchnictwa społeczeństwa80. Nock zauważył, że państwo
przejęło społeczną rolę opiekuńczą, przez co obywatele stali się mniej zaradni, oddając
inicjatywę władzy. Państwo również zaczęło zajmować coraz więcej miejsca na rynku,
udzielając się w różnych gałęziach gospodarki. Stawia to jednak obywateli w gorszej
sytuacji, gdyż władza może sobie ustalać takie warunki konkurencji, jakie jej
odpowiadają, a nawet ustanowić monopol81. Przyrost władzy państwowej, według
Nocka, można sprawdzić dzięki trzem wskaźnikom: personalizacji władzy (rządzi silna
jednostka), zwiększenia biurokracji oraz wprowadzeniu systemu opieki społecznej, która
zachęca ludzi z niej korzystających do głosowania na osoby, które obiecają więcej. Nock
wprost mówił o prezydenckich wyborach z 1932 r., jako o „zamachu stanu”, który został
przeprowadzony, w przeciwieństwie do tych, chociażby we Włoszech czy Niemczech,
„po cichu”82.
W kolejnych rozdziałach Nock pisał o tym, w jaki sposób państwo powstawało
z perspektywy historycznej. Podkreślał istnienie i rozbudowę „aparatu wyzysku” (rządu)
oraz biurokracji. Człowiek, zgodnie z zasadą dążenia do zaspokojenia swoich potrzeb
i aspiracji jak najmniejszym wysiłkiem, będzie zawsze wykorzystywał dane mu środki,
w wypadku rządu polityczne, by rozszerzać swoją władzę83. Podobnie było, według
Nocka, z czasami kolonii brytyjskich w Ameryce. Pomimo deklaracji, demokracja nigdy
nie pojawiła się w kolonialnym porządku cywilnym. Według niego duch prawa
naturalnego i suwerenności został wtedy zniszczony przez system „państwa
kupieckiego”. Nawet gdy w Deklaracji Niepodległości, a konkretnie w jej preambule,
położono nacisk na prawa naturalne, a ich idea była mocno w narodzie zakorzeniona,
między innymi przez kwestię ziem zachodnich Ameryki Północnej, to już w okresie
tworzenia konstytucji zasady te zostały zapomniane na rzecz silnego i scentralizowanego
państwa84. Sytuacja taka spowodowała, że nastąpiła walka o miejsca w polityce. Jak pisał
Nock: „ogólnym skutkiem tego wszystkiego jest to, że widzimy, jak politycy wszystkich
szkół i pokrojów przejawiają jawną deprawację zdegenerowanych dzieciaków”. […]
Państwo jest instytucją antyspołeczną, zarządzaną w jedyny sposób, w jaki instytucja
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antyspołeczna może być zarządzana i to przez taki rodzaj osób, które – z natury rzeczy –
są najlepiej przystosowane do takiej służby85”.
Ostatni rozdział książki posłużył Nockowi jako pewne podsumowanie stanu
społeczeństwa amerykańskiego, żyjącego w latach 30. XX w. Jak twierdził, wiele osób
uważa państwo za instytucję społeczną, a znakomita większość nigdy się nie zastanawiała
nad kształtem państwa, dopóki w niekorzystny sposób nie odczuli jego działania. Dzięki
temu państwo może w coraz silniejszy sposób wpływać na życie jego obywateli. Państwo
samo komplikuje pewne sprawy, które przez tę interwencję stają się jeszcze bardziej
zagmatwane, co wymaga kolejnej interwencji – i tak w kółko. Nock stwierdza, że
państwo „zainteresowane jest głównie niesprawiedliwością, a jego funkcją jest
utrzymywanie ustroju niesprawiedliwości. Dlatego też, jak widzimy każdego dnia,
państwo skłania się do umieszczania sprawiedliwości możliwie jak najdalej poza
zasięgiem obywateli i do uczynienia wysiłków dochodzenia sprawiedliwości możliwie
jak najbardziej kosztownymi”86.
Kończąc swoje dzieło Nock zauważył, że możliwe, że jego książka jest
bezwartościowa w sensie praktycznym. Niemniej jednak wyraził zadowolenie, że może
osoby, które po nią sięgną (te, które nie są przekonane co do aparatu państwowego oraz
te, w których naturze leży poszerzanie horyzontów myślowych), będą wiedziały, że
została ona napisana właśnie dla nich87.
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Rooseveltowskiego Nowego Ładu, nazwaną później Old Right (Stara Prawica).
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światopoglądowych i społecznych.
Jedynym z ciekawszych odłamów prawicowego indywidualizmu był darwinizm
społeczny. Pogląd ten był reprezentowany m.in. przez znanego z popularyzacji pojęcia
państwa jako „nocnego stróża” – Edwina Lawrence’a Godkina, jak też socjologa i pastora
– Williama Grahama Sumnera. Koncepcja darwinizmu społecznego pojawiła się, gdy
popularne były odkrycia Darwina w świecie biologii, a w społeczeństwie coraz większy
wpływ miało państwo. Dla wielu amerykańskich konserwatystów rozpowszechnienie
idei o przeżywalności tylko najlepiej funkcjonujących i dopasowujących się jednostek
było doskonałym argumentem dla uzasadnienia potrzeby konkurencji między ludźmi
i odrzuceniem pomocy państwa89.
William Graham Sumner urodził się w 1840 r. w New Jersey, jako syn
protestanckiego emigranta angielskiego. Poglądy ojca na kwestię życiowe, zwłaszcza
związane z oszczędzaniem, pracowitością i zapobiegliwością, a także obserwacja
udanego kapitalistycznego stylu życia społeczeństwa, mocno wpłynęły na młodego
Sumnera. Jego spojrzenie na gospodarkę, między innymi dzięki zaznajomieniu się
z książką Harrieta Martineau’a było klasycznie kapitalistyczne: odrzucał ideę wpływów
związków zawodowych na wzrost płacy czy kwestię nieefektywnej domowej produkcji
na rzecz tańszych towarów z zagranicy. W kwestii dobroczynności miał zdanie, że samo
dawanie nie zmniejszy biedy, a wręcz przeciwnie – będzie zachęcało ludzi do
bezczynności i oszustw. Poglądy, które Sumner uzyskał w czasie młodości, wpłynęły na
całe jego życie90.
Filozofię ewolucjonizmu Sumner przejął od Herberta Spencera. Jak twierdził,
książka The Study of Sociology tego autora „rozwiązała stary problem relacji nauk
społecznych i historii, uratowała nauki społeczne przed byciem domeną dziwaków oraz
zaoferowała określone i wspaniałe pole do pracy, z którego możemy mieć nadzieję, że
wyciągniemy konkretne wyniki dla rozwiązania problemów społecznych”91. W swoim
rozumowaniu Sumner korzystał także z myśli Karola Darwina i Thomasa Malthusa.
Podkreślał znaczenie ziemi i odpowiedniej liczby populacji, którą jest w stanie na niej
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żyć. Twierdził, że ludzie, którzy posiadają kapitał mają przewagę nad innymi, ale
równocześnie nie oznacza to, że przeszkadzają im w wypracowaniu takiego
uprzywilejowania. Według niego niektórzy ekonomiści chcieliby zaniku biedy
i nieszczęść, co jest jednak niewykonalne. Nie zdają sobie sprawy, że alternatywą dla
przetrwania najsilniejszych jest przetrwanie najsłabszych, czyli anty-cywilizacja. Można,
konkluduje, wybrać któryś z tych modeli cywilizacji, lub, jak to było do tej pory, poruszać
się w obrębie pomiędzy nimi, ale socjalistyczny plan karmienia słabych przy
równoczesnym rozwijaniu się cywilizacji jest niemożliwy92.
Dla Sumnera pierwszym faktem w życiu jest walka o przetrwanie. Największym
krokiem naprzód w tej potyczce jest wytworzenie kapitału, który zwiększa owoce pracy
i jest niezbędny do postępu cywilizacyjnego. Przedsiębiorczość musi być przekazywana
z pokolenia na pokolenie, podobnie jak gromadzone bogactwo – inaczej człowiek stanie
się „wieprzem”. Dziedziczenie cech fizycznych jest kluczową częścią teorii Darwina,
a społeczeństwo jest substytutem instrukcji niezbędnych cnót ekonomicznych dla dzieci.
Najlepsi są wynagradzani posiadaniem talentów przez zdobycie fortuny, co jest też
wyznacznikiem sukcesu. Socjalizm neguje amerykańską tradycję równości i praw
naturalnych. Z perspektywy ewolucyjnej równość jest niedorzeczna93.
Popularyzacja tej leseferycznej koncepcji darwinizmu społecznego była możliwa
dzięki nowopowstałemu nurtowi „ewangelii bogactwa”. Religijną jej wersję głosili
kaznodzieje protestanccy, a świecką osoby, które były urzeczywistnieniem tzw.
„amerykańskiego marzenia” o możliwości wspięcia się po szczeblach kariery zawodowej
„od pucybuta do milionera”. Takie cechy jak zaradność, wytrwałość czy pracowitość
stanęły w kontrze do „pełzającego socjalizmu” w sferze społecznej i gospodarczej. To
głównie dzięki temu światopoglądowi oraz zbieżnościach pod względem ekonomii, mógł
narodzić się libertarianizm w dzisiejszym tego słowa znaczeniu94.

4. Austriacka Szkoła Ekonomii w USA
Podstawy pod gospodarczą i społeczną część ideologii libertariańskiej zostały
utworzone z wpływów anarchoindywidualistów, anarchokapitalistów i konserwatywnych
liberałów. Pomimo zgody tych dwóch ostatnich odłamów, co do wagi leseferyzmu
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i wolnego rynku, wciąż jednak brakowało nowej, spójnej myśli ekonomicznej, która
mogłaby być dopełnieniem libertarianizmu w nurt ideowy o mocnych podstawach
teoretycznych. Dopiero popularyzacja w USA myśli Austriackiej Szkoły Ekonomii
(ASE) przez Ludwiga von Misesa i Friedricha von Heyeka sprawiła, że powstał
ekonomiczny filar libertarianizmu.
Za założyciela Austriackiej Szkoły Ekonomii uważa się Carla Mengera, który
w 1871 r. napisał „Zasady Ekonomii”, choć dzięki włoskiemu profesorowi, Bruno
Leoniemu, który zwrócił Heyekowi uwagę, że korzeni ASE upatrywać się powinno nie
w klasycznych dziełach brytyjskich, a w tradycji kontynentalnej Greków, Rzymian
i tomistów, doceniono wielkie zasługi hiszpańskich scholastyków z uniwersytetów
w Coimbrze i Salamance95. Ogromne znaczenie dla jej kształtu miały także dzieła
katolickiego Irlandczyka – Richarda Cantillona – a także Anne Roberta Jacquesa Turgota,
Jeana Baptiste’a Saya (w punktach, w których nie zgadza się on z Adamem Smithem)
oraz Frédérica Bastiata96.
Tytuł założyciela ASE przypada Mengerowi za stworzenie teorii wartości i ceny,
która do chwili obecnej stanowi jej rdzeń. Co więcej, to on opracował i używał
prakseologicznej metody prowadzenia teoretycznych badań ekonomicznych. Menger nie
miał nauczyciela, ale wszyscy po nim korzystali z jego pracy i pomimo różnic w nurtach
wewnątrz ASE, akceptowali jego nauki. Jego bezpośrednimi uczniami byli Eugen von
Böhm-Bawerk i Friedrich von Wieser. Powiększanie się grona ludzi praktykujących
koncepcje Mengera, a także otrzymane stanowisko profesora zwyczajnego na
Wiedeńskim Wydziale Prawa, spopularyzowało jego idee97.
Rewolucja Mengera opierała się na zmianie postrzegania znaczenia ludzi
w ekonomii. Dla niego to właśnie człowiek jest głównym twórczym aktorem i bohaterem
wszystkich procesów społecznych. Uważał, że klasyczna ekonomia „obiektywna” jest
błędna. Jego nowatorskość polegała na odrzuceniu pewnych założonych z góry wartości
na rzecz subiektywnej oceny. Każde dobro jest przez każdego człowieka inaczej
wyceniane, podobnie jak jego użyteczność. Menger wprowadził więc pojęcie ludzkiego
działania, które później stało się domeną Ludwiga von Misesa98.
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Ten urodzony w 1881 r. we Lwowie ekonomista z rodziny zasymilowanych
Żydów długo mieszkał w Europie. Najpierw przeprowadził się do Wiednia, gdzie w 1909
r. rozpoczął karierę w Wiedeńskiej Izbie Handlowej, dzięki czemu miał wpływ na
decydentów w kraju. Przez swoje wyraziste i antykolektywistyczne poglądy nie był
jednak lubiany. W 1927 r., wraz z Friedrichem A. von Hayekiem, założył Austriacki
Instytut Badań nad Cyklem Koniunkturalnym. W 1934 r., gdy w Niemczech umacniała
się władza nazistów, wyemigrował do Genewy, by pracować tam na uniwersytecie.
Równocześnie pisał swoje opus magnum, czyli „Ludzkie działanie”, które zostało po raz
pierwszy wydane w 1940 r.. W tym samym roku Mises zmuszony został do opuszczenia
Europy i emigracji do USA, a jego dzieło, również na skutek działań wojennych, nie
zostało właściwie zauważone. W 1945 r. został profesorem na Uniwersytecie w Nowym
Jorku, gdzie uczył m.in. Murraya N. Rothbarda. Na ten okres przypadały również częste
publikacje kolejnych dzieł Misesa, wraz z przetłumaczonym na język angielskim
„Ludzkim działaniem”99.
Główną osią misesowskiego opus magnum jest prakseologia. Terminu tego użył
po raz pierwszy w 1890 r. Alfred Espinas. Sam termin prakseologia oznacza teorię
ludzkiego działania. Mises twierdził, że „właściwe podejście do problemów
ekonomicznych musi rozpoczynać się od badania aktów wyboru”, a ekonomia „staje się
częścią – jak dotąd najbardziej rozwiniętą – uniwersalnej nauki, jaką jest prakseologia100.
Ludzkie działanie, według Misesa, to działanie celowe. Nie jest to mimowolny odruch
czy instynkt. Prakseologia natomiast nie jest psychologią, bo ta druga zajmuje się
pewnymi wewnętrznymi procesami, które powodują, lub mogą powodować określone
działania, a przedmiotem prakseologii jest działanie jako takie. Człowiek podejmuje
działanie, by zmienić określony stan rzeczy. Można powiedzieć, że dopiero przy pełnej
satysfakcji nie robi on niczego. Dyskomfort oraz świadomość możliwości zmiany
pociągają za sobą świadome działanie. Noworodki, według Misesa, nie podejmują takich
działań, więc z punktu widzenia prakseologii nie są ludźmi – ich proces dojrzałości do
człowieczeństwa jeszcze trwa. Ważną cechą takiego działania jest fakt, że z konieczności
zawsze jest ono racjonalne. Zwrot „racjonalne działanie” Mises uznał za pleonazm.
Wynika to z subiektywności oceny naszych zachowań, które są jednak dla nas samych
w pełni uzasadnione. Jak słusznie Mises zauważył – człowiek jest gotów zginąć za swoje
E.-M. Schulak, H. Unterköfler, Ludwig von Mises – obrońca wolności,
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przekonania, co jest przecież irracjonalne z punktu widzenia biologii (żaden organizm nie
chce ginąć), lecz całkowicie racjonalne jako ludzkie działanie101.
Jako wielkie dzieło „Ludzkie działanie” opisuje dokładnie całość koncepcji
ekonomii Ludwiga von Misesa, m.in. działanie w społeczeństwie, kalkulację
ekonomiczną, katalaktykę102, a także krytykę socjalizmu, interwencjonizmu oraz kwestię
miejsca ekonomii w społeczeństwie. Oprócz tego opus magnum, Mises opublikował inne,
bardzo wpływowe i ważne prace. Jedną z pierwszych była „Teoria pieniądza i kredytu”,
wydana w języku niemieckim w 1912 r.. W tej pracy Mises rozwinął subiektywizm
Mengera wobec kwestii pieniądza, a także rozwiązał błędne koło relacji pomiędzy
podażą, popytem a użytecznością krańcową pieniądza. Prawdopodobnie jeszcze
ważniejsza była, nazwana tak później, „austriacka teoria cykli koniunkturalnych”.
Odnosiła się ona do znanego w systemie rezerwy cząstkowej tworzenia bazy monetarnej
nieopartej na oszczędnościach, co powodowało cykliczny i niekontrolowany wzrost
podaży pustego pieniądza, a w rezultacie kryzys. Jedynym sposobem na jego
powstrzymanie powinien być system bankowy oparty na stuprocentowej rezerwie na
depozyty na żądanie103.
Istotnym wkładem Misesa było również udowodnienie nieefektywności,
a w rezultacie niemożliwości przetrwania ustroju socjalistycznego. Książkę na ten temat
napisał w 1922 r.. Główne jej tezy dotyczyły rzeczy, które, jak pokazała historia, miały
miejsce w państwach z gospodarką centralnie planowaną. Przede wszystkim Mises
wskazywał, że w socjalizmie niemożliwa jest kalkulacja ekonomiczna. Wskazywał na
brak koniecznej informacji dla centralnego planisty, by mógł on dobrze zaplanować
wielkość produkcji danych dóbr. Jak pisał, gospodarka nie jest stanem statycznym, dla
którego można przyjąć pewne stałe wartości. Używane przez Misesa subiektywistyczne
i dynamiczne zasady ekonomii uniemożliwiły odparcie argumentu dotyczącego
zastosowania pewnych ustalonych modeli gospodarczych104.
Oprócz bardzo bogatej teorii ekonomii, Mises odnosił się także do kwestii
społecznych bliskich Amerykanom, czyli szeroko pojmowanej wolności. Pisał o niej
przede wszystkim w kontekście nakazów i zakazów. Dla Misesa wolność to „możliwość
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popełniania błędów”105. Odrzucał on możliwość nadzoru innych ludzi tylko z tego
powodu, żeby uniemożliwić im dokonywania własnych wyborów. Mises był również
mocnym przeciwnikiem interwencjonizmu, czyli chęci rządu do wpływania na zjawiska
rynkowe, co prowadzi do odebrania władzy, która należy się konsumentom. Mises nie
opowiadał się jednak, jak anarchokapitaliści, za całkowitym zniesieniem rządu. Według
niego „Rząd powinien robić te wszystkie rzeczy, których się od niego wymaga i dla
których został powołany. Powinien chronić każdego obywatela przed brutalnymi
i oszukańczymi działaniami przestępców, a także bronić kraju przed zewnętrznymi
wrogami”106. Mises daleki był od nazwania siebie przeciwnikiem rządu. Argumentował,
że rząd po prostu nie powinien zajmować się innymi rzeczami niż te, które wymienił.
W obecnych czasach rząd „udaje, iż posiada mistyczną moc udzielania łask
z niewyczerpanego rogu obfitości. Jest on zarówno wszechwiedzący jak i wszechwładny.
Potrafi za pomocą różdżki magicznej stwarzać szczęście i obfitość. A prawda jest taka:
rząd nie może dawać, jeśli nie zabiera komu innemu”107. Te słowa Misesa idealnie
komponowały

się

z

narracją

wczesnych

środowisk

libertariańskich

Stanów

Zjednoczonych.
Drugim ważnym ekonomistą ASE był Friedrich August von Hayek – uczeń
Ludwiga von Misesa. Urodził się on w 1899 r. w rodzinie akademików i starszych
urzędników publicznych. Po I Wojnie Światowej dostał się na Uniwersytet Wiedeński,
gdzie początkowo urzekł go fabiański socjalizm108, lecz po przeczytaniu „Socjalizmu”
Misesa, nawiązał z nim ścisłą współpracę, co zaowocowało przejęciem niemal
wszystkich poglądów mistrza w dziedzinie ekonomii. W 1931 r. otrzymał profesurę
w London School of Economics (LSE), gdzie piastował to stanowisko do 1949 r.,
propagując idee ASE w Wielkiej Brytanii. Z powodu wojny otrzymał również tam
schronienie i obywatelstwo brytyjskie. W latach 1950-1962 piastował stanowisko
profesora na uniwersytecie w Chicago, by następnie powrócić do Europy.
Najważniejszym osiągnięciem Hayeka było otrzymanie Nagrody Banku Szwecji im.
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Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1974 r. za pracę nad cyklami koniunkturalnymi.
To między innymi dzięki temu wydarzeniu w latach 80. XX w. można było obserwować
sukcesy polityki Reagana w USA, czy Thatcher w Wielkiej Brytanii. Nagroda wpłynęła
także na ponowne odkrycie ASE na świecie, a nawet na papieskie encykliki Jana Pawła
II109.
Z pewnością zbadanie cykli koniunkturalnych zasługiwało na docenienie. Praca
Hayeka nad tym zagadnieniem, którą rozpoczął wraz z Misesem w 1927 r. w Austriackim
Instytucie Badań nad Cyklem Koniunkturalnym, doprowadziła do powstania spójnej
i wyjaśniającej teorii, która tłumaczyła powstawanie kryzysów. Największy z nich, tzw.
wielki kryzys z 1929 r., powstał, jak zauważył Hayek, przez prowadzenie przez Fed
szerokiej ekspansji kredytowej, co doprowadziło do wzrostu ilości pieniądza i w efekcie
do bańki finansowej, która musiała w końcu pęknąć. Hayek przewidział tę sytuację na
rok przed wybuchem tego kryzysu w jednym ze swoich artykułów. Swoją myśl rozwinął
w książce „Prices and production” z 1931 r.. Hayek uznawał recesje za niezbędny okres
dostosowywania się gospodarki do nowej struktury produkcji, a złagodzenie tego etapu
mogłoby nastąpić poprzez zahamowanie dalszej ekspansji kredytowej i sztucznego
wspierania konsumpcji. Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego nie uznaje więc
kryzysów jako czegoś naturalnego dla gospodarki, lecz wywołanego sztucznie przez
politycznych decydentów110.
Ludwiga von Misesa i Friedricha A. von Hayeka łączyła wspólna niechęć do
kolektywizmu oraz subiektywistyczność etyki, indywidualizm metodologiczny111
i generalnie, większość kwestii dotyczących ekonomii. Były jednak pomiędzy nimi
znaczące różnice. Hayek skupiał się w swoich pracach na ewolucyjnym i ograniczonym
charakterze rozumu. Według niego nie wszystkie ludzkie wybory muszą być racjonalne.
Część z nich może wynikać z pewnych cech grupowych istniejących w społeczeństwach,
które nie dla wszystkich muszą być zrozumiałe. Ponadto nie odrzucał on
interwencjonizmu państwowego w pełni – tam, gdzie już rząd był i działał (infrastruktura,
edukacja, opieka nad ubogimi), dopuszczał on jego dalsze funkcjonowanie. Był
przeciwny jednak zawłaszczaniu przez państwo nowych obszarów112.
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Hayek napisał dwie znaczące książki o nacechowaniu politycznym: „Drogę do
zniewolenia” z 1944 r. oraz „Konstytucję wolności” z 1960. Pierwsza z tych dwóch
pozycji skupia się na kwestii niebezpiecznego dążenia ludzi do bycia niewolnikami.
Hayek pisał tę książkę w czasie wojny. Jego też bezpośrednio dotknął anschluss Austrii,
choć mieszkał wtedy w Wielkiej Brytanii. Zwrócił w niej uwagę, że cywilizacja
zachodnia odrzuciła swoje korzenie – zarówno XIX wieczny liberalizm, indywidualizm,
zdobycze renesansu, a także kulturę Greków czy Rzymian. Hayek ubolewał nad faktem,
że słowo „wolność” utraciło swoje pierwotne znaczenie. Okcydent w dużej mierze
zwrócił się w stronę totalitaryzmu i kolektywizmu. Europa zeszła ze ścieżki wzrostu,
która dała jej największe zdobycze cywilizacyjne113. Hayek podkreślał, że tylko pozornie
państwa, takie jak chociażby Wielka Brytania, są dalekie od podążania ścieżką
nazistowskich Niemiec. Twierdził, że widoczne są w nich cechy, które charakteryzowały
Niemcy dwadzieścia, trzydzieści lat przed II Wojną Światową. Jednym z tych
wyznaczników miały być zbliżające się gospodarcze poglądy ludzi zasiadających
zarówno na lewicy, jak i na prawicy, a niechęć ich obu wobec liberalizmu. Innymi
cechami było: „otaczanie coraz większą czcią państwa, podziw dla władzy i dla wielkości
ze względu na nią samą, entuzjazm dla «organizowania» wszystkiego (teraz nazywamy
to «planowaniem»), i owa «niezdolność Niemców do pozostawienia czegokolwiek
zwykłym siłom organicznego wzrostu»”114.
Tak jak Hayek nienawidził kolektywizmów i totalitaryzmów, tak kochał wolność
i swobody. Popchnęło go to do napisania „Konstytucji wolności”, która, jak sam
twierdził, nie jest książką naukową. Powstała ona w wyniku doświadczenia życiowego
Hayeka, z jego pobytu w rodzinnej Austrii oraz w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych. Podzielił on swoją pracę na trzy części. W pierwszej próbował pokazać,
dlaczego ludzie pragną wolności i co ona daje. W kolejnej dokonał analizy instytucji,
które powołał człowiek cywilizacji zachodniej w celu ochrony wolności jednostki.
W ostatniej części przyrównał te zasady przez zastosowanie ich do wybranych palących
kwestii ekonomicznych i społecznych115.
Przedstawienie całej rozległej idei wolności Hayeka jest niemożliwe. Warto
jednak wspomnieć, że definiuje on stan wolności jako sytuację, w której „przymus
jednych [ludzi] wobec innych jest ograniczony tak dalece, jak jest to możliwe
F. A. von Hayek, Droga do zniewolenia, Warszawa Kraków 2009, s. 22-27.
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w społeczeństwie”. Z kolei wolność osobista to „stan, w którym człowiek nie podlega
przymusowi ze strony arbitralnej woli innego lub innych”116. Takie zdanie było zbieżne
z klasyczną liberalną ideą wolności oraz anarchoindywidualistycznym rozumieniem tego
stanu.
Austriacka Szkoła Ekonomii, dzięki działalności Ludwiga von Misesa oraz
Friedricha Augusta von Hayeka, a także jej umiłowaniu wolności jednostki, wolnego
rynku,

minimalizacji

lub

nawet

negacji

znaczenia

państwa

w

gospodarce,

subiektywizmowi, indywidualizmowi oraz bardzo dobrej podstawie teoretycznej, stała
się jednym z filarów (w wąskim ujęciu obok absolutnego pojęcia własności, doktryny
praw naturalnych oraz XIX wiecznego anarchoindywidualizmu Lysandera Spoonera117)
ruchu libertariańskiego w USA. Tam właśnie idee ASE kontynuowali m.in. Murray N.
Rothbard na polu związku prawa naturalnego z ekonomią czy Israel Kirzner, który
rozszerzył misesowską koncepcję przedsiębiorczości118.
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Rozdział II
W świetle amerykańskich teoretyków
1. Państwo minimalne Roberta Nozicka
Libertarianizm uzyskał największy rozgłos w środowisku akademickim po
publikacji książki Roberta Nozicka „Anarchia, państwo, utopia”. Wraz z dziełami
Murraya N. Rothbarda i Ayn Rand stanowią jądro libertarianizmu119. Robert Nozick
urodził się w 1938 r. na Brooklynie w Nowym Jorku, jako syn żydowskiego
przedsiębiorcy. Dostał się na Columbia University, która do lat 50. XX w. stała się
przystanią żydowskich lewicowych intelektualistów. We wczesnych latach 60. na
Princeton University wciąż związany był z lewicą, lecz wobec niemożności zbicia
wysłuchiwanych

na

seminarium

argumentów

libertarian

dotyczących

obrony

kapitalizmu, zmienił swoje poglądy. Po spędzeniu roku na stypendium w Oxfordzie
i krótkich pobytach na Harvardzie i Rockefeller University, został mianowany na
profesora na Harvardzie w 1969 r., a jako że miał wówczas 30 lat, stanowiło to spore
osiągnięcie. Do końca życia związany już był z tą uczelnią. „Anarchia, państwo, utopia”
została przez niego napisana w celu polemiki z bardzo popularną wówczas koncepcją
sprawiedliwości Johna Rawlsa. Po tym dziele wydał jeszcze kilka filozoficznych pozycji.
Zmarł w 2002 r.120.
Z racji tego, że duża część teorii Nozicka jest opozycją do „Teorii
sprawiedliwości” Johna Rawlsa, warto przedstawić pokrótce główne założenia tego
filozofa. Przede wszystkim Rawls oparł się na koncepcji umowy społecznej, która
wpisuje się w kontraktualistyczną tradycję Hobbesa, Locke’a, Rousseau i Kanta,
z których to właśnie ten ostatni miał na niego największy wpływ. Rawls stwierdził, że
aby najlepiej oddać sprawiedliwość w umowie społecznej, należy posłużyć się tzw.
„zasłoną niewiedzy”. Dzięki temu narzędziu można wykluczyć kierowanie się jednostki
wyłącznie własnym interesem. Sytuacją pierwotną jest przyjęcie, że jednostki nie wiedzą,
w jakiej sytuacji materialnej i życiowej się znajdują, ani jakie mają umiejętności czy
dyspozycje, przez co zmuszone są oceniać zasady wyłącznie na podstawie rozważań
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ogólnych.

Wiedzę mają jedynie o sprawach polityki i ekonomii, znają podstawy

społecznej organizacji i prawa psychologii człowieka. Sytuacja ta, choć empirycznie
niemożliwa do zaistnienia, ma w teorii sprawić, że ich wybory są maksymalnie
sprawiedliwe121.
Teoria sprawiedliwości Rawlsa opiera się na dwóch zasadach: po pierwsze każda
jednostka ma podstawowe wolności (np. wolność słowa, zgromadzeń, religii), po drugie
każda jednostka ma mieć równe szanse, bo wszelkie społeczne i ekonomiczne
nierówności będą tak ułożone, by zagwarantować największą korzyść dla najbardziej
upośledzonych. W takiej sytuacji, kierując się strategią maksyminu, jednostki te będą
wolały wybrać zasadę sprawiedliwej organizacji społeczeństwa w taki sposób, w jaki ich
miejsce mieliby określać ich wrogowie – a więc wśród upośledzonych (podejście
pesymistyczne). Ostatecznie cała koncepcja sprawiedliwości Rawlsa sprowadza się do
sformułowania: „Wszelkie pierwotne dobra społeczne – wolność i szanse, dochód
i bogactwo, a także to, co stanowi podstawy poczucia własnej wartości – mają być
rozdzielane równo, chyba że nierówna dystrybucja któregokolwiek z tych dóbr bądź
wszystkich jest z korzyścią dla najmniej uprzywilejowanych”122.
Nozick stanowczo nie zgadza się z teorią sprawiedliwości Rawlsa. Przede
wszystkim Nozick stwierdził, że wszystkie teorie sprawiedliwości są teoriami
dystrybutywnymi – tzn. zakładają powstanie pewnego wzoru podziału dóbr
w społeczeństwie, najczęściej ze względu na określone kryterium, np. zasług moralnych,
użyteczności społecznej czy włożonej w coś pracy. Wszystkie z tych teorii są sprzeczne
z koncepcją państwa minimalnego, gdyż to, jako takie, nie posiada żadnego centralnego
mechanizmu podziału dóbr. Jedyną dopuszczalną teorią sprawiedliwości w państwie
minimalnym jest ta, którą wymyślił sam Nozick. Nie jest ona teorią dystrybutywną
i opiera się na trzech głównych zasadach: sprawiedliwości pierwotnego nabycia
udziałów, sprawiedliwości przepływu udziałów i naprawy niesprawiedliwych udziałów.
Osią rozważań Nozicka nie jest więc to, ile dóbr mają poszczególne jednostki, a to, jak
weszły w ich posiadanie123. Jeśli właściciel zdobył dobro pierwotnie go zawłaszczając
(zgodnie z teorią Locke’a), ma do niego pełne prawo. Jego zbycie możliwe jest tylko
w drodze sprzedaży lub dobrowolnego oddania. Każde inne uzyskanie dobra (np. poprzez
kradzież) jest sprzeczne z teorią sprawiedliwości Nozicka. Z tego powodu państwo nie
Doktryny polityczne…, s. 95.
Ibidem, s. 96.
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może prowadzić działalności redystrybucyjnej, gdyż w celu oddania określonego dobra
innemu obywatelowi, musi je najpierw zabrać innemu124.
Nozick wprost mówi, że „(…) państwo minimalne jest najbardziej
rozbudowanym państwem, jakie można usprawiedliwić. Każde bardziej rozbudowane
państwo narusza ludzkie prawa”125. Państwo nie może zmuszać obywateli do
przymusowego działania na rzecz innych. Podobnie, Nozick opowiadał się za
wyeliminowaniem paternalistycznego podejścia, które zakazywałoby takich działań
ludzkich, które zmierzałyby do zrobienia sobie krzywdy. Państwo nie może kreować sfer
ludzkiej egzystencji, które wykraczałaby poza obszar ochrony mienia, zdrowia, życia
i bezpieczeństwa. Nie może również zmuszać jednostki do podejmowania określonych
czynności, czy poświęceń, gdyż to nie ona korzysta z tych działań. W takim rozumowaniu
dobro społeczne jest mistyfikacją i ukrywaniem faktu, że jedni są wykorzystywani
kosztem innych. Podatki dla Nozicka są wyrazem zniewolenia jednostki przez państwo,
gdyż podatki dochodowe są moralnym odpowiednikiem pracy przymusowej, a nawet
porównywalne do feudalnej pańszczyzny126.
Oprócz polemiki z Rawlsem, Nozick przedstawił swoją wizję państwa w duchu
libertariańskim. Jego celem było wykazanie, że istnienie państwa minimalnego jest lepszą
alternatywą dla anarchistycznego stanu natury w rozumieniu Locke’a. Nozick podkreślał,
że poważnie traktuje anarchistyczną tezę mówiącą o tym, że państwo z natury jest
niemoralne, gdyż narusza prawa jednostek poprzez utrzymywanie monopolu na
stosowanie siły i ochronę wszystkich obywateli. Mimo tego utrzymywał, że istnieje
możliwość wykształcenia się struktur państwowych w sposób, który nie narusza niczyich
praw.
Dla Nozicka każda jednostka ma prawa i „(…) są rzeczy, których ani żadna osoba,
ani żadna grupa nie może nikomu zrobić (bez naruszania jego praw)”. W związku z tym
powstaje pytanie o zakres ingerencji państwa i jego funkcjonariuszy w te prawa – czy
i jak wiele miejsca prawa jednostki pozostawiają dla państwa? Nozick twierdzi, że
„usprawiedliwione jest pewnego rodzaju państwo minimalne, ograniczone do wąskich
funkcji ochrony przeciwko przemocy, kradzieży, oszustwu, narzucaniu zobowiązań itd.;
jakiekolwiek bardziej rozbudowane państwo musi naruszać prawa jednostek do swobody
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robienia pewnych rzeczy i jest nieusprawiedliwione (…) Państwu nie wolno posługiwać
się aparatem przymusu w celu zaprzęgnięcia jednych obywateli do działań dla dobra
innych ani w celu powściągania działań ludzi dla ich własnego dobra lub ochrony”127.
W stanie natury Locke’a istnieją „pewne niedogodności”. Jedną z największych
z nich jest to, że człowiek może być zbyt słaby, by egzekwować swoje prawa, a także
zadośćuczynić i wymierzyć karę silniejszemu przeciwnikowi, które prawa te naruszył.
Aby przezwyciężyć te niedogodności, jednostki powinny zrzeszać się w celu obrony
swoich praw. Bywa to jednak problematyczne, gdy nie wiadomo kto i z jakiego powodu
powinien bronić praw innych. Kłopotliwe byłyby również spory wewnątrz takiej grupy.
Taka sytuacja spowodowałaby, że pewni ludzie wynajmowaliby siebie, jako ochroniarzy,
tworząc prywatne agencje ochrony. Taka sytuacja rodzi jednak dalsze problemy.
Prawdopodobnie agencje te wymuszałyby na swoich klientach ograniczenia, co do
możliwości odwetowych wobec krzywdzących tak, by nie stać się ewentualnym
przedmiotem sporu ze strony innej agencji128.
W końcu, jak stwierdza Nozick, w wyniku działania „niewidzialnej ręki”129, na
danym obszarze geograficznym dominację uzyskałaby jedna agencja ochrony, dzięki
czemu wiele różnych problemów związanych z egzekwowaniem postanowień nie
miałoby miejsca. W takim przypadku następuje pytanie – czy dominująca agencja
ochrony jest już państwem? Odpowiedź na nie jest negatywna z dwóch powodów: po
pierwsze agencja ta nie ma monopolu na użycie siły na danym terytorium, a po drugienie oferuje ochrony tym osobom, które za nią nie zapłaciły. Powstanie państwa
ultraminimalnego, jak nazwał je Nozick, byłoby faktem, gdyby dominująca agencja
ochrony uzyskała monopol na używanie siły i zakazałaby egzekwowania przez obywateli
prawa do odwetu, oprócz przypadków samoobrony, w dodatku chroniąc tylko te osoby,
które by jej za to zapłaciły130.
Przejście z systemu państwa ultraminimalnego do państwa minimalnego jest,
według Nozicka, moralnie konieczne. Wiąże się to jednak z wprowadzeniem pewnego
systemu redystrybutywnego, gdyż ochroną objęci musieli by być, także wszyscy ci,
którzy nie płacili składek. W takim wypadku część społeczeństwa robiłaby to za nich.
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Nozick argumentuje, że taki stan rzeczy jest sprawiedliwy zgodnie z zasadą
zadośćuczynienia. Zasada ta byłaby wykorzystana w taki sposób, że klienci agencji
musieliby

zadośćuczynić

osobom

niezależnym

za

upośledzenie

ich

zakazu

samodzielnego egzekwowania ich praw. Najlepszym zadośćuczynieniem byłoby z kolei
objęcie ochroną także osób niepłacących. Przejście od stanu natury Locke’a do państwa
minimalnego jest dla Nozicka procesem ewolucyjnym spowodowanym efektem
niewidzialnej ręki, moralnie uzasadnionym, a także zachowującym prawa posiadane
przez jednostki w stanie przedpaństwowym131.
Jedną ze składowych książki Nozicka jest kwestia utopii. Podejście Nozicka do
tego tematu jest zdecydowanie odmienne od większości wcześniej przedstawianych
utopii w filozofii. Przede wszystkim Nozick twierdzi, że koncepcja państwa minimalnego
sama w sobie nie może być utopią. Jest jednak pewną konstrukcją, w ramach której
można wcielać w życie modele idealne. Inne utopie wymagają od żyjących w nich ludzi
kierowania się jednostronnie wybranym stylem życia, założonym z góry ideałem. Nie da
się pogodzić poglądów wszystkich ludzi w jednej utopii. W państwie minimalnym każda
jednostka może wybrać sposób, w który będzie realizować swoje koncepcje idealne.
Utopia Nozicka zakłada pluralizm koncepcji dobra, szczęścia i realizacji swoich
postulatów. Najlepiej wyobrazić jest sobie taki system w ten sposób, że poprzez
tworzenie pewnych stowarzyszeń ludzi o podobnych poglądach, można migrować
pomiędzy swoistymi mini-utopiami i wybrać tę, odpowiadającą jednostce najbardziej.
Nozick dopuszcza nawet, że pewne społeczności chciałyby ograniczyć własne prawa
wewnątrz nich, co oczywiście, jeżeli jest dobrowolne i zgodne z zasadami państwa
minimalnego, może być zaakceptowane132.
Koncepcja państwa minimalnego, a także teorii sprawiedliwości, była
wielokrotnie krytykowana. Najmocniej wyrażali to socjaliści i marksiści, tacy jak np.
Gerald Allan Cohen, który przede wszystkim atakował Nozicka za podejście
kapitalistyczne, nienastawione na społeczeństwo. Mimo poglądów libertariańskich,
Nozick był ganiony także przez m.in. Rothbarda, który nie zgadzał się z żadną formą
państwa. Swoją krytykę przedstawili także utylitaryści, tacy jak np. Brian Barry, który
twierdził, że cała koncepcja nie ma sensu, bo przez niewielkie pogorszenie sytuacji jednej
jednostki, można sprawić, że inna będzie miała o wiele lepszą sytuację życiową133. Nie
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ma jednak wątpliwości, że wpływ Roberta Nozicka na debatę odnośnie kwestii
sprawiedliwości i wolności jednostek oraz rozpropagowanie libertariańskich (choć
minarchistycznych) teorii, był ogromny.

2. Filozofia obiektywistyczna Ayn Rand
Kobietą, która najbardziej wpłynęła na rozwój libertarianizmu, była Ayn Rand (a
właściwie Alissa Zinowiewna Rosenbaum). Ta urodzona w 1905 r. w Rosji żydowska
filozofka wyemigrowała do USA w 1926 r., po zdobyciu władzy przez bolszewików.
Rand żyła przede wszystkim ze pisania powieści i scenariuszy. Sławę przyniosła jej
powieść pt. „Źródło”, opublikowana w 1943 r. W fikcyjnych historiach, poprzez kreację
bohaterów i literackiego świata, przekazywała własną filozofię życia – obiektywizm
(randyzm). Publikowała także książki niefabularne, skupione głównie na tematyce
kapitalizmu i egoizmu134.
Filozofia obiektywizmu Ayn Rand opierała się na czterech punktach: metafizyce
(obiektywna rzeczywistość), epistemologii (rozum), etyce (interes własny) i polityce
(kapitalizm)135.
Dla Rand idealnym systemem polityczno-ekonomicznym jest leseferystyczny
kapitalizm. Dzięki niemu relacje międzyludzkie są wynikiem dobrowolnych wymian
handlowych dokonywanych dla obopólnej korzyści.

Rand wykazywała wyższość

kapitalizmu nad innymi systemami ekonomicznymi historycznie. Przytaczała dane, które
jasno pokazywały, że przed kapitalizmem, za czasów feudalizmu, ludność nie była
w stanie się wyżywić, a fale głodu usuwały jej „nadwyżkę”. Coraz szybszy postęp
technologiczny umożliwił większą produkcję jedzenia. Zmienił niewolników na galerach
na parowce wykorzystujące spalane paliwo do poruszania się136.
Rand podkreślała, że czysty kapitalizm nigdy nie zaistniał. Jego dominacja w XIX
w. została zduszona poprzez elementy represyjne i etatyzm. Oparty jest on na
altruistycznej, a więc irracjonalnej, moralności, kolektywizmie i propagandzie. Jego
skutkiem jest niesprawiedliwość, zamęt i wojna wszystkich ze wszystkimi. System ten
sprzyja łapówkom, nieproduktywnością, zepsuciu. Chroni rząd zamiast jednostki.
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Socjalizm jest wynikiem etatyzmu. W systemie tym rządza władzy jest schowana za
wzniosłymi hasłami równości, sprawiedliwości czy likwidacji biedy137.
Dla Rand jedynym uzasadnieniem na istnienie rządu, choć bardzo istotnym, jest,
w oparciu o obiektywne kryteria, pilnowanie, by jednostki nie dokonywały na sobie
aktów przymusu fizycznego. Rand odrzuca pogląd, że policja czy inna służba ochrony
mogłaby funkcjonować prywatnie. Według niej prawo do samoobrony jest naturalne, lecz
brak ochrony sprowadziłby się do zmieniania swoich domów w twierdze, a nieistnienie
sądownictwa prowadziłoby do linczów. Pokojowa koegzystencja, a co za tym idzie –
rozwój – możliwe są tylko przy zapewnieniu tych podstawowych struktur państwowych.
Rand widziała sposób na utrzymanie rządu w ryzach na zasadzie, że jednostkom wolno
jest robić wszystko, co nie jest zabronione, a rządowi tylko to, co jest mu zezwolone.
Rząd powinien być bezosobowym robotem, wykorzystującym normy prawne do
poprawnego funkcjonowania. Jedyne ustawodawstwo powinno dotyczyć jedynego
zadania rządu, a więc ochrony – zarówno wewnętrznej (policja), jak i zewnętrznej
(wojsko), a także sądownictwa. Rand była przeciwnikiem anarchii. Argumentowała to
stwierdzeniem, że nawet w społeczeństwie złożonym z całkowicie racjonalnych
i nieskazitelnych ludzi brakowałoby obiektywnych norm i bezstronnych arbitrów. Nie
zgadzała się także z koncepcją współzawodnictwa i konkurencji różnych rządów
z powodu niejasności przy egzekwowania prawa pomiędzy obywatelami różnych
jurysdykcji138.
Zgodnie z poglądem metafizycznym Rand, fakty istnieją niezależnie od ludzkich
życzeń, emocji czy uczuć. Silnym wpływem na koncepcję są prace greckich filozofów:
arystotelesowska zasada „A jest A” czy heraklitowskie panta rhei – wszystko płynie.
Nierespektowanie ich jest przejawem irracjonalności. Realnemu światu trzeba stawić
czoła. Jednym z tego przejawów jest według Rand odrzucenie istnienia sił
nadprzyrodzonych i Boga139.
Egoizm jest zasadniczym założeniem obiektywizmu. Jego właściwym
znaczeniem jest „troska o własny interes”, co nie jest równoznaczne z jednostką dążącą
do realizacji własnych celów i zachcianek wbrew powszechnie przyjętym zasadom
współżycia społecznego. Człowiek nieegoistyczny staje się zarówno ofiarą (jego czyny
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są skoncentrowane na innych), jak i pasożytem, co jest nieetyczne140. Etyka jest dla Rand
obiektywna i podporządkowana rozumowi. Człowiek podejmując trud rozumienia
wykazuje się racjonalnością. Wszystkie jego czyny, pragnienia i cele muszą być oparte
na procesie myślenia. Wyrazem racjonalizmu jest brak zgody na poświęcanie własnych
korzyści dla innych. Najwyższym moralnym celem człowieka jest dla Rand osiągnięcie
własnego szczęścia, a ostateczną wartością jest utrzymanie się przy życiu. Wartości
zagrażające życiu są złem, a podtrzymujące je – dobrem. Altruizm zaś jest zaprzeczeniem
etyki życia, brakiem szacunku dla samego siebie (zamiast poświęcać życie sobie,
poświęcamy je dla kogoś), a także dla innych (ludzkość to nie stado żebraków nieustannie
błagających o pomoc)141.
Rand podkreśla, że takie stany emocjonalne jak miłość czy przyjaźń są oparte na
racjonalnym egoizmie. Uczucie kochania wywodzi się z naszej wewnętrznej radości
z faktu istnienia danej osoby. Każde działanie podejmowane dla tej osoby jest
sprawieniem samemu sobie szczęścia. Człowiek pomaga tylko tym ludziom, których
uważa za wartościowych z jakiegoś względu. Altruizm natomiast opiera się na pomocy
każdemu – nawet tym, którzy na to nie zasługują142.
Przynależność Ayn Rand do ruchu libertariańskiego byłaby nadinterpretacją –
zbyt wiele założeń obiektywizmu sprzeczne jest z założeniami libertarianizmu. Mimo
tego wiele z jej myśli zostało przez myślicieli libertariańskich przejęte. Jedną z nich jest
podkreślenie wartości egoizmu jako cnoty zaspokajania własnych interesów.
Libertarianie umyślnie pomijają kwestie obiektywizmu, gdyż założenia Austriackiej
Szkoły Ekonomii silnie podkreślają subiektywność dokonywanych przez jednostki
wyborów. Kwestia racjonalności jest więc dla Rand obiektywna, a dla libertarian
całkowicie subiektywna i indywidualna. Mimo tych różnic część badaczy, jak też i wiele
członków ruchu libertariańskiego, klasyfikuje randyzm jako część doktryny
libertariańskiej143.

3. Anarchokapitalizm Murraya N. Rothbarda
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Murray Newton Rothbard urodził się w 1926 r. w Nowym Jorku, w rodzinie
żydowskich imigrantów pochodzących z Polski. Doktorat obronił na nowojorskim
Columbia University. Zbiegiem okoliczności udał się na seminarium prowadzone przez
Ludwiga von Misesa i z miejsca stał się jednym z jego najbardziej obiecujących uczniów.
Jako profesor wykładał ekonomię na New York Politechnic Institute oraz na
Uniwersytecie w Newadzie w Las Vegas. Jego dorobek naukowy liczy ponad
dwadzieścia książek i setki artykułów dotyczących m.in. historii gospodarczej czy teorii
ekonomicznej. Zmarł niespodziewanie w 1995 r.144.
Rothbard

jest
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najbardziej

znanym

i

wpływowym

libertarianinem i anarchokapitalistą. Swoją pracą zasłużył na przydomek Mr. Libertarian,
choć jego przeciwnicy woleli nazywać go „libertariańskim Leninem”. To określenie
zawdzięczał niezwykle doktrynerskiemu i kontrowersyjnemu stylowi pisania145. Jego
poglądy były dla większości ludzi skrajnie radykalne i wywrotowe.
Z pewnością używanie terminu „libertarianizm” czy „libertariański” w obecnym
tego słowa znaczeniu jest zasługą Rothbarda. Od lat 50. XX w., w celach identyfikacji
własnych oglądów, posługiwał się on właśnie tymi zwrotami146. Mimo tego dopiero od
drugiej połowy lat 60. porzucił Partię Republikańską, której był zwolennikiem.
W odróżnieniu od poglądów tej formacji był przeciwny wojnie z Wietnamem, krytykował
amerykański imperializm, a także głosił hasło Black Power. Mimo tego, jak twierdził,
jego poglądy nie zmieniły się, a po II Wojnie Światowej był, jak sam siebie określał,
„ekstremalnym prawicowcem”. Wówczas lewica popierała socjalizm i związany z tym
system etatystyczny. Jako osoba o bezwzględnych poglądach wolnościowych, Rothbard
nie mógł być „lewicowy”. Szybko porzucił dawne autorytety, takie jak Thomas Jefferson
czy Thomas Paine i zaczął interesować się dziełami anarchoindywidualistów: Tuckera,
Spoonera i Thoreau. Rozłamy w „quasilibertariańskim” skrzydle Partii Republikańskiej
rozpoczęły się wraz z zimną wojną, a konkretnie wojną w Korei. Część z tego środowiska
uważała, że komuniści są największym zagrożeniem USA i popierała wzrost podatków,
nabór wojskowy i imperializm Stanów. Część Republikanów zaczęła nazywać siebie
konserwatystami w stylu europejskim. Zamiast Jeffersona czy Paina, jako idole pojawili
się Klemens Lothar von Metternich czy Edmunt Burke, sławiący silny rząd. Wtedy to
Rothbard „emocjonalnie odciął się od Republikanów” i stał się „skrajną lewicą”, choć
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poglądów nie zmienił w najmniejszym stopniu147. Rothbard twierdził, że poglądy
libertariańskie są gospodarczo skrajnie prawicowe. Nie przeszkadza to jednak w tym, że
inne są lewicowe. Nie potrafił zrozumieć tego, że lewicowiec sprzeciwia się przemocy
wojennej, równocześnie będąc zwolennikiem przemocy w postaci podatków.
Prawicowiec z kolei często nie widzi sprzeczności w popieraniu wolnego rynku przy
równoczesnym systemie subsydiów i interwencjonizmu w wielu sektorach gospodarki.
To właśnie stanowisko libertarianina jest spójne, pomimo niewpisywania się
w przestarzały schemat prawica-lewica148.
Według Rothbarda libertarianizm jest i był prawdopodobnie jedynym radykalnym
i rewolucyjnym ruchem w USA – ruchem „ludowym i wyzwoleńczym”149. Jego filarami
są aksjomat o nieagresji, prawo własności, indywidualizm oraz wolna wymiana
i swoboda umów, które uznał za libertariańskie credo. Pierwszy z filarów – aksjomat
o nieagresji – jak pisał Rothbard, „opiera się na jednym centralnym pewniku: żaden
człowiek, ani grupa ludzi, nie ma prawa do agresji skierowanej przeciwko osobie lub
własności innego człowieka”150. Podniesienie tego stwierdzenia do rangi aksjomatu
dobitnie pokazuję jego wagę i wpływ, który wywiera na pozostałą część ideologii
libertariańskiej151. Agresja, według Rothbarda, jest synonimem naruszenia praw.
Równocześnie porównywał on powszechną służbę wojskową do niewolnictwa, a wojnę
pojmował, jako nieuprawnioną masową rzeź ludności cywilnej. Rothbard wyrażał
zdziwienie, że czynności, które są powszechnie uważane za niemoralne, nielegalne czy
przestępcze, gdy podejmują je jednostki lub grupy osób, stają się całkowicie normalne,
gdy podejmuje je rząd – Rząd, jako podmiot, obowiązuje taka sama zasada, jak każdego
indywidualnego człowieka152.
Kwestia własności była dla Rothbarda absolutna. Kolejnym aksjomatem jest
prawo do samoposiadania, które stanowi, że „każdy – kobieta i mężczyzna – ma
bezwarunkowe prawo do posiadania własnego ciała, wynikające z samego faktu bycia
człowiekiem; oznacza ono prawo do pełnej kontroli nad swoim ciałem bez dopuszczenia
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przymusowej ingerencji ze strony innych osób”153. Każdy musi myśleć, poznawać
i oceniać wedle własnego rozumu, a tylko prawo do samoposiadania może to umożliwić.
Jeżeli jakaś grupa osób ma prawo do posiadania innej grupy osób, to ci drudzy w ogóle
nie są wtedy ludźmi.
Trudniejszym problemem jest opracowanie teorii własności, innych niż ludzkie,
obiektów. Przede wszystkim kwestią sporną jest określenie pierwszego właściciela dóbr,
czyli tzw. pierwotnego zawłaszczenia. Rothbard, tak jak Locke, uważał, że własnością
staje się coś, w co została włożona praca. Spór pojawia się wtedy, gdy mowa jest
o długości tej pracy włożonej w daną własność. Locke twierdził, że praca ta musi być
permanentna, tj. gdy ktoś na stałe opuszcza daną ziemię (nie żyje na niej, nie poluje, nie
zbiera jej owoców itd.), kolejna osoba może ją zawłaszczyć. Rothbard przyjmował, że
już jednorazowa praca włożona w taką ziemię sprawia, że nieodwracalnie połączyła się
ona z zagospodarowanym gruntem i już na zawsze będzie należeć do pierwotnego
właściciela i jego następców. Tę sytuację porównywał do schowanego w szufladzie
zegarka, który nieużywany nie zmienia przecież właściciela154.
W kwestii społeczeństwa Rothbard twierdził, że libertarianin jest indywidualistą.
Dla niego społeczeństwo jest określeniem zbiorowości ludzi powiązanych różnymi
relacjami. Społeczeństwo „to wszyscy oprócz ciebie”. Rothbard używał retoryki i słów
innych naukowców do opisania, dlaczego społeczeństwo jest wyimaginowanym bytem.
Przede wszystkim społeczeństwo nie istnieje bez jednostek. Jeżeli wszyscy ludzie wyjadą
z jednego miejsca, nie będzie też społeczeństwa. Po drugie, ludzie zaczęli zbyt dużą,
wręcz boską, wagę przykładać do tego terminu. Gdyby pewna grupa trzynastu osób
nazwała się społeczeństwem, a dziesięć z nich ustaliłoby, że dla dobra społeczeństwa
potrzeba pozostałe trzy wyzyskiwać, to takie rozumowanie byłoby wyśmiane, podczas
gdy dla większego rzędu wielkości jest to normalne155.
Rothbard był też, jako czołowy ekonomista ASE, orędownikiem wolnego rynku
i nieskrępowanej międzyludzkiej wymiany oraz swobody umów. Jako wolny rynek
Rothbard rozumiał zbiorcze określenie wielu dobrowolnych wymian, które mają miejsce
w społeczeństwie pomiędzy dwiema osobami lub grupami osób (a także ich
przedstawicielami). Motywem tej wymiany jest obustronny zysk i powtórzenie tej
czynności (lub nie, jeżeli nie będzie już takiej potrzeby albo strony nie będą zadowolone
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z transakcji) w przyszłości. Handel jest zawsze wymianą typu wygrana-wygrana, czyli
„grą o sumie dodatniej”. Możliwe jest to dzięki subiektywnej ocenie dóbr, które posiadają
dwie strony wymiany. Jedna osoba ma, dla przykładu, pieniądze, a druga towar. Pierwsza
z nich chce nabyć jakieś dobro, a druga je zbyć, uzyskując w ten sposób fundusze na inną
wymianę. Sam handel jest po prostu umową, którą zawierają te strony przy wymianie
dóbr. Na kształtowanie się ceny przy tej wymianie ma wpływ wiele czynników, m.in.
popyt i podaż. To dzięki wolnemu rynkowi, za pośrednictwem pieniądza, konsumenci
mają szansę nabyć towary z całego świata. Wolny rynek stymuluje też innowacyjność,
co przekłada się na lepsze zaspokojenie potrzeb konsumentów156.
Nie wszystkie wymiany są jednak dobrowolne. W momencie, gdy bandyta grozi
ofierze i chce uzyskać od niej pieniądze, to oddanie mu ich jest przymusem. Rothbard
przyrównywał rząd do takiego bandyty, który wymusza na obywatelach opłaty w postaci
podatków. To zaś osłabia wzrost gospodarczy. Najwyższą formą rządowego przymusu
jest socjalizm, który całkowicie ogranicza wolny rynek. W efekcie popyt i podaż nie są
w stanie się wyregulować, a poziom życia ludzi spada. Rothbard bronił wolnego rynku
przed twierdzeniem, że wprowadza on „prawo dżungli” i wywyższa wartości materialne
nad duchowe. Jak twierdzi, to właśnie wolny rynek umożliwił cywilizacji zachodniej
posiadanie większej ilości wolnego czasu, co przyczyniło do tego, że mogliśmy zadbać
o nasz duchowy rozwój, zamiast martwić się trudami dnia kolejnego157.
Kwestia wolnego rynku rozciąga się dla Rothbarda znacznie dalej, niż tylko do
samej wymiany handlowej. Dowodem tego jest jego opinia na temat powszechnej
edukacji. W monografii Edukacja wolna i przymusowa w wyrazistych słowach
skrytykował on państwową edukację. Przede wszystkim Rothbard zaznaczył, podobnie
jak robił to wcześniej Mises, że człowiek rodzi się jako osoba bez zdolności
rozumowania. Wraz z dorastaniem w konkretnej społeczności uczy się umiejętności,
nawiązuje relacje z innymi, wartościuje. W ten sposób rozwija własne cele i odkrywa
środki do ich osiągnięcia, bazujące na jego zasadach moralnych i osobowości. Dorastanie
jest edukacją. W jej formie podstawowej żadna sformalizowana postać nauki nie jest
potrzebna – wystarczy żyć i zdobywać doświadczenie. Wiedzę specjalistyczną trzeba
jednak uzyskać na drodze przekazania od innej jednostki lub z książki. Każdy człowiek
jest jednak inny, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Ta odmienność
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dała zresztą człowiekowi możliwość rozwoju cywilizacyjnego. Wpływanie na
systematyzację i ujednolicanie treści oraz podejścia do nauczania wobec uczniów staje
się, z konieczności, zrównywaniem w dół – co stoi w sprzeczności z rozwojem talentu,
różnorodności, geniuszu i umiejętności rozumowania. Z tego powodu najlepszym
sposobem nauczania jest nauka indywidualna, dostosowana do każdego ucznia.
Obowiązek szkolny jest więc krzywdzący zarówno dla tych, którzy sobie gorzej z nim
radzą, jak i dla tych, którzy chcieliby przyswajać materiał w jeszcze szybszym tempie.
Rothbard uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest pozwolenie rodzicom na samodzielne
uczenie własnych dzieci lub zatrudnienie w tym celu prywatnego nauczyciela158. Zgodnie
z poglądami Rothbarda, to rodzice sprawują opiekę nad swoimi dziećmi, bo, dosłownie,
są „producentami” dziecka. Pogwałceniem praw rodziców jest odbieranie im dzieci przez
państwo, co sprzyja uniformizacji, ale również indoktrynacji treściami, które są dla
państwa wygodne159.
Z tekstów Rothbarda wprost wynikała jego nienawiść do państwa160. Jak sam
przyznał, był on radykałem. Rothbard określił tę nienawiść do państwa, jako jedną
z najważniejszych różnic dzielącą go od innych libertarian, nawet anarchokapitalistów.
Wielu z nich uważa, że anarchia owszem, byłaby lepszym systemem, lecz obecny
również nie jest wcale taki najgorszy. Z ich tekstów, jak twierdził Rothbard, nie wynika
radykalizm. Jeszcze za czasów formowania się niepodległości USA (np. Thomas Paine),
a nawet na początku XX w. (Alfred J. Nock) nie brakowało radykałów, którzy
nienawidzili państwa. Według Rothbarda, jeżeli tylko wewnątrz libertarian byłoby więcej
radykałów, ruch ten sprawniej naciskałby na antyetatystyczne działania, a dopiero później
debatowałby o tym, jak daleko zajść w likwidacji struktur państwowych161.
Krytykując osoby nie do końca przeciwne istnieniu państwa, Rothbard często
zwracał się w kierunku minarchistów (zwolenników państwa minimalnego), a zwłaszcza
do ich najbardziej znanego przedstawiciela – Roberta Nozicka. W artykule
opublikowanym w 1977 r. zwrócił mu uwagę, że państwa minimalne nie powstawały
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w sposób, jaki opisał. Nie była to oddolna inicjatywa wspierana przez niewidzialną rękę
rynku, rozpoczęta z anarchokapitalistycznego stanu przedpaństwowego, przechodząca
przez okres jednej dominującej agencji ochrony, następnie stworzenia państwa
ultraminimalnego, aż do minarchizmu. Wszystkie państwa powstały przez przemoc,
podboje i wykorzystywanie ludzi. Rothbard odrzucał też pogląd, że agencje ochrony będą
wymagały od swoich członków zrzeczenia się prawa do odwetu. Prawdopodobnie na
wolnym rynku wygrałyby te agencje, które nie ograniczałyby klientów w ten sposób.
Podobnie na argument o dominującej roli jednej z agencji, między innymi ze względu na
efekty skali i problemy z rozstrzyganiem sporów, Rothbard odpowiedział, że
z doświadczeń historycznych monopolizacja tego rodzaju usług nie jest wcale
przesądzona. Agencje te mogą przecież dochodzić do porozumienia na zasadzie zwykłej
umowy między stronami. Ponadto konkurencja między nimi doprowadziłaby do
świadczenia najwyższej jakości usług po najniższych cenach, a także wprowadziłaby
system hamulców i równowagi w momencie, gdyby inna agencja nie przestrzegała
umów. Rothbard mocno skrytykował także dalszą część wywodu Nozika. Przede
wszystkim

wyśmiewa

wręcz

pomysł

kompensacji

uniemożliwienia

ludziom

wykonywania działań ryzykownych. Kompensacja ta miałaby być „wypłacana” przez
coraz większy zakres działalności państwa. Ponadto w ramach tego pomysłu mogłoby
dochodzić do łamania praw naturalnych oraz dyskryminacji. Rothbard zwraca także
uwagę na kwestie objęcia przymusową ochroną (już właściwie państwową, bo agencji
dominującej) klientów niezależnych, która przecież generuje koszty. Aby móc
sfinansować to działanie, agencja ta musiałaby zwiększyć pobierane opłaty albo obniżyć
jakość swoich usług, co na wolnym rynku doprowadziłoby do odwrotu klientów od tej
agencji na rzecz innych. Jednym z ważniejszych zarzutów wobec koncepcji Nozicka był
ten o braku konkretnej teorii podatkowej (kto miałby je płacić i ile?), pozostawieniu
niewyjaśnionej kwestii, jak duża miałaby być podaż ochrony ze strony agencji
dominującej, jakie byłyby jej koszty, kto miałby decydować o stopniu tej ochrony.
Nozick nie wyjaśnił też, jak uzasadnić obecny system głosowania, demokracji, systemu
hamulców i równowagi. Nie podał także własnego uzasadnienia posiadania prawa przez
człowieka. Ostatecznie według Rothbarda, istnienie państwa minimalnego, nawet
stworzonego drogą opisaną przez Nozicka, poprzez błędy tkwiące w umowie społecznej,
nie może być w obecnych czasach w żaden sposób uzasadnione, a sam Nozick powinien
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być anarchistą, gdyż opisana przez niego teoria powstania państwa minimalnego nie ma
historycznego uzasadnienia162.

4. Paleolibertarianizm
Idea paleolibertarianizmu narodziła się w umysłach Murraya N. Rothbarda i jego
ucznia Llewellyna (Lew) Rockwella. Ta odmiana libertarianizmu opiera się na
Austriackiej Szkole Ekonomii, antyfederalizmie, libertarianizmie misesowskim
i anarchokapitalizmie. Częścią tego ruchu jest amerykański Instytut Ludwiga von Misesa.
Paleolibertarianizm zakłada, że „wolność jest najwyższym celem politycznym człowieka,
a wszystkie formy interwencjonizmu – ekonomiczna, kulturowa, socjalna czy
międzynarodowa – są równoznaczne z atakiem na dobrobyt, moralność i cywilizację
burżuazyjną, a tym samym muszą być odparte na wszystkich płaszczyznach i bez
kompromisu”163.
W maju 1990 r. Rothbard wytłumaczył powstanie paleolibertarianizmu.
Stwierdził, że środowisko libertarian od lat było już „odrętwiałe”, czy wręcz „w stanie
rozkładu”. Pomimo rozprzestrzenienia się idei libertariańskich na świecie, oprócz
wąskiego ujęcia wolnorynkowej gospodarki, nie znalazły one większego posłuchu
w amerykańskiej kulturze. Zamiast stawić czoła wyzwaniu, liderzy libertarian trwożnie
się skryli i udawali, że wszystko jest dobrze. Ich postawy nie zmienił nawet upadek
komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 r., który wymógł w szeregach
wszystkich innych środowisk politycznych reorientację ich działań164. Przebudzeniem dla
libertarian miał być artykuł ze stycznia 1990 r. autorstwa Lew Rockwella165. Niestety, jak
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stwierdził Rothbard, jedynym skutkiem były „irytujące odpowiedzi niedźwiedzi
obudzonych ze snu zimowego w ich gawrach”. Struktury Partii Libertariańskiej (PL) były
jedynym w tych czasach organem zrzeszającym członków politycznego ruchu
libertariańskiego, ale jak napisał Rothbard: „większość z nas opuściło PL w ciele,
a wszyscy z nas w duchu”166.
Paleolibertarianie pragnęli wydostać się z tego marazmu, skutkiem czego było
wytworzenie się ich własnego ruchu. Nie zgadzali się na zastój i propagowanie samej
tylko wolności. Chcieli „wolność plus”. Chcieli odseparować się od dużej ilości
hippisów, agresywnych antyburżuarystów, antychrześcijan, narkomanów, żebraków,
złodziei i innych tego typu osób, czasami powiązanych z PL – odstraszali oni
„prawdziwych ludzi”, czyli ciężko pracującą klasę średnią, a także wypaczali termin
„libertarianin”, który zaczął być utożsamiany z wariatami i libertynami. Z tego powodu
na przedrostek zdecydowano wybrać „paleo”, który jednoznacznie odcina się od tego
rodzaju ludzi. Rothbard resztę libertarian zaczął nazywać „nihilolibertarianami” czy
„libertarianami modalnymi”167. Wyjściem z tej sytuacji nie miałyby być jednak zmiany
wewnątrz PL, gdyż według Rockwella i Rothbarda degrengolada sięgała tak głęboko, że
przede wszystkim potrzebne było odseparowanie paleolibertarian i stworzenie nowych
organów i instytucji, a pierwszym z nich był Rothbard-Rockwell Report (RRR)168.
Rothbard naszkicował pewien obraz modalnego libertarianina tamtych czasów:
mężczyzna, lat ok. 40, od 20 lat zaangażowany w ruch. Jest on stosunkowo bystry,
obeznany z teorią libertarianizmu, ale mało wiedzący i nieprzejmujący się historią,
kulturą czy stosunkami międzynarodowymi. Modalny libertarianin jest za to ekspertem
w literaturze science fiction, co skutecznie pomaga mu w alienacji. Zamiast kierować
swoją nienawiść w stronę państwa, obdarza nią wszystkich dookoła, łącznie z jego
rodzicami, rodziną, sąsiadami i całym społeczeństwem. Jest też przeciwny instytucjom
i zwyczajom społecznym i kulturowym – burżuazji i kościołom (zwłaszcza
chrześcijańskim). Ten typ libertarianina zapatrzony jest w randyzm, deprecjonuje religię,
wierzy w absolutną wszechmoc własną i swoich liderów w kulcie i przeżywa rebelię
dorosłości, która 20 lat temu była czymś łobuzerskim, a dla czterdziestolatka jest

(rodzina, Kościół, wspólnota), kultury zachodniej i moralności, zwłaszcza judeochrześcijańskiej. Zob. D.
Juruś, op.cit., s. 33-34.
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odpychająca. Jeżeli nihilolobertarianin pracuje w poważanym zawodzie, jest przeważnie
prawnikiem lub księgowym, tylko że prawnikiem bez praktyki, a księgowym bez pracy.
Zazwyczaj jednak jest programistą komputerowym, który jeszcze na długo przed
wynalezieniem komputerów był odludkiem, albo bezrobotnym, który mówi o sobie
„doradca komputerowy”. Ten typ libertarianina odznacza się spojrzeniem fanatyka
i mówieniem każdej napotkanej osobie o swoim wielkim odkryciu, który chce
opublikować, ale nie może z powodu politycznych sił mu przeciwnych. Jest też
całkowicie pozbawiony poczucia humoru. Ale przede wszystkim, co zaznaczył Rothbard,
jest iluzjonistą, czy wręcz oszustem. Jego podejście w stosunku do libertarian zawiera się
w stwierdzeniu „Twój dom jest moim domem”169. Paleolibertarianie byli zaś tymi, którzy
sprzeciwili się takim ludziom. Z powodu zakończenia zimnej wojny i braku aktywności
Partii Libertariańskiej, sprzymierzyli się z paleokonserwatystami – ludźmi żyjącymi
w zgodzie z Old Right170.
Rothbard już na początku stycznia 1992 r. napisał, że świętuje 35-lecie swojego
powrotu na prawicę, gdzie, jak stwierdził, czuje się „jak w domu”. „Stara Prawica
niespodziewanie wróciła!”, zakomunikował, choć przyznał, że preferuje termin
„Oryginalna Prawica”, która funkcjonowała w latach 1933-1955. Według Rothbarda
w USA na początku lat 90. problemem byli źli ludzie – klasa rządząca – która pozyskała
elity intelektualne i media, które z kolei miały możliwość omamić masy, by zgadzały się
na rządy tych pierwszych. Z tego powodu poświęcił cały marcowy numer RRR strategii,
którą powinna przyjąć prawica. Jej cechami charakterystycznymi miały być: śmiałość,
konfrontacja, dynamika i emocje. Miała ona „poruszyć tłum z jego snu i obnażyć
aroganckie elity, które nim rządzą, kontrolują go, opodatkowują i okradają”171. Główną
osią strategii miał być edukacjonizm172, lobbing w Kongresie Stanów Zjednoczonych,
czy przyjęcie postawy populistycznej w celu wprowadzenia emocji do polityki173.
Jednym z postulatów libertarian, przyjętym również przez ruch paleolibertarian,
jest izolacjonizm. Niedługo po ukazaniu się artykułów Rothbarda i Rockwella odnośnie
Rothbard mówi tu o sytuacji, gdy w tak wąskim gronie, jakim byli libertarianie, niektóre osoby
wykorzystywały ten fakt do próby uzyskania darmowych noclegów u innych libertarian na zasadzie
znajomości. Z tego powodu Rothbard porównuje ich do libertarian-komunistów, którzy chcieliby aby
każdy z bogatszych od nich dzielił się swoją własnością, ibidem, s. 5.
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ich wyjścia z Partii Libertariańskiej, w sierpniu 1990 r. wybuchła I wojna w Zatoce
Perskiej. Spowodowana była ona ogromnym zadłużeniem Iraku u państw go
wspierających po niedawno zakończonej ośmioletniej wojnie iracko-irańskiej, trwającej
w latach 1979-1987. Jednym z większych wierzycieli był Kuwejt, który zażądał spłaty
ponad 10 mld dolarów174. Niemożność spłaty tego długu była dla dyktatora Iraku –
Saddama Husajna – bezpośrednim powodem ataku Iraku na Kuwejt, choć plany jego
zajęcia były stworzone wcześniej. Pomimo trwających przemian na świecie (jak na
przykład upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej), członkowie ONZ
sprzeciwili się tej aneksji i wprowadzili wobec Iraku sankcje gospodarcze, które
następnie eskalowały w powołanie szerokiej koalicji międzynarodowej, opartej głównie
na wojskach USA, która wyzwoliła terytoria Kuwejtu okupowane przez Irak175.
Od momentu zaangażowania się USA w wojnę, stała się ona jedną z głównych
osi krytyki administracji prezydenta George’a Busha przez paleolibertarian. Już
w październiku 1990 r. Lew Rockwell oskarżał go o wysyłanie osiemnastolatków na
wojnę dla obrony standardu życia Amerykanów „by ginęli dla paliwa za 5 centów za
galon”, podczas gdy, jak przekonywał Rockwell, to rząd USA zwiększył rynkową cenę
ropy naftowej po blokadzie ekonomicznej Iraku. Dodatkowo spowodowała ona
gwałtowny spadek życia ludności irackiej, co Rockwell uznał za nieetyczne. Powołał się
on także na ojców założycieli, którzy przy budowaniu Stanów Zjednoczonych
jednoznacznie stwierdzili, że wszelkie angażowanie się militarne USA może być
usprawiedliwione tylko bezpośrednim wypowiedzeniem wojny Stanom – wszelka
zagraniczna pomoc, wojny i wtrącanie się w politykę innych państw było zakazane.
Jednym z powodów był fakt, że wojna poza granicami państwa przekładała się na jego
sprawy wewnętrzne – zwiększenie rozmiarów państwa opiekuńczego i wewnętrznej
polityki imperializmu. Interwencja w Iraku, co podkreślił Rockwell, była na rękę
politykom obu dominujących opcji politycznych, gdyż dzięki niej mogli uzasadnić
recesję czy wyższe podatki176.
Prywatnych korzyści Busha doszukiwał się także Rothbard. Gdy upadł ZSRR,
zimna wojna się zakończyła. Po tym wydarzeniu amerykański imperializm nie miał już
uzasadnienia, tak samo jak ogromny budżet na armię, na co zaczęli zwracać uwagę
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paleolibertarianie zasiadający w Partii Republikańskiej, a zwłaszcza ich kandydat na
prezydenta – Patrick Buchanan. Jak pisał: „Nareszcie najżarliwsze modlitwy
administracji Busha zostały wysłuchane: pojawiło się wyglądające na prawdziwe
zagrożenie – Saddam Husajn”177. Po wojnie, w październiku 1992 r., Rothbard
zaproponował ironicznie Bushowi kolejne wojny, które mógłby prowadzić: po pierwsze
„Operacja Pustynna Burza II: Sequel”, czyli obalenie Saddama Husajna, po drugie Libia
i odwet za zestrzelenie samolotu Pan Am178,po trzecie Syria, która ma mnóstwo cywili
do zbombardowania, a jej zniszczenie zadowoliłoby Izrael, po czwarte i piąte powtórka
z wojny w Korei179 oraz w Wietnamie180, gdzie zginęło wielu Amerykanów. Szóstym
punktem mogłaby być Kuba i obalenie Fidela Castro. Ostatnia wojna do wywołania
mogłaby mieć miejsce w Peru (ulubiony pomysł Rothbarda), gdzie są komuniści
i narkotyki. Wszystkie te konflikty byłyby łatwe dla Busha do wygrania, więc mógłby
zostać narodowym bohaterem181.
Poglądy pacyfistyczne

u

paleolibertarian

były jednymi

z

najbardziej

odznaczających się. Byli zdecydowanie bardziej nastawieni na nieinterweniowanie
i niewszczynanie wojen niż ideolodzy lewicowi, którzy tradycyjnie odrzucali używanie
przemocy w stosunkach międzynarodowych. Wojna na Bałkanach była kolejnym
przykładem tego myślenia. Rothbard uważał dążenia Serbów do stworzenia Wielkiej
Serbii za w pełni uzasadnione. Twierdził, że roszczenia do ziem zamieszkiwanych
etnicznie przez Serbów są naturalne. Interwencje zaś celowała głównie w zwykłych
mieszkańców Serbii, nękanych przez niedobory żywności spowodowane nałożonym
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embargiem, a także, co przepowiadał Rothbard, możliwością zrzucenia „czystej” – nie
radioaktywnej – bomby na Belgrad. Jugosławia, jak pisał, była tylko nazwą krainy
geograficznej – nigdy państwa. Składała się z Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Bośnia
również była określeniem geograficznym, zamieszkiwanym przez Chorwatów, Serbów
i ludność muzułmańską. Partyzanci zajęli terytoria, które etnicznie do nich należały
i oczekiwali wysiedlenia innych mniejszości w celu redukcji niepokojów społecznych, co
Rothbardowi wydawało się sensowne. To państwa próbujące interweniować na
terytorium byłej Jugosławii przyczyniły się do zatrzymania tego procesu i, w efekcie,
doprowadziły do masowych mordów182. Z kolei gwałty i grabieże podczas wojen były
historycznie czymś naturalnym i tych nie dopuszczali się tylko Serbowie. Amerykanie
jednak, jak twierdził Rothbard, przez swoją krótką historię, nie byli w stanie tego
zrozumieć, a konflikt ten powinien być rozwiązany przez grupy etniczne tam
zamieszkujące183.
Paleolibertarianizm, skupiony wokół Rothbarda i Rockwella, zdecydowanie nie
stał się dominującym poglądem wewnątrz Partii Republikańskiej, w której przeważali
neokonserwatyści184. Jednym z dowodów była porażka Pata Buchanana w wyścigu do
kandydatury na prezydenta w 1992 i 1996 r.. Oprócz izolacjonizmu, czy kwestii negacji
potrzeby interwencji w konfliktach, uważane przez opinię publiczną za prawie oczywiste,
paleolibertarianie nie mogli znaleźć zwolenników z powodu wielu innych poglądów185.
Sprzeciwiali się „wolnorynkowej” umowie handlowej pomiędzy USA, Kanadą
i Meksykiem (NAFTA), gdyż prawdziwa umowa wolnorynkowa nie wymaga wielu lat
negocjacji, kompromisów i ustaleń – wystarczy znieść cła i inne opłaty. Dla
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Republikanów był to jednak wielki sukces, więc jego krytyka nie mogła spotkać się ze
zrozumieniem186. Mniej republikańskie, ale równie dla polityki i opinii publicznej
kontrowersyjne były podnoszone przez paleolibertarian tematy dotyczące feminizmu,
rasy czy mniejszości seksualnych. Właściwie można je było zaliczyć do jednego rodzaju
postulatu: sprzeciwu wobec podwójnych standardów. Uznanie gejów, jako mniejszości
mijało się z celem, gdyż poprzez nadanie im takiego statusu, automatycznie
dyskryminowało się większość heteroseksualną. Homoseksualiści mieli przecież takie
same prawa, jak wszyscy inni ludzie187. Podobnie paleolibertarianie myśleli
o feministkach, które nie postulowały równości, a chciały przywilejów dla kobiet188. Ten
sam argument był podnoszony wobec ludności murzyńskiej, która znacznie odstawała
pod względem standardu życia, wskaźników przestępczości od Azjatów, czy ludzi
o białym kolorze skóry, a chciała mieć specjalne przywileje189. Wszystkie te poglądy
sprawiały, że paleolibertarianizm był dla Amerykanów w latach 90. skazany na margines
polityczny. Sytuacja ta pogłębiła się w momencie śmierci Rothbarda w 1995 r., choć jego
rolę próbował przejąć jego uczeń – Hans Hermann Hoppe – wydając głośną książkę
„Demokracja – Bóg, który zawiódł”190.

5. Pozostałe odmiany libertarianizmu
Koncepcje polityczne są rozbudowanymi i mocno spersonalizowanymi tworami.
Każdy człowiek, nawet nieinteresujący się polityką, ma pewne poglądy na życie i to, jak
ono powinno wyglądać. Prawdopodobnie, gdybyśmy zapytali dowolną dorosłą i zdrową
psychicznie osobę żyjącą w ustroju demokratycznym, byłaby ona w stanie opisać swoje
wymarzone społeczeństwo. W celu identyfikacji i ułatwienia przedstawiania własnych
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poglądów, ludzie posługują się ustalonymi społecznie i opisanymi nazwami. Ktoś może
być, przykładowo, lewicowcem albo prawicowcem. Na lewicy, można z kolei
wyodrębnić inne poglądy- takie jak socjalizm czy komunizm. W samym komunizmie
natomiast, można znaleźć np. marksistów czy trockistów. W tych, już wąsko określonych,
ramach również funkcjonują pewne grupy różniące się od siebie niuansami. Nie inaczej
jest w przypadku libertarianizmu, w łonie którego wyróżnić można różne odłamy.
Najważniejsze z nich: anarchokapitalizm, minarchizm, randyzm czy paleolibertarianizm
zostały już przez autora opisane. Warto jednak zwrócić uwagę na mniejsze grupy
libertarian, które wykształciły pewne unikalne w całym ruchu poglądy.
Jednym z ciekawszych odłamów ruchu jest feminizm indywidualistyczny
(libertariański). Doktryna feministyczna pojawiła się stosunkowo późno, bo dopiero
w XX w. Jej nazwa została zaczerpnięta od łacińskiego słowa Femina, które oznacza
kobietę. Ruch feministyczny tradycyjnie koncentruje się wokół równości społecznej,
politycznej i prawnej kobiet z mężczyznami. Wartości feministyczne zakorzeniły się
głównie w ruchach liberalnych, socjalistycznych, komunistycznych i pacyfistycznych.
Feminizm walczył z tzw. maskulinizmem, czyli manifestowaniem przewagi płci męskiej
nad żeńską (np. w formie przesadnego przejawiania męskiego seksualizmu) oraz
patriarchalizmem, czyli dominacją mężczyzn w strukturach władzy. Wywalczenie prawa
do głosowania w wyborach było jednym z największych sukcesów feministek191.
Najwcześniej udało im się to w 1893 r. w Nowej Zelandii. Obecnie najważniejszymi
ruchami

feministycznymi

są,

oprócz

feminizmu

libertariańskiego,

feminizm

socjalistyczny i radykalny192.
Główną organizacją skupiającą feministki indywidualistyczne jest Association of
libertarian feminists (ALF), który został założony przez Tonie Noathan w rocznicę
urodzin Ayn Rand w 1973 r. Stowarzyszenie to, określające siebie jako bezpartyjne,
zrzesza członków obu płci i wszystkich orientacji seksualnych, którzy mają poglądy
minarchistyczne lub anarchistyczne, wolnorynkowe lub komunalistyczne (w sensie
społecznym). Zwolennicy ALF stoją w opozycji do seksizmu i dzielą przekonanie, że
„rząd jest wrogiem kobiety”. Głównymi celami ALF są: zachęcenie kobiet do
ekonomicznej samowystarczalności oraz niezależności psychicznej, promowanie
realistycznego (a także potencjalnego) podejścia do kobiecych kompetencji, sprzeciw
Bojowniczki o prawo do głosowania były nazywane także sufrażystkami (ang. Suffragist od suffrage –
prawo do głosowania), R. Tokarczyk, Współczesne…, s. 463.
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wobec ograniczaniu praw osobistych przez rząd ze względu na płeć, praca na rzecz
zmiany podejścia seksistowskiego wyrażanego przez jednostki oraz stworzenie
libertariańskiej alternatywy do tych aspektów ruchów kobiecych, które popierają
polityczną zależność i kolektywizm193.
Założycielka ALF, w artykule z 1977 r., przedstawiła powody, dla których
zdecydowała się rozpocząć działalność stowarzyszenia. Przede wszystkim, jak pisała, dla
politycznych korzyści wiele lewicowych i socjalistycznych środowisk wykorzystywało
kobiety, które czuły się pokrzywdzone i źle traktowane przez stan prawny USA.
Stwierdziła, że ważne było przeciwstawienie się tym zjawiskom poza Partią
Libertariańską. Feministki z ALS stanowczo stoją w opozycji do prób stworzenia prawa,
które traktowałoby je w specjalny sposób. Nie zgadzają się także z wymuszonym
„zrównaniem” ich pozycji społecznej czy ekonomicznej, choć przyznają, że istnieje
niesprawiedliwe i dyskryminacyjne prawo, a także pewna bigoteria. Najlepszym, według
nich sposobem na ich pozbycie się, jest przyjęcie pozycji długoterminowej i eliminacja
uprzedzeń oraz niesprawiedliwości poprzez edukację194.
Jedną z najbardziej znanych działaczek feminizmu indywidualistycznego jest
Wendy McElroy, założycielka strony internetowej ifeminists.com. Portal ten jest zbiorem
artykułów poświęconych temu ruchowi, a także ważnym forum jego zwolenników.
Strona stanowi także kompendium wiedzy o feminizmie libertariańskim w jego obecnym
kształcie. Feministki indywidualistyczne, zgodnie ze swoimi poglądami libertariańskimi,
opowiadają się za prawem do posiadania broni. Według nich każda osoba ma prawo do
obrony przed agresją. Dla kobiet broń palna jest szczególnie ważna, gdyż stanowi pewien
rodzaj rekompensaty ich gorszych warunków fizycznych w stosunku do napastnika.
Często nawet samo wyciągnięcie broni, bez oddania strzału, może wystraszyć
napastnika195. Rzeczywiście badania naukowe potwierdzają tę tezę oraz fakt, że
uzbrojone kobiety wielokrotnie rzadziej zostają zgwałcone196. Innym kontrowersyjnym
społecznie poglądem jest chęć legalizacji przez feministki libertariańskiej prostytucji
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i pornografii. Związane jest to z kwestią samoposiadania i wolności gospodarczej197. Na
podobnej płaszczyźnie wolności, w łonie ruchu powstała debata odnośnie aborcji.
Większość osób zgadza się z argumentem prawa do robienia ze swoim ciałem dowolnych
rzeczy (włączając w to płód). Część feministek odrzuca jednak ten sposób widzenia
problemu posługując się tym samym argumentem, traktując płód jako pełnoprawnego
człowieka, a co za tym idzie, osobę, która ma prawo do życia198.
Inną odmianą libertarianizmu jest geolibertarianizm – synteza Georgizmu199
i libertarianizmu. Pogląd ten sprzeciwia się jednej z podstaw libertarianizmu –
pierwotnemu zawłaszczeniu. Geolibertarianie uważają, że „ludzie mają naturalne prawo
do «ziemi», czyli wszystkich tworów natury zastanych przez przychodzącego na świat
człowieka”. Prawo to wynika z założenia, że wszyscy mamy równe prawo do życia, a do
jego podtrzymania jest potrzebna właśnie ziemia. Jeżeli ktokolwiek zawłaszcza jakiś jej
fragment dla siebie, musi dokonać rekompensaty reszcie wspólnoty, gdyż pozbawia on
innych dostępu do tego kawałka przyrody. Geolibertarianizm, pomimo podkreślenia
potrzeby wolności jednostki i gospodarki, postuluje sprawiedliwe dzielenie się „wartością
naturalnych możliwości, do których wszyscy ludzie mają równe prawa”. Koncepcja
pierwotnego zawłaszczenia jest dla geolibertarian niejasna, absurdalna i niesprawiedliwa.
Jeżeli cała ziemia na świecie jest zagarnięta, każdy człowiek jej nieposiadający jest
niewolnikiem, tzn. musi płacić za nią innym ludziom. Wyrównanie dostępu do dóbr
natury miałoby nastąpić poprzez wprowadzenie jednej daniny – podatku od wartości
ziemi (Land Value Tax – LVT). Innymi opłatami mogłyby być grzywny za
zanieczyszczanie środowiska i opłaty za nadmierne obciążenie infrastruktury. Pieniądze
w ten sposób uzyskane byłyby przeznaczone w formie wydatków publicznych na
administrację i infrastrukturę, albo wypłacane w postaci tzw. „dywidendy obywatelskiej”,
czyli sumy wpływów z tytułu LVT podzielonej przez wszystkich mieszkańców danego
dystryktu czy społeczności. Mimo tego geolibertarianie mocno podkreślają konieczność
prywatnej i wyłącznej własności, a także prawa do owoców własnej pracy. Jako sukces
polityki dzierżawy ziemi wskazują Hongkong czy Singapur, gdzie zdecydowana
większość gruntów należy do państwa. Ciekawym stwierdzeniem jest, że LVT nie
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musiałby być ściągany od właścicieli gruntu siłą, jeżeli ci nie używaliby przemocy wobec
innych osób pragnących z niego korzystać200.
Kwestię ziemi i środowiska, jako centrum swojej ideologii libertariańskiej,
ustawili także zieloni libertarianie (eko-libertarianie). Ruch ten wywodzi się z szerszej
fali ekologizmu, który datowany jest na początek lat 70. XX w. Większość partii
„zielonych” należy do ruchu lewicowego i mocno krytykuje kapitalizm oraz socjalizm,
obwiniane za niszczenie środowiska201. Kręgi zielonych libertarian zaczęły się kreować
pod koniec drugiego tysiąclecia, po publikacji „Natural Capitalism”, która łączyła świat
kapitalizmu z ekologizmem. Ten niezwykły sojusz dwóch, wydawałoby się przeciwnych
idei, zaczął znajdować sobie coraz więcej zwolenników. Badania Daniel Esty i Andrew
Winstona z Uniwersytetu Yale z 2006 r. wykazały, że żadna firma nie jest prawdziwie
zielona. Niektóre jednak były na dobrym torze, choć to nie kwestia dobrego serca
kierowała przedsiębiorcami do zwracania większej uwagi na środowisko. Istnieją dwa
powody, dla których podejście ekologiczne zainteresowało libertarian: po pierwsze
przyroda ma pewne granice, co może w przyszłości ograniczać biznes, a w przyszłości
nawet zagrozić planecie, a po drugie – na świecie istnieje coraz więcej interesariuszy,
którzy troszczą się o środowisko i ideę zrównoważonego rozwoju. Łączenie
libertarianizmu z „zielonymi” wartościami może być pragmatyczną drogą do przekonania
najgorszych trucicieli środowiska przez przekupywanie ich pieniędzmi za wdrażanie
rozwiązań proekologicznych. Państwo może zaś wkroczyć, by karać tych, którzy
sprzeciwią się metodzie marchewki. Eko-libertarianie patrzą na świat długoterminowo
i zdają sobie sprawę, że przyszłość wolnego rynku zależy od zdrowego środowiska202.
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Rozdział III
Fenomen polityczny
1. Partia Libertariańska
System polityczny USA jest typowo dwupartyjny – główną rolę odgrywają w nim
dwie partie: Partia Demokratyczna i Partia Republikańska. Podział na dwa obozy
wykształcił się już w 1787 r., gdy starły się ze sobą dwie wizje nowopowstałych Stanów
Zjednoczonych Ameryki: federacji i unii. W wyniku ewolucji, a także zmieniającej się
sytuacji państwa i potrzeb Amerykanów, federaliści przyjęli nazwę Demokratów,
a unioniści Wigów. Kwestia niewolnictwa spowodowała rozłam w obu partiach, a jego
przeciwnicy utworzyli Partię Republikańską, która ostatecznie zastąpiła w realiach
politycznych Wigów. Na przestrzeni dziejów każda z tych dwóch partii miała okresy
swojej dominacji. Poczynając od rządów Abrahama Lincolna, aż do wielkiego kryzysu
(lata 1860-1932) w wyborach wygrywali głównie Republikanie. W okresie po wielkim
kryzysie i II wojnie światowej władzę przejęli Demokraci. Od zimnej wojny nastroje
polityczne wśród Amerykanów wahały się w zależności od sytuacji międzynarodowej
i kryzysów wewnątrz dwóch głównych partii203. Przez cały okres istnienia Stanów
Zjednoczonych żadna inna partia nie zdołała w znaczący sposób zakłócić
dwubiegunowości sceny politycznej USA. Z tego powodu inne partie polityczne określa
się mianem tzw. „partii trzecich”.
Jak twierdzi Michał Kozera, przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka. Jako pierwszą
z nich wymienić można wykształconą już tradycję bipolarności w Stanach
Zjednoczonych, potęgowaną przez większościowy system wyborczy i konstytucję, co
wprowadza obywateli w błąd, że głosować można tylko na dwie główne partie. Drugą
przeszkodą w większej partycypacji partii trzecich w życiu politycznym jest ich brak
realnego oddziaływania na decyzje zapadające na szczeblu centralnym. Trzecim
problemem jest kwestia ideologii i klasycznego podziału na lewicę oraz prawicę204.
Republikanie i Demokraci są partiami, które de facto nie zamykają się na żadne poglądy.
W łonie obu ugrupowań wykształcone są frakcje ścierające się ze sobą światopoglądowo,
T. Goduń, M. Cyganowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, Mały leksykon systemów politycznych,
Warszawa 2001, s. 81-82.
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przez co często typowy podział polityczny nie jest adekwatny do nurtów w partii. Oba
główne ugrupowania są partiami typowo wyborczymi, które szukają poparcia w całym
przekroju elektoratu. Często, zwłaszcza w wyborach prezydenckich, nie tworzą nawet
żadnego ideologicznego programu, tylko zajmują się promocją kandydatów mających
szansę na ważne stanowiska w strukturach władzy205.
Niewielkie szanse partii trzecich nie oznaczają jednak małego zaangażowania
Amerykanów w inne niż „republikańskie” czy „demokratyczne” przedsięwzięcia
polityczne. Dowodem na to są liczne ugrupowania, które powstawały z podziałów
wewnątrz głównych partii (np. American Independent Party), na podłożu niezadowolenia
warstwy robotników i farmerów (np. Populist Party, Progressive Party), czy z powodów
ideologicznych (American Party, Socialist Party, Prohibition Party)206. Do tej ostatniej
kategorii należy także Partia Libertariańska (PL), która stała się trzecią siłą w Stanach
Zjednoczonych207.
Dla pełnego obrazu działalności politycznej PL w USA trzeba wpierw
przedstawić specyfikę ustroju Stanów Zjednoczonych. Kraj ten jest federacją składającą
się z 50 stanów i Dystryktu Kolumbii (okręgu stołecznego). Autonomia stanów jest duża.
Władzę ustawodawczą mają w nich dwuizbowe parlamenty (oprócz stanu Nebraska),
a wykonawczą gubernatorzy, wybierani na dwu lub czteroletnie kadencje. Stany
posiadają także własne sądownictwo, w tym sądy najwyższe. Federalną (centralną)
władzą ustawodawczą jest parlament (Kongres), który składa się z dwóch izb: Izby
Reprezentantów (izba niższa), gdzie zasiada 435 kongresmenów wybieranych
w jednomandatowych okręgach wyborczych na 2-letnie kadencje i Senatu, do którego
wybieranych jest, co 6 lat po dwóch senatorów z każdego stanu w ordynacji
większościowej, zwykłą większością głosów. Wybory do senatu również odbywają się
co dwa lata, gdyż 1/3 składu odnawiana jest właśnie po takim okresie208.
Stany Zjednoczone są republiką prezydencką, gdzie głowa państwa wybierana
jest w wyborach pośrednich na 4-letnią kadencję z możliwością jednej reelekcji. Wraz
z nim wybierany jest także wiceprezydent. Prezydent sprawuje władzę wykonawczą i,
oprócz pełnienia roli głowy państwa, przewodniczy administracji federalnej. Gabinet
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prezydenta składa się z sekretarzy, którzy w odróżnieniu od swoich europejskich
odpowiedników – ministrów – nie mogą podejmować własnych inicjatyw, a są jedynie
wykonawcami woli prezydenta. Wraz ze zmianą prezydenta wymienianych jest tysiące
„jego” ludzi – z tego powodu wybory prezydenckie są najważniejszymi ze wszystkich
w USA209.
Partia Libertariańska powstała na podwalinach idei głoszonych przez wielu
ekonomistów Austriackiej Szkoły Ekonomii, takich jak Ludwig von Mises, Friedrich
August von Hayek, Murray N. Rothbard, Henry Hazlitt, a także tzw. Chicagowskiej
Szkoły Ekonomii pod wodzą przyszłego noblisty Miltona Friedmana; pisarzy – Ayn Rand
– czy działaczy, takich jak na przykład Leonard Reed – twórca Fundacji na rzecz Edukacji
Ekonomicznej. Polityczny ruch libertarian rozwinął się na fali studenckich protestów
przetaczających się przez USA podczas wojny w Wietnamie. Sprzeciw wobec
przymusowej służbie wojskowej, podkreślanie zalet kapitalizmu oraz indywidualizm
głoszony przez Studentów na Rzecz Demokratycznego Społeczeństwa oraz Młodych
Amerykanów na Rzecz Wolności doprowadził do połączenia obu tych grup w Sojusz
Radykalno-Libertariański, na bazie którego w 1971 r. w Colorado Springs powstała Partia
Libertariańska pod przywództwem Davida Nolana. Jednym z jej ojców założycieli był
Rothbard210.
Sukcesy polityczne Partii Libertariańskiej nie są, jak na warunki europejskie,
imponujące. W całej swojej historii PL nigdy nie zdobyła miejsca w Kongresie. Mimo
tego podkreśla się, że libertarianie mają swoich przedstawicieli w strukturach władzy
lokalnej i regionalnej. Na początku 2015 r. 144 stanowiska były obsadzone przez
członków PL211.
Pierwsze wybory, w których brała udział Partia Libertariańska odbyły się w rok
po jej założeniu – w 1972 r. Kandydaci partii: John Hospers (prezydent) i Tonie Nathan
(wiceprezydent) zostali zarejestrowani tylko w dwóch stanach. Przełożyło się to na
zaledwie 3674 głosy obywateli. Mimo tego o PL zrobiło się bardzo głośno za sprawą
otrzymania przez nich jednego głosu elektorskiego, oddanego przez kolejnego kandydata
na prezydenta z ramienia PL – Rogera MacBride’a. Ten głos był pierwszym oddanym
w historii na kandydata-kobietę. W 1978 r. pierwszy członek Partii Libertariańskiej dostał
się na stanowisko w strukturach lokalnej władzy stanu Alaska. Dwa lata później kandydat
209
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PL na prezydenta – Ed Clark – otrzymał 1,06% głosów wszystkich Amerykanów, co, jak
do tej pory, pozostało rekordem Partii Libertariańskiej. Kolejne wybory przyniosły
libertarianom po raz pierwszy w ich historii trzecie miejsce w wyborach prezydenckich,
co zdołali powtórzyć także w wyborach z 1988 r.. W latach 90. PL rozbudowywała swoje
struktury i systematycznie powiększała się. W roku 2000 Partii Libertariańskiej udało się
wystawić 256 kandydatów i zdobyć ponad 1,7 mln głosów Amerykanów w wyborach do
Kongresu, a dwa lata później, jak pierwsza partia oprócz Demokratów i Republikanów,
ponownie uzyskać powyżej jednego mln głosów. Passa trwała także w kolejnych
wyborach. W 2003 r. prawie 600 członków LP piastowało stanowiska w strukturach
władzy, co stanowi dla niej rekord. W wyborach prezydenckich z 2012 r. kandydat Gary
Johnson po raz pierwszy w historii LP zdobył ponad jeden mln głosów, co przełożyło się
na 0,99% głosów wszystkich Amerykanów212.
Partia Libertariańska, pomimo niemożności obsadzenia swoich członków
w Kongresie, działa aktywnie na polu lokalnym i regionalnym. Najważniejszym
obszarem aktywności, poza skupianiem się nad wyborami do struktur władzy miejscowej,
jest zwracanie uwagi społeczności na kwestie, które niekoniecznie są poruszane przez
dwie wiodące partie. Jedną z bardziej znanych inicjatyw była kalifornijska „Propozycja
13”. Projekt ten zakładał duże cięcia w podatkach od nieruchomości, na co mieszkańcy
Kalifornii chętnie się zgodzili w referendum. Był to zwrot w polityce nakładania wciąż
to nowych obciążeń fiskalnych. Innym sukcesem PL był internetowy protest wobec
polityki pozyskiwania informacji o kliencie, rządowej korporacji FDIC, która zajmowała
się ochroną depozytów pieniężnych w bankach. Swój głos niezadowolenia oddało wtedy
250 tys. osób. Ważnym sygnałem dla wiodących partii było również zorganizowanie
referendum w Massachusetts dotyczące zniesienia stanowego podatku dochodowego. Za
tą propozycją Partii Libertariańskiej opowiedziało się aż 45%, przy czym zarówno
Republikanie jak i Demokraci byli przeciwni tej inicjatywie. PL udało się również
zaoszczędzić ok. 1,3 bln dolarów na Florydzie dzięki likwidacji podatku wycieczkowego,
a także prawie 2,1 bln dolarów w wielu innych stanach. Partia Libertariańska włączyła
się także w pomoc finansową po huraganie Katrina dla miasta Franklin. Wszystkie te
działania PL pokazują, że pomimo bycia partią trzecią, w sferze lokalnej i stanowej jej
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członkowie potrafili naświetlić problemy mieszkańców i skutecznie walczyć o wpływy
z wiodącymi partiami213.

2. Partia Konstytucyjna oraz Partia niepodległości Alaski
Pomimo istnienia Partii Libertariańskiej, poglądy zbieżne do niej lub podobne
prezentują także inne ugrupowania polityczne w USA. Razem z PL wpisują się one
w szerszy, choć wciąż w porównaniu do dwóch głównych ugrupowań mały, nurt
polityczny stawiający w centrum wolność i swobody obywatelskie. Jedną z takich partii
jest Partia Konstytucyjna (PK).
Partia Konstytucyjna powstała w odpowiedzi na ignorowanie przez przytłaczającą
większość Kongresmenów, sędziów, prezydentów i innych przedstawicieli władz
nałożonych na nich konstytucyjnych limitów. Istnieje niewiele obszarów życia, w które
nie ingeruje działalność rządu. Głównym celem Partii Konstytucyjnej jest przywrócenie
ograniczonej władzy rządu zgodnie z konstytucją214. Powołując się na wyniki ankiety,
PK zwraca uwagę, że większość Amerykanów uważa, że Demokraci i Republikanie nie
wywiązują się ze swoich obowiązków i potrzebna jest partia trzecia215.
Partia Konstytucyjna powstała w 1992 r. z koalicji niezależnych partii stanowych
pod nazwą Amerykańska Partia Podatników (APP) na pierwszym krajowym zjeździe, na
którym jednym z mówców był Ron Paul. Założycielem Partii był Howard Phillips, który
został także jej pierwszym kandydatem na prezydenta, startując na to stanowisko w 21
stanach. Cztery lata później został ponownie wybrany do startu w wyborach
prezydenckich, lecz już jako kandydat partii o zasięgu narodowym. Ostatecznie Partia
była obecna na listach w 39 stanach. W 1999 r. podczas zjazdu krajowego APP zmieniła
nazwę na Partię Konstytucyjną, której to nazwa znacznie dokładniej odzwierciedlała
główny cel partii. Konwencja zdecydowała również po raz trzeci (i ostatni) wystawić
Phillipsa jako kandydata na prezydenta. W kolejnych latach o urząd ten ubiegali się
Michael Peroutka, Chuck Baldwin i Virgil Goode216.
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Partia Konstytucyjna opiera się na siedmiu zasadach inspirowanych wydanymi
przez Johna Adamsa w 1776 r. „Thoughts on Government”. Jak pisał sam Adams:
„Konstytucja bazująca na tych zasadach wprowadza wiedzę wśród ludzi i inspiruje ich
świadomą godnością stania się wolnym człowiekiem”. Pierwszą z nich jest zasada
świętości życia, czyli jego absolutny zakaz przerywania od poczęcia do naturalnej śmierci
(zakaz aborcji i eutanazji, przyp. B. G.). Drugą regułą jest wolność osobista (a zwłaszcza
wymieniona wolność sumienia, wyznania i dokonywania czynów). Kolejną zasadą jest
rodzina w ujęciu tradycyjnym: jeden mąż, jedna matka i ich dzieci, jak to zostało
ustanowione przez Boga. Czwartą regułą jest bezpieczeństwo własności prywatnej
i publicznej, czyli możliwość jego obrony bez dodatkowych praw od rządu. Następną
zasadą jest interpretacja konstytucji i Karty Praw zgodnie z prawdziwymi intencjami
Ojców Założycieli. Przedostatnią regułą jest autonomia stanów, które powinny móc same
stanowić prawo na każdym polu, które konstytucja nie zarezerwowała dla władzy
federalnej. Ostatnią zasadą jest obrona amerykańskich granic, handlu i Amerykanów
przez rząd przy jednoczesnym braku angażowania się w zagraniczne sojusze217.
PK silnie sprzeciwia się podatkowi dochodowemu. W konstytucji jasno jest
napisane, że „Nie wolno nakładać pogłównego lub innych podatków bezpośrednich
inaczej niż proporcjonalnie w oparciu o cenzus ludności lub spisy, których sporządzenie
zostało powyżej nakazane”218. Od 1913 r. obowiązuje w USA podatek dochodowy,
którego wielkość wzrasta wraz z uzyskanym przez obywatela dochodem. Dodatkowo
nałożone zostały podatki od nieruchomości. Zbrojną ręką rządu w kwestii podatków
został Urząd Podatkowy USA (ang. Internal Revenue Service, IRS), na której działanie
skarżyło się wiele podmiotów fizycznych i prawnych. PK zaproponowała likwidację IRS
i zapowiedziała weto w kwestii finansowania tej agencji. Dodatkowo Partia
Konstytucyjna sprzeciwia się podatkowi liniowemu, podatkom na poszczególne dobra
czy podatkowi VAT, które miałyby być ulepszeniem obecnego systemu podatkowego.
PK chciałaby zamienić obecnie funkcjonujący w USA system podatkowy opartym na
taryfie celnej systemie dochodów, wspartym przez podatki akcyzowe. W stopniu,
w którym te taryfy i akcyzy nie byłyby wystarczające, Partia proponuje stworzenie
„podatku stanowego”, którego wysokość opierałaby się na ilości obywateli go
zamieszkujących. Efektem jego wprowadzenia byłaby chęć oszczędzenia jak największej
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ilości pieniędzy podatników przez polityków, którzy byliby z nich rozliczani
w wyborach219.
W związku z tym, że w konstytucji brak jest zapisów o zabezpieczeniach
socjalnych, Partia Konstytucyjna sprzeciwia się im w takim wymiarze, w jakim
funkcjonują obecnie, czyli opłacane przez państwo. PK proponuje zniesienie wszystkich
form zabezpieczeń socjalnych i oddanie wpłaconych na nie funduszy obywatelom220.
Pod względem ochrony środowiska Partia Konstytucyjna opowiada się za
możliwie realistycznym zrównoważonym rozwojem i redukcją zanieczyszczeń
powietrza, wody i ziemi. Jej członkowie nie zgadzają się natomiast z tezą powodowania
przez człowieka globalnego ocieplenia i uważają go za środek do zdobycia przez
naukowców jak największej kontroli. Odrzucają także umowy międzynarodowe
i konwencje dotyczące środowiska, które w ich mniemaniu niszczą niepodległość i prawo
do własności prywatnej221.
Czasami partie trzecie nie są rozpoznawalne w skali całego kraju, lecz lokalnie
stanowią siłę, z którą partie główne muszą się liczyć. W 1984 r. zarejestrowano Partię
Niepodległości Alaski (ang. Alaskan Independence Party, PNA). Już w dwa lata później
kandydat na gubernatora z ramienia PNA – Joe Vogler – otrzymał 5,5% głosów.
W kolejnych wyborach w 1990 r. Wally Hickel zdobył aż 38,8% głosów, dzięki czemu
został gubernatorem Alaski. Wybory z roku 1994 nie były już tak dla Partii owocne, choć
kandydat - Jack Coghill – zdobył 13% głosów. Od wyborów z 1998 r. PNA notuje bardzo
niskie poparcie w granicach nieprzekraczających 2% głosów222.
PNA określiła 20 głównych celów swojej działalności. Przede wszystkim,
podobnie jak Partia Konstytucyjna, Partia Niepodległości Alaski chciałaby wprowadzić
pełną zgodność prawa zapisaną w Konstytucji USA i Konstytucji Stanu Alaska z prawem
obowiązującym, wykreślić słowo „uprzywilejowany” ze wszystkich aktów prawnych
i wnieść poprawkę do konstytucji zakazującą podatku dochodowego. Dodatkowymi
postulatami są m.in. pomysł głosowania powszechnego na prokuratora generalnego oraz
sędziów, zniesienie rządowych immunitetów dla pracowników sektora publicznego czy
wsparcie dla rodziców chcących uczyć swoje dzieci w domu. PNA opowiada się także za
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swobodą posiadania i noszenia broni palnej, prywatyzacją państwowych przedsiębiorstw
oraz poszanowaniem prywatnej własności223.

3. Tea Party
Wpływ idei libertariańskich zauważyć można także w pojedynczych kwestiach
wśród Demokratów i Republikanów. Ma to związek ze wspomnianym już faktem, że
partie te, z racji bipolarnego systemu politycznego, muszą tworzyć wewnątrz własnych
struktur skrzydła polityków, którzy mogliby przyciągnąć do siebie nowych lub utrzymać
starych wyborców. Mimo tego, że libertarianizmu nie można całkowicie określić jako
lewicowego czy prawicowego, to jednak klasyczne wartości libertariańskie są szerzej
przedstawiane wśród prawicowych Republikanów, na co wskazuje także afiliacja ruchu
Tea Party.
Partia Republikańska powstała w związku z ruchem abolicjonistów. W 1833 r.
utworzono American Anti-Slavery Society (AASS), czyli Amerykańskie Stowarzyszenie
Antyniewolnicze. Głównym celem tej organizacji było zniesienie niewolnictwa, wpisując
jego zakaz do konstytucji. Na początku ruch abolicyjny AASS miał podłoże czysto
religijne i moralne. Pod koniec pierwszej dekady swojego istnienia część działaczy
stwierdziła, że zmian nie da się wprowadzić inaczej, niż za pomocą przekształcenia się
w partię polityczną. Z tego powodu w 1840 r. powstała Partia Wolności. Z ruchu
abolicjonistycznego wyodrębniła się także Liga Wolności powstała w 1847 r. Po
wyborczych porażkach z 1840 i 1844 r. większość aktywistów Partii Wolności przeniosła
się do właśnie tworzącej się Partii Wolnej Ziemi. Jej program był szerszy, dzięki czemu
miała szanse przyciągnąć większą ilość wyborców. Opowiadała się, poza zniesieniem
niewolnictwa, za ograniczeniem wydatków federalnych, zniesieniem monopolu poczty,
ochroną handlu z innymi krajami, a także tanią ziemią dla osadników224.
Z powodu dalszego prowadzenia polityki dopuszczającej niewolnictwo,
niezadowolenie niektórych członków dominujących wtedy Partii Demokratycznej
i Wigów narastało. W 1850 r. Kongres uchwalił ustawę o zwrocie zbiegłych
niewolników, a cztery lata później tzw. akt Kansas-Nebraska, który stał w sprzeczności
z wcześniejszymi ustaleniami z 1820 r. Akt ten znosił zasadę geograficznego
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ograniczenia niewolnictwa na północ od równoleżnika 36°30’, a pozwalał na
podejmowanie decyzji o jego wprowadzeniu przez osadników stanów chcących wejść do
Unii. W sprzeciwie do tej ustawy część członków Partii Wigów, Partii Demokratycznej
i Partii Wolnej Ziemi powołali 6 lipca 1854 r. Partię Republikańską, zgodną
z jeffersonowską tradycją republikanizmu, do której dołączyli hasła antyniewolnicze. Ich
program skupiał się wokół odwołania aktu Kansas-Nebraska oraz prawa o zbiegłych
niewolnikach. Popularność nowej partii dość szybko rosła, choć dla wielu była zbyt
radykalna. W pierwszych wyborach, które odbyły się w roku utworzenia nowego
ugrupowania, do Kongresu weszło 108 osób o poglądach abolicjonistycznych, choć nie
wszyscy z nich byli Republikanami225.
Partia Republikańska jest jedyną partią trzecią w historii USA, której udało się
wejść do bipolarnego systemu partyjnego. W 1856 r. rozpadła się partia Wigów,
a większość jej członków ze stanów północnych przeniosła się do Partii Republikańskiej,
która powstawała na szerokiej bazie społecznej, co sprawiało, że była znacznie
atrakcyjniejsza dla wielu amerykańskich wyborców. Wielu Demokratów z Północy
sprzeciwiało się polityce prowadzonej przez prezydenta Buchanana, co sprawiało, że oni
także zmieniali swoje ugrupowanie. Mimo tego sami Republikanie nie byli jednolici
w swoich poglądach. Część osób chciało ich pełnego włączenia do wolnego
społeczeństwa amerykańskiego, a część głosiło potrzebę ich separacji od rasy białej.
W wyborach z 1860 r. prezydentem został działacz Partii Republikańskiej – Abraham
Lincoln z poparciem 39,8%. Zwycięstwo zawdzięczał głosom antyniewolniczych
mieszkańców Północy i Zachodu226.
Przez kolejne lata Republikanie zapewnili sobie dużą przewagę w wyborach na
prezydenta i do Kongresu. Mogli liczyć na głosy mieszkańców rolniczego Środkowego
Zachodu, protestanckich potomków brytyjskich osadników, często należących do klasy
średniej i zamożnej. Demokratów zaś wspierali emigranci z innych państw, najczęściej
katolicy. Pierwszym naprawdę dużym kryzysem w Partii był wielki kryzys, który
wyznaczył cezurę dla dalszej dominacji Demokratów. Przyjęło się po roku 1929
utożsamiać depresję gospodarczą, w której znalazły się USA z rządami Republikanów.
Dopiero okres zimnowojenny i potrzeba silnego antykomunistycznego prezydenta,
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z którymi kojarzyli się właśnie Republikanie, sprawiła, że odzyskana została równowaga
sił227.
Z racji pewnych poglądów cechujących Partię Republikańską, takich jak
opowiadanie się za potrzebą posiadania silnego wojska czy większym konserwatyzmem
społecznym, zwolennicy ruchu Tea Party naturalnie chętniej opowiadali się za GOP228
niż za Demokratami. Najlepszym przykładem na potwierdzenie tej tezy była
prezydentura Ronalda Reagana w latach 1980-1988. Jak wskazywał Don Goneya, trudno
usłyszeć z ust członka Tea Party pochwałę skierowaną w kierunku jakiegoś polityka.
Reagan stał się jednak pod wieloma względami pierwotnym kandydatem tego ruchu.
Słynne jest jego zdanie wypowiedziane podczas przemowy inauguracyjnej, że „W
czasach obecnego kryzysu, rząd nie jest rozwiązaniem naszego problemu – rząd jest
problemem”. Wśród członków Tea Party panowało przekonanie, że Reagan w XXI w.
wsparłby ruch w jego idei. Mimo tego nawet Reaganowi wytknięto błędy jego
prezydentury. Pomimo obniżki podatków, zgodził się on równocześnie na serię ich
podwyżek, sprawiając że ostatecznie nie zmniejszyły się one znacznie. Jak ostatecznie
stwierdził jeden z członków Tea Party, ruch ten z pewnością nie dałby mu żadnej taryfy
ulgowej i pilnował jego poczynań z taką gorliwością, jak każdego innego polityka229.
Sytuacja, w jakiej znalazły się Stany Zjednoczone po wybuchu kryzysu
finansowego z roku 2008 sprawiła, że wiele ludzi znalazło się w trudniejszej niż
wcześniej sytuacji życiowej. Przed tym wydarzeniem, jeszcze za prezydentury
Demokraty Billa Clintona, kredyty hipoteczne były łatwo dostępne dla większości
Amerykanów – sama głowa państwa o to dbała. Politykę tę kontynuował także jego
następca – Republikanin George Bush Jr230. Polityce tej nie przeciwstawił się prezes
Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (banku centralnego USA, Fed) –
Alan Greenspan. Pozwolił on na powstanie bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości,
której pęknięcie zapoczątkowało kryzys w USA. Jej powstanie było możliwe dzięki
nienaturalnie niskim stopom procentowym, które sprawiły, że koszt wzięcia kredytu był
relatywnie niski. Wielu Amerykanów mogło dzięki temu kupić swoje własne
nieruchomości, choć nie powinno być ich na nie stać. Banki jednak pozwalały na
227

Ibidem, s. 101, 177-178, 280
Grand Old Party – inna nazwa Partii Republikańskiej wykształcona w latach 70. XIX wieku, mająca
podkreślać jej zasługi dla kraju, zob. I. Rusinowa, op.cit., s. 98.
229
D. Goneya, Ronald Reagan: The 'Original Tea Party Candidate',
http://www.npr.org/2011/02/05/133506347/ronald-reagan-the-original-tea-party-candidate, 21.02.2015.
230
P. Coy, Bill Clinton's drive to increase homeownership went way too far,
http://www.businessweek.com/the_thread/hotproperty/archives/2008/02/clintons_drive.html, 21.02.2015.
228

72

udostępnianie hipotek dużego ryzyka (subprime). Gdy Greenspan zorientował się, że
powstała gigantyczna bańka, podwyższył gwałtownie stopy procentowe231. Ludzie
przestali spłacać kredyty, przez co banki zabierały im ich nieruchomości, ale nikt nie
chciał ich kupić, co doprowadziło do braku płynności finansowej banków. Przez tę
sytuację upadły m.in. jeden z największych banków USA – Lehman Brothers. Aby
zapobiec dalszym niewypłacalnościom, rząd zdecydował się na dokapitalizowanie
instytucji finansowych232. Podmioty gospodarcze ważne dla gospodarki ze względu na
dużą liczbę zatrudnianych osób, czy klientów instytucji finansowych, takie jak banki czy
ubezpieczalnie, nazwano too big to fail, czyli „zbyt duże, by upaść”233.
Sytuacja gospodarcza USA szybko się pogarszała. W maju 2007 roku stopa
bezrobocia wynosiła 4,4%, by w październiku 2009 r. urosnąć do wartości 10,1%234.
Podobnie tempo wzrostu PKB, które jeszcze na początku 2007 r. wynosiło 1,77%, w 2008
i 2009 r. spadło poniżej zera (odpowiednio do -0,26% i -2,8%)235. Aby poprawić sytuację
gospodarczą w kraju i uratować szereg dużych przedsiębiorstw, administracja Baracka
Obamy drastycznie zwiększyła zadłużenie publiczne Stanów Zjednoczonych. W latach
2008-2014 amerykański dług zwiększył się o 7 bln dolarów, co stanowiło 65% wzrost
jego całkowitej wielkości. W połowie września 2014 r. łączna suma długu USA wyniosła
ponad 17,76 bln USD236.
Chociaż ruch i strona Tea Party powstały w 2004 r., to do rozpoczęcia kryzysu nie
było o nich głośno. Nazwa partii nawiązuje bezpośrednio do tzw. „bostońskiej herbatki”
z 1773 r.. Członkowie ruchu podkreślają wagę zasad konstytucji USA, rządów ludu,
wartości judeochrześcijańskich oraz intencji ojców założycieli. Jako rdzeń programu
wymieniają 15 niepodlegających negocjacjom zasad:
1. Nielegalni imigranci są tutaj nielegalnie
2. Tworzenie miejsc pracy w kraju jest niezbędne
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3. Silne wojsko jest kluczowe
4. Uprzywilejowanie musi być wyeliminowane
5. Posiadanie broni jest święte
6. Rząd musi zostać zredukowany
7. Budżet krajowy musi być zbilansowany
8. Nadmierne wydatki muszą się zakończyć
9. Programy pomocowe i stymulacyjne są nielegalne
10. Zmniejszenie wielkości podatku dochodowego jest konieczne
11. Zmniejszenie wielkości podatku dla przedsiębiorstw jest obowiązkowe
12. Stanowiska polityczne muszą być dostępne dla zwykłych obywateli
13. Natręctwo rządu musi zostać zatrzymane
14. Język angielski jako język główny jest wymagany
15. Zachęca się do utrzymywania tradycyjnych wartości rodzinnych237
O Tea Party zaczęto mówić, gdy jej działacze masowo protestowali przeciwko
programom pomocowym dla przedsiębiorstw zbyt dużych, by upaść oraz drastycznemu
zwiększaniu deficytu budżetowego i długu Stanów Zjednoczonych. Protesty odbywały
się zarówno przed Kapitolem (siedzibą amerykańskiego parlamentu), jak i w miastach
całego kraju, przybierając charakter masowy238. Spontaniczność i otwartość ruchu
spowodowała, że przyłączały się do niego osoby zupełnie niezwiązane z życiem
politycznym, chcące wyrazić swoją dezaprobatę dla polityki Obamy. Tea Party zaczęło
skupiać

w

sobie

konserwatywnych

liberałów,

antyimigrantów,

zwolenników

militaryzmu, obalenia Fedu, a także niektórych libertarian. Mimo częściowej afiliacji Tea
Party przy Partii Republikańskiej, członkowie ruchu nie zamierzali poprzestawać tylko
na krytyce Demokratów – ich celem była zmiana establishmentu Republikanów
i odseparowanie tych z nich, którzy nie pasowali do wartości partii. Takimi przykładami
mogli być m.in. Mark Steven Kirk, kandydat do Senatu z Illinois, który lobbował za
ustawodawstwem dotyczącym globalnego ocieplenia, gubernator Charlie Crist z Florydy,
który chciał się dostać do Senatu jako zwolennik zwiększenia wydatków rządowych, czy
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Meg Whitman, kandydat na gubernatora Kaliforni, za stwierdzenie, że była “wielką
fanką” Vana Jonesa, niegdysiejszego “cara zielonych miejsc pracy” u Obamy239.
Według wielu przeciwników Tea Party, ich strukturami zarządzają neofici, którzy
zgodnie twierdzą, że z marazmu obudziła ich amerykańska recesja, wzrost bezrobocia
i potrzeba dowiedzenia się, kogo obarczyć winą za ten stan rzeczy. Gdy nabierali
politycznej świadomości, zaczęli czytać dzieła amerykańskich federalistów, książki Ayn
Rand i George’a Orwella, a także szukać więcej informacji w Internecie. Wielu z nich
zaczęło skupować złoto, gromadzić amunicję i przygotowywać się na upadek państwa.
Najbardziej skrajni sympatycy Tea Partii głosili hasła zniesienia podatku dochodowego,
ochrony socjalnej czy publicznej opieki zdrowotnej (Medicare i Medicaid), nawet
pomimo utracenia przez nich pracy240.
Światopogląd członków ruchu, choć naturalnie w pewnych obszarach zbieżny,
jest zróżnicowany. W przeprowadzonych na jesień 2011 r. badaniach 41% z nich
sympatyzowało bardziej z poglądami libertariańskimi twierdząc, że państwo nie powinno
promować żadnych wartości, a 59% w kategoriach społecznych czuła się
konserwatystami i było zdania, że państwo powinno promować wartości tradycyjne.
Osoby o poglądach sympatyzujących z libertarianizmem były młodsze, rzadziej chodziły
do kościoła, pochodziły z północnego-wschodu, a także posiadały nieco wyższe
wykształcenie i dorobek. Pomimo że ruch Tea Party jest niezależny, choć współpracujący
z Republikanami, aż 44% jego członków sympatyzujących z libertarianizmem
identyfikowało się z inną partią niż wiodące, a 39% z Republikanami. Tendencja ta była
odwrotna wśród bardziej konserwatywnych członków: 57% z nich identyfikowało się
z Republikanami, a 34% z inną partią niż wiodące. Członkowie Tea Party sympatyzujący
z libertarianizmem są bardziej skłonni do pozwolenia na dobrowolne opuszczenie
państwowego systemu opieki socjalnej (72%) oraz medycznej (76%). Pokładają także
mniejszą ufność w skuteczności państwa w walce z terroryzmem czy zapewnieniu przez
nie

bezpiecznych

lotów

samolotowych.

Większość

z

nich

uważa

także,

w przeciwieństwie do osób o wartościach konserwatywnych, że wojna w Iraku nie była
warta interwencji USA. Więcej z nich sądzi, że kryzys wybuchł przez rządowe regulacje.
Większość z nich stwierdziła, że mogłaby poprzeć kandydata partii trzeciej na
prezydenta, jeżeli tylko określałby się jako „konserwatywny w sprawach ekonomicznych
239
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i liberalny w sprawach socjalnych”, co nie przekonało większości konserwatystów241.
Jednoznacznie trzeba jednak zaznaczyć, że duża część członków ruchu Tea Party
sympatyzująca z ideami libertariańskimi, prawdopodobnie nie do końca je rozumie.
Wyniki ankiety wskazują, że zbyt wiele z tych osób popiera obowiązkową służbę zdrowia
czy opiekę socjalną, a także nie wykazuje niechęci, ani nawet sceptycyzmu, wobec
działań rządu. Fakt ten wydaje się potwierdzać tezę, że ruch Tea Party jest bardzo
społeczny, nienastawiony na pogłębianie teoretycznej wiedzy o polityce.
Kolejnym argumentem na poparcie tej tezy jest fakt, że ruch Tea Party jest zaliczany
do ruchów populistycznych. Jak wskazuje Michael Kazin, profesor na Uniwersytecie
w Georgetown, populizm jest językiem ludzi, którzy uważają zwykłych obywateli za
grupę najważniejszą, a elity za klasę, która dba tylko o siebie. Podczas kryzysu tymi
elitami byli Barack Obama, Wall Street242 oraz Demokraci, którzy postulowali
zwiększenie wydatków państwowych. W USA populistyczne hasła głoszone są zarówno
przez Republikanów, jak i Demokratów. Ci pierwsi twierdzą, że jednym z największych
zagrożeń jest zbyt silny rząd, a ci drudzy, że zbyt duży dorobek najbogatszych
i dysproporcje w społeczeństwie. Tea Party głosi hasła antypodatkowe, patriotyczne
i głównie libertariańskie. Jak twierdzi Kazin, jest zagrożeniem zarówno dla Demokratów,
jak i Republikanów. Członkowie ruchu mogą wywierać duży wpływ na politykę, a nawet
doprowadzić do realizacji niektórych swoich postulatów. Chociaż populizm może być
niebezpieczny – demonizować ludzi sukcesu, nie oferować prawdziwych i trwałych
rozwiązań, a także doprowadzić do zabezpieczania lub umocnienia pozycji pewnych grup
społecznych, to jednak, jak podkreśla Kazin: „mówić, że populizm jest złą ideą, to tak
jakby twierdzić, że demokracja jest czymś uporządkowanym i racjonalnym podczas gdy
wcale tak nie jest243.

4. Działalność polityczna Rona Paula

241

E. Skins, Is half the Tea Party Libertarian?, http://reason.com/poll/2011/09/26/is-half-the-tea-partlibertart, 22.02.2015.
242
Ulica w południowej części nowojorskiej dzielnicy Manhattan; skupia główne instytucje finansowe
USA (…) siedziba największej na świecie giełdy papierów wartościowych New York Stock Exchange —
najważniejszego światowego centrum finansowego, Encyklopedia PWN,
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wall-Street;3993640.html, 22.02.2015, terminem tym określa się
zbiorowo instytucje finansowe i osoby w nich pracujące, zwłaszcza w nacechowaniu pejoratywnym
(przyp. B.G.)
243
L. Halloran, , http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=123137382, 22.02.2015.

76

Jednym z ważniejszych dowodów na siłę ruchu Tea Party była włączenie się do
walki w prawyborach prezydenckich Partii Republikańskiej Rona Paula – byłego
kandydata na prezydenta Partii Libertariańskiej. Człowiek ten urodził się na farmie na
przedmieściach Pittsburgha w 1935 r.. Skończył medycynę na Duke University, po której
przez pięć lat służył jako chirurg w Siłach Powietrznych USA (Air Force). W 1968 r.
osiedlił się w Teksasie prowadząc cieszące się powodzeniem usługi akuszeryjne. Zawód
ten nie był jednak jego pasją – Ron Paul lubował się w ekonomii. Podczas studiów
przeczytał „Drogę do zniewolenia” Friedriecha Augusta von Hayeka, która skłoniła go
do pogłębienia teorii Austriackiej Szkoły Ekonomii, a zwłaszcza dzieł Ludwiga von
Misesa. Jego poglądy wpłynęły mocno na Paula, który napisał książkę „Mises i ekonomia
austriacka: osobiste spojrzenie”. W tej monografii stwierdził, że oprócz wyklarowania
wielu zagadnień, przede wszystkim Mises potwierdził to, co Paul wiedział już od dawna
– że wolny rynek jest lepszy, niż gospodarka centralnie planowana. Tylko dzięki tej
pewności, którą dała mu ASE, a także charakterowi Misesa, był wstanie przetrwać
codzienny „cyrk”, który widział w Kongresie. Gdy w 1971 r. prezydent Richard Nixon
oficjalnie ogłosił koniec porozumienia z Bretton Woods244, Paul zdecydował, że
potrzebny jest w świecie polityki ktoś, kto potępi kontrolę rządu i zaoferuje alternatywę,
„(…)która wyjaśni przeszłość i da nadzieję na przyszłość: obronę wolnego rynku na wzór
ekonomii austriackiej” 245.
Paul wystartował w wyborach do Kongresu w 1974 r. pod sloganem „Wolność,
uczciwość i silny pieniądz”, które przegrał z Demokratą Bobem Casey’em. Mimo tego,
rok później, w skutek dołączenia jego oponenta do administracji prezydenta Geralda
Forda, zajął jego miejsce w parlamencie. Tam Paul zyskał przydomek „Dr. No” (Dr Nie),
z powodu jego opozycji do wszystkiego, co wyraźnie nie było dozwolone przez
konstytucję. Według jednej z miar, Paul jest najbardziej konserwatywnym
kongresmenem od 1937 r.. Jego czołowymi ideami były m.in.: zniesienie podatku
dochodowego, likwidacja większości agencji federalnych, całkowita prywatyzacja

Porozumienie to zawarte zostało w 1944 roku i ustalało porządek ekonomiczny na świecie. Ustalono
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szkolnictwa, zniesienie kar za prostytucję i posiadanie narkotyków oraz zmniejszenie
wydatków na wojsko. Jego poglądy nie były popularne, lecz zaczęło się to zmieniać wraz
z kandydowaniem na prezydenta przez Ronalda Reagana. Ron Paul stał się wielkim
zwolennikiem przyszłego prezydenta i pomógł mu w jego walce o prezydenturę
w Teksasie. Widział on w Reaganie misesowskie tendencje i wyczuł możliwość
przekonania nowego prezydenta do powrotu do standardu złota. Jak sam wspominał,
„Reagan był na to [standard złota, przyp. B.G.] otwarty – powiedział do mnie: «Państwo
nie może pozostać wielkie jeżeli rezygnuje ze standardu złota»”. Mimo tego doradcy
Reagana nie pozwolili mu na te zmiany246.
W 1984 r. Paulowi nie udało się dostać do Senatu. Był także zawiedziony polityką
Reagana, który, w jego opinii, mógł zdziałać więcej. Przez kolejne cztery lata nie brał
udziału w wyborach doglądając założonej przez siebie w 1976 r. Fundacji dla racjonalnej
ekonomii i edukacji, a także wydając newslettery. W 1988 r. wystartował w wyborach na
prezydenta z ramienia Partii Libertariańskiej zajmując trzecie miejsce. Do Partii
Republikańskiej wrócił w 1994 r., prosząc o pomoc w walce z Gregiem Laughlinem,
który był Demokratą. Chociaż nie otrzymał jej z powodu zmiany obozu politycznego
przez

Laughlina,

postanowił

wystartować.

Dzięki

dużemu

wsparciu

wielu

libertariańskich aktywistów udało mu się wygrać. Trudno było mu jednak się odnaleźć
w Kongresie. W strukturach republikańskich władzę przejęli neokonserwatyści, Alan
Greenspan, szef Fedu, był uznawany za „wyrocznię”, a Karl Rove, kierownik kampanii
wyborczych prezydenta George’a Buscha, podejmował próby stworzenia trwałej
przewagi Republikanów w Kongresie za pomocą kupowania grup interesu rządowymi
benefitami. Aż do kryzysu finansowego w 2008 r. Ron Paul był marginalizowany
i traktowany w Partii Republikańskiej jako problem247.
Wcześniejsza działalność Paula, w której krytykował m.in. interwencjonizm
gospodarczy, ciągłe zadłużanie, zbyt duże wydatki państwowe czy niskie stopy
procentowe sprawiły, że ludzie zaczęli bardziej słuchać tego, co ma do powiedzenia.
Pomimo tego, że wielu ekspertów wypowiadało się pozytywnie o stymulacyjnej strategii
podjętej przez Busha i Obamę, w wielu środowiskach przeważały opinie zupełnie
odwrotne. To przekonanie doprowadziło do otwarcia na nowo, jak wydawało się, już
zamkniętej, debaty o wielkim kryzysie z 1929 r. i podobieństwach sytuacji z XXI w.
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Kryzys przeniósł także środek ciężkości wartości Republikanów w stronę odosobnionego
do tej pory Paula, kreując go na jednego z liderów Partii i twarz ruchu Tea Party. Paula
nie można nazwać założycielem tego ruchu (gdyż tych jest wielu), ani osobą będącą jego
uosobieniem (jest nią Sarah Palin – była gubernator Alaski). Ron Paul stał się, według
Joshua’y Greena, mózgiem Tea Party, intelektualnym ojcem chrzestnym, a także
prawdziwym ojcem, gdyż jego syn – Rand Paul – stał się najjaśniejszą gwiazdą całego
ruchu248.
Posiadając nową, bardzo aktywną i zaangażowaną bazę sympatyków, Paul podjął
w 2007 r. decyzję o starcie w prawyborach prezydenckich z ramienia Partii
Republikanów. Uzyskanie wysokiego wyniku lub ewentualne w nich zwycięstwo,
stanowiłoby przełom w polityce prowadzonej przez tę partię. Po latach spędzonych
w Kongresie, gdzie nie cieszył się poparciem ze strony innych Republikanów, start
w prawyborach prezydenckich był szansą na zaistnienie ideologii Paula, a także ruchu
Tea Party, wśród obywateli USA oraz Partii Republikańskiej. Wybory prezydenckie
z pewnością należą do najważniejszych w całych Stanach Zjednoczonych z racji
panującego tam ustroju. Z tego powodu wybór kandydata na prezydenta nie jest rzeczą
prostą. Wśród obu głównych partii wykształciła się tradycja prawyborów, które mają
wskazywać jakie panują tendencje wewnątrzpartyjne i który z kandydatów może liczyć
na poparcie wśród członków partii. Prawybory te dotyczą zarówno stanowiska
prezydenta, jak i poszczególnych stanowisk niższego szczebla. Każdy stan określa, jak
prawybory powinny być przeprowadzone. Głównymi sposobami są caucases
i promaries. Pierwszy z nich pozostawia swobodę, co do przebiegu prawyborów danej
partii. Republikanie głosują zazwyczaj tajnie lub przez podniesienie ręki. Demokraci
zbierają się w danej części sali, aby wyrazić poparcie dla konkretnego kandydata. Z kolei
primaries organizowane są przez władze stanowe. Mogą być otwarte – dostępne dla
każdej uprawnionej do głosowania osoby – lub zamknięte, gdzie tylko członkowie danej
partii mają prawo głosu249.
Oprócz specyficznych prawyborów, system polityczny Stanów Zjednoczonych
cechuje się jeszcze jedną odmiennością od wyborów w Europie. Konwencja filadelfijska
ustaliła system wyboru prezydenta poprzez głosowanie elektorskie, co zostało zapisane
w I sekcji artykułu II Konstytucji USA. Stanowi ona, że każdy stan posiada tyle głosów
248
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elektorskich, ile ma miejsc w Kongresie – zarówno w Senacie, jak i Izbie Reprezentantów
– czyli co najmniej trzy głosy. Samo głosowanie elektorskie określa Poprawka XII do
Konstytucji, która stanowi, że elektorzy głosują osobno na kandydaturę prezydenta
i wiceprezydenta. Mimo tego drugą co do ważności pozycję w państwie tak naprawdę
wybiera się podczas konwencji partii, po wyborze kandydata na prezydenta, gdyż to on
ma ostateczny głos co do tego, kto będzie jego zastępcą. Ten zaś jest już zazwyczaj znany
podczas kampanii w prawyborach. Łącznie głosów elektorskich można otrzymać 538
(100 ma Senat, 435 Izba Reprezentantów i 3 Dystrykt Kolumbii, czyli stolica, której to
głosy zostały przyznane w Poprawce XXIII). Zwycięzca musi więc zdobyć powyżej 270
głosów. Gdy ich nie zdobędzie, prezydenta wybiera Izba Reprezentantów.250.
System głosów elektorskich jest specyficzny, lecz niezwykle istotny dla
ostatecznego wyboru prezydenta. Dowodem na to była sytuacja z 2000 r., gdy kandydat
Demokratów – Al Gore – wygrał głosowanie wśród obywateli USA, lecz ostatecznie, za
sprawą głosów elektorskich, przegrał. Sytuacja taka mogła być możliwa z powodu zasady
unit rule, która nakazuje przeznaczenie wszystkich głosów elektorskich dla tego
kandydata, który wygrał głosowanie w danym stanie (choć pamiętać trzeba, że nie we
wszystkich stanach zasada ta obowiązuje i elektor może oddać głosy zgodnie z własnym
życzeniem). Dzięki temu Bush wygrał wybory w 2000 r. w 30 stanach, gdzie uzyskał 271
głosów elektorskich oraz 47,9% wyborów, a Gore wygrał zaledwie w 20 stanach
i Dystrykcie Kolumbii, które dały mu 266 głosów elektorskich oraz 48,4% wyborców.
Mimo niedemokratyczności tego systemu podkreśla się, że Stany Zjednoczone są przede
wszystkim Republiką i z tego powodu dysproporcja ludności musiała zostać w jakiś
sposób zmniejszona dla stanów rzadziej zaludnionych251.
W prawyborach Partii Republikańskiej w 2008 r. wzięło udział aż 12 kandydatów,
w tym najbardziej wpływowi: John McCain, Senator z Arizony, weteran wojny
w Wietnamie oraz Mitt Romney, były gubernator Massachusetts. Oprócz nich startowali
także: Mike Huckabee, Rudy Giuliani, Fred Thompson, Alan Keyes, Duncan Hunter,
Tom Tancredo, Sam Brownback, Jim Gilmore, Tommy Thompson oraz Ron Paul.
Paul mocno różnił się od innych kandydatów na prezydenta. Opisany został przez
Joshuę Greena jako osoba „(…) delikatna, z cechami twardego farmera okresu Dust
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Bowl252, odznaczająca się miłym sposobem bycia małomiasteczkowego doktora, którym
był, oraz posiadająca staroświeckie poczucie własności. Nigdy nie podróżował samotnie
w towarzystwie kobiety, która nie była jego żoną. Kiedy wyjaśniał swoją filozofię,
zwłaszcza gospodarczą, będącą poza głównym nurtem ekonomii, jego oczy robiły się
większe, a jego natarczywy, piskliwy głos sprawiał, że postrzegało się go – nie mogąc
ująć tego w milszy sposób – jako trochę nienormalnego253.
Jako osoba odznaczająca się innym, nieneokonserwatywnym spojrzeniem na
sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Stanów Zjednoczonych, Ron Paul nie był brany pod
uwagę jako jeden z głównych kandydatów na zdobycie partyjnej nominacji na kandydata
na prezydenta w wyborach w 2008 r.. Decyzję o starcie w prawyborach Paul podjął
w 2007 r., gdy przeprowadzane sondaże dawały mu kilka procent głosów poparcia. Mimo
tego podczas kampanii prezydenckiej udało mu się pobić ważny rekord największej ilości
zebranych pieniędzy z donacji od osób fizycznych w jednym dniu (tzw. moneybomb –
bomba pieniężna) wśród wszystkich kandydatów na prezydenta w historii USA. W ciągu
24 godzin zebrał 4,3 mln dolarów254. W samym tylko czwartym kwartale 2007 r. zebrał
niecałe 20 mln dolarów, co było dwa razy większym wynikiem niż ten, który uzyskał
późniejszy zwycięzca – John McCain255.
Kampania Paula opierała się na popularyzacji idei libertariańskich. Jako
Kongresmen Paul nigdy nie zagłosował za podniesieniem podatków, niezbalansowanym
budżetem, ograniczeniem w dostępie do broni, podniesieniem wynagrodzeń
kongresmenów, wojną w Iraku czy regulacjom w Internecie. Poglądy te szybko
przyniosły mu poparcie ruchu Tea Party, dzięki któremu zdobył rozgłos256. Paul był
ostatnim kandydatem, który wycofał się z wyścigu o kandydaturę na prezydenta
z ramienia Partii. Jeszcze w 2007 r. zrezygnowali Tancredo, Brownback, Gilmore i T.
Thompson, a na początku 2008 r. za ich przykładem poszli Giuliani, F. Thompson oraz
Hunter, a także Romney. W marcu skapitulował Huckabee, a miesiąc później Keyes. Ron
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Paul, pomimo matematycznie zerowych szans na zwycięstwo, wycofał się dopiero 12
czerwca. Co interesujące, choć nie niespodziewane, Ron Paul poprał w wyborach Chucka
Baldwina – kandydata Partii Konstytucyjnej, którego określił mianem swojego
przyjaciela. Stwierdził też, że proces wyborów „(…) jest kontrolowany przez potężne
elity, które upewniły się, że żaden z kandydatów dwóch największych partii nie zmieni
status quo. Nie ma realnego wyboru pomiędzy dwoma największymi partiami i ich
ostatecznymi kandydatami – zmienia się tylko retoryka. Niesamowicie długa kampania
wyborcza służy temu, by upewnić się, że prawdziwe problemy pozostaną
zignorowane”257.
W 2008 r. w stanowych primaries i caucas Paul cieszył się skromnym poparciem,
zdobywając ogółem ponad 1 mln 200 tys. głosów (5.74% wszystkich głosów), co dało
mu czwarte miejsce wśród kandydatów Republikanów oraz 14 głosów elektorskich258
Pomimo tego wyniku, Paul ostatecznie nie został nawet zaproszony na konwencję
Republikanów, a jego delegaci spotkali się z konfiskatą materiałów promocyjnych
i przeszukiwaniem rzeczy osobistych przez służby specjalne259.
Po zakończeniu kampanii, w liście od Rona Paula skierowanym do jego
wolontariuszy, wyborców i sympatyków, ogłosił on uruchomienie Kampanii Rona Paula
Na Rzecz Wolności. Opierała się ona na edukacji Amerykanów o wolności, solidnym
pieniądzu, wolnym rynku i nieinterwencjonizmie. W ramach materiałów szkoleniowych
znalazły się tam komentarze, filmy, a także materiały do samodzielnej nauki w domu.
W sferze politycznej program ten miał na celu monitorowanie prac Kongresu i lobby
antywolnościowemu. W liście tym Paul zawarł również podziękowania za poczyniony
wkład w przywrócenie Ameryce wolności i prosił o dalszą współpracę. Jak pisał „(…)
ostatnia linia obrony wolności i konstytucji składa się z ludzi. Jeśli ci chcą być wolni,
jeśli chcą się wydostać spod jarzma aparatu państwowego, który godzi w ich wolności,
marnotrawi ich bogactwo na szkodliwe wojny, niszczy wartość dolara i miota
w nieskończoność propagandę o tym jakie to niezbędne wszystko i jacy bylibyśmy
zgubieni bez tego, to nie ma siły, która by tych ludzi powstrzymała”260.
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W maju 2011 r. Ron Paul ogłosił swój start w kolejnych prawyborach Partii
Republikańskiej. Jego głównym kontrkandydatem i zdecydowanym faworytem był Mitt
Romney, z którym ścierał się także cztery lata wcześniej. Oprócz niego, dwoma silnymi
postaciami byli także Newt Gingrich, były spiker Kongresu i Rick Santorum, były
Senator z Pensylwanii. Tym razem Ron Paul podchodził do kampanii bogatszy
o doświadczenia z roku 2008. Wygrał nawet głosowanie na terytorium Amerykańskich
Wysp Dziewiczych, choć zdobył tam mniej głosów delegatów. Ostatecznie Paul zdobył
drugie miejsce w 21 stanach i terytoriach, a trzecie w 16. Mimo tego delegaci z czterech
stanów: Iowa, Maine, Minnesota i Luizjana w największej ilości poparli Paula na
Krajowej Konwencji Republikanów. Łącznie Paul zdołał zebrać 118 delegatów, co dało
mu czwarte miejsce, po Romney’u, Santorumie i Gingrichu261. Tak samo jak w 2008 r.,
powtórzyła się sytuacja z nieudzieleniem przez Paula wsparcia ostatecznemu
kandydatowi Republikanów – Mittowi Romney’owi. Paul stwierdził, że nie popiera jego
kandydatury w pełni. Przez to Paul ponownie nie mógł zabrać głosu podczas Krajowej
Konwencji262.
Warto jednak podkreślić, że dla wielu libertarian poglądy Paula są zdecydowanie
zbyt mało skrajne. Pomimo niezaprzeczalnych zasług dla ruchu wolnościowego Rona
Paula, głównie pod względem jego popularyzacji dla osób z nim niezwiązanych, Per
Bylund zauważył niepokojącą dla niego tendencje do zmieniania się ludzi
w „Paulowców” zamiast libertarian. Nauczanie Paula może doprowadzić do mylnego
przyjęcia idei libertarianizmu w pewnych kwestiach, takich jak aborcja czy ochrona
granic, a także, co zdecydowanie dla Bylunda gorsze – w stosunku do konstytucji i roli
państwa. Bylund nazwał Paula libertarianinem-etatystą, co miało być pejoratywnym
określeniem minarchisty. Określił go jako raczej prokonstytucyjnego niż antyrządowego.
Popularność Paula stała się tak duża, że część libertarian przejęła jego poglądy w wielu
kwestiach, nawet tych antylibertariańskich. Jednym z założeń Paula było wykorzystanie
konstytucji do ograniczenia władzy rządu, co jednak dla ortodoksyjnych libertarian jest
niemożliwe do zrobienia z powodu negacji samej idei aparatu państwowego. Dla nich
wykorzystanie go nawet w dobrej wierze jest niebezpieczne i naiwne, gdyż nie da się
zmienić systemu, a on z kolei może zmienić jednostkę. Bylund twierdzi też, że samo
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dążenie do władzy i bycia częścią establishmentu sprawia, że część radykalnych
poglądów musi zostać odrzucona. Mimo tego ostatecznie konkluduje, że kandydatura
Rona Paula jest zdecydowanie lepsza, niż jakiegokolwiek z innych startujących
kandydatów, bo nawet w przypadku nieortodoksyjnego zrozumienia idei libertariańskich
przez wyborców, jego ideologiczny wpływ na społeczeństwo jest dobry i korzystny dla
wszystkich libertarian263.
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Rozdział IV
Rezonans w społeczeństwie
1. Działalność Instytutu Ludwiga von Misesa
Jak można przeczytać na stronie internetowej, Instytut Ludwiga von Misesa (Instytut
Misesa, IM), to założona w 1982 r. organizacja edukacyjna poświęcona rozwojowi
Austriackiej Szkoły Ekonomii, wolności i pokoju w tradycji klasyczno-liberalnej. Przez
ponad 30 lat działalności IM dostarczał informacji niezbędnych do poszerzania wiedzy
zarówno naukowców, jak i ludzi niebędących ekspertami w zakresie ekonomii
austriackiej. Instytut jest bezpośrednim kontynuatorem myśli ekonomicznej studentów
Ludwiga von Misesa, takich jak m.in. F. A. Hayek, Henry Hazlitt czy Murray N.
Rothbard. Tradycyjnie zakorzeniony jest w filozofii oraz pracach takich postaci jak JeanBaptiste Say, Frédéric Bastiat, Richard Cobden, Herbert Spencer, Lysander Spooner,
William Graham Sumner oraz Albert Jay Nock. Pomimo określenia się mianem
nieideologicznego, IM jest łączony z liberalną i klasyczno-liberalną myślą, która wspiera
własność prywatną, wolność, a sprzeciwia się każdego rodzaju agresji, w tym wojnie264.
Działalność edukacyjna Instytutu opiera się w dużej mierze na oferowaniu
stypendiów i grantów, umożliwianiu publikowania własnych referatów w czasopismach,
udział w konferencjach czy udostępnieniu biblioteki dla wszystkich naukowców na
świecie, a zwłaszcza studentów. To właśnie pomoc im w odkrywaniu wolności oraz
zachęcanie do podjęcia studiów akademickich jest dla IM priorytetem. Od 1986 r. Instytut
prowadzi Uniwersytet Misesa, czyli szkołę letnią dla studentów z całego świata. Do tej
pory IM zaoferował ponad dziesięciu tysiącom studentów z ponad 1 tys. uczelni pomoc
finansową skierowaną na zakup książek, a wielu także opłacenie studiów doktoranckich
w pełnym wymiarze finansowym. Dla wszystkich zwolenników ASE Instytut Misesa
oferuje szereg publikacji, wykładów, zajęć przeprowadzanych w Internecie przez filmy
z serii Mises Academy, a także za darmo udostępnia komentarze na codzienne tematy
poprzez stronę Mises Daily. W ofercie IM znajduje się także szereg podręczników,
biografii, ebooków, archiwów, materiałów w formacie audio i wideo, również w językach
obcych, narzędzia badawcze, referaty, katalog publikacji online, kalendarz wydarzeń,
a także rozbudowana biblioteka stacjonarna. Jej zasoby są o tyle interesujące, że
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zawierają prywatne zbiory Murraya N. Rothbarda. Łącznie w bibliotece znajduje się
ponad 40 tys. książek265.
Instytut został założony przez Llewellyna H. Rockwella Juniora, który był dla Misesa
asystentem redakcyjnym w Arlington House Publishers. W grudniu 1981 r. Rockwell
poprosił wdowę po Misesie, Margit, o błogosławieństwo pomysłu stworzenia tej
instytucji. Do chwili jej śmierci w 1993 r. zasiadała ona w zarządzie Instytutu, pomagając
Rockwellowi w jego rozwijaniu. Wraz z nimi do projektu włączyły się takie postacie jak
F. A. Hayek, Henry Hazlitt czy Murray N. Rothbard. Dzięki darczyńcom w 1998 r.
Instytut Misesa był w stanie wybudować kampus w Auburn, w stanie Alabama,
a następnie stopniowo go rozbudowywać. Siedziba IM, która mieści się zaledwie półtorej
godziny drogi samochodem od Atlanty, jest światowym centrum ruchu Austriackiej
Szkoły Ekonomii. Jego filie, tworzone oddolnie przez jej sympatyków, istnieją w wielu
krajach na całym globie266.
Instytut Misesa prowadzi publikację Quaterly Journal of Austrian Economics.
Głównym celem tego kwartalnika jest przesuwanie granic ASE, a zwłaszcza
rozpatrywanie, krytyka bądź pochwała teorii pieniądza Mengera, która stanowi rdzeń tej
szkoły, a która przez publikację Ludzkiego Działania Misesa oraz Ekonomii Wolnego
Rynku Rothbarda została nieco zapomniana. Ponadto czasopismo publikuje artykuły
dotyczące ogólnej teorii pieniądza, kalkulacji pieniężnej, teorii kapitału oraz
przedsiębiorczości. W zakresie wydawniczym znajdują się także prace omawiające
metodologię, rozwój ASE oraz wpływ, który wywiera ona na politykę. Z racji aspiracji
kwartalnika do bycia swojego rodzaju polem do debaty nad ekonomią głównego nurtu,
krytyczna analiza neoklasycznej doktryny ekonomicznej jest w nim również obecna267.
Obok

kwartalnika

IM

publikuje

także

miesięcznik

The

Free

Market.

W przeciwieństwie do mocno skupionego na teorii Quaterly Journal of Austrian
Economics, czasopismo to koncentruje się na komentarzach aktualnych wydarzeń oraz
polityk w świetle ASE. Artykuły tam publikowane mają być zwięzłe, dokładne
i prowokacyjne268. Na początku 2015 r. zmieniono częstotliwość i nazwę wydawanej
publikacji na dwumiesięcznik The Austrian. To przeobrażenie wynikało z potrzeby
wyróżnienia się od innych „wolnorynkowców”. Jak zauważył Jeff Deist, obecnie,
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w drugiej dekadzie XXI w., zauważyć można fakt, że ogromna większość polityków
i ekonomistów określa się mianem zwolenników wolnego rynku, choć pod wieloma
obostrzeniami, co ostatecznie rozmyło to pojęcie. W latach 80. XX w., gdy Instytut
Misesa dopiero powstawał, wolny rynek był dla wielu całkowitym radykalizmem.
Podobnie zmienił się kontekst używania zwrotu „austriak”. Wcześniej istniał tylko
przymiotnik „austriacki”, znaczący zwolennika ASE. W XXI w. na znaczeniu zyskał
rzeczownik

i

stwierdzenie

„jestem

austriakiem”,

jako

podkreślenie

osoby

o libertariańskich i skrajnie wolnorynkowych poglądach. Z tego właśnie powodu
zdecydowano się zmienić wyrobioną już markę na nową269.
Letnie stypendia organizowane przez Instytut Misesa odbywają się w jego siedzibie
w Auburn. Ubiegać się mogą o nie absolwenci lub studenci prawa, doktoranci oraz
doktorzy interesujący się badaniami naukowymi w dziedzinie Austriackiej Szkoły
Ekonomii oraz libertarianizmu. Instytut zapewnia opiekę naukową nad pisaną podczas
stypendium pracę, a także dobre warunki do jej tworzenia. Głównym gronem odbiorców
są studenci pragnący rozpocząć swoją karierę zawodową jako wykładowcy lub badacze.
Pobyt w mieszkaniach na terenie kampusu, miejsce w biurze Instytutu Misesa, dostęp do
Rothbard Graduate School i Uniwersytetu Misesa, a także biblioteki Uniwersytetu
w Auburn i biblioteki Instytutu, transport między lotniskiem w Atlancie a Auburn, a także
stypendium finansowe finansowane są z pieniędzy sponsorów. Pobyt trwa od połowy
maja do początku sierpnia. Aby móc aplikować na letnie stypendium trzeba spełnić
pewne warunki, takie jak m.in. rejestracja na stronie internetowej, wypełnienie aplikacji,
dostarczenie kopii legitymacji studenckiej, przesłanie dwóch listów rekomendacyjnych
oraz próbki tekstu naukowego, a także wyszczególnioną propozycję badań, które
chciałoby się przeprowadzić podczas stypendium270.
Seminarium Dla Absolwentów Rothbarda jest wydarzeniem skierowanym do
studentów zbliżających się do obrony swoich prac dyplomowych i chcących
ukierunkować swoją karierę na badania lub uzyskanie stopnia doktora. Na seminarium
uczęszczać mogą jedynie studenci, którzy wcześniej zgłosili swoją kandydaturę i zostali
wybrani w drodze konkursu. Aby otrzymać stypendium pokrywające koszty pobytu
w Auburn, należy złożyć wniosek analogiczny do tego, jaki zgłasza się w celu ubiegania
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się o letnie stypendium.

W roku 2015 tematem przewodnim Seminarium Dla

Absolwentów Rothbarda była misesowska i rothbardiańska analiza ekonomiczna271.

2. Fundacja Instytutu Katona
Instytut Katona jest powstałym w 1977 r. amerykańskim think tankiem, czyli
zbiornikiem myśli – organizacją o charakterze publicznym, zajmującą się badaniami nad
polityką, opowiadającą się za wartościami prywatnej własności, ograniczonym rządem,
wolnym rynkiem i pokojem. Cato Institute jest niezależny i niezwiązany z żadną partią.
Aby zapewnić ten stan rzeczy, fundacja ta nie jest finansowana z pieniędzy rządowych.
Około 80% funduszy pozyskiwanych jest z datków osób fizycznych, które mogą je sobie
odpisać od podatku. Dodatkowo Instytut Katona otrzymuje wsparcie od innych fundacji
i korporacji, a także sprzedaje swoje książki i publikacje272. Nazwa Instytutu wzięła się
od tzw. „Listów Katona” (Cato letters), które przyczyniły się do popularyzacji idei
Locke’a w koloniach amerykańskich. Listy te były publikowane od XVIII w., najpierw
w Europie, a potem w Ameryce. Ich treść przepełniona była duchem wolności osobistej,
ograniczonego rządu i wolnego rynku273.
Głównym celem Instytutu Katona jest tworzenie, rozpowszechnianie i zwiększanie
zrozumienia wśród ludzi wobec polityki opartej na wolności osobistej, ograniczonym
rządzie, wolnym rynku i pokoju. Jego osiągnięciem będzie otwarte, wolne i obywatelskie
społeczeństwo wyznające zasady libertarianizmu. Głównymi obszarami badawczymi
Cato Institute są m.in.: edukacja, energia i środowisko, finanse, bankowość i polityka
monetarna, polityka zagraniczna, polityka, zdrowie, prawo, wolności osobiste, polityka
budżetowa i podatkowa oraz handel i imigracja. W każdej z tych dziedzin eksperci
Instytutu publikują własne badania i przemyślenia z nimi związane274.
Historia powstania Instytutu zaczęła się w 1974 r., gdy bogaty przedsiębiorca –
Charles G. Koch – utworzył fundację swojego imienia. W 1976 r. młody manager
inwestycyjny, Ed Crane, będąc w Waszyngtonie zauważył jak wielki wpływ mają
niektóre think tanki, pomimo ich niewielkiego budżetu. Równocześnie nie istniała żadna
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taka organizacja, która opowiadałaby się za tradycyjnymi wartościami wolności
i ograniczonego rządu. W 1977 r., wraz z Kochem – przekształcił fundację Kocha w Cato
Institute. Duży wkład miał w to Murray N. Rothbard, który został włączony do projektu
jako członek zarządu i zaproponował nową nazwę tej organizacji. Początkowo
działalność Instytutu ograniczała się do publikacji, seminariów, wykładów i badań nad
polityką publiczną. Powstał także „Inquiry”, dwutygodnik opisujący bieżące wydarzenia
polityczne, w którym komentarze miały być „niekonwencjonalne, proaktywne i żywe”
oraz „odrzucać tradycyjną lewicowo-prawicową analizę”. Instytut zaczął również
udzielać się w radio, tworząc „Byline” – codzienny komentarz z punktu widzenia
konserwatywnego i liberalnego. W okresie największej popularności był on nadawany
przez ponad 200 radiostacji na terenie całych Stanów Zjednoczonych. W 1979 r. zaczął
ukazywać się newsletter „Polity Report”. Pisali do niego m.in. Karl Popper, Milton
Friedman, James M. Buchanan i Alan Greenspan. Oprócz nowych form publikacji,
Instytut Katona rozpoczął program Szkoły Letniej w zakresie Polityki Ekonomicznej,
której część odbywała się na Uniwersytecie Stanforda. Jej wykładowcami byli m.in.
Greenspan, Rothbard i Israel Kirzner. Od 1980 r. zaczęły się ukazywać monografie
z wielu dziedzin, takich jak budżet, konstytucja, ochrona zdrowia i to właśnie one zaczęły
odgrywać coraz ważniejszą rolę w pracy Instytutu. Miejsce Inquiry zajął „Cato Journal”,
czasopismo, w którym publikowano artykuły oraz referaty z licznych konferencji.
O międzynarodowości jego redaktorów niech świadczy fakt, że ukazywały się w nim
teksty m.in. Václava Klausa. Wraz z rozwojem Instytutu Katona, został on przeniesiony
z San Francisco do Waszyngtonu na Capital Hill, a następnie z powodu braku miejsca,
wybudowano osobny budynek w śródmieściu275.
Historia Cato Institute wiąże się nierozerwalnie z powstaniem Instytutu Ludwiga
von Misesa. Od 1980 r. w zarządzie Instytutu Katona narastało napięcie pomiędzy Edem
Cranem, a Murrayem N. Rothbardem. Powodem ich kłótni były rozbieżności powstałe
podczas kampanii prezydenckiej Crane’a w tym samym roku, które to przeniosły się
również na kwestie Cato. Kandydatem na wiceprezydenta został brat Charlesa Kocha,
David. Jego nominacja miała na celu ominięcie niewygodnych procedur związanych
z wydatkami ponoszonymi na kampanię wyborczą. Aby zjednać sobie jak największą
rzeszę wyborców, Crane i Koch zdecydowali mocno złagodzić swoją retorykę, co nie
Reviving a Tradition, “25 years at the Cato Institute. The 2001 Annual Report”, s. 10-13,
http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/25th_annual_report.pdf, 28.03.2015.
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spodobało się radykalnie nastawionemu Rothbardowi. Sytuacja skomplikowała się
jeszcze bardziej, gdy Crane zagroził Billowi Eversowi – redaktorowi naczelnemu Inquiry
– że zamknie to czasopismo. Evers był w tym czasie najbliższym współpracownikiem
Rothbarda. Kolejnymi problemami w Instytucie był fakt zatrudnienia w nim Davida
Hendersona, zwolennika Chicagowskiej Szkoły Ekonomii. Rothbard, jako zagorzały
austriak, nie chciał się z tym zgodzić. W jego opinii zaburzało to podstawowy zamysł
Instytutu. Dodatkowo Rothbard zauważył, że Cato Institute zaprzestało negować sens
istnienia Fedu, a wręcz przeciwnie – zaczęło zapraszać jego przedstawicieli na
konferencje. Wszystkie te czynniki sprawiły, że Rothbard został ostatecznie usunięty
z zarządu Instytutu Katona i połączył siły z Lew Rockwellem zakładając Instytut
Misesa276.
Konflikt pomiędzy Rothbardem a osobami zarządzającymi m.in. Instytutem
Katona (określanymi przez Davida Gordona „Kochtopus277”) nie zmniejszył się po
rozejściu się ich dróg. Ta bratobójcza, jak można by było ją określić, walka – trwała dalej.
Jeszcze nawet w 2008 roku, gdy Ron Paul startował w prawyborach prezydenckich
i potrzebował wsparcia wszystkich instytucji sprzyjających libertarianom, ze względu na
swoją sympatię wobec Rothbarda i Instytutu Misesa, był marginalizowany przez Cato
Institute, a przez inne należące do Kochtopus organizacje nawet szkalowany. Nie
zwracano także uwagi na najlepiej sprzedającą się książkę dotyczącą libertarianizmu,
która wyszła spod pióra Paula – „The Revolution: A Manifesto”. Oprócz koneksji
z Rothbardem i IM, Ron Paul, jako człowiek zasad, nie chciał ustąpić Kochowi w kwestii
propozycji przywrócenia standardu złota i likwidacji Rezerwy Federalnej278.
Instytut Katona jest jednym z najbardziej wpływowych think tanków. Wedle
rankingu Think Tanks & Civil Societies Program z 2014 r. stworzonego przez The Lauder
Institute z Uniwersytetu w Pensylwanii, obejmującego ponad 6,5 tys. tego rodzaju
organizacji, Cato Institute uplasował się na szesnastym miejscu na świecie w kategorii
ogólnej „Najlepszy think tank” i ósmej pozycji w samych Stanach Zjednoczonych.
Ranking stworzony został na podstawie głosowań samych think tanków, dziennikarzy,
polityków i darczyńców w trzech rundach eliminacyjnych. Te, które otrzymały
276
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największą ilość głosów były następnie oceniane przez niezależnych ekspertów w wielu
dziedzinach. Najwyższe miejsca Instytut Katona uzyskał w kategoriach: „Najlepszy think
tank w dziedzinie Polityki Edukacyjnej” (miejsce czwarte), „Najlepszy think tank
w dziedzinie Krajowej Polityki Ekonomicznej” (miejsce piąte), „Think tank cechujący się
największą innowacyjnością propozycji/idei” (również miejsce piąte). Dodatkowo
Instytut Katona został doceniony za „Najlepsze wykorzystanie Internetu” (miejsce
drugie) oraz „Najlepsze wykorzystanie mediów społecznościowych” (miejsce czwarte).
Innym ważnym miernikiem sukcesu Cato Institute jest efektywne wykorzystanie
jego zasobów pieniężnych. W badaniach przeprowadzonych przez Center for Global
Developement dotyczących działalności think tanków w Stanach Zjednoczonych, Instytut
Katona uplasował się na pierwszym miejscu pod względem zdobytej popularności na
jednego wydanego dolara, wyprzedzając 17 innych, często większych organizacji.
W rankingu tym uwzględniono takie zmienne jak ruch na stronie Internetowej, cytowania
w publikacjach, ilość fanów w mediach społecznościowych czy częstotliwość pojawiania
się w mediach tradycyjnych. Wskaźnik Cato Institute wyniósł ponad 12 punktów.
Przewaga nad drugim think tankiem w rankingu wyniosła ponad trzy punkty279.
Cato Institute publikuje corocznie dwa ważne raporty. Pierwszy z nich nazywa
się po prostu Raportem Instytutu Katona i obejmuje najważniejsze wydarzenia danego
roku, które dotyczyły najważniejszych dla tej organizacji kwestii. W roku 2013 raport ten
obejmował takie zagadnienia jak wygrane przez libertarian procesy w sądach
najwyższych, dodruk pieniądza przez Fed, wzrost wydatków rządowych USA,
inwigilację obywateli oraz potrzebę edukacji w duchu wolnorynkowym. Raport
uwzględnia także finanse Instytutu, wskazując główne źródła jego finansowania
i kierunki wsparcia. Na rok 2013 Cato Institute zebrał ponad 25 mln dolarów od osób
fizycznych, prawie 1 mln od fundacji i ponad 1,5 mln od korporacji. Największymi z kolei
wydatkami były te związane z działalnością programową – prawie 19 mln dolarów280.
Drugim głośnym raportem przygotowywanym przez Instytut Katona wraz
z Fraser Institute jest Economic Freedom of the World Annual Report. Indeks wolności
gospodarczej zawarty w tym dokumencie mierzy w jakim stopniu uwarunkowania
polityczne i instytucje krajów wspierają wolność gospodarczą. Jak określają to jego
twórcy, cztery kamienie węgielne indeksu dotyczą: wolnego wyboru jednostek,
279

The Impact of the Cato Institute, http://www.cato.org/support/impact, 28.03.2015.
“Cato Institute Annual Report 2013”, http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/annual-report2013.pdf, 28.03.2015.
280

91

dobrowolnej wymiany handlowej, łatwości wejścia na rynek i konkurencji oraz
bezpieczeństwa osobistego i posiadanej własności. Łącznie w raporcie przyznawane są
punkty za 42 kategorie zgrupowane w pięciu głównych obszarach:
1. Wielkość rządu: wydatki, podatki i przedsiębiorstwa
2. Struktura prawna i bezpieczeństwo praw własności
3. Dostęp do silnego/stabilnego pieniądza
4. Wolność handlu międzynarodowego
5. Regulacje kredytu, pracy i biznesu281
Twórcy raportu przekonują, że kraje, które w raporcie są sklasyfikowane jako
najbardziej wolne, cieszą się największymi inwestycjami zagranicznymi, szybkim
wzrostem gospodarczym, dużym poziomem przychodów oraz szybkim zmniejszaniem
się poziomu ubóstwa społeczeństwa. W rankingu uwzględnione są 152 państwa
i terytoria. Dla wielu z nich istnieje możliwość porównania ich obecnych wskaźników
z tymi, które osiągały w latach 80., a nawet i 70., co daje aż trzydziestoletnią skalę
porównawczą dla naukowców. Warto nadmienić, iż według raportu dla 101 państw, dla
których istnieją dane od roku 1980, średnia wartość indeksu wzrosła z 5,32 na 5,78 punktu
w 1990 r., 6,72 w 2000 i 6,84 w 2012 r.. Najbardziej wolnymi państwami w 2014 r. po
raz kolejny z rzędu zostały Hong Kong, Singapur i Nowa Zelandia. Stany Zjednoczone
znalazły się na dwunastej pozycji. Najmniej wolnymi państwami były Wenezuela,
Republika Konga, Zimbabwe i, co ciekawe, Argentyna282.
Stany Zjednoczone, pomimo tradycyjnie wolnorynkowej gospodarki, nie
wypadają w raporcie najlepiej. W 2012 r. zajęły ogółem dwunaste miejsce, uzyskując
7,81 punktu. W stosunku do lidera – Hong Kongu – strata wyniosła aż 1,17 punktu283.
Jeszcze pomiędzy latami 80. a rokiem 2000 USA znajdowały się na podium rankingu.
Pod koniec XX w. Stany otrzymały notę 8,2 punktu. Kolejna dekada zmieniła ten stan
rzeczy. W roku 2005 USA uplasowały się na szóstej pozycji, a w 2010 na czternastej284.
Co interesujące, najniżej ocenianym przez ekspertów obszarem stał się system prawny
i ochrona praw własności. W roku 2000 USA zajmowało dziewiątą pozycję na świecie
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w tej dziedzinie z wartością 9,23 punktu, by w 2012 r. spaść na miejsce trzydzieste szóste
z zaledwie 6,99 punktami. Spadek ten spowodowany był m.in. przez konsekwencje
wojny z terroryzmem i narkotykami, naruszanie praw własności wierzycieli w czasie
kryzysu, a także transfer dużej ilości własności do silnych politycznych podmiotów, co
podkopało wizerunek Stanów Zjednoczonych jako państwa prawa. Podobnie zwiększenie
ilości regulacji prawnych, wprowadzenie restrykcji w handlu międzynarodowym,
zwiększenie taryf celnych oraz ograniczenie zagranicznych inwestycji dramatycznie
wpłynęły na spadek USA w rankingu państw o wolnych gospodarkach285. Jak wskazały
badania, spadek oceny w rankingu ekonomicznej wolności sprawia, że długoterminowe
tempo wzrostu PKB spada między 1 a 1,5 punktu procentowego rocznie. Oznacza to, że
brak odwrotu od obecnego etatystycznego kursu USA sprawi, że ich roczne tempo
wzrostu PKB będzie w najbliższych latach wynosiło połowę ich średniej wartości
historycznej wynoszącej 3%286.
Podobnie jak Instytut Misesa, Cato Institute mocno inwestuje w kształcenie
młodzieży. Jednym z tego przejawów jest prowadzenie szkoły letniej z dziedziny
ekonomii politycznej. Instytut Katona prowadzi także program stażowy trwający przez
okres całego semestru jesiennego, zimowego lub wiosennego. Studenci przypisywani są
do poszczególnych departamentów ze względu na ich zainteresowania i umiejętności.
Uczestnicy mogą pracować sam na sam z wykładowcami i członkami Instytutu nad
kwestiami konstytucyjnymi, opieki zdrowotnej, polityki zagranicznej, sprawami
rządowymi i innymi. Organizacja posiada odpowiednio dobrany program naukowy dla
studentów, a także warsztaty z pisania i robienia wywiadów. Instytut udziela się także
w Internecie i mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Youtube.
Zapewnia również materiały do samodzielnej nauki w domu287.

3. Fundacja Edukacji Ekonomicznej i The Heritage Foundation
Fundacja Edukacji Ekonomicznej (FEE) jest jedną z najstarszych wspierających
wolny rynek organizacji w Stanach Zjednoczonych. Została założona w 1946 r. przez
Leonarda E. Reeda w celu studiowania i popularyzacji filozofii wolnościowej. W trakcie
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swojej działalności FEE publikowało artykuły i gościło najznamienitsze umysły czasów
najnowszych, włączając w to m.in. Ludwiga von Misesa, Fredricha von Hayeka,
Henry’ego Hazlitta, Miltona Friedmana, Jamesa Buchanana czy Israela Kirznera288.
Postać założyciela Fundacji była niezwykle istotna w wyodrębnieniu się w USA
grupy libertarian. Henry Hazlitt wspomina, że Reed traktował filozofię wolności jak
religię. On też namówił Hayeka do współpracy, który zdołał zebrać odpowiednie
fundusze, by zorganizować konferencję w Vevey w Szwajcarii. Zjechało się na nią 43
libertarian, głównie ekonomistów, z sześciu państw. Dzięki temu wydarzeniu wytworzyło
się Towarzystwo Mont Pelerin289 (Mont Pelerin Society) oraz szereg innych organizacji.
W 1958 r. z FEE odszedł „Baldy” Harper, by założyć własny Institute for Humane Studies
w Kalifornii w 1963 r. Niedługo później Antony Fisher zaczął zakładać podobne
instytucje w innych państwach na świecie. W Gwatemali Manuel Ayau założył
libertariański Universidad Francisco Marroquín. W ślad za nim podążyły inne państwa
Ameryki Łacińskiej, w których obecnie funkcjonują odpowiedniki Fundacji Edukacji
Ekonomicznej290.
Od początku powstania FEE, Reed stawiał Fundacji ambitne cele. Wśród nich znaleźć
można było np. tworzenie ulotek w celu masowej dystrybucji oraz broszur mających
zastosowanie dla „setek problemów gospodarczych”, stworzenie czasopisma, pisanie
i dystrybucja książek, ogólnokrajowy program w radio czy organizacja niepolitycznych
grup badawczych i doradczych w każdym stanie i społeczności USA. Już w 1947 r. FEE
zaczęła wydawać książki i rozbudowane broszury, edukujące społeczeństwo. Jak
ostatecznie stwierdził Hazlitt: „Gdyby nie powstanie Fundacji Edukacji Ekonomicznej,
amerykańska ideologia miałaby się znacznie lepiej. Nasza instytucja zainspirowała
stworzenie wielu innych, zwiększając liczbę ludzi, którzy teraz wiedzieli co jest złe (…).
FEE dokonała tego, co zostało wpisane w jej nazwę – wyedukowała pod względem
ekonomicznym”291.
Jednym z najważniejszych sposobów Fundacji na edukację było przejęcie tradycji
czasopisma „The Freeman” Alberta J. Nocka. Jednym z jego założycieli w 1950 r. był
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Hazlitt. W 1954 r. magazyn ten został przejęty przez spółkę powiązaną z FEE, by dwa
lata później w całości zostać przez Fundację kontrolowanym. „The Freeman” jest jednym
z najdłużej ukazujących się libertariańskich czasopism i jednym z najbardziej
szanowanych. Przez lata jego redaktorzy edukowali Amerykanów o zgubnym działaniu
kolektywizmu, interwencjonizmu i państwie dobrobytu292.
Bezpośrednia edukacja młodzieży odbywa się poprzez trzydniowe seminaria. Mają
one miejsce w siedmiu miejscach w całych Stanach Zjednoczonych. Do wyboru są cztery
wersje: Młodzi Myśliciele, Młodzi Zawodowcy, Młodzi Liderzy oraz Ambasadorzy.
Pierwszy z programów skierowany jest do uczestników w wieku 14-17 lat. Poruszane są
na nich wątki ważne dla uczniów liceów, szukających realistycznych poglądów
bazujących na filozofii wolności. Program ten ma przygotować uczniów na dalsze
kształcenie się na uczelni wyższej. Młodzi Zawodowcy to wersja seminariów
przeznaczona dla osób w wieku 18-25 lat, którzy dopiero mają zamiar podjąć karierę lub
dopiero są na początku zawodowej ścieżki. Opcja ta kładzie nacisk na praktyczne
zastosowanie idei filozofii wolności w realiach przedsiębiorczości i biznesu. Trzeci
program, Młodzi Liderzy, skierowany jest do uczestników w wieku 18-26 lat, którzy chcą
rozszerzać swoje kręgi znajomości. To seminarium omawia techniki i praktyki skutecznej
komunikacji poprzez filozofię wolności. Nacisk kładziony jest na doskonalenie
umiejętności słuchania, mówienia i kreatywności w wolnym społeczeństwie. Ostatni
program – Ambasadorzy – przeznaczony jest dla osób chcących pomóc FEE
w dostarczeniu jej wartościowych zasobów dla młodych ludzi poprzez przyjęcie roli
„dystrybutora”. Ma on za zadanie zaopatrywanie klas i klubów na całym świecie
w książki, magazyny, broszury, filmy i lekcje, które pozwolą poszerzyć filozofię
wolności293.
FEE i Cato Institute nie są jedynymi wolnościowymi think tankami w USA, z którymi
zdaniem liczą się tamtejsi politycy. Kolejną organizacją wolnościową, choć znacznie
bardziej konserwatywną, jest The Heritage Foundation (THF). Jak można dowiedzieć się
ze jej strony internetowej, ta założona w 1973 r. organizacja jest „(…) instytucją
badawczo-edukacyjną, think tankiem, którego misją jest tworzenie i promocja
konserwatywnej polityki publicznej opartej na zasadach wolnej przedsiębiorczości,
ograniczonym
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amerykańskich

wartościach i silnym wojsku do obrony państwa”. Jej członkowie wierzą, że wartości
kierujące Ojcami Założycielami podczas tworzenia Stanów Zjednoczonych warte są
pielęgnowania. Wizją Heritage jest stworzenie Ameryki, w które wolność, możliwości,
dobrobyt i społeczeństwo obywatelskie będą prosperować. Aby osiągnąć ten cel zespół
Fundacji przygotowuje aktualne i dokładne badania na temat najważniejszych kwestii
politycznych i efektywnie przedstawia je swoim adresatom: członkom Kongresu,
mediom, decydentom politycznym oraz społecznościom akademickim294.
Fundacja podzielona jest na trzy instytuty, z których każdy zajmuje się inną dziedziną
życia interesującą z jej punktu widzenia. Instytut Wolności Ekonomicznej i Możliwości
zajmuje się poszukiwaniem i promowaniem silniejszej gospodarki, Instytut dla Rodziny,
Społeczności i Możliwości podejmuje tematy społeczne, takie jak kwestie zdrowia,
religii, wolności, a Instytut Kathryn i Shelby Cullom Davis dla Bezpieczeństwa
Narodowego i Polityki Zagranicznej ma za zadanie promocję wizji silnej Ameryki. Jako
pomoc dla wszystkich trzech organizacji służy Centrum Nauk Prawnych i Sądowych
Edwina Meese’a III oraz pracownicy Redakcji Badawczej295.
Historia The Heritage Foundation (THF) jest dobrym przykładem bardzo szybko
rozwijającej się organizacji. W ciągu czterech lat od powstania, w 1977 r., Fundacja
stworzyła Bank Zasobów – krajową sieć kontaktów ekspertów i grup politycznych
o poglądach konserwatywnych, która przez lata rozrosła się do ogromnych rozmiarów
zrzeszając ponad 2,2 tys. ekspertów oraz 475 grup politycznych nie tylko w samych
Stanach Zjednoczonych. W 1980 r. jej pracownicy stworzyli ponad tysiącstronicowy plan
nazwany Mandate for Leadership, który stał się „polityczną biblią” administracji
prezydenta Ronalda Reagana począwszy od podatków i regulacji, a skończywszy na
obronie narodowej. Kopie tego programu rozdawane były każdemu członkowi gabinetu
na pierwszym spotkaniu. Ostatecznie ponad 2/3 z dwóch tys. rekomendacji zostało
wprowadzonych przez Reagana w życie. Reformy proponowane przez THF tak bardzo
się mu spodobały, że autor rozdziału o podatkach, Norman Ture, został mianowany przez
prezydenta sekretarzem skarbu państwa ds. podatków i spraw gospodarczych, które to
stanowisko też było proponowane w projekcie. Obniżenie marginalnej stopy
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opodatkowania o 25% w przeciągu trzech lat sprawiło, że USA zanotowały największy
boom gospodarczy w swojej historii296.
Kolejnym dużym sukcesem zespołu ekspertów The Heritage Foundation było
stworzenie w 1982 r. strategii obrony przeciw rakietom zawierającym głowice nuklearne.
Pół roku po jego przedstawieniu Reaganowi, przedstawił on jego założenia mediom.
W ten sposób powstał słynny projekt „Gwiezdne Wojny” („Star Wars”, Strategic Defence
System¸ SDI). Trzy lata później, na spotkaniu prezydenta ZSRR, Michaiła Gorbaczowa
z Reaganem, przywódca Sowietów poskarżył się, że głowa USA za bardzo słucha
„ekstremalnej prawicy”, którą reprezentuje THF. Słowa te bardzo dobrze pokazują jak
wielką renomą zaczęła cieszyć się Fundacja dzięki posłuchowi u prezydenta Reagana.
Zasługi The Heritage Foundation były tak duże, że w 1990 r. powiedział on do członków
THF: „Byliście nieocenioną pomocą przy kluczowych kwestiach, takich jak cięcia
podatków, redukcja wydatków rządowych, SDI, wspieranie wolności w Grenadzie,
Nikaragui, Europie Wschodniej – kiedykolwiek potrzebowałem Heritage, wy tam
byliście”. Pomimo relatywnego spadku wpływu, jaki wywierała THF na decydentów
politycznych, wciąż ma ona ogromne znaczenie na tworzenie się polityki w Stanach
Zjednoczonych297.
Pomimo naturalnej afiliacji THF przy Partii Republikańskiej wynikającej
z podobnych poglądów, The Heritage Foundation często staje przeciwko republikańskim
kongresmenom. Ze względu na ekspercki i badawczy charakter Fundacji, jej
bezpośrednie angażowanie się w politykę może podważać jej wiarygodność. Niestety, jak
zauważył Mickey Edwards, jeden z trzech założycieli organizacji, niektóre polityczne
akcje sprawiają, że członkowie THF przypominają aktywistów Tea Party, a nie
ekspertów. Republikańscy politycy wypowiadali się, że często Fundacja wręcz „niszczy
Partię Republikańską” i „traci wiarygodność u ludzi, którzy byli jej bardzo
przychylni”298.
The Heritage Foundation, podobnie jak inne think tanki, oferuje młodzieży programy
stażowe. Fundacja zapewnia, że praktykanci mogą regularnie uczestniczyć w spotkaniach
z decydentami politycznymi, dzięki którym są w stanie stworzyć własną sieć kontaktów.
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Ponadto w ramach stażu uczestniczą w cotygodniowych briefingach z ekspertami
Fundacji, mają możliwość uczęszczać na wykłady i szkolenia organizowane przez THF,
stają się częścią większej społeczności o podobnych poglądach, co umożliwia im
dyskusje i tworzenie inicjatyw, takich jak kluby książki, a także mogą zwiedzić takie
instytucje jak Biały Dom, bibliotekę Kongresu, Pentagon czy Sąd Najwyższy299. Innym
sposobem na uczestnictwo w oferowanych przez Fundację aktywnościach jest zapisanie
się do Studenckiego Wirtualnego Think Tanku. Program ten umożliwia internetowe
połączenie się z Waszyngtonem, gdzie znajduje się siedziba THF, i wzięcie udziału
w serii chatów wideo300.
The Heritage Foundation ma jeszcze jeden projekt, który jest w pewien sposób
konkurencyjny do tego, przedstawionego przez Fraser Institute we współpracy
z Instytutem Katona. THF również posiada swój własny wskaźnik wolności
ekonomicznej, nazwany Index of Economic Freedom, który tworzy z pomocą gazety „The
Wall Street Journal”. Wskaźnik ten obejmuje 186 państw z całego świata. 10 kategorii
ujętych jest w czterech filarach: Państwie prawa (prawa własności, wielkość korupcji),
Ograniczonym rządzie (wolność fiskalna, wydatki rządowe), Wydajności regulacji
(wolność biznesu, pracy i pieniądza) oraz Otwartości rynków (wolność finansowa, handlu
i inwestycji). Każda z tych kategorii oceniana jest w dziesięciostopniowej skali, których
średnia przekłada się na ostateczną wielkość wskaźnika i miejsce w rankingu301.
Podobnie jak wynika to z obliczeń Cato Institute, na pierwszych trzech miejscach
plasują się Hong Kong, Singapur i Nowa Zelandia. Również identyczna jest pozycja
USA, które zajęło w rankingu na rok 2015 miejsce dwunaste i otrzymało notę 76,2
punktu. Mimo tego obie te organizacje mają inną metodologię przyznawania ocen, przez
co nie wszystkie miejsca w rankingach się pokrywają. Stany zjednoczone poprawiły
swoją pozycję w porównaniu do roku poprzedniego, choć w obszarze regulacji stracili
punkty. Spowodowane to było ogromną ilością nowych regulacji przygotowanych
w 2014 r. Najsłabszym punktem USA są jednak kwestie rządu. Eksperci punktują
wysokość podatków, zwłaszcza dla korporacji, które wynoszą aż 35%. Najwyższy
podatek dochodowy również jest wysoki i przekracza 39%. Z tych powodów w dziedzinie
wydatków rządowych Stany dostały zaledwie 51,8 punktu, a w wolności fiskalnej 66,2
299
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punktu. Po drugiej stronie znalazła się wolność panująca na rynku pracy. Za tę kategorię
USA dostały aż 98,5 punktu. Jako główne zagrożenia eksperci wymienili wdrożoną przez
prezydenta Baracka Obamę darmową pomoc medyczną dla wszystkich obywateli czy
sytuację zagraniczną na Ukrainie, Bliskim Wschodzie oraz na granicy z Meksykiem302.

4. Program Free State Project
Program Free State Project (FSP) zakłada zachęcenie do przesiedlenia się 20 tys.
Amerykanów o poglądach wolnościowych do stanu New Hampshire leżącego na
Wschodnim Wybrzeżu USA w ciągu pięciu lat od przekroczenia tego progu uczestników
programu. Osoby poszukiwane do udziału w projekcie powinny cechować się
wartościami bliskimi wszystkim libertarianom: pracowitością, tolerancją, nastawieniem
na dobre stosunki między sąsiadami oraz z innymi wymienionymi w Deklaracji
Uczestnictwa w programie. Oświadczenie to brzmi: „Niniejszym uroczyście deklaruję
mój zamiar przeniesienia się do stanu New Hampshire (NH). Tam będę czynił wszelkie
wysiłki w celu stworzenia społeczeństwa, w którym maksymalną rolą rządu jest ochrona
prawa do życia, wolności i własności każdej jednostki”. Free State Project nie jest
organizacją polityczną, a także nie jest związana z żadną z nich. W wyborach nie są
wystawiani kandydaci z ramienia FSP, żaden też nie są finansowany. Jak twierdzą
założyciele, w NH istnieją podmioty, które umożliwiają działalność polityczną czy
lobbystyczną i każdy mieszkaniec tego stanu może do nich należeć. Jedynym celem FSP
jest zebranie odpowiedniej ilości ludzi w jednym miejscu, by stworzyć pewną siłę
społeczną. Co te osoby postanowią jest zależne od nich303.
Zamysł idei Free State Project narodził się po wyjątkowo udanych dla Partii
Libertariańskiej wyborach w roku 2000. Student nauk politologicznych na Uniwersytecie
w Yale – Jason Sorens – pisząc pracę dyplomową na temat partii secesjonistycznych
w demokracjach zachodnich, myślał nad przyczyną upadku utopijnych projektów
„libertariańskich narodów” oraz „wolnych miast”. Będąc ściśle związany z ruchem
libertariańskim, był mocno zaznajomiony z tą problematyką. Praca dyplomowa pozwoliła
mu zauważyć, jak sam twierdzi, że poziom autonomii poszczególnych stanów mógłby
stanowić dogodne miejsce dla rozwoju terytorialnego aktywizmu społecznego.
W internetowym czasopiśmie „The Libertarian Enterprise” Sorens zamieścił artykuł,
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który zapoczątkował FSP w czerwcu 2001 r.. Po otrzymaniu od ponad 220 czytelników
odpowiedzi na temat eseju, napisał on kolejny, w którym wyjaśnił wątpliwości
pojawiających się po lekturze pierwszego tekstu. Główną zmianą w stosunku do
oryginału było porzucenie pomysłu secesji na rzecz obecnej strategii projektu. Już we
wrześniu 2001 r. FSP miało swoje logo i stronę internetową, a także Deklarację
Uczestnictwa, co umożliwiło rozpoczęcie zbiórki podpisów. Po osiągnięciu pięciu tys.
podpisów w lecie 2003 r. zdecydowano o przeprowadzeniu głosowania na miejsce
tworzenia społeczeństwa libertariańskiego, na które ostatecznie wybrano New
Hampshire304.
Umiejscowienie programu w stanie New Hampshire spowodowane było lokalną
specyfiką legislacyjną. W NH są niskie stanowe i lokalne obciążenia podatkowe,
niewielkie wydatki federalne, mała przestępczość, dynamicznie rozwijająca się
gospodarka z dużą liczbą miejsc pracy i nakładami inwestycyjnymi, wysoki stopień
autonomii, kultura indywidualnej odpowiedzialności oraz fakt, że od 1889 r. płaca
w legislaturze stanowej nie została podniesiona i wynosi 100$. Oprócz tych
najważniejszych powodów, NH cechuje się wieloma mniejszymi, lecz jeszcze bardziej
podkreślającymi wolnościową kulturę tego stanu przepisami. NH jest jedynym stanem,
w którym dorośli obywatele nie muszą zapinać pasów w samochodzie i jednym
z czterech, w których motocykliści nie muszą używać kasków. Mimo braku nakazu
ubezpieczenia auta, 89% mieszkańców NH robi to. W konstytucji stanu zapisana jest
możliwość wszczęcia rewolucji w razie, gdyby rząd okazał się zbyt represyjny, a także
możliwość secesji z Unii. W New Hampshire można swobodnie nosić noże. W tym stanie
istnieje także wiele organizacji, które pilnują stanowego prawa do noszenia broni
w miejscach publicznych oraz do noszenia broni ukrytej. Pod względem jakości życia
trzeba dodać także, że NH jest najbezpieczniejszym stanem w Ameryce, który
jednocześnie oferuje najwyższy standard życia w kraju. Pod względem opieki zdrowotnej
NH plasuje się na pierwszym miejscu w całych Stanach Zjednoczonych. New Hampshire
oferuje także wiele udogodnień pod względem geograficznym: posiada ogromne ilości
jezior i wody pitnej, ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych jest bardzo małe, atrakcje
turystyczne są zróżnicowane i zależne od czterech pór roku, a stan ma bezpośredni dostęp

304

J. Sorens, A Brief History of the FSP, https://freestateproject.org/about/organization/history,
22.03.2015.

100

do Atlantyku i Kanady. Dodatkowo motto stanu brzmi: „Żyj Wolny albo Zgiń”305.
Wszystkie te uwarunkowania (ich pełna lista obejmuje 101 pozycji306) przekonały
największą ilość osób do zagłosowania właśnie na New Hampshire we wrześniu 2003 r.,
by do tego właśnie stanu zjeżdżali się ludzie zainteresowani ideą FSP 307. Z pewnością
ważnym argumentem była także stosunkowo niewielka liczba ludności w stanie, która na
czerwcu 2014 r. wyniosła niewiele ponad 1,3 mln osób308.
W pierwszym miesiącu trwania projektu w 2001 r. zapisało się do niego 41 osób.
W ciągu początkowych dwóch lat działalności FSP osiągnięto liczbę ponad 5,5 tys.
deklaracji, a do 2011 r. podwojono ten wynik. Zgodnie ze stanem z 13 marca 2015 r. do
programu zapisało się 16 tys. 592 osób, z czego 1713 już mieszka w New Hampshire
(273 osoby mieszkały w NH przed podjęciem decyzji, do którego stanu zjeżdżać się będą
uczestnicy). Warto również nadmienić, że prawie 7 tys. Amerykanów określiło się jako
„przyjaciele FSP”, co może oznaczać chęć wzięcia uczestnictwa w projekcie, ale brak
możliwości przeprowadzki. Kolejne 2466 osób było „przyjaciółmi FSP” już
mieszkającymi w NH309. Przyrost liczby uczestników projektu prezentuje Wykres 1.
Na stronie FSP znaleźć można ponad 20 historii osób, które zdecydowały się na
przenosiny do New Hampshire jeszcze przed osiągnięciem celu 20 tys. zapisanych do
projektu osób. Większość z nich polega na podobnym schemacie: poczuciu braku
zrozumienia, poszukiwaniu swojego miejsca w społeczeństwie (lub izolacji od niego),
usłyszeniu o Free State Project, decyzji o przeprowadzce i uczuciu spełnienia, akceptacji
i ekscytacji związanej z odnalezieniem podobnych sobie osób. Jedną z takich historii
opowiedziała Sarah Chamberlain310.
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Wykres 1: Całkowita liczba uczestników FSP

Źródło: Total Signups by Date,
https://freestateproject.org/about/membership/growth?field_fsp_member_type_value=participant,
22.03.2015.

Społeczność skupiona wokół FSP jest bardzo aktywna. Największym tego przejawem
są dwie duże coroczne imprezy: Porcupine Festival (PorcFest) oraz Libery Forum.
Pierwsze z tych wydarzeń jest trwającym tydzień „świętem wolności” zlokalizowanym
w Roger’s Campground na północy New Hampshire. Liczba uczestników festiwalu
przekracza 1,5 tys. osób. Pierwsza impreza podobna do PorcFest zorganizowana była
w 2003 r. pod nazwą „Escape to New Hampshire”. Na pierwszy właściwy festiwal
w 2004 r., trwający trzy dni, przyjechało około 300 osób. Od tamtego czasu zwiększyła
się zarówno długość jego trwania, jak i ilość uczestników. Szereg atrakcji PorcFest
obejmuje m.in. ogniska, panele dyskusyjne, prezentacje, filmy, tańce, śpiewanie, muzykę,
jedzenie oraz imprezy – wszystko w klimacie wolnościowym. Organizatorzy określili
siedem zasad, których powinni przestrzegać uczestnicy: inspiruj, edukuj, przestrzegaj
praw innych, bądź tolerancyjny, aktywnie uczestnicz, bądź towarzyszki, baw się311.
W 2015 r. festiwal ten odbędzie się między 21 a 28 czerwca. Ceny biletów wstępu
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w przedsprzedaży kształtowały się na poziomie 45 dolarów. Kolejne pule biletów
kosztowały 65, 75, 85 oraz 100 dolarów. Możliwy również był zakup biletu V.I.P. (Very
Inspired Porcupine312) za 200 dolarów dający dodatkowe przywileje i gadżety. Wstęp dla
osób poniżej 17 lat pod opieką dorosłych jest bezpłatny313.
Druga z dużych imprez, Liberty Forum, jest konferencją naukową, na którą
zapraszani są znani ekonomiści, politycy, przedsiębiorczy i działacze powiązani
z libertarianizmem i ruchem wolnościowym. W 2015 r. konferencja odbyła się w dniach
5-8 marca w hotelu Radisson w Manchasterze, New Hampshire. Zaproszeni zostali m.in.
tacy goście jak piszący na stronę amerykańskiego Instytutu Misesa Jeffrey Tucker,
założyciel i przewodniczący Liberty.me, członek Fundacji Edukacji Ekonomicznej, czy
wiceprzewodniczący Cato Institute, David Boaz314.
Oprócz dużych imprez, społeczność skupiona wokół FSP organizuje szereg
mniejszych, cyklicznych wydarzeń. Na stronie internetowej projektu znajduje się
kalendarz wszystkich organizowanych w NH aktywności związanych z ruchem i jego
uczestnikami. W ciągu każdego dnia tygodnia wyświetlone są różnorakie spotkania,
kluby dyskusyjne, msze święte, wspólne oglądanie filmów i wiele innych wydarzeń,
wokół których skupiają się osoby o poglądach wolnościowych315.
Free State Project znalazło wielu znanych entuzjastów. Ciepło o programie
wypowiadał się Ron Paul, mówiąc: „Jestem przyjacielem Free State Project. Absolutnie!
Sprawdź to, przekonaj się, a jeżeli Ci się spodoba, dołącz i kontynuuj wysiłek
[uczestnictwa w projekcie – przyp. B.G.]”316. W podobnym tonie wypowiadał się Andrew
Napolitano – były sędzia Sądu Najwyższego stanu New Jearsy, profesor prawa
konstytucyjnego na Brooklyn Law School i ekspert stacji Fox News: „Ten projekt jest
fascynujący. Setki tysięcy ludzi, którzy oglądają i słuchają nas w środy, pytają o Free
State Project, tak więc życzymy wam dobrze”317. W 2012 r., gdy kandydatem Partii
Libertariańskiej na prezydenta był Gary Johnson, wypowiedział się o FSP w sposób
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następujący: „Co za model. Co za wspaniały model. Kiedy byłem gubernatorem Nowego
Meksyku, FSP zwrócił moją uwagę (…). 20 tys. ludzi, którzy zadeklarowali, by przenieść
się w to samo miejsce w Stanach Zjednoczonych, zostać wybranymi na wszystkie
stanowiska i po prostu odejść, kiedy przyjdzie do rządzenia. Bardzo, bardzo, bardzo
libertariańskie, jeżeli nie anarchistyczne (…). Chciałem aby tak stało się w Nowym
Meksyku, a teraz tak się dzieje w New Hampshire (…). Czekam na sukces FSP, by cały
kraj mógł go naśladować”318.
Zależnie od światopoglądu oraz politycznych sympatii, członkowie Free State
Project są określani jako odważni, przedsiębiorczy, postępowi ludzie, którzy przez swoją
aktywizację chcą stworzyć namiastkę „normalnego” społeczeństwa na terytorium
USA319, lub przeciwnie – są zdziwaczałymi wielbicielami anarchii, broni i narkotyków,
całkowicie odrealnionymi utopistami i członkami partii politycznej mającej przejąć
władzę w NH320. Jedna z przeciwniczek FSP – Reprezentantka Dystryktu Ósmego Keene
i Demokratka Cynthia Chase – wprost napisała: „Free Statersi są dzisiaj największym
zagrożeniem dla New Hampshire. Nie można nic legalnie zrobić, by zapobiec ich
przeniesieniu się tutaj w celu przejęcia stanu, co jest ich nieskrywanym celem (…).
Jedyne co możemy zrobić, to uczynić tutejsze środowisko tak bardzo nieprzyjaznym, że
niektórzy zdecydują się porzucić zamiar przyjazdu, a inni nawet stąd wyjechać. Jedną
z dróg jest wprowadzenie prawa, które ograniczą ich «wolności», a które myślą, że tu
znajdą. Innym sposobem jest informowanie ludzi kim oni są i po co chcą tu
przyjechać”321.
Ta fobia przed aktywistami skupionymi wokół FSP poskutkowała w 2013 r. bardzo
radykalnymi przedsięwzięciami podjętymi przez lokalne władze. W mieście Concord
tamtejsza policja oświadczyła, że chociaż New Hampshire szczęśliwie nie doświadczyło
ataków terrorystycznych z zagranicy, to istnieją zagrożenia wewnętrzne. Zgodnie ze
słowami policji: „Obecnymi wyzwaniami są grupy takie jak Niepodlegli Obywatele, Free
Staterzy i Occupy New Hampshire. Poza oficjalnymi organizacjami funkcjonuje kilka
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oddolnych grup antyrządowych, stwarzających problemy dla sił porządkowych”. Z tego
powodu do Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego wpłynął wniosek od władz NH
o udzielenie grantu w wysokości 258 tys. dolarów na zakup silnie opancerzonego pojazdu
Lenco Bearcat, który otrzymał przydomek „czołg”. Carla Gericke – prezydent Free State
Project – zażądała od policji wycofania złożonego wniosku, opublikowania listy
poszczególnych osób, które dopuściły się przewinień sugerowanych przez policję wraz
z datami ich popełnienia oraz napisania listu z przeprosinami oraz odwołaniem słów
jakoby członkowie FSP przynależeli do grupy terrorystycznej i stanowili codzienne
zagrożenie dla policji w mieście Concord322. Wniosek o otrzymanie pieniędzy na zakup
„czołgu” wpisywał się także w szerszą strategię policji w całych Stanach Zjednoczonych,
która otrzymała od wojska możliwość kupna używanych przez nie w Iraku i Afganistanie
pojazdów opancerzonych, amunicji, helikopterów i innych sprzętów wojskowych, dla
„przygotowania się na najgorszy scenariusz”. Pomimo prawie zerowej szansy na
możliwość efektywnego użycia, przykładowo, pojazdów odpornych na miny piechotne,
policja wolała niskim kosztem dokonać ich zakupu. Łącznie od 2006 r. we wszystkich
stanach zakupiono co najmniej 432 takie pojazdy oraz drugie tyle innych pojazdów
opancerzonych, ponad 500 statków powietrznych, prawie 100 tys. karabinów
maszynowych, ponad 180 tys. magazynków z amunicją i wiele innego sprzętu
wojskowego323.
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Rozdział V
Odbicie w mediach
1. Media społecznościowe
W dobie Internetu i społeczeństwa informacyjnego rola mediów społecznościowych
jest ogromna. We wrześniu 2014 r. konto na komunikatorze Twitter miało 23% dorosłych
obywateli USA, a dla portalu Facebook odsetek ten wyniósł 71%. Według badań
przeprowadzonych przez Pew Research Center, z mediów społecznościowych w 2014 r.
korzystało 74% wszystkich dorosłych Amerykanów mających dostęp do Internetu. Tylko
co dziesiąta osoba w wieku 18-29 lat, a wśród ludzi w wieku 30-49 lat co piąta, nie
używała tej formy komunikacji. Dla osób starszych w wieku 50-65 lat odsetek
niekorzystających osób wyniósł 35%. W przedziale osób 65+ co druga osoba nie używała
tego typu portali. Warto podkreślić, że wykształcenie czy wiek nie miały wielkiego
wpływu na użytkowanie mediów społecznościowych – różnice między poszczególnymi
przedziałami wynosiły zaledwie kilka punktów procentowych324.
Media społecznościowe są ważnym narzędziem komunikacji ludzi także
w kontekście politycznym. Aż 22% zarejestrowanych wyborców na terenie Stanów
Zjednoczonych podzieliło się informacją o tym, na kogo zagłosowali właśnie na portalach
internetowych. Co piąty użytkownik Facebooka i Twittera polecił któregoś z kandydatów
na prezydenta w wyborach w 2012 r., a trzydziestu procentom z nich taki kandydat został
przez kogoś polecony za pośrednictwem tych portali325.

38% ludzi, którzy używają

mediów społecznościowych, wykorzystuje je w celu „polubienia” lub promocji treści
politycznych i społecznych, których są zwolennikami, a jedna trzecia z nich sama je
publikuje lub udostępnia treści tworzone przez innych. Co piąty użytkownik Facebooka
czy Twittera należy do „fanów” pewnych grup politycznych i „śledzi” swoich ulubionych
polityków326.
Aby móc pokazać aktywność i popularność wolnościowych ruchów politycznych
w Stanach Zjednoczonych w Internecie, należy skonfrontować je z oficjalnymi profilami
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dwóch największych partii politycznych – Republikanów i Demokratów. Oba obozy
posiadają do swojej dyspozycji rzesze oddanych wolontariuszy oraz zwolenników, co jest
widoczne także w sieci. Oficjalny fanpage Republikanów na Facebooku lubi ponad 1 mln
750 tys. osób327, co przy niecałym milionie ludzi lubiących oficjalny profil
Demokratów328, jest bardzo dobrym wynikiem. Partia Demokratyczna posiada jednak
więcej użytkowników śledzących ją na portalu Twitter, 370 tys 329., podczas gdy
działalność Partii Republikańskiej obserwuje niecałe 340 tys330. Oba ugrupowania
skupiają się w swoich wpisach na punktowaniu błędów drugiej strony. Republikanie
krytykują głównie prezydenta Baracka Obamę za wypowiedzi, poglądy i prezydenturę.
Demokraci starają się zdyskredytować archaiczną dla nich ideologię konserwatywną
przeciwników. Na portalu YouTube również widoczna jest walka obu ugrupowań
polegająca głównie na wytykaniu błędów rywali. Partia Republikańska posiada ponad
33,5 tys. subskrybentów, a wszystkie jej filmy wyświetliło do tej pory ponad 21,3 mln
osób331. Najczęściej oglądanym wideo jest ten, krytykujący obietnicę Baracka Obamy
„Wszystko już to słyszeliśmy wcześniej”, który widziało prawie 3,5 mln ludzi332.
Najpopularniejszym filmem na kanale Demokratów jest z kolei ten, krytykujący
kandydata Republikanów na prezydenta z 2012 r. – Mitta Romney’a – który widziało
ponad 840 tys. ludzi333. Partia Demokratyczna nie może jednak liczyć na tak duże grono
subskrybentów. Obserwuje ją zaledwie 4,3 tys. osób, a wszystkie jej nadesłane filmy
obejrzało niewiele ponad cztery mln internautów334.
Osoby o poglądach libertariańskich, choć w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych
jest ich zdecydowanie mniej niż zwolenników dwóch głównych partii, są aktywne
w sieci. Jednym z tego przejawów jest liczba polubień oficjalnego fanpage’u Partii
Libertariańskiej na Facebooku – ponad 540 tys335 – wynik zaledwie dwa razy gorszy niż
Demokratów i ok. trzy razy słabszy niż Republikanów. Zdecydowanie mniejszą
popularność PL posiada na Twitterze, gdzie liczba obserwujących ją ludzi przekracza
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zaledwie 33 tys336, co stanowi tylko dziesiątą część publiki głównych partii
amerykańskich. Tematyka wpisów, w przeciwieństwie do Demokratów czy
Republikanów, oscyluje raczej wokół propagowania głoszonej ideologii, niż krytyki
politycznych przeciwników. Na portalu YouTube, gdzie PL posiada ponad 7 tys.
subskrybentów i stukrotnie więcej wyświetleń wszystkich swoich plików wideo337,
najpopularniejszymi filmami są właśnie te edukacyjne, takie jak „Historia Partii
Libertariańskiej”, która ma ponad 100 tys. wyświetleń338. Widać więc, że libertarianie
liczyć mogą na dwukrotnie liczniejsze grono osób, które śledzą kanał PL na serwisie
YouTube, niż Demokraci, choć wciąż pięć razy mniej niż Republikanie.
Drugie z badanych ugrupowań libertariańskich – Partia Konstytucyjna – zdobyła
zdecydowanie mniejszą popularność w Internecie niż PL. Niecałe 15,5 tys.339 polubień
na Facebooku prawdopodobnie dobrze odzwierciedla jej niewielkie poparcie
w społeczeństwie. Zdecydowanie lepiej wygląda ilość obserwujących Partię internatów
na Twitterze. Ich liczba – prawie 3,5 tys.340 – jest niewiele mniejsza od tej, którą mogą
pochwalić się Demokraci. Podobnie jak w przypadku PL, tematyka wpisów Partii
Konstytucyjnej na obu portalach skupia się wokół przedstawienia racjonalności ideologii
wolnościowej oraz możliwości wprowadzenia rozwiązań problemów zgodnie z nią. Na
portalu YouTube większość plików wideo Partii stanowią nagrania z wykładów
i prelekcji. Ponad połowę wyświetleń wszystkich filmów tej organizacji na serwisie
stanowi „Partia Konstytucyjna. Film Promocyjny”341. Partia Konstytucyjna może
pochwalić się niecałymi stoma tysiącami wyświetleń wszystkich swoich plików wideo
oraz sześćset trzydziestoma pięcioma subskrybentami342.
Ruch Tea Party, którego zwolennicy zasiadają także w Partii Republikańskiej, jest
wśród badanych upodobań politycznych zdecydowanie najbardziej popularny. Ilość jego
polubień na portalu Facebook wynosi prawie trzy mln343, co stanowi wynik większy od
Republikanów o ponad milion, a także jest trzykrotnie wyższy niż Partii Demokratycznej
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oraz ponad pięciokrotnie większy niż PL. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to jedyny
profil Tea Party na Facebooku. Oficjalna i potwierdzona przez administratorów tego
portalu polityczna strona ruchu skupiona wokół portalu teaparty.org posiada
zdecydowanie mniej fanów, bo zaledwie niecałe 400 tys344, przy czym oddolny ruch Tea
Party Patriots lubi ponad 1,4 mln ludzi345. Ta wielowymiarowa reprezentacja
spowodowana jest niejednorodnością i oddolnością całej Tea Party, która równocześnie
jest jej siłą. Analogiczna sytuacja kształtuje się na Twitterze: polityczna strona ruchu jest
obserwowana przez prawie 35 tys. osób346, podczas gdy odgałęzienie Tea Party Patriots
śledzi na portalu o 100 tys. ludzi więcej347. Pod względem popularności ruch Tea Party
jest najmniej zorganizowany na Youtube. Większość kanałów prowadzą poszczególne
struktury stanowe organizacji, a nie jej centralne odpowiedniki. Najaktywniejszym
i najchętniej oglądanym kanałem jest Mass Tea Party, czyli oddział ruchu działający
w stanie Massachusetts – subskrybuje go ponad 16 tys. internautów a łączna ilość
wyświetleń materiałów na tym profilu wynosi prawie 20 mln348. Większość
publikowanych wiele razy dziennie filmów na tym profilu dotyczy wydarzeń,
pokazanych z perspektywy stacji telewizyjnej Fox News. Najczęściej oglądanym z nich
był pokaz amerykańskiej celebrytki Miley Cyrus podczas gali rozdania nagród telewizji
MTV – użytkownicy wyświetlili go prawie milion razy, wyrażając zniesmaczenie wobec
prowokacyjnego i ewidentnie seksualnego charakteru wystąpienia gwiazdy349.
Wspomniane wcześniej odgałęzienie Tea Party Patriots również posiada swój kanał na
Youtube, choć jest on znacznie mniej popularny. Materiały tam wrzucane są
nacechowane edukacyjnie i pojawiają się dużo rzadziej, najwyżej kilka razy w miesiącu,
co przekłada się bezpośrednio na niewielką liczbę subskrybentów – zaledwie niecałe 1,5
tys., choć łączna ilość wyświetleń wszystkich filmów przekroczyła 2,2 mln350.
Najpopularniejszym filmem jest ten opowiadających o zagrożeniach wynikających
z wprowadzenia w USA systemu powszechnej opieki zdrowotnej nazwanego potocznie
„Obamacare”, który obejrzało prawie 400 tys. ludzi351.
344

Tea Party, Facebook, https://www.facebook.com/teapartyorg, 11.04.2015.
Tea Party Patriots, Facebook, https://www.facebook.com/teapartypatriots/timeline, 11.04.2015.
346
Tea Party, Twitter, https://twitter.com/TeaPartyOrg, 11.04.2015.
347
Tea Party Patriots, Twitter, https://twitter.com/TPPatriots, 11.04.2015.
348
About Mass Tea Party, https://www.youtube.com/user/Massteaparty/about, 11.04.2015.
349
“Miley Cyrus Strips Down In Provocative Performance At MTV Awards Show - Hannah Montana No
More!”, Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=Q_8hCesqxZ8, 11.04.2015.
350
About TPP, Youtube, https://www.youtube.com/user/TPPatriots/about, 11.04.2015.
351
“The Determinators Movie - What you need to know about Obamacare”, Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=A5ju8IgaiGk, 11.04.2015.
345

109

Sytuacja partii politycznych w mediach społecznościowych rzutuje na popularność
poszczególnych ich członków w Internecie. Urzędujący prezydent, Demokrata Barack
Obama, jest bez wątpienia bardzo wpływowym człowiekiem. Odbiciem tego jest liczba
osób, które polubiły jego profil – ponad 46 mln osób z całego świata352. Tak ogromna
ilość internautów wynika jednak prawdopodobnie z pełnienia funkcji głowy państwa.
Prawdopodobna kandydatka na prezydenta w 2016 r., Hillary Clinton, takich osób zdołała
przyciągnąć niecałe 800 tys353. Politycy reprezentujący Partię Republikańską posiadają
poparcie wyrażone w Internecie w podobnej wielkości. Kandydat w wyborach na
prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2012 r., Mitt Romney, cieszy się prawie 11 mln
polubień. John McCain, kandydat na prezydenta USA w 2008 r., ma na swoim profilu na
Facebooku niecałe 900 tys354. Na portalu Twitter obecnie urzędujący prezydent cieszy się
jeszcze większym zainteresowaniem internautów. Jego wpisy śledzi prawie 59 mln
osób355. Tak dobry wynik głowy państwa jest przyczyną intensywnego kontaktu
prezydenta z wyborcami, który w krótkich wiadomościach tekstowych może się z nimi
komunikować. Profil Hillary Clinton obserwuje na Twitterze prawie 3,5 mln ludzi356. Na
portalu z logo niebieskiego ptaszka Demokraci mają zdecydowaną przewagę nad
Republikanami. Mitt Romney zdołał przyciągnąć do siebie zaledwie niewiele ponad 1,6
mln jego użytkowników357. Niewiele większą, bo prawie dwumilionową popularnością
cieszy się na portalu Twitter John McCain358.
Na tym tle politycy związani z ideologią libertariańską są w mediach
społecznościowych

relatywnie

bardzo

popularni.

Pomimo

częstokroć

braku

odpowiedniego wsparcia ze strony Partii Republikańskiej, czy faktu należenia do
niewspółmiernie mniej znanej Partii Libertariańskiej, Rand Paul, Ron Paul oraz Gary
Johnson zdołali przyciągnąć do siebie znaczącą liczbę zwolenników. Profil młodszego
z tandemu ojciec-syn lubi na Facebooku ponad 1,9 mln osób, co jest ponad dwukrotnie
lepszym wynikiem od wspomnianych wcześniej prominentnych polityków głównych
partii359. Byłego już kongresmena Paula seniora również śledzi na tym portalu więcej
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internautów, gdyż jest ich ponad 1,2 mln360. Z kolei innego kandydata na prezydenta
Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Libertariańskiej, Gary’ego Johnsona, polubiło
na portalu prawie 350 tys. użytkowników361. Wśród libertarian ilość osób śledzących
profile na Twitterze układa się analogicznie. Najwięcej internautów zdołał zgromadzić
jeden z kandydatów na prezydenta Partii Republikańskiej w 2016 r., senator Rand – 609
tys362. Niewiele mniej, 542 tys. zgromadził jego ojciec363. Gary’ego Johnsona na
Twitterze śledzi 124 tys. ludzi364. Biorąc pod uwagę fakt, że poparcie udzielane
w wyborach kandydatom reprezentującym poglądy libertariańskie jest znacznie mniejsze
od tych mainstreamowych, można stwierdzić, że libertarianie posiadają silny i aktywny
elektorat wśród użytkowników mediów społecznościowych.
Choć trudno jest jednoznacznie wskazać tło, do którego można odnieść popularność
libertariańskich lub wolnościowych think tanków oraz Free State Project, warto jest
odnotować liczbę ich polubień oraz obserwujących w najważniejszych mediach
społecznościowych. Najpopularniejszą organizacją libertariańską jest Instytut Katona,
który na Facebooku polubiło 253 tys. osób365. O prawie połowę gorszy wynik zanotował
amerykański Instytut Misesa, który zebrał 135 tys. polubień366. Foundation for Economic
Education zaczęło zaś obserwować 51 tys. ludzi367. Na tym tle The Brookings Institution,
amerykański think tank, który został wybrany najlepszą tego typu organizacją na świecie
w r. 2014368, pochwalić się może zaledwie ponad 150 tys. użytkowników lubiących jego
profil na portalu Facebook369. Free State Project, który jest prawdopodobnie jedyną tego
rodzaju inicjatywą w USA na portalu Marka Zuckerberga obserwuje prawie 75 tys.
internautów370.
Podobnie na serwisie Twitter największą popularnością cieszy się Cato Institute,
który zdołał zebrać 243 tys. obserwujących profil użytkowników371. Instytut Misesa,
prawdopodobnie z racji stricte naukowego profilu organizacji, śledzi 55 tys. osób372.
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Niespełna 9 tys. użytkowników Twittera obserwuje zaś FEE373. The Brookings Institution
jest mniej popularne od Instytutu Katona, choć zdecydowanie bardziej od pozostałych
libertariańskich organizacji. Think tank ten śledzi 167 tys. internautów374. W porównaniu
do Facebooka stosunkowo dużo obserwujących ma także na portalu Twitter Free State
Project. Profil ten jest pod obserwacją prawie 65 tys. ludzi375.

2. Gazety
Mimo zmniejszającego się znaczenia gazet codziennych w życiu ludzi
funkcjonujących w nowoczesnym społeczeństwie XXI w., w dalszym ciągu stanowią one
źródło informacji dla tysięcy Amerykanów. Czasopisma codzienne są także ważnym
medium opiniotwórczym, które poruszają również zagadnienia związane bezpośrednio
z libertarianizmem. W celu przeanalizowania tonu, w jakim dziennikarze gazet
wypowiadają się o tej ideologii i związanej z nią tematami, autor wybrał cztery tytuły
o największym nakładzie, ukazujące się w Stanach Zjednoczonych: „The Wall Street
Journal”, „The New York Times”, „USA Today” oraz „The Washington Post”376.
Porównanie treści w nich zawartych będzie oparte na kryterium ilościowym
i jakościowym artykułów, które ukazały się na łamach ich edycji elektronicznych w 2014
r., po wpisaniu hasła „libertarian” w wewnętrzną wyszukiwarkę artykułów na stronach
internetowych gazet.
Strona internetowa „The Wall Street Journal” (TWSJ) wyświetliła 304 różnego
rodzaju wpisów dotyczących zagadnienia libertarianizmu, w tym 156 artykułów, 41
filmów i 107 wpisów na blogach. Większość z tych materiałów dotyczy kwestii
okołopolitycznych, związanych głównie z senatorem Randem Paulem lub libertariańskim
skrzydłem Partii Republikańskiej. Niestety do większości materiałów należy wykupić
dostęp, lub zamówić prenumeratę TWSJ. Jednym z częstszych tematów, które zostały
omawiane na łamach gazety w kontekście libertarianizmu były protesty w mieście
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Ferguson związane z zastrzeleniem przez białego policjanta nastoletniego czarnoskórego
Amerykanina, w wyniku czego w mieście doszło do wybuchu zamieszek377. Sytuacja ta
była szeroko komentowana w mediach z racji bardzo agresywnego ich przebiegu. TWSJ
zwrócił uwagę, że jednymi z pierwszych konstruktywnie komentujących to wydarzenie
polityków byli libertarianie, którzy zwracali uwagę na zbyt agresywną postawę policji.
Kongresmen Justin Amash z libertariańskiego skrzydła Partii Republikańskiej postawił
wręcz pytanie: „czy jest to strefa działań wojennych, czy amerykańskie miasto?”. Do
wypowiedzi innych libertariańskich polityków popchnął demokratyczny Kongresmen
Joaquin Castro, pisząc: „Jestem pewny, że wkrótce Ted Cruz i Rand Paul opowiedzą się
za wolnością i swobodą mieszkańców Ferguson [do zamieszek, przyp. B.G.] przeciwko
działalności rządu”. Pierwszy z wywołanych polityków stwierdził na swoim profilu na
portalu Facebook, że „wolności obywatelskie muszą być chronione, lecz przemoc nie jest
odpowiedzią. Kiedy w końcu niepokoje się skończą, powinniśmy dokładnie zbadać co
się stało i upewnić się, że sprawiedliwość została wymierzona”378. Rand Paul
opublikował z kolei na łamach strony tygodnika „Time” swoją opinię, w której
skrytykował nadmierną militaryzację struktur policyjnych Stanów Zjednoczonych. Jak
stwierdził, od 2009 r. coraz trudniej dostrzec różnicę między wojskiem i policją, z racji
dozbrajania tej drugiej formacji w sprzęt służący wcześniej wojsku. Stało się to możliwe
dzięki rządowym dotacjom i sprawia, że wiele osób czuje jakby rząd celował w swoich
obywateli. Dodatkowo, co zauważa Paul, w USA są różnice w traktowaniu osób białych
i czarnych, na niekorzyść tych drugich. Jak konkluduje senator: „Amerykanie nigdy nie
mogą poświęcić ich wolności w imię iluzorycznego i niebezpiecznego (lub wręcz
fałszywego) bezpieczeństwa379”.
Poza tematem zamieszek w Ferguson na łamach TWSJ poruszano także inne
dotyczące libertarian kwestie. Jedną z nich było powstanie nowego Centrum dla
Alternatyw Monetarnych i Finansowych utworzonego przy Instytucie Katona. Jak opisuje
„The Wall Street Journal”, jego celem jest kwestionowanie polityki Fedu i poszukiwanie
alternatywnych dróg korzystania z podaży pieniądza, w tym m.in. powrotu do standardu
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złota. Jak stwierdził George Selgin, dyrektor Centrum i były wykładowca ekonomii na
Uniwersytecie w Georgii: „powinniśmy poszukiwać lepszych dróg. Powinniśmy szukać
alternatyw, które zamiast być w spektrum zainteresowania nielicznych osób, mogą
zdziałać wiele dobrego”. Jak pisał autor artykułu, powstanie tego centrum jest
manifestacją rosnącego zainteresowania opinii publicznej i środowisk akademickich
działaniami banku centralnego USA po kryzysie finansowym z r. 2008. Inny think tank –
Brookings Institution – w grudniu 2013 r. otworzył własne centrum badawcze, gdzie
poprzedni prezes Fedu, Ben Bernanke, jest jego członkiem. Jedną z najważniejszych
rzeczy, jak podkreśla Selgin, jest profesjonalizm nowoutworzonej instytucji i zachowanie
standardów naukowości. Co istotne, na powstanie Centrum Cato Institute zebrał aż
dziewięć mln dolarów z wielu różnych źródeł, co pozwoli na jego finansowanie przez
pięć lat. Prezes Instytutu zaznaczył, że Fed cieszy się „niewiarygodnie dużym zaufaniem
przy niesamowicie niskiej efektywności”, co Cato Institute chce zmienić380.
Na internetowej stronie „The New York Times” (TNYT) ukazało się w 2014 r.
607 wpisów dotyczących libertarianizmu, w tym 511 artykułów, 95 wpisów na blogu
i jeden film.
Zdecydowanie jednym z najciekawszych i najobszerniejszych artykułów
opisujących kwestie libertarianizmu i jego obecności w życiu społeczno-politycznym
USA był ten napisany przez Roberta Drapera pt. „Czy «czas libertarian» w końcu
nadszedł?”. Autor przedstawił w nim sylwetkę Lisy Kennedy Montgomery, która jako
prezenterka telewizji MTV była jednym z najgłośniejszych głosów Republikanów za
czasów kadencji Billa Clintona w latach 90. XX w. Jej poglądy zmieniły się jednak, gdy
Partia Republikańska wybielała ekscesy kadencji George’a Busha. Od tamtego czasu
zaczęła krytykować obie strony sceny politycznej USA. Jej show – „The Independents”
(„Niezależni”) – jest pokazywane w telewizji Fox News. Pomimo tego, że jak sama
twierdzi, jest wielu polityków należących do Partii Republikańskiej, o poglądach
skłaniających się ku libertarianizmowi, boją się oni do tego przyznać. Jednakże wydaje
się, jak twierdzi Draper, że coraz więcej Amerykanów zaczyna sympatyzować z tą
ideologią. 54% z nich popiera związki jednopłciowe, a temat legalizacji marihuany stał
się jednym z głównych w debacie publicznej, między innymi przez zmianę stanowych
przepisów posiadania i produkcji tego narkotyku w kilku stanach USA. Co więcej,
B. Leubsdorf, Libertarian Think Tank is Spoiling for a Fight with the Fed, “The Wall Street Journal”,
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libertarianie posiadają zaplecze polityczne (Partia Libertariańska) finansowe (bracia
Koch) oraz naukowe (Cato Institute, FEE, Instytut Misesa). W dodatku ponad połowa
osób w wieku 19-29 lat nie jest zwolennikiem ani Demokratów, ani Republikanów.
Młodzi ludzie obawiają się, że reformy gospodarcze wprowadzone przez Baracka Obamę
zwrócą się przeciwko nim, Ameryka wciąż będzie się wikłać w interwencje zbrojne poza
jej granicami, a rząd w dalszym ciągu będzie stosował powszechne metody inwigilacji
społeczeństwa, co kontynuować może demokratyczna kandydatka na prezydenta –
Hillary Clinton. Według Drapera zarówno Republikanie, jak i Demokraci, zmuszeni będą
w czasie walki o ten typ wyborców do nagięcia swoich stanowisk: ci pierwsi w swojej
konserwatywnej postawie światopoglądowej, a ci drudzy w socjalnym modelu
gospodarki. Draper poświęca również większą część artykułu przybliżając sylwetkę
Randa Paula – republikańskiego senatora i syna Rona Pula – wskazując, że jest on osobą,
która zdecydowanie ma duże szanse na większy sukces polityczny niż ten osiągnięty
przez jego ojca, w dużej mierze dzięki mniej radykalnym poglądom niż on381.
Jednym z autorów piszących dla „The New York Times”, który zasługuje na
szczególną uwagę, jest Paul Krugman – bardzo znany amerykański ekonomista i laureat
Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, współpracownik
TNYT. W samym 2014 r. napisał on aż 9 publikacji na łamach tej gazety, które poruszały
zagadnienie libertarianizmu. Z racji swoich poglądów, jego wpisy były wobec tej
ideologii zdecydowanie krytyczne. W jednym z nich odnosił się on do wspomnianego
artykułu Drapera. Już na wstępie Krugman jednoznacznie negatywnie odpowiedział na
pytanie o nadejście czasu libertarian. Jednym z głównych dowodów na to była
przytoczona przez niego ankieta, z której wynikać miało, że młodzi Amerykanie znacznie
bardziej od swoich rodziców czy dziadków opowiadali się za silnym rządem382.
Głównym

jednak

powodem

miała

być

nierealność

libertariańskich

założeń

ekonomicznych, którą Krugman skrytykował podając przykład krucjaty libertarian
w likwidacji nadmiernych i niepotrzebnych według nich regulacji. Według niego
środowiska wolnościowe zawyżają ich koszty oraz bez namysłu krytykują każdy ich
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rodzaj, choć wiele z nich jest sensownych383. Jednym z przykładów tego typu regulacji
był zakaz używania tabletek do mycia naczyń zawierających fosfor w zmywarkach.
Pierwiastek ten powoduje bardzo szybkie namnażanie się trujących alg w jeziorach,
z których Amerykanie pobierają wodę do picia. Brak tej regulacji, w mniemaniu
Krugmana, odbił się na sytuacji mieszkańców Toledo położonego niedaleko jeziora Erie,
gdzie algi te, właśnie poprzez fosfor w ściekach mieszkańców, zaczęły zagrażać ich
zdrowiu384. Ostatecznie Krugman stwierdził, że warto jednak znać poglądy libertarian,
gdyż w debacie politycznej coraz częściej przebijają się do mainstreamu. „Ważne jest by
wiedzieć, że są to tylko złudzenia” – konkluduje385.
Dobrym podsumowaniem odbioru debaty o libertarianizmie, która nawiązała się
na łamach TNYT, było stworzenie przez redakcję wykresu z 630 komentarzy pod
artykułem Drapera, które pogrupowano na kategorie. Najwięcej, bo 37% komentarzy
niosło ze sobą przekaz, że „libertarianizm ignoruje fakt, że w cywilizowanym
społeczeństwie ludzie wzajemnie troszczą się o siebie”. Po 17% uzyskały stwierdzenia:
„libertarianizm ma swoje racje, ale Rand Paul nie jest odpowiedzią”, „libertarianizm
podoba się młodym ludziom, ale z wiekiem przychodzi rozsądek” oraz „jestem
podekscytowany, że «moment libertarian» nareszcie nadszedł”. 12% komentarzy
stwierdzało, że „wolność bez rządu to nie wolność – to anarchia”386.
„USA Today” opublikowało w 2014 r. na swojej stronie internetowej 91
artykułów w jakiś sposób dotyczących libertarian. Najwięcej uwagi, oprócz osoby
i działalności Randa Paula, poświęcono kwestii Bitcoinów – elektronicznej waluty
powstałej w 2009 r.387. W przygotowanym przez siebie artykule redakcja gazety
jednoznacznie przestrzega ludzi przed używaniem tego typu pieniądza. Wskazuje, że
członkowi zarządu Fundacji Bitcoina postawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy,
a wiele stron internetowych trudniących się sprzedażą narkotyków i innych nielegalnych
towarów wykorzystujących tę walutę zostało zamkniętych. Co więcej, największa
internetowa giełda, Mt. Gox, złożyła wniosek o bankructwo po prawdopodobnej utracie
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850 tys. Bitcoinów wartych ponad 450 mln dolarów. Jak twierdzą redaktorzy,
zwolennikami Bitcoinów są m.in. libertarianie, którzy mają niemalże mistyczne
przekonanie, że kryptowaluta ta stworzy nowy porządek finansowy na świecie. W nim,
dzięki jej wykorzystaniu, mogliby oni przechytrzyć hegemonię rządów i chciwość
banków w nieograniczonej emisji pieniądza. To właśnie libertarianie, obok banków, które
transferują dolary, są najczęstszymi praworządnymi użytkownikami Bitcoina.
Pozostałymi osobami są osoby pragnące schować swoje transakcje przed policją
i rządem, w tym handlarze narkotyków, terroryści i przestępcy podatkowi. Ostatecznie
redakcja postawiła pytanie o sens podważania praworządności i wzmacnianie złych
ludzi388. W bardzo podobnym tonie wypowiedziała się w swoim artykule Trish Regan.
Główne pytanie jej tekstu brzmiało: kto potrzebuje Bitcoina, jeżeli nie ma nic do ukrycia?
Podobnie jak redaktorzy „USA Today”, Regan wskazuje na dwa typy użytkowników:
osoby trudniące się nielegalną działalnością oraz ekstremalnych libertarian. Twierdzi, że
pojawienie się Bitcoina zbiegło się z kryzysem finansowym, powstaniem ruchu Tea Party
oraz drastycznym spadkiem zaufania wobec rządu i instytucji finansowych. Zwolennicy
tej kryptowaluty podnoszą argument, że posługiwanie się nią ubezpieczy ich przed
inflacyjną polityką rządu, lecz Regan stwierdza, że zmienność kursu Bitcoina jest tak
duża, że nie jest on dobrym środkiem tezauryzacji389. To w jej przekonaniu potwierdza
tezę, że ta kryptowaluta potrzebna jest tylko w celach nielegalnych390. Tego typu opinie
mogą skutecznie odstraszać polityków przed używaniem Bitcoinów. Pierwszym z nich,
który akceptował donacje właśnie w tej kryptowalucie był Republikanin Jared Polis,
a prawdopodobnie pierwszą organizacją polityczną Libertarian National Committee391.
Poza tematyką Bitcoina, jednym z ciekawszych artykułów był ten o ruchach
secesjonistycznych w USA. Jak pisze Laura Secorun Palet, dążenia separatystyczne
w Stanach Zjednoczonych nie zanikły. W dalszym ciągu około 12 terytoriów może dążyć
do uzyskania niepodległości lub jakiejś jej formy. Jednym z takich możliwych obszarów
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są Hawaje, które należą do USA od 1898 r. Innym ruchem separatystycznym na tle
etnicznym są lakotańscy Siuksowie, roszczący sobie prawa do terenów kilku stanów
w centralnej części kraju. Ruchy secesjonistyczne, które bazują raczej na ideologii niż
nacjonalizmie, są obecne w stanie Vermont czy w Teksasie, gdzie postuluje się przede
wszystkim znaczne ograniczenie rządu. Polityczną grupą pragnącą odłączenia się od
reszty kraju jest Partia Niepodległości Alaski, czyli trzecia siła na terytorium tego stanu.
Podobna partia istnieje w Portoryko, mającym status terytorium zorganizowanego
nieinkorporowanego Stanów Zjednoczonych o statusie wspólnoty. Uzbrojone bojówki tej
organizacji od lat 80. XX w. zabiły kilka osób. Secesjonistyczną inicjatywą jest także
utworzenie „bioregionu” Cascadia, złożonego głównie z Oregonu, Waszyngtonu,
kanadyjskiej Brytyjskiej Kolumbii oraz kilku innych stanów USA. Palet skonkludowała
jednak, że żaden z tych ruchów nie jest jednak na tyle silny i popularny co wiele z ich
odpowiedników w Europie, jak na przykład Szkocja, Katalonia czy Kraj Basków392.
„The Washington Post” (TWP) opublikował w 2014 r. prawie 1000 artykułów,
w których w jakiś sposób pojawia się kwestia libertarianizmu. Znakomita większość
z nich skupiała się na kwestiach politycznych. Najwięcej uwagi poświęcono różnicom
pomiędzy skrzydłem libertariańskim Partii Republikańskiej a jej trzonem. Zdecydowanie
najbardziej aktywną dziennikarką zajmującą się głównie tym tematem była Jennifer
Rubin. Jak pisała w swoich tekstach, główną osią konfliktu są kwestie polityki społecznej
oraz zagranicznej. W tej pierwszej kwestii konserwatywnym Republikanom trudno jest
zgodzić się z propozycjami legalizacji narkotyków czy prostytucji. Podobnie nie ma
zgody co do zmniejszenia poziomu zaangażowania Stanów Zjednoczonych w różne
konflikty na świecie. Libertarianie chcieliby wprowadzenia polityki izolacjonizmu
i niewtrącania się USA w kwestie innych państw. Jak pokazują badania, jest to całkowicie
odwrotna tendencja od tej, którą wykazuje większość Amerykanów. Częstym zgrzytem
pomiędzy skrzydłem libertariańskim a pozostałymi członkami Partii Republikańskiej jest
także chęć tych pierwszych do maksymalnego ograniczenia roli rządu w społeczeństwie.
Wśród Republikanów jest zaś wielu reformatorów, którzy uważają, że regulacje rządowe
i jego wsparcie w takich kwestiach jak edukacja czy badania nad nowymi technologiami
jest niezbędne. Kością niezgody jest na przykład reforma podatkowa: libertarianie
chcieliby obniżenia podatków, zwłaszcza tych przeznaczanych na cele socjalne,
Laura Secorun Palet, Americans for independence...from America, “USA Today”,
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2014/11/04/ozy-america-secessionistmovement/18457863/, 21.04.2015.
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natomiast większość Republikanów chciałaby móc przeznaczyć pieniądze z podatków na
ważne dla nich problemy społeczne. Jak podkreśla Rubin, to, co łączy libertarian z resztą
konserwatystów jest chęć walki z przerośniętym aparatem państwowym Demokratów.
Kiedy jednak dochodzi do przedstawienia własnej wizji państwa, różnią się one od siebie
w dość znaczący sposób. Autorka konkluduje to stwierdzeniem, że to, w którą stronę
skieruje się partia w dużej mierze zależy od wyborów parlamentarnych w 2016 r393.
Jennifer Rubin w 2014 r. odnosiła się do tych różnic w swoich innych tekstach, wskazując
między innymi na różnicę w odbiorze działań amerykańskiej policji394.
Podobnie jak „The New York Times”, Rubin odnosiła się także do popularnego
twierdzenia o „czasie libertarian”. Z jej punktu widzenia (inaczej niż z Paula Krugmana,
który analizował to pod względem samej ideologii) jest to nadużycie, gdyż w Partii
Republikańskiej skrzydło libertariańskie jest nieliczne i słabe. Jak przewiduje,
Republikanie raczej będą chcieli poprzez kontrast zaznaczyć swoją odmienność od
polityki Baracka Obamy na arenie międzynarodowej, a ich wewnętrzne reformy będą
miały charakter bardziej pro-republikański niż antyrządowy395. W kolejnym tekście,
napisanym dwa tygodnie później, Rubin nadmieniła jeszcze o kwestii zamieszek
w Ferguson podając, że zaledwie 12% Republikanów uznało aktywność policji za
nieuzasadnioną, a 62% za słuszną. Dodatkowo tylko 10% z nich stwierdziło, że rozumie
demonstrujących, przy 74% głosów przeciwnych. To oraz kwestie polityki zagranicznej
utwierdziły autorkę w przekonaniu, że skrzydło libertariańskie jest mało znaczące
i przyciąga niewielką liczbę głosujących, przez co nie można mówić o „czasie
libertarian396”. Gasząc wszelkie nadzieje ludzi o poglądach wolnościowych, Rubin
wskazuje także na ważne tendencje pojawiające się wśród gubernatorów USA.
Większość z tych odnoszących największe sukcesy angażowało się w prezydencki
program rozszerzenia opieki zdrowotnej „Medicaid”, zwiększyło stanową płacę
minimalną lub zwiększyło wydatki na edukację. Jak zaznacza autorka, wielu obniżyło
J. Rubin, Why conservatives and libertarians are at odds, “The Washington Post”,
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podatki, lecz w sposób „reaganowski”, czyli poprzez dodatkowe ulgi dla najuboższych.
Takie podejście ma być dowodem na poparcie wśród Amerykanów dla silnego, bardziej
odpowiedzialnego i pomocnego rządu, a nie, tak jak chcieliby tego libertarianie i ruch
Tea Party, drastycznego cięcia podatków oraz wspierania przedsiębiorców. Zwycięzcami
mają być konserwatyści pragnący mniejszej, lecz wciąż silnej roli rządu w państwie397.
Mimo tego libertarianizm odcisnął piętno na debacie publicznej. Jak zauważa
TWP Do mainstreamu weszły tematy legalizacji narkotyków oraz kwestii prawa do
konfiskaty majątku przez państwo398. Wielu kandydatów libertariańskich ma także wielką
rolę do odegrania w trakcie wyborów do Senatu jako „języczek u wagi” dla wyniku starć
Republikanów z Demokratami. Od tego, komu przekażą poparcie, może zależeć czy dany
kandydat dostanie się do wyższej izby Kongresu399.

3. Serwisy informacyjne
Stacja Fox News jest jednym z wiodących serwisów informacyjnych w Stanach
Zjednoczonych. W ciągu 2014 r. opublikowała na swojej stronie ponad 450 różnego
rodzaju wpisów, zarówno zawierających treści wideo, jak i sam tekst, które w jakimś
stopniu poruszały temat libertarian. Na szczególną uwagę zasługuje postać Johna Stossela
– dziennikarza, który na łamach Fox News komentuje codzienną rzeczywistość
amerykańską oraz najnowsze wieści ze świata polityki z punktu widzenia libertarianina.
Stossel rozpoczął współpracę z Fox Business Network w 2009 r.. Od tamtego czasu
prowadzi także swój własny, cotygodniowy program nazwany jego nazwiskiem. Podczas
całej swojej kariery dziennikarskiej Stossel otrzymał 19 nagród Emmy oraz pięć nagród
za doskonałe raporty konsumenckie od National Press Club. Z wykształcenia jest
magistrem psychologii400.
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W 2014 r. w programie Stossela poruszano wiele ważnych kwestii. Jedną z nich była
kwestia podporządkowywania się autorytetom. Przy tej okazji dziennikarz przypomniał
słynne eksperymenty Milgrama. Badacz ten testował jak daleko jest w stanie posunąć się
człowiek w przypadku nieetycznego rozkazu autorytetu, który go wydał. W badaniu brali
udział wyłącznie ochotnicy, którzy dostali za nie ekwiwalent ok. 30 dolarów,
w przeliczeniu na czasy najnowsze, za samo przyjście do laboratorium. Oficjalnym celem
było sprawdzenie jak kara – porażenie coraz silniejszym prądem – wpływa na zdolność
zapamiętywania. Za każdą złą odpowiedź podstawiony wcześniej asystent profesora miał
otrzymywać coraz silniejsze porażenie i reagować na nie udawanymi odgłosami bólu.
„Nauczyciele” wiedzieli o rzekomej chorobie serca „ucznia”, a także zostali porażeni
prądem o natężeniu 45V, które odczuwali jako bolesne. Okazało się, że aż 65% ludzi,
niezależnie od klasy społecznej, płci czy wieku, doszło do samego końca eksperymentu
i zaaplikowało mężczyźnie porażenie prądem o mocy 450V. Milgram w podsumowaniu
eksperymentu wskazał na ogromne możliwości manipulacji jednostek przez autorytet.
Żadna z badanych osób nie odczuwała przyjemności w zadawaniu bólu, a wręcz
doświadczała ogromnej presji psychicznej przez konieczność wymierzenia kary. Jedną
z ciekawszych konkluzji badacza była ta, że siła autorytetu władzy państwowej (np.
w Hitlerowskich Niemczech, lecz także nawet tej w pełni demokratycznej) może
poważnie naruszyć sposoby zachowywania się jednostek w społeczeństwie, z czym
Stossel oraz jego gość, psycholog, bardzo gorąco się zgodzili401.
Innymi poruszanymi tematami w jego programie były na przykład przypadkowe
postrzelenia się dzieci z broni palnej. Jako zwolennik powszechnego dostępu do broni
w celu obrony siebie i swojej własności, Stossel, wraz z gościem, krytykuje kampanie
hoplofobiczne402, przekonując, że zniechęcanie do jej posiadania powoduje odwrotne
konsekwencje – większą ilość włamań, zabójstw i innych przestępstw z racji
nieuzbrojonego społeczeństwa403. Stossel poruszał w programie także różnice pomiędzy
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amerykańskimi konserwatystami i libertarianami404, kwestie imigracji405, czy wagi
konstytucji w nowoczesnej Ameryce406.
Telewizja informacyjna CNN opublikowała na swojej stronie internetowej 139
materiałów dotyczących libertarian. Na uwagę z pewnością zasługują analizy swoistej
wymiany pokoleniowej w rodzie Paulów. Ashley Killough w swoim artykule zadaje
pytanie czy zwolennicy Rona Paula byliby gotowi na przekazanie swojego głosu dla jego
zdecydowanie mniej wyrazistego światopoglądowo syna Randa. Młodszy z Paulów
dostał się do polityki w 2010 r. i szybko stał się ikoną libertarian w Partii Republikańskiej.
Jego główną wadą, która równocześnie jest jego największą zaletą, jest ścisła współpraca
z trzonem Republikanów. Przybranie przez niego takiej pozycji jest komentowane jako
wyraz wielkiego pragmatyzmu Randa i umiejętności odpowiedniego wyważenia
najważniejszych z punktu widzenia libertarian postulatów oraz rzeczywistych
możliwości zmian zarówno w Partii jak i w całych Stanach Zjednoczonych. Oczywiście
te umiarkowane poglądy spotykają się także z krytyką tych libertarian, którzy są
zwolennikami całkowitej rewolucji i swoistej „czystości” poglądów. Ten polityczny
tandem ojca i syna został przyrównany przez Chrisa Sankey’a w następujący sposób:
„Rand zarządza spółką, a Ron jest jej prezesem zarządu”. Senator przyjął taktykę
rozszerzania poglądów wolnościowych wśród wyborców Partii Republikańskiej kosztem
ustępstw w kwestiach, które wydają się mu na chwilę obecną mniej ważne. Dla przykładu
Rand stwierdził, że Edwardowi Snowdenowi – pracownikowi CIA, który zdecydował się
na ujawnienie skali podsłuchów stosowanych przez władze USA na własnych
obywatelach oraz sojusznikach Stanów Zjednoczonych na świecie, który przez libertarian
jest uznawany za bohatera – przydałoby się „kilka lat” w więzieniu, gdyż to, co zrobił,
choć słuszne, było jednak przestępstwem. Równocześnie Rand twardo sprzeciwia się
interwencjom USA na arenie międzynarodowej, które są tak mocno forsowane przez
Republikanów. Wydaje się, że ta taktyka bardziej umiarkowanych, lecz wciąż
libertariańskich poglądów, przynosi znacznie lepsze korzyści w kontekście wyborów
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prezydenckich, które czekają Stany Zjednoczone w 2016 r.407. W jednej z ankiet
przeprowadzonych w całym kraju zdobył pierwsze miejsce jako najlepszy kandydat
wśród wyborców Partii Republikańskiej oraz niezdecydowanych, czego jego ojciec nie
mógł nigdy dokonać408. Rand Paul, pomimo bycia członkiem Partii Republikańskiej,
dzięki wspieraniem wolności osobistych, przyciąga do siebie także osoby o poglądach
lewicowych, tworząc dla siebie potencjalnie szerokie spektrum wyborców. Co ciekawe
pomimo postawy, którą sam Rand Paul nazywa „libertariańsko-podobną” (libertarianish), w przypadku uzyskania nominacji z ramienia Partii Republikańskiej na urząd
prezydenta w 2016 r., Partia Libertariańska byłaby w stanie poprzeć tego kandydata, by
nie zabierać mu ewentualnych głosów w starciu z Demokratami409.
Znany serwis informacyjny „Bloomberg” opublikował w 2014 r. 88 artykułów,
które dotyczyły libertarian. Jednym z bardziej interesujących z nich był ten poświęcony
pomysłowi wybudowania do 2024 r. ogromnego statku-miasta, dla tysiąca libertarian. Na
nim to mogliby oni żyć, produkować samowystarczalną żywność i, przede wszystkim,
ustanowić własne prawo. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Patri Friedman –
pracownik korporacji Google, wnuk noblisty Miltona Friedmana. Dzięki możliwości
przebywania na międzynarodowych wodach terytorialnych, statek ten nie podlegałby
jurysdykcji żadnego państwa na świecie. Friedman upatruje w zasiedlaniu terenów
oceanicznych i morskich możliwości ucieczki spod niesprzyjającej przedsiębiorcom
i libertarianom polityki rządów. Autor artykułu, Edward Robinson, wskazuje, że
koncepcja ta nie jest nowością. Już pod koniec XIX wieku, w książkach Juliusza Verne’a
pojawiały się budowane na Oceanie Spokojnym wielkie konstrukcje do tego stworzone.
Holendrzy w 2013 roku zebrali poprzez zbiórki społeczne 27 tys. dolarów w celu badań
nad tworzeniem budowli mogących unosić się na wodzie. Libertarianie myślą wpierw
nad stworzeniem pilotażowej wersji osiedla na oceanie w pobliżu wybrzeża Ameryki
Łacińskiej. Taka konstrukcja kosztować by jednak miała ok. 120 mln dolarów, co
w przeliczeniu na mieszkańca, 225 osób, wyniosłoby ok. 530 tys. dolarów na jednego
chętnego do przeprowadzki. Przeciwnicy tego rozwiązania wskazują, że jest to próba
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stworzenia

prawicowej

wersji

utopii

bolszewickiej

z

przedednia

rewolucji

październikowej410.
Bardzo ciekawym z punktu widzenia libertarianizmu był również artykuł
Christophera Tuckera i Dylana Yepa o wynikach wyborów przy założeniu braku istnienia
Partii Demokratycznej i Republikanów. W takich okolicznościach zwycięzcami
wyborów do Senatu byłaby Partia Libertariańska. Jej kandydaci zdobyli 846 tys. głosów
z 45 mln oddanych ogółem w całych Stanach Zjednoczonych na wszystkie
zarejestrowane partie polityczne, a najwyższy wynik uzyskał Randall Batson z Kansas,
który otrzymał 4,3 % głosów. Dobry wynik uzyskali także dwaj kandydaci niezależni Larry Pressler w Dakocie Południowej i Greg Orman w Kansas, a w skali całego kraju
politycy nieafiliowani otrzymali 636 tys. głosów. Partia Zielonych przodowała wzdłuż
granicy z Meksykiem oraz w stanie Delaware, dostając łącznie 114 tys. głosów. Skala
tych wyników jest jednak drastycznie niewielka w porównaniu do tej, otrzymanej przez
dwie główne partie, choć różnice pomiędzy partiami trzecimi są mocno widoczne, co
pozwala

na

przedstawienie

całego

spektrum

poglądów

społeczeństwa

amerykańskiego411.
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Zakończenie
Ruch libertariański w Stanach Zjednoczonych ma długą i bogatą tradycję, która
istnieje paralelnie do historii tego państwa. Jego początki nawiązują m.in. do takich
myślicieli jak John Locke. Jego koncepcja praw naturalnych stała się podwaliną pod
główny element ideologii libertariańskiej, jakim jest wolność jednostki. Niezbywalne
prawo do owoców swojej pracy i decydowaniu o posiadanej własności stanowi trzon
poglądów reprezentowanych przez libertarian w USA i na całym świecie. Poglądy
Locke’a miały bardzo silny wpływ na żyjących w drugiej połowie XVIII w. mieszkańców
kolonii brytyjskiej na kontynencie amerykańskim, dzięki czemu podczas kształtowania
się niepodległości Stanów Zjednoczonych zostały wpisanie pośrednio w konstytucję.
Dokument ten stał się następnie podstawą prawa dla wszystkich stanów wchodzących
w skład USA i, w późniejszych latach, bastionem wolności indywidualnej.
Mimo liberalnego charakteru konstytucji od początku istniała grupa osób, które
całkowicie się z nią nie zgadzały. Protoplaści obecnego ruchu libertariańskiego –
anarchiści indywidualistyczni – podważali jej prawomocność. Głównym ich argumentem
był fakt, że za jej uchwaleniem stała niewielka grupa ludzi, a większość mieszkańców
Stanów Zjednoczonych nie miała wpływu na jej treść. Podważali oni też autorytet władz
rządowych i ich prawo do zbierania podatków. Indywidualizm głoszony przez takich
myślicieli jak Lysander Spooner, Josiah Warren, Benjamin Tucker czy Henry David
Thoreau stał się kanonem współczesnej myśli libertariańskiej.
Obecny kształt libertarianizm uzyskał w drugiej połowie XX w. dzięki połączeniu
kilku ważnych elementów: praw naturalnych Johna Locke’a, Austriackiej Szkoły
Ekonomii oraz anarchistycznego indywidualizmu na wzór tego przedstawionego przez
Lysandera Spoonera. W takim to właśnie duchu, w całości lub w części, swoje poglądy
głosili najznamienitsi przedstawiciele szeroko pojętego libertarianizmu w XX w.: Robert
Nozick, Ayn Rand i Murray N. Rothbard. Ich wkład w teoretyczne podstawy ruchu był
niezbędny do wykształcenia się fundamentów, na których powstał.
Należy zwrócić uwagę na niejednorodność teorii libertariańskiej. W łonie
libertarianizmu zdarzały się przypadki wzajemnej niechęci z powodu odmiennych
stanowisk w kwestii niektórych poglądów. Najbardziej skrajne opinie wyrażał Murray
Rothbard, który wprost mówił o zbyt mało radykalnych libertarianach jak
o „socjalistach”. Każda osoba, która nie negowała wprost istnienia państwa, narażała się
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na tego typu inwektywy z ust Rothbarda. Wśród libertarian nie ma pełnej zgody co do
wielu kwestii światopoglądowych. Jednym z większych problemów jest kwestia aborcji.
W tym przypadku ścierają się ze sobą dwa poglądy. Pierwszy z nich głosi, że ciało kobiety
jest jej własnością, więc może robić z nim cokolwiek uważa za słuszne, w tym dokonać
aborcji. Opozycyjne opinie twierdzą, że zarodek czy embrion są już istotami ludzkimi,
a więc są chronione przez prawo naturalne, przez co dokonanie na nich aborcji jest
zabójstwem i wykracza poza kompetencje matki. Pomimo dominującej opinii
o przyzwoleniu na zawieranie związków jednopłciowych, nie wszyscy libertarianie
zgadzają się na poparcie tej inicjatywy. Paleolibertarianie czy inne konserwatywne
odłamy stoją często w opozycji do tego pomysłu, co stoi w sprzeczności z możliwością
zawierania dowolnych umów międzyludzkich. Wśród części libertarian panuje wręcz
przekonanie, że państwo w żaden sposób nie powinno ingerować w kwestie małżeństwa
dwóch dorosłych osób, gdyż jest to zwyczajne zawarcie umowy cywilnoprawnej
pomiędzy dwoma jednostkami. Samą ceremonią zaś powinny interesować się jedynie
związki wyznaniowe lub ich świeckie odpowiedniki.
Pomimo sporów w samym środowisku libertarian, od lat 70. XX w. udało się
stworzyć w Ameryce znaczącą siłę polityczno-społeczną. Na moc przebicia głosu
libertarian do debaty społeczno-politycznej wpływają także wolnościowe organizacje
pozarządowe. Edukacyjna działalność takich instytucji jak Instytut Misesa, Instytut
Katona czy Foundation of Economic Education skutecznie wpływa na popularyzację
libertariańskiego punktu widzenia. Organizacja szkół letnich, konferencji oraz innych
wydarzeń mających na celu propagowanie postaw wolnościowych wśród społeczeństwa
amerykańskiego wydaje się mieć istotny oddźwięk wśród ich uczestników. Wysokie
miejsce w rankingach wpływu wywieranego przez Cato Institute oraz silne wsparcie
finansowe ze strony miliarderów – Braci Koch – pozwala z dużą dozą optymizmu
stwierdzić, że ruch libertariański będzie się stopniowo umacniał. W obecnej debacie
społeczno-politycznej coraz częściej zwraca się uwagę na postulaty libertariańskie
dotyczące legalizacji marihuany, obniżenia podatków, wprowadzenia związków
partnerskich czy zmniejszenia biurokracji.
Odpowiadając na pytanie zawarte w tezie pracy, autor dochodzi do wniosku, że
ruch libertariański jak najbardziej jest w stanie wpływać na amerykańską scenę
polityczną. Przykład Rona i Randa Paulów jasno pokazuje, że w USA jest miejsce dla
kandydatów o poglądach libertariańskich. Zwłaszcza obecna działalność Randa Paula –
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kandydata na prezydenta z ramienia Republikanów w 2016 r. – znacznie mniej
ekstremalnego w swoich poglądach niż jego ojciec, stawia przed libertarianami szansę
mocniejszego zaakcentowania swojej obecności i racji. Na chwilę obecną wydaje się, że
podmioty polityczne znajdujące się poza główną osią konfliktu Demokratów
i Republikanów nie mają większej szansy na znalezienie się w centrum zainteresowania
większości Amerykanów. Mimo tego możliwa jest sytuacja, w której niewielkie różnice
sondażowe pomiędzy kandydatami na prezydenta z ramienia dwóch głównych partii
politycznych spowodowałaby obietnicę realizacji części postulatów libertariańskich.
Równocześnie zauważyć trzeba silny opór wśród elit politycznych oraz dużej
części społeczeństwa przeciwko głównym założeniom libertarianizmu. Wielu
Amerykanów popiera intensywną ingerencję państwa w gospodarkę, pomoc społeczną,
silny rząd czy interwencje zbrojne na arenie międzynarodowej. Media, choć nie całkiem
negatywnie, odnoszą się do idei libertariańskich w sposób lekceważący, traktując je jako
utopię. Z pewnością jednym z głównych zadań polityków i działaczy społecznych
sprzyjających nieskrępowanej wolności osobistej i gospodarczej jest przekonanie do
swoich wizji osób niezdecydowanych i nieprzychylnych pomysłom libertarian.
W ciągu najbliższych kilku lat wyklaruje się kwestia bardzo ciekawej inicjatywy
pod nazwą Free State Project. Jeżeli organizatorom rzeczywiście uda się zachęcić do
przeprowadzki do New Hampshire znaczącą liczbę osób, a na miejscu stworzyć zwartą,
aktywną grupę libertarian, mogą oni wprowadzić w życie wiele pomysłów, które
w jakimś stopniu mogłyby odpowiedzieć na pytanie o realność wolnościowych wizji. Na
chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że organizatorzy akcji w ciągu 2-3 lat zbiorą
wymagane 20 tys. osób do zainicjowania przeprowadzki. Już w tej chwili oddźwięk tej
inicjatywy można uznać za imponujący.
Wzrost znaczenia filozofii libertariańskiej jest tendencją dającą się zaobserwować
w wielu częściach świata, nie tylko w USA. Świadczyć o tym mogą liczne organizacje
pozarządowe, takie jak narodowe oddziały Instytutu Misesa, czy politycy zasiadający
w parlamentach poszczególnych państw i Parlamencie Europejskim, opowiadający się za
koncepcjami tej ideologii. W Polsce istnieje kilka ugrupowań bazujących w części lub
całości na założeniach libertariańskich. Są to m.in.: Unia Polityki Realnej, Kongres
Nowej Prawicy, Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja oraz Partia
Libertariańska.
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Warto również zwrócić uwagę na powstające na Starym Kontynencie projekty
wolnościowe. Jednym z nich jest przeniesienie Free State Project do Europy. Założenia
programu są identyczne jak jego amerykańskiego odpowiednika. Aby doszedł on do
skutku swoją deklarację przeprowadzki do szwajcarskiego kantonu Ticino musiałoby
wypełnić 3,5 tys. osób. Szwajcaria nie jest jednak państwem, którego rezydentem, a tym
bardziej obywatelem, łatwo jest się stać. Innym przykładem takiego projektu jest
Liberland, czyli proklamowane 13 kwietnia 2015 r. przez Víta Jedličkę, czeskiego
polityka – libertarianina, mikro-państwo na ziemi niczyjej położonej pomiędzy Serbią
i Chorwacją o powierzchni 7 km2, posiadające własną flagę, godło i ustrój. Pomimo
ogromniej ilości zwolenników projektu wyrażających swoje poparcie w Internecie,
podmiot ten nie został powszechnie uznany przez światowych przywódców.
Przedstawiony przez autora dynamiczny rozwój ideologii libertariańskiej może w
coraz większym stopniu wpływać na popularyzację wiedzy o nim wśród społeczeństwa.
Dalsze badania dotyczące tego zagadnienia powinny skupiać się na próbie uchwycenia
rzeczywistej działalności zwolenników tego systemu wartości w różnych państwach na
świecie. Na chwilę obecną teoria libertarianizmu jest w Polsce badana przez kilku
znamienitych badaczy, do których należą m.in. wymienieni we wstępie dr hab. Dariusz
Juruś, dr Dorota Sepczyńska czy dr Magdalena Modrzejewska. W dyskursie naukowym
brak jest jednak próby uchwycenia libertarianizmu w sferze bardziej praktycznej, na
przykład jako realizowanych działań politycznych, co autor uważa za kwestię
wymagającą dalszej eksploracji.
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