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WSTĘP

Człowiek spotyka się współcześnie z różnymi wyzwaniami, które na
wielu poziomach mogą okazać się dla niego problematyczne. Kwestie
takie jak pozycja społeczna, organizacja pracy, zarabianie pieniędzy
w celu samodzielnego utrzymania, a także sukcesywne zabezpieczanie się na starość czy dostęp do opieki, stanowią problem jeśli chodzi
o stabilizację i spokojne życie. Człowiek ma poczucie, że nie jest istotą
wolną i jego egzystencja jest bardzo daleka od wymarzonego życia
ze względu na problemy codzienności, z którymi musi się zmagać.
Chciałby mieć zagwarantowane większe poczucie wolności.
Jednakże wolność nie jest pojęciem jednoznacznym. Jak zauważył
Isaiah Berlin, pojęcie wolności na przestrzeni ludzkich dziejów ulegało
manipulacji w zależności od potrzeb1. Tym samym nie powinno dziwić, że pojęcie wolności w zależności od różnych kontekstów czy to
1

Por. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, przeł. J. Jedlicki, Wyd. ResPublica, Warszawa 1991,
s. 132–134.
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historycznych, czy to gospodarczych, czy to politycznych, było różnie
rozumiane. Zupełnie inaczej interpretowało się ją na przełomie XIX i XX
wieku, nieco inaczej w połowie XX, a jeszcze inaczej jest ona interpretowana obecnie, tj. na przełomie XX i XXI wieku w tzw. epoce globalizacji. Na przełomie XIX i XX wieku dominowało postrzeganie wolności
jako wyzwolenia ludzi ze zwyrodniałych i zdemoralizowanych struktur
feudalnego kapitalizmu. Pod koniec XX wieku kwestia wolności była
rozpatrywana przede wszystkim pod kątem zwycięstwa demokracji
liberalnej, które to zwycięstwo ogłosił Francis Fukuyama, orzekając
o „końcu historii”2. Wówczas to w państwach o tradycji demokratycznej
(tzw. państwach kultury zachodniej) dominował powszechny pogląd,
że wolność należy postrzegać jako dostęp do pewnych swobód życiowych, własnego stylu życia, możliwość rozwoju osobistego, wyrażania w sposób nieskrępowany swojej indywidualności. Innymi słowy,
jako brak interwencji ze strony czynników zewnętrznych (zwłaszcza
państwa) w życie jednostki.
Wydaje się, że na początku XXI wieku postrzeganie wolności charakterystyczne dla końca XX wieku uległo załamaniu, a paradygmat
„końca historii” przestał obowiązywać. We współczesnym świecie
określanym mianem globalizacji obserwujemy dalekosiężny kryzys
formacji liberalno-demokratycznych. Powstaje wiele programów społecznych, których celem jest zapewnienie poszczególnym grupom
społecznym godnego poziomu życia lub bezpiecznej przyszłości.
W przestrzeni publicznej bardzo głośno podnosi się fakt dochodzenia
do głosu różnych trendów myślowych, a także ugrupowań politycznych
określanych mianem populistycznych.
Tym samym rodzi się pytanie: czy epoka globalizacji na dobre odsuwa w niebyt myśl liberalno-demokratyczną? Podstawowym zamierze2

F. Fukuyama, Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Wyd. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009.
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niem tej pracy jest przyjrzenie się temu, na ile postulaty libertariańskie
mogą stanowić faktyczne remedium na problemy związane z urzeczywistnianiem się wolności indywidualnej, a na ile są one utopijne.
Poprzez radykalną redukcję interwencjonizmu państwowego libertarianizm wydaje się być receptą polityczną, która byłaby dla ludzi
przyjazna, jeśli chodzi o działanie i funkcjonowanie wedle własnego
uznania. Mogłaby dzięki minimalizacji roli państwa polepszyć byt
każdego człowieka. Libertarianizm, dążąc do maksymalizacji wolności wszystkich ludzi, chce, aby człowiek mógł być w pełni sobą, bez
narzucania mu siłą cudzej woli bądź światopoglądu. Taka koncepcja
mogłaby być przyjazna dla ludzkości. Nasuwa się jednak pytanie:
czy współczesny świat jest w stanie ją zaakceptować? Czy pomysły
libertarian odnośnie do człowieka i roli państwa w jego życiu znajdą
powszechne zrozumienie? Na ile mogą one wpłynąć pozytywnie, a na
ile negatywnie na życie społeczne?
Pytania sformułowane powyżej będą stanowić zasadniczy punkt
odniesienia rozważań podjętych w tej pracy. W celu jak najbardziej
rzetelnej próby odpowiedzi na te pytania, zastosuję dwie metody badawcze: analizę i syntezę. Pierwsza polega na rozkładaniu na części
składowe danych elementów i rozpatrywaniu każdego z nich. Jest
to metoda, która na podstawie weryfikacji związków przyczynowo-skutkowych pozwoli precyzyjnie zbadać wszelkie procesy i zjawiska
zachodzące w świecie. Druga metoda łączy wyodrębnione i zbadane
elementy w jedną całość, jednakże nie ogranicza się tylko do ich łączenia. Kluczowe są takie narzędzia jak: porównywanie, abstrahowanie,
a zwłaszcza uogólnianie. Inną ważną metodą, która będzie wykorzystywana w pracy, jest indukcja, zwana rozumowaniem od szczegółu do
ogółu, polegająca na wprowadzaniu uogólnień na podstawie eksperymentów. Czynności takie jak zestawianie poszczególnych elementów,
a także obserwacja faktów, są w indukcji kluczowe jeśli chodzi o tworzenie uogólnień. Będą one miały charakter stwierdzeń przybliżonych,
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czyli takich, których stopień prawdopodobieństwa jest uzależniony
od zgromadzonych i przebadanych danych. Jednakże pozwolą one
określić prognozy odnośnie do ewentualnej próby urzeczywistnienia
libertariańskich zasad we współczesnym, otaczającym nas świecie.
Przedmiotem badań będą stanowiska wszelkich filozofów, myślicieli
i badaczy, mających sprecyzowany zestaw poglądów na kwestie
społeczno-polityczne, zwłaszcza zaś przedstawicieli myśli libertariańskiej oraz jej krytyków. Ponadto uwzględnione zostaną także systemy
polityczne i gospodarcze świata, które ukształtowały się poprzez różne społeczne czynniki. Istotne będą również fakty i zjawiska z życia
codziennego, które mogły wpłynąć na dane obrazy postrzegania
rzeczywistości i wyrobienie zestawu poglądów.
Praca podzielona jest na pięć rozdziałów. Każdy z nich będzie
odnosił się do kluczowych stanowisk, jakie prezentują libertarianie.
Pierwsze dwa są wprowadzeniem do tematyki pracy, kolejne trzy mają
na celu weryfikację poglądów libertarian z perspektywy stanowisk
wybranych badaczy i filozofów.
Pierwszy rozdział przedstawi stanowiska libertarian odnośnie do
najważniejszych dla nich kwestii związanych z życiem człowieka
i kształtem rzeczywistości. Przeanalizowane zostaną poglądy na własność, rolę państwa, rolę podejmowania decyzji, a także gromadzenia
zasobów potrzebnych człowiekowi. Rozdział ten ma charakter wprowadzający i jako całość stanowi kompendium wartości libertariańskich,
jakie miałyby zostać urzeczywistnione.
Drugi rozdział będzie rozpoczęciem dywagacji odnośnie do libertarianizmu. Postaram się odpowiedzieć w nim, czy libertarianizm może
aspirować do rangi programu politycznego, czy lepiej traktować go
jako doktrynę mającą pewien zbiór rozwiązań i motywów, ale bez
skonkretyzowanego planu programowego i ustrojowego. Na podstawie wybranych kwestii wyodrębnię różnice między przedstawicielami
libertarianizmu i dokonam analizy ich poglądów. Dzięki temu uzyskam
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odpowiedź na pytanie dotyczące ewentualnego urzeczywistnienia
wizji wolności jednostki jako takiej.
Trzeci rozdział będzie polegał na ocenie kluczowych stanowisk
libertarian w kwestii wolności człowieka z perspektywy poglądów
przedstawicieli szkoły frankfurckiej. Zostaną one zestawione ze stanowiskami libertarian a następnie porównane będą poglądy na kształt
otaczającej ludzkość rzeczywistości.
Czwarty rozdział będzie zestawieniem szczegółowych zapatrywań
myślicieli libertariańskich na aspekty społecznego życia z argumentami
i wnioskami badaczy społecznych, którzy mają odmienne stanowisko.
Całość rozdziału przybierze charakter polemiczny. Przedstawione zostaną problemy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony filozoficznej. Jest
to bardzo ważne aby pomóc ustalić granice słuszności libertarianizmu.
Piąty rozdział przedstawia rozwiązania odnośnie do proponowanych modeli życia społecznego i ekonomicznego. Zestawione zostaną
różne pomysły na kształt państwa i funkcjonowanie społeczeństwa.
Ukazane będą najważniejsze kwestie, kluczowe dla danych myślicieli
i badaczy oraz ogólne wnioski na temat całości wskazywanych problemów.
Praca ma na celu zbadanie, jaką szansę na akceptację i realizację
mają zasady libertariańskie w konfrontacji ze współczesnymi problemami różnych ludzi. Określone zostaną zarówno mocne, jak i słabe strony
skrajnie indywidualistycznej koncepcji człowieka. Badania pozwolą
zweryfikować, w jakim stopniu filozofia libertarianizmu jest słuszna
i w jakich sytuacjach nie powinno się jej urzeczywistniać. Niezbędne
są nie tylko szczegółowe, głęboko przeanalizowane teorie prekursorów libertarianizmu, ale również stanowiska krytyków, naukowców
i badaczy zajmujących się teoretyzacją życia społeczno-politycznego
na podstawie faktów i okoliczności.

Geneza libertarianizmu i jego
najważniejsze założenia
RÓŻNICA MIĘDZY LIBERALIZMEM I LIBERTARIANIZMEM

Nurt myślowy określany mianem libertarianizmu powstał na bazie
korekty podstawowych założeń myśli liberalnej. Spór, jaki wyrósł w podejściu do niektórych kwestii w ramach tych dwóch nurtów myślowych,
w literaturze przedmiotu często bywa nazywany „sporem w rodzinie”.
Ma to swoje uzasadnienie w tym, że oba nurty przywiązują znaczną
wagę do wartości, jaką jest wolność, traktując ją jako priorytetową,
a właściwie należy rzec: nadrzędną wobec innych wartości. Widoczne jest to już w samych nazwach tych nurtów myślowych, gdyż mają
one wspólny rdzeń, jakim jest łaciński termin liber („wolny”). Jednakże
rzeczą, która je dzieli, jest rozbieżność między szerokością znaczenia
oraz postawą. Libertarianizm jest terminem szerszym niż liberalizm. Co
więcej, charakteryzuje się radykalnością w kwestii obrony wolności,
przez co jest bardziej zbliżony do anarchizmu3.
3

W. Kwaśnicki, Historia myśli liberalnej. Wolność, własność, odpowiedzialność, Wyd. Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 13–14.
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Na to zbliżenie istotnie wpłynęły między innymi poglądy reprezentowane przez Murraya Newtona Rothbarda, a zwłaszcza jego
przekonanie, że instytucja państwa jest nie do pogodzenia z zasadami
sprawiedliwości. Porównuje on działalność państwa do przestępstwa
i grabieży, ponieważ czerpie ono zyski z opodatkowania i ma monopol na użycie siły. Według libertariańskiego filozofa oznacza to, że
instytucja państwa sankcjonuje kradzież oraz zakazuje kupowania
i sprzedawania usług związanych z ochroną i sądownictwem. Uważa on w związku z tym, że ofiara sankcji powinna wyegzekwować
sprawiedliwość na przestępcy, niezależnie od tego, kto przestępstwa
dokonuje, a także wziąć sprawy we własne ręce4.
Libertarianizm definiuje się jako skrajnie indywidualistyczną oraz
wolnościową koncepcję społeczno-polityczną, wedle której człowiek
powinien mieć nieograniczone prawo do dysponowania swoją osobą.
Kolejną bardzo istotną kwestią jest poszanowanie własności, która jest
albo wypracowana, albo otrzymana od innych. Odrzucana jest przemoc rozumiana jako sposób narzucania własnej woli drugiej osobie5.
Każdy ma prawo do indywidualnego wyboru kierowania własnym
życiem, na przykład mówienia czego chce, ale również zobowiązany
jest szanować prawa innych. Człowiek powinien mieć prawo do wolności osobistej, a także do dysponowania własnym ciałem. To samo
dotyczy rzeczy, które posiada – może robić z nimi co zechce, a także
dobrowolnie zawierać umowy z innymi osobami6.
Natomiast sytuacja, w której człowiekowi odbieramy prawa do posiadania własnej osoby i posiadanych rzeczy, nie jest stanem wolności.
W takim przypadku mamy do czynienia z agresją będącą zamachem
4
5
6

M.N. Rothbard, Etyka wolności, przeł. J. Wozinski, J.M. Fijor, Wyd. Fijorr Publishing,
Warszawa 2016, s. 19–21.
J. Bartyzel, Geneza i próba systematyki głównych nurtów libertarianizmu, [w:], Libertarianizm.
Teoria, praktyka, interpretacje, red. W. Bulira, W. Gołgoza, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 15.
M.N. Rothbard, op. cit., s. 210.
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na jego własność. Aby temu zapobiec władza dotycząca działania jest
ograniczona, dlatego że zjawiska takie jak kradzież i napaść nie są
stanem wolności. Jest to sytuacja, w której pozbawiamy człowieka jego
dóbr lub naruszamy jego cielesność 7. Zakazane są uczynki, będące
zainicjowaniem agresji przeciwko tym, którzy jej nie inicjują. Do takich
można zaliczyć: gwałt, kradzież czy oszustwo. To zobowiązanie jest
ułatwione za sprawą uznawanej dobrowolności w kwestii stosunków
i relacji społecznych. Taki model funkcjonowania również powinien dotyczyć relacji między rządem a obywatelami. Rolą rządu jest ochrona
przed zastosowaniem przemocy wobec ludzi8.
Liberalizm zaś odznacza się niejasnością, która wynika z kilku powodów. Jednym z nich jest problem z przedstawicielami, którzy deklarują się jako liberałowie, jednakże mają niejednoznaczne podejście
do spraw społecznych. Spowodowało to wyodrębnienie się różnych
grup, prezentujących odmienne podejście. Osoby o poglądach lewicowych i socjalistycznych przywłaszczyły ten termin i później się na
niego powoływały. Doprowadziło to do niejasności w rozumieniu tego
pojęcia9. Do najważniejszych cech ideologii liberalnej można zaliczyć
poszanowanie wolności człowieka, jego swobody w przejawianiu działań zarówno w sferze gospodarczej, jak i politycznej. Innymi istotnymi
cechami są: tolerancja oraz ograniczony do minimum interwencjonizm
ze strony państwa. Za cechy istotne uważa się również wiarę w ludzki
rozum i jego siłę zdolną organizować życie społeczne. Wiara ta polega na przeświadczeniu, że rozum jako środek poznawczy jest zdolny
do konstruowania nieomylnego obrazu rzeczywistości. Wiąże się to
z krytycznym przekonaniem wobec zorganizowanego życia społecznego, a wraz z tym ze zdolnością do projektowania rzeczywistości
w sposób niezawodny. Jednakże to, czym najbardziej wyróżnia się
7
8
9

Ibidem, s. 125.
D. Boaz, Libertarianizm, przeł. D. Juruś, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2005, s. 12–13.
W. Kwaśnicki, op. cit., s. 13–14.
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ideologia liberalna, to pierwszeństwo jednostki nad społeczeństwem.
Jej dobro ma tak wysokie znaczenie, że zorganizowana struktura
społeczna jest jej podporządkowana. Wszelkie państwowe i rządowe
mechanizmy są przystosowane do niej10.
Stojące na straży wolności indywidualnej idee liberalizmu jak i libertarianizmu dążyły do poszerzania praw obywatelskich, głównie praw
kobiet i niewolników. Przykładem jest pierwsze powstałe towarzystwo
w Filadelfii w roku 1775, które działało na rzecz poprawienia losu
ciemiężonych obywateli. W tym samym roku wyłoniły się takie inicjatywy jak pismo „Pennsylvania Journal”, broniące praw kobiet, na czele
którego stanął Thomas Paine11. Innym przykładem kształtowania się
idei liberalnych jest wojna domowa w Anglii, w wyniku której doszło do
egzekucji króla Karola I. Pojawiła się grupa zwana lewellerami, która
walczyła o wolność religijną i prawo do samoposiadania, twierdząc,
że każdy człowiek posiada samego siebie. W związku z tym prawo
do życia, własności oraz wolności powinny przysługiwać wszystkim
ludziom jako prawa przyrodzone12. Kolejnym przykładem jest walka
o niepodległość w Ameryce w 1776 roku, która bazowała na koncepcji
niezbywalnych praw. Szczególnym problemem była kwestia opodatkowania, która – jak twierdzili mieszkańcy kolonii – naruszała ich dobra
osobiste. W wyniku Rewolucji Amerykańskiej, która miała miejsce rok
wcześniej, uchwalona została Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych przeciwko opresyjnej monarchii brytyjskiej. Rewolucjoniści
wyrażali w niej poczucie suwerenności i chęć samostanowienia13.
Początek rozkwitu libertarianizmu rozpoczął się w drugiej połowie
XIX wieku wśród anarchistów zamieszkujących terytoria niemieckie,
francuskie i rosyjskie. Termin był utożsamiany z anarchizmem mającym
10
11
12
13

Ibidem.
D. Boaz, op. cit., s. 67.
Ibidem, s. 54.
Ibidem, s. 62–64.
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wyraz skrajnie lewicowy. Odznaczał się on radykalnym sceptycyzmem
wobec mechanizmów państwowych, religii, a nawet własności prywatnej. Później libertarianizm zaczął być kojarzony zupełnie inaczej14 .
Termin „libertarianizm” został doprecyzowany w XX wieku między
innymi dzięki powołaniu do życia za sprawą Davida Nolana Partii
Libertariańskiej w 1971 roku. Ukonstytuowanie się idei libertariańskiej
oraz pojawienie się ugrupowania politycznego dokonały się za sprawą
ukazującego się w latach 60. magazynu powstałego z inicjatywy Murraya N. Rothbarda „Left and Right: A Journal of Libertarian Thought”
oraz jego kontynuacji w latach późniejszych pt. „The Libertarian Forum”,
której wydawcą był Karl Hess15. Libertarianizm nawiązuje do tradycji
leseferystycznej, której przedstawicielami są Jean Baptiste-Say, Frédéric
Bastiat czy Herbert Spencer; do dokonań przedstawicieli austriackiej
szkoły ekonomii: Ludwiga von Misesa oraz Friedricha Augusta von
Hayeka; a także to klasyków neoliberalizmu, do których zaliczamy między innymi Henry’ego Hazlitta i Miltona Friedmana. Jednakże istnieje
zasadnicza różnica między libertarianami a neoliberałami. Ci pierwsi
niekoniecznie patrzą pozytywnie na wolnościowe rozwiązania przez
pryzmat ich użyteczności, cenią jedynie sam kapitalizm. Ci drudzy patrzą na kapitalizm w kontekście użyteczności, wydajności i efektywności
na szczeblu gospodarczym. Rozwiązania kapitalistyczne są pożądane
jako bardziej korzystne dla rozwoju gospodarczego. Przedstawiciele
szkoły chicagowskiej kładą największy nacisk na kwestie gospodarcze.
W myśli libertariańskiej największą zaletą gospodarki kapitalistycznej
jest poszerzanie się zakresu wolności indywidualnej człowieka wraz
ze wzrostem dobrobytu16.
Dogłębna analiza przebiegu historii liberalizmu pomoże nam zrozumieć elementarne problemy jakie spowodowały kryzys tej ideologii.
14
15
16

J. Bartyzel, op. cit., s. 16.
Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 17–18.
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Jednym z nich było pojawienie się odrębnych nurtów, które wniosły
duży wkład w filozofię liberalną. Wyróżniamy dwa: francuski i brytyjski.
Francuskimi współtwórcami myśli liberalnej są: Jean Jacques Rousseau,
Benjamin Constant i Monteskiusz17; brytyjskimi: Adam Smith, Bernard
de Mandeville i John Locke18. Różnica między tymi dwoma nurtami
polega na przyjęciu odrębnych koncepcji. Dla francuskiego charakterystyczna jest racjonalistyczna, dla brytyjskiego ewolucjonistyczna.
Pierwsza była inspirowana metodą Kartezjusza, zalecała radykalną
krytykę wszelkich zjawisk, wyrażanie wątpliwości co do ich prawdziwości. Jeśli nie mogą zostać zademonstrowane, należy je odrzucić.
Koncepcja zakłada zdolność człowieka do panowania nad światem
za pomocą rozumu. Ewolucjonistyczny kierunek odbiega od tej formuły.
Postrzega człowieka bardziej jako element społeczności stanowiącej
pewien ład. Ów proces społeczny wynikający z praktyk i instytucji
nie jest zaprojektowany przez środki rozumowe, lecz wynika z ewolucji polegającej na tym, że przypadkowe praktyki bądź normy były
zachowywane lub kwestionowane. Te, które się zachowały, sprzyjały
działaniom jednostek stanowiących daną strukturę społeczną19.
Zarówno wśród myślicieli libertariańskich, jak i liberalnych, nie ma
jednoznacznego stanowiska odnośnie do niezawodności rozumu jako
środka poznawczego. Nie brakuje sceptycznych opinie wśród filozofów. Krytyką wyróżnia się F.A. von Hayek, który twierdzi, że człowiek
posługuje się różnymi zdolnościami opartymi na podejmowaniu decyzji
i ocenie działań dzięki treściom, które w określonych czasach zastał.
Nie oznacza to, że jest w pełni świadomy czynników jakie mają na
niego wpływ. Rozum ludzki jest środkiem, który pozwala dostrzegać
17
18
19

S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Wyd. Unia, Katowice 1995, s. 41.
J. Godłów-Legiędź, Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, Wyd. Polskie
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992, s. 14–15.
W. Banach, Spontaniczność a planowanie. Wokół filozofii społecznej Friedricha A. von Hayeka,
Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2003, s. 47–51.
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i osiągać nowe możliwości, jednakże zjawiska te nie są żadnym dowodem aby twierdzić, że ten środek poznawczy jest niezawodny20. Dużo
wcześniej krytyki rozumu podjął się David Hume, który w Badaniach
dotyczących rozumu ludzkiego twierdził, że nie za pomocą rozumu
uzyskujemy wiedzę o związkach przyczynowo-skutkowych, lecz za
pomocą doświadczenia. Ponadto uważał on, że pełne uzupełnienie
braków naszej wiedzy jest niemożliwe21.
Francuski filozof Jean Jacques Rousseau w Umowie Społecznej zajął
radykalne stanowisko, mówiąc, że zrzeczenie się części wolności jest
zaprzeczeniem własnego człowieczeństwa. Oznacza to sprzeczność
z jego naturą i ukrócanie wolności woli. Z jednej strony istnieje władza
nad społeczeństwem, z drugiej konieczność posłuszeństwa22. Człowiek,
który dokonuje kradzieży lub zabójstwa, powinien być niezależnie od
swojego statusu określany jako rozbójnik, a nie nieprzyjaciel. Podczas
wszelkiej wojny wolno dokonywać ataku na ludzi, jeśli mają broń przy
sobie, natomiast w przypadku gdy się poddają, przestają być wrogami23. Rousseau uważał, że człowiekowi wmówiono, że funkcjonowanie
wśród ludzi jest konieczne do przetrwania. Uważał aspołeczność za
coś zupełnie normalnego. Twierdził, że człowiek jest z natury dobry,
tylko świat jest zły24 . Zupełnie inaczej postrzegał to Adam Smith, który
badając zachowania pracowników firmy produkującej szpilki dostrzegł
zjawisko zwane podziałem pracy. Każdy pracownik potrzebuje wsparcia ze strony innego ze względu na inną specjalizację. Jeden jest
zdolny wykonać jakąś czynność, drugi już niekoniecznie, ponieważ
jako ludzie charakteryzujemy się różnymi zdolnościami. Potrzebne
20
21
22
23
24

F.A. von Hayek, Nadużycie rozumu, przeł. Z. Simbierowicz, Wyd. Prohibita, Warszawa 2013,
s. 126–127.
D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz, K. Twardowski, Wyd.
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 38–41.
J.J. Rousseau, Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, Wyd. Gebethner i Wolff, Wydanie 2,
Poznań 1920, s. 16.
Ibidem, s. 17–18.
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są zaufanie i współpraca, co wymaga relacji społecznych25. Smith
podtrzymywał stanowisko, że generowanie bogactwa najlepiej jest
zostawić jednostkom, którym należy stworzyć takie warunki, aby działały niezależnie od państwa. Tworzenie bogactwa jest bardzo ważnym
elementem dobrej kondycji społecznej. Wszelkie dobra i usługi, które
poprawiają komfort społeczeństwa, wymagają stanu bezpieczeństwa
i systemu prawnego, który charakteryzuje się bezstronnością. Celem
jest zapewnienie członkom społeczności odpowiednich warunków26.
Drugim problemem, który przyczynił się do kryzysu ideologii liberalnej, jest wyodrębnienie się dwóch koncepcji wolności. I. Berlin
wyróżnił wolność negatywną i pozytywną27. Wolność negatywna
ukazuje klasyczne rozumowanie pojęcia wolności, czyli stanu, w który
nikt nie ingeruje w dokonywane przez nas wybory lub czyny. Człowiek może działać bez przeszkód uniemożliwiających mu realizowanie podjętej decyzji. Jeżeli wolność jednego człowieka kurczy się za
sprawą innych ludzi, mamy do czynienia z przymusem, który dotyka
jednostkę. Jednakże nie wszystkie ograniczenia względem jednostki
są ograniczeniami wolności. Jeśli ktoś nie może skoczyć wyżej, niż na
wysokość dwóch metrów lub nie może przeczytać tekstu z powodu
ślepoty, nie jest to ograniczenie wolności bądź przymus – dlatego,
że nie mamy tutaj do czynienia z ingerowaniem w życie jednostki
przez inne osoby. O ograniczaniu wolności można mówić tylko wtedy,
gdy jacyś ludzie utrudniają lub uniemożliwiają zamierzone działania
danej jednostki. Niemożność osiągania pewnych celów bądź wykonywania określonych czynności nie jest dostatecznym powodem aby
mówić o niewoli. Niezdolność w sensie przejawiania działań nie jest
25
26
27

A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów 1, przeł. S. Wolff, O. Einfeld,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, Ks. I, s. 9–11.
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tym samym, co pokrzyżowanie planów człowiekowi. Człowiek sam
odkrywa swoje własne ograniczenia, które są u niego czymś naturalnym. Nie wynikają one z działań osób trzecich, które miałyby tego
człowieka otaczać 28. Wolność pozytywna jest zaś zjawiskiem, które
wynika z pragnienia jednostki chcącej decydować o sobie. Oznacza
chęć podejmowania działań, których nie ograniczają siły zewnętrzne;
sytuację, w której jednostka chce osiągać wyznaczone cele nie będąc
zależną od natury lub innych ludzi29. Mamy tu do czynienia z pogodzeniem dwóch płaszczyzn osobowości. Jedną jest transcendentalność
i suwerenność w kwestii nadzoru, drugą zespół namiętności i pragnień
weryfikowalnych empirycznie, które trzeba zaspokajać lub wygaszać.
To pogodzenie wynika z wydarzeń historycznych, które wpłynęły na
rozumowanie wolności. Próby jej definiowania odnoszą się do człowieka i jego jaźni, natury, osobowości, które pomagają nam zweryfikować
kim jest naprawdę 30.
Różnorakie podejścia do liberalizmu oraz wyodrębnienie poglądów
na wolność z różnych perspektyw przyczyniły się do niejednoznaczności tej ideologii. Jeśli spojrzymy na współczesnych liberałów oraz
ich teorie, okazuje się, że ich dążenia i postulaty odbiegają od tego,
co kiedyś było istotą liberalizmu. Przykładem jest Anglia, w której to,
co zwie się liberalizmem, w rzeczywistości charakteryzuje się socjalizmem czy toryzmem – nurtami, które nie mają zbyt wiele wspólnego
z wolnym rynkiem. Za zgodne z pierwotnymi założeniami liberalizmu
zaczęto uważać bowiem takie kwestie jak nacjonalizacja przemysłu
bądź przedsiębiorstw lub wprowadzanie ceł ochronnych. Sprawiło to,
że ideologia ta stała się czymś zupełnie innym niż kiedyś 31.
28
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Liberalizm zaczął skręcać w kierunku socjalnym i etatystycznym
już od drugiej połowy XIX wieku. Było to widać w USA, gdzie zaczął
stawać się odpowiednikiem europejskiej socjaldemokracji. Rothbard
uważał, że takie postawy nie mogą oznaczać niczego innego niż
degeneracja idei, a przy tym rezygnacja z jej pierwotnych założeń.
Liberałowie przestali uważać pierwszeństwo decyzji państwa w takich
kwestiach jak wojny czy edukacja za naganne. Dopuszczali ingerencję
w te dziedziny życia, pozwolili aby władza mogła w dużym stopniu
decydować o kwestiach szkolnictwa, pieniądza czy bankowości32.
Jeszcze w XVIII wieku liberalizm cechował się wrogością wobec
takich zjawisk jak biurokracja oraz dominacja władzy państwowej,
polegających na organizowaniu ludzkiego życia różnymi przepisami33. Dawniej liberałowie popierali wolność negatywną, uznając, że
rola państwa wobec jednostki powinna ograniczać się do pewnego
minimum. Obecnie osoby określające się jako liberałowie hołdują wolności pozytywnej, zakładając, że państwo powinno interweniować
w życie ludzi, określając zakres ich możliwości. Zaczęło się to od
szerzenia koncepcji państwa dobrobytu, którego celem były między
innymi redystrybucja majątku narodowego, zapewnianie obywatelom
pełnego zatrudnienia, opieka socjalna, a także kontrola cen i wynagrodzeń. Zakres interwencjonizmu państwowego jest tu o wiele szerszy
niż w przypadku państwa minimalnego. Państwu zaczęto powierzać
obowiązki polegające na zapewnianiu ludziom wysokiej jakości życia.
Opierało się to na zapewnianiu edukacji i wypoczynku po pracy34 .
Przywiązani do klasycznego nurtu liberalizmu filozofowie zaczęli
rozwijać libertarianizm, w którym zachowali tradycyjne rozumienie
równości i wolności. Do rozwoju tego kierunku przyczynili się Rothbard
32
33
34

J. Bartyzel, op. cit., s. 18–19.
Ibidem.
W. Sadurski, Neoliberalny system wartości politycznych, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 114–115.

21

i Robert Nozick, którzy w sposób szczegółowy opisywali, na czym
polegają prawa naturalne i prawa jednostki. Każdy człowiek ma prawo
robić co chce, jeśli nie narusza praw drugiej osoby. Zadaniem państwa
jest wyłącznie ochrona przed agresorami, który rabują, gwałcą, napadają i zawłaszczają cudzy dorobek35.
Najważniejsza różnica między liberalizmem a libertarianizmem
polega na tym, że dla liberałów wolność jest bardzo cenną wartością,
ale nie jedyną. Czasami godzą się na ustępstwa w imię jakiegoś porządku lub bezpieczeństwa, nawet jeśli znacząco ograniczają swobodę działania jednostek. Libertarianie zaś uznają wolność jednostki za
najwyższą wartość, z której nie można rezygnować w imię żadnego
porządku. Uważają, że miarą porządku jest właśnie wolność. To ona
określa właściwy kształt świata i rzeczywistości.

35

D. Boaz, op. cit., s. 80.

NATURA I WOLNOŚĆ JEDNOSTKI

Zagadnienie wolności jednostki jest jednym z kluczowych terminów
w myśli libertariańskiej, jednakże wymaga wyjaśnienia, w jakich ramach powinna się ona mieścić i na jakich regułach bazować.
Najważniejszym pryncypium w libertarianizmie jest zasada nieagresji. Zgodnie z nią żaden człowiek ani grupa osób nie ma prawa
inicjować agresji względem drugiego człowieka. Agresję można zdefiniować jako działalność fizyczną w formie przemocy przeciwko drugiej
osobie lub jej własności. Można ją traktować jako synonim naruszenia
praw36. Jeśli każda jednostka ma mieć zagwarantowaną wolność od
agresji i wszelkich jej przejawów, wtedy przysługują jej prawa zwane
swobodami obywatelskimi. Do tych praw zaliczają się: wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń, a także prowadzenia działalności
w myśl zasady „nie ma ofiary, nie ma przestępstwa”. Rzeczy takie
36
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jak pornografia, prostytucja czy stosunki seksualne nie są uznawane
za przestępstwo, gdyż przestępstwem określa się naruszenie czyjejś
własności lub nietykalności37.
Wymienione czynności nie kwalifikują się do miana przestępstwa,
jeśli udział w nich jest dobrowolny ze strony wszystkich osób. Za przestępstwo uważana jest na przykład obowiązkowa służba wojskowa,
która oznacza zniewolenie jednostek w postaci przymuszania każdej
z nich do wykonywania niechcianych czynności, przypisywanie odgórnych ról, a zwłaszcza zmuszanie ich do udziału w wojnie, która
pochłania mnóstwo ofiar. Udział w wojnie oznacza inicjowanie agresji
względem przeciwników, co dla libertarian jest niegodne38. Nie dotyczy to sytuacji, gdzie jednostki bronią danego terytorium przed innymi
jednostkami inicjującymi agresję. Tego rodzaju wyjątkiem jest zjawisko
wojny obronnej.
Według Rothbarda dobrem jest to, co rozwija naturę jednostki. Etyka
oparta na prawach naturalnych polega na umożliwieniu człowiekowi
dążenia do osiągnięcia i poznania szczęścia. Polega ono na ciągłym
aktualizowaniu posiadanych, naturalnych atrybutów. Jedyne, co może
zagwarantować szczęście, to osiąganie celów, których wartość jest
określana w hierarchii każdego z ludzi z osobna. Wynika ona z osobistych pobudek39.
Według Ayn Rand kapitalizm jest jedynym ustrojem, który uznaje
prawa jednostki. Wszelka własność jest prywatna, a państwo zabezpiecza przed wszelkimi aktami przemocy. Rząd ogranicza się wyłącznie
do ochrony człowieka przed zagrażającymi jego prawom atakami
fizycznymi. Odwetowe użycie siły znajduje się pod kontrolą rządu
w celu obiektywizacji zachodzących zjawisk i aktów. Relacje między37
38
39
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ludzkie są dobrowolne. Ludzie mogą wyrażać lub nie wyrażać zgody
na zawarcie umów wszelkiego rodzaju. Celem państwa jest ochrona
każdego z obywateli przed przemocą. Dzięki temu umożliwia im przetrwanie oraz rozumowe poznawanie rzeczywistości. Oba te czynniki
według Rand idą ze sobą w parze40.
Wymienione przykłady świadczą o tym, że według libertarianizmu
człowiek ma prawo dysponować swoją osobą. Jako że posiada ciało
i umysł, posiada wraz z tym prawo do życia. Kwestia ta była inaczej
interpretowana przez środowiska prawicowe i lewicowe. W ujęciu tych
pierwszych wyrażenie to oznacza prawo do życia płodu, uznanego
przez nich jako nienarodzone dziecko, oraz jego ochrona przed zabiegiem aborcji. W ujęciu drugiej grupy oznacza prawo do zaspokajania
potrzeb niezbędnych do życia. Według lewicowców są to: jedzenie,
ubranie, schron, opieka medyczna czy nawet ośmiogodzinny dzień
pracy lub dwa tygodnie urlopu. Niestety, jeśli wymienione postulaty
miałyby wejść w życie, każdy człowiek mógłby wymuszać na innych
osobach zaspokajanie tych potrzeb, co wiązałoby się z inicjowaniem
agresji. Prawo do życia według libertarian oznacza prawo każdej
osoby do podjęcia działań w celu kierowania własnym życiem i zaspokajania własnych potrzeb bez zmuszania do tego innych41.
Kolejnym istotnym problemem jest zagadnienie prawa naturalnego. Jest ono bardzo ważne dla środowiska libertariańskiego. Żyjemy
w świecie, w którym spotykamy się z całą masą bytów o zróżnicowanych cechach. Przykładem jest miedź mająca odmienny skład i wchodząca w różne reakcje w określonych przypadkach, podobnie jak
sól i żelazo. Tak samo ludzie mają różne zdolności oddziaływania
w świecie, wyróżniają się odmiennością poprzez manifestowanie swoich indywidualnych cech. Rozum ludzki może je odkrywać za pomocą
40
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wgłębiania się w nie i podejmować proces ich weryfikacji. Zarówno
byty organiczne, jak i nieorganiczne działają w oparciu o określone
zasady. Ich działania są zdeterminowane przez ich naturę własną
oraz naturę innych bytów, z którymi owe byty mają styczność. Co
więcej, natura ludzka jest głównym kryterium, które decyduje o ludzkim działaniu. Człowiek, który chce coś osiągnąć, podejmuje decyzje
dobierając środki do osiągnięcia danego celu. By tego dokonać, musi
poznawać siebie i świat, który go otacza. Musi odkryć związki przyczynowo-skutkowe, dobierać wartości, które przyniosą odpowiedni
rezultat. Można je poznać za pomocą myślenia, oceniania, odczuć
i działania. Jednostka musi mieć zagwarantowane poczucie wolności,
aby stosować te środki poznawcze. Potrzebny jest zapewniony obszar,
dzięki któremu człowiek będzie miał możliwość wyboru, poznania, rozwijania zdolności i postępowania na podstawie zgromadzonej wiedzy
i wyznawanych wartości. Dzięki temu ma on możliwość przetrwania
oraz zapewnienia sobie dobrobytu42.
Reasumując, wybranie właściwej drogi przez człowieka jest zależne
od tego, co dyktuje mu jego natura. Ingerowanie w ten proces blokuje
mu drogę do środków, które są mu niezbędne do życia i osiągania dobrobytu. Utrudnianie dokonywania wyborów i procesów poznawczych
oznacza utrudnianie zaspokajania potrzeb, co z kolei oznacza hamowanie rozwoju. Użycie przemocy celem uniemożliwienia człowiekowi
dobrowolnych działań i wchodzenia w dobrowolne interakcje z innymi
jest więc uznawane za antyludzkie43.
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SYSTEM RYNKOWY

Poruszony temat działania człowieka, na którego wpływ mają czynniki
naturalne, można wyjaśnić odwołując się do kolejnej istotnej kwestii.
Jest nią system rynkowy w życiu społecznym.
Człowiek pragnący zaspokoić swoje potrzeby, musi mieć zagwarantowaną wolność w otaczającym go świecie44 . Należałoby w tym
miejscu odpowiedzieć na pytanie: jak w praktyce według libertarian
wyglądają sposoby na sprawne i efektywne działanie tego świata
oraz jak dokładnie miałyby wyglądać mechanizmy, które temu sprzyjają? Otóż jeśli człowiek podejmuje się działania w celu zaspokojenia
potrzeby, z reguły jest niedostatecznie zadowolony z obecnego stanu
rzeczy i pragnie ten stan zmienić. Jako że w życiu codziennym wszyscy
ludzie zaspokajają jakąś potrzebę, każdy z nich musi być w jakimś
stopniu niezadowolony. To zjawisko pokazuje nam, że nie może istnieć
człowiek w pełni zadowolony, ponieważ ktoś taki nie miałby w ogóle
44

Ibidem.

27

motywacji do podjęcia jakiegoś działania ze względu na spełnienie
wynikające z braku potrzeb. Jako całkowicie szczęśliwa istota nie
podejmowałby on żadnych inicjatyw. Samo uczucie dyskomfortu nie
jest jednak jedynym warunkiem działania. Kolejny warunek, który musi
zostać spełniony, to zrozumienie, że pewne zachowania prowadzą do
zmniejszenia niepewności bądź niepokoju. Bez tego żadne działanie
nie jest możliwe45.
Powyższe może mieć swoje odzwierciedlenie w zjawisku zwanym
wolnym rynkiem. Jego istotą jest przede wszystkim porozumienie dwóch
stron, producentów i konsumentów (tych drugich można nazwać nabywcami). Jednakże aby miało ono miejsce, trzeba uwzględniać potrzeby
i pragnienia drugiej grupy bądź strony. Zanim coś wyprodukujemy lub
„puścimy w obieg”, musimy wiedzieć, czy istnieje na to zapotrzebowanie i w jakim stopniu. Informacje te nie są jednak zawarte w rozporządzeniach czy jakimś spisie wykonanym przez dowolną agencję
potrzeb. Są one zawarte w systemie cenowym, który gromadzi informacje o ludzkich potrzebach oraz o przypisywanych im wartościach.
System ten wskazuje najlepsze sposoby ich zaspokajania46.
Cały mechanizm ułatwia współpracę międzyludzką, która jest
czynnikiem zwiększającym produkcję. Nie chodzi jednak o to, by
produkować jak najwięcej danych rzeczy, lecz by produkować najwięcej takich rzeczy, jakich potrzebują ludzie47. O jakości produktów
zaspokajających te potrzeby świadczy poziom konkurencji. Można
wyróżnić dowolne grupy, z których każda ma swój indywidualny plan
stojący w sprzeczności z innymi. Każda z grup chce sprzedawać towary i usługi tej samej grupie konsumentów. Zjawisko to prędzej czy
później doprowadza do konkurencji, która pomaga nam zweryfikować,
45
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jak produkować przy niewielkim nakładzie dóbr kapitałowych. Każda
firma w celu osiągnięci zysku chce sprzedawać takie towary bądź
usługi, których pragną konsumenci. Optymalną strategią jest produkcja
w najbardziej opłacalnej ilości. System cenowy jest tu bardzo istotny.
Musi uwzględniać perspektywę konsumentów (ile chcą zapłacić za
dany produkt) oraz perspektywę producentów (ile chcą wynagrodzenia za ciężką pracę). Cały ten proces jest drogą, która wskazuje
przedsiębiorcom dobre rozwiązania48.
Gdy człowiek chce osiągnąć dany cel, dobiera sobie środki do
jego osiągnięcia. Celem określa się rezultat będący wynikiem jakiegoś działania, a środek jest tym, co służy urzeczywistnieniu tego celu.
Wszelkie elementy zewnętrznego świata stają się środkami, gdy sprzyjają procesom myślowym, które przekładają się później na działanie.
Inicjacja tych procesów czyni z nich środki mające pomóc osiągnąć
wyznaczone cele49.
Człowiek zaś wybiera daną metodę spośród wszystkich dostępnych
mu opcji. Na podstawie własnej skali wartości określa, które z nich
są lepsze, a które gorsze. Skala ta wynika jednak z działania, gdyż
źródłem wiedzy o wybranych pomiarach jest obserwacja działań
jednostki. Skale pomiarowe ułatwiają człowiekowi interpretację dowolnego działania. Słuszność takiego postępowania wynika z dążenia do
poprawy własnych warunków życia. Każdy życzy sobie różnorakich
udogodnień, zarówno na gruncie fizjologicznym, jak i materialnym.
Rezygnuje z czegoś, co daje mu mniejszą satysfakcję, dla innej rzeczy,
dającej większą. To, w jakim natężeniu powinno to zjawisko działać w celu zmniejszenia odczucia dyskomfortu, wiemy tylko my sami.
Często jest tak, że nie zawsze dokonujemy dobrych wyborów, gdy
post factum okazuje się, że oczekiwany rezultat okazał się gorszy od
48
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zamierzonego. Jednakże skutkuje to w przyszłości postępem w kwestii
dokonywanych wyborów. Dzięki temu łatwiej jest nam również kształtować nasze ocenianie i wartościowanie50.
Konsumenci są jednak kimś więcej niż wyłącznie konsumentami
wybierającymi odpowiednie dla nich produkty. Są przede wszystkim
jednostkami ludzkimi mającymi własną suwerenność i autonomię. Cechy te wynikają z praw człowieka do własności, działania i własnej
osoby. Wyklucza to zjawisko narzucania swojej władzy innym osobom,
ponieważ konsumenci nie zmuszają tak naprawdę producentów do
wykonywania określonych robót. Każdy jest suwerenem wobec siebie
samego i ta suwerenność jest zjawiskiem obecnym w procesach rynkowych. Dzięki temu każdy ma zdolność wartościowania celów i środków
pomocnych w ich osiągnięciu. Jednakże to producent podejmuje decyzje o tym, czy jego dobra i produkty trafią na rynek i w jakiej ilości.
Dostępność jego produktów zależy tylko od niego i od nikogo innego51.
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STOSUNEK DO INSTYTUCJI PAŃSTWA

Libertarianie rozumiejący okoliczności związane z naturą i działaniem
człowieka są krytyczni wobec mechanizmów państwowych regulujących jego życie. Jednakże ocena każdego ze zwolenników co do tego,
jaką rolę powinno odgrywać państwo, jest inna. Wynika to z wyodrębnienia się różnych nurtów w ramach libertarianizmu.
Jednym z wiodących jest anarchokapitalizm, zwany również anarchizmem wolnorynkowym. Nurt ten radykalnie kwestionuje przymus
państwowy w jakiejkolwiek postaci, hołdując społeczeństwu anarchistycznemu, w którym istniałoby absolutne prawo własności prywatnej,
a ludzie samodzielnie by się organizowali i wchodzili ze sobą w relacje
na podstawie dobrowolnie zawieranych umów. Bezkompromisowość
wspomnianego nurtu w kwestii zachowania tego stanu rzeczy skłania
do postrzegania go jako kompletną formę libertarianizmu52.
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Taką radykalną, bezkompromisową postawę reprezentował między
innymi Rothbard, który uznawał państwo za największego agresora,
naruszającego nietykalność osób, a zawłaszcza ich mienie53. Naruszanie praw leży zdaniem anarchokapitalistów w naturze państwa.
Dopuszcza się ono łamania zakazu kradzieży, funkcjonuje w systemie
opartym na zabieraniu cudzych pieniędzy oraz unika poniesienia za
to odpowiedzialności dzięki zastosowaniu technik inżynierii społecznej
pozwalającej uzyskać większościowe poparcie54 .
Kolejnym bardzo ważnym odłamem libertarianizmu jest minarchizm,
zwany libertarianizmem małego rządu. Jego reprezentanci uważają, że można pogodzić istnienie państwa z wolnością jednostki, pod
warunkiem że jest ono radykalnie ograniczone do ochrony jednostki
w postaci sądownictwa i policji. Za jego głównego przedstawiciela
uważany jest Nozick, który inspirował się kantowskim imperatywem
kategorycznym. Amerykański filozof zgadzał się z postulatem Kanta,
że człowiek powinien być celem, a nie narzędziem służącym realizacji
celów innych osób. Nozickowska koncepcja państwa minimalnego
dopuszcza państwową ochronę przed kradzieżami, gwałtami, oszustwami czy przed narzucaniem zobowiązań55.
Pozostałe nurty w ramach libertarianizmu są mniej popularne od wyżej opisanych, niemniej również budzą duże zainteresowanie. Jednym
z nich jest agoryzm, co z greckiego należałoby dosłownie przetłumaczyć jako „otwarty rynek”. Stanowi on wyraz koncepcji libertariańsko-lewicowej. Jej lewicowość odznacza się skrajnie anarchistycznym
kierunkiem w stosunku do instytucji państwowych oraz legalizmu. Głównym ideologiem tego nurtu był Samuel Edward Konkin III56. Agoryści
opowiadają się za prawem własności, jednakże nie widzą przeszkód
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w powstawaniu własności w formie kolektywnej. Nurt ten przybiera
więc postać rewolucyjnego ruchu anarchistycznego, wedle którego
dobrowolne stosunki społeczne mogą zostać osiągnięte przez zanarchizowanie społeczności na podstawie „podziemnej gospodarki”,
która uniemożliwi dalsze funkcjonowanie, a przez to również istnienie
państwa57.
Oprócz lewicowego nurtu libertarianizmu możemy wyróżnić także
jego prawicowy nurt, zwany paleolibertarianizmem. Zawiera on w sobie wartości konserwatywne bądź chrześcijańskie połączone z radykalną (Rothbardowską) odmianą kapitalizmu. Jego główny promotor,
Llewellyn H. Rockwell, agitował za oddzieleniem filozofii libertariańskiej od libertynizmu, który niósł ze sobą prądy umysłowe i wartości
wrogie tradycyjnym (konserwatywnym) normom kulturowym, obyczajowym i społecznym58. Hans-Hermann Hoppe przytakiwał mu, chcąc,
aby libertarianie przejęli rolę społecznych konserwatystów, a ideowi
konserwatyści wyrzekli się etatyzmu. Twierdził, że takie zjawiska jak
lekceważenie norm kulturowych czy degeneracja nie mogą być rozwiązywanie poprzez państwowe regulacje59.
Za najmłodszy nurt libertarianizmu uznawany jest neolibertarianizm.
Jego powstanie wiąże się ze sprzeciwem wobec wojen łącznie z wojną
z terroryzmem dlatego, że zwalczanie terroryzmu ma na celu zdaniem
neolibertarian ochronę wolności indywidualnej każdej jednostki (choć
w praktyce zazwyczaj motywowane tym działania rządu zmierzają
w kierunku większych ograniczeń). Jako że celem jest zapewnienie jak
największej wolności człowiekowi, środkiem jest promowanie rządów,
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które odwołują się do takich wartości jak zgoda między rządzonymi,
prawa człowieka czy hamowanie dyktatorskich zapędów60.
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WŁASNOŚĆ

Jeśli jednostka posiada samą siebie, potrzebuje prawa do gromadzenia
i nabywania własności, dzięki której może zaspokajać swoje potrzeby
i pragnienia. Środki niezbędne do przeżycia takie jak jedzenie, picie,
schronienie zarówno dla siebie i swoich bliskich, czy czynności mające
na celu polepszenie sytuacji materialnej, jak na przykład prowadzenie
własnej działalności gospodarczej czy wykonywanie zleceń w dobrych
warunkach, wymagają własności. Musi być ona chroniona w sposób
szczególny, aby nikt nie przyszedł i nie zawłaszczył nam naszych
cennych dóbr. Obojętnie, czy będzie to ziemia czy pojazd czterokołowy, zabezpieczenie obu nabytych elementów wymaga własności,
która posiada dostateczną ochronę przed osobami nieuprawnionymi
do jej posiadania61.
Przypadek polegający na pierwotnym zawłaszczaniu danej rzeczy
charakteryzuje się czterema ważnymi, istotnymi cechami. Obiekt nie
61

D. Boaz, op. cit., s. 92.

35

może wcześniej należeć do nikogo jeśli mamy go przyswoić. W celu
jego nabycia nie wystarczą ani intencje, ani słowna deklaracja – musi
mieć miejsce czynność fizyczna (zmieszanie z własną pracą). Określony musi zostać stan faktyczny, polegający na weryfikacji, w jakim
stopniu daną rzecz można zawłaszczyć. Wreszcie, po nabyciu tej
rzeczy, w odwołaniu do stanu faktycznego, należy trzymać się zasady,
że nie można rościć większych praw do nabytej własności, niż jest to
możliwe62. Obiekt, który nie należy do nikogo, jest podstawą zaistnienia roszczenia w stosunku do niego. Skutkuje to zaistnieniem zjawiska,
jakim jest tytuł prawa własności. W momencie nabycia obiektu przez
osobę mającą roszczenia dochodzi do przyznania praw związanych
z tym tytułem albo całościowo, albo w stopniu ograniczonym63.
Robert Nozick w dziele Anarchia, państwo, utopia przeciwstawił
teoriom redystrybucji Johna Rawlsa koncepcję tytułu własności, wedle
której dystrybucja wszelkich dóbr jest sprawiedliwa w zależności od
tego, czy sprawiedliwe było wejście w ich posiadanie. Własność jest
ograniczona wyłącznie prawem moralnym. Myśliciel podaje przykład
noża, który – jak twierdzi – można umieszczać gdzie się chce oprócz
piersi innego człowieka, ponieważ po pierwsze prowadziłoby to do
odebrania mu życia, a po drugie nie wyraził on na takie działanie
zgody64 . Nozick nawiązuje w swoim dziele do myśli Johna Locke’a,
próbując analizować wyszczególnione przez niego kryteria. Locke
wskazuje pracę jako głównie źródło praw własności65. Zdaniem filozofa praca jest czynnikiem, który daje uprawnienie do własności.
Gdy ludzkości zaczynało brakować gruntów, zyskiwały one większą
wartość. W związku z tym każdy człowiek wydzielił sobie teren, na
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którym pracował. Czynność ta spowodowała przyjęcie i usankcjonowanie reguł, jakimi stały się prawa własności. Dzięki pracy ludzie mogli
być w pełni uprawnieni do użytkowania własnego terytorium66. Kwestia
pracy odnosi się nie tylko do terytorium, ale również do zdobywania
innych dóbr. Jeśli na przykład człowiek upolował kilka zwierząt, zadał
sobie dużo trudu, aby poprzez pracę je pozyskać. Jest więc w pełni
uprawniony do korzystania z nich; są one jego własnością67. Nozick
polemizuje ze stanowiskiem Locke’a. Jest sceptyczny wobec twierdzenia, że wysiłek włożony w jakiś obiekt sprawia, że stajemy się jego
właścicielami. Jeśli wkład w dany przedmiot zwiększa jego wartość,
nie oznacza to, że człowiek, który go włożył, jest całkowicie do tego
przedmiotu uprawniony68.
Prawo do własności otrzymuje ten, kto pierwszy ją przekształcił
lub wykorzystał. Jeśli mamy do czynienia ze stanem natury, który wypełniony jest ziemiami nie należącymi do nikogo, samo natknięcie
się na nie daje nam prawo do nabycia własności. Z całą pewnością
zostałoby ono lepiej ustanowione gdyby na przykład położono na
nim fundamenty niezbędne do wybudowania domu. Nieco inne rozważania teoretyczne towarzyszyły w XX wieku przypadkom systemów
wodnych takich jak rzeki czy jeziora. Tu również obowiązuje zasada
pierwszeństwa. Jednakże wszystko zależy od punktu emisji i transmisji
wód. Jeśli ktoś po raz pierwszy obejmie w posiadanie jakiś obszar
transmisji, staje się jego właścicielem69.
Prawo własności można określić jako prawo człowieka do dysponowania i zarządzania nabytą w sposób uczciwy własnością. Ludzie
mają prawo do zachowania, jak również do zbywania (wymiany)
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sprawiedliwie nabytych tytułów własności. Niedozwolone jest pozbawianie własności drugiego człowieka bez jego zgody70.
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EDUKACJA

Kolejnym ważnym zagadnieniem w myśli libertariańskiej jest edukacja.
Idea szkolnictwa publicznego, oparta na prawie do nauki każdego
ucznia oraz na dążeniu do harmonii między rówieśnikami z różnych
warstw i klas społecznych, miała oznaczać równe traktowanie wszystkich celem uniknięcia zjawiska odgórnej segregacji.
Jednakże wraz z rozwojem państwowego szkolnictwa wprowadzono tzw. obowiązek szkolny, przez który dzieci musiały uczęszczać do
instytucji publicznej i spędzać w niej dużą ilość czasu aż do osiągnięcia
pewnego wieku. Krytycy tego modelu edukacji, do których należą
libertarianie, zarzucają jego twórcom, że jest on de facto procesem
wtłaczania młodych ludzi do systemu, do którego nie są i nie chcą
być przystosowane. Zarzuty te dotyczą szkół publicznych, a nawet
prywatnych. Pod pretekstem nauczania wysyła się uczniów do jednego budynku z administracją zwaną nauczycielami, którzy pełnią rolę
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strażników i nadzorców. Ich działania prowadzą do zniechęcenia oraz
frustracji uczniów71.
O człowieczeństwie świadczy różnorodność każdego człowieka.
Dlatego każdy rodzi się z różnymi zdolnościami i przychodzi z nimi
na świat. Przejawiając różne zainteresowania, człowiek dąży do zaspokojenia wrodzonej ciekawości. Niestety przymus nauki, a raczej
obowiązek opanowania materiału, który wśród grupy młodych ludzi
nie budzi zainteresowania, wypacza ich ciekawość, prowadząc do
marnowania potencjału. Większość dzieci w życiu dorosłym prowadziłaby swoje życie znacznie ciekawiej, gdyby już wcześniej uczyły
się pracować, zarabiać, prowadzić własne interesy72.
W późniejszych etapach życia doskonale wiedziałyby, do czego
są powołane. Stany Zjednoczone stworzyli ludzie, którzy wykształceni
byli co najwyżej w stopniu podstawowym. Dziś uważa się, że wykształcenie lub dyplom uczelni wyższej są niezbędne, aby dana osoba była
zdolna do wykonywania danej pracy. Libertarianie opowiadają się
za zniesieniem obowiązku szkolnego. Wtedy społeczeństwo będzie
bardziej produktywne, pomysłowe, a przy tym zadowolone z życia73.
Obowiązek szkolny w USA wprowadzono w 1642 roku w Zatoce
Massachusetts z inicjatywy kalwinistów purytańskich. W szkołach, które
były miejscem realizacji narzuconego uczniom obowiązku szkolnego,
stosowano model nauczania wygodny dla establishmentu. Wmawiano
uczniom, że najważniejsza jest cnota posłuszeństwa względem aparatu
państwa. Model ten został zaczerpnięty od Prus, jednakże idea powszechnego publicznego szkolnictwa wcześniej znalazła się w tezach
Marcina Lutra oraz w pracach Jana Kalwina. Stanom Zjednoczonym
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koncepcja ta była przydatna do tego, by modelować społeczeństwo,
czyniąc je sobie posłusznym i cnotliwym74 .
Współczesny system edukacji niestety wciąż powiela te schematy
i powtarza te same błędy. Trudno jest uniknąć eliminacji indywidualizmu
przy zachowaniu odgórnie narzuconej, jednolitej formy nauczania.
W dzisiejszych czasach urzędnicy zajmujący się oświatą podejmują
decyzję odnośnie do kształtu szkół, tzn. tego, czy mają one być nowoczesne czy tradycyjne, czy lepsze będzie propagowanie w nich
modelu wolnorynkowego czy socjalistycznego w gospodarce itd. Dochodzi do tego tocząca się debata nad materiałem nauczania edukacji
seksualnej: czy powinien być on dostosowany do zasad wiary czy
świecki. Oznacza to również kiepski wybór w kwestii uczenia się zawodu. W związku z tym prawdopodobieństwo trafienia rodziców i ich
dzieci na wymarzoną szkołę jest bardzo małe. Jedna grupa rodziców
bądź uczniów może być z danej oferty zadowolona, ale wszystkie
pozostałe grupy będą rozczarowane postawą państwa wobec ich
indywidualnych decyzji oraz wyborów75.
Generuje to konflikty społeczne i niechęć wobec nauczycieli, którzy
muszą spełniać wymogi narzucone przez urzędników, stojących kilka
szczebli wyżej w administracyjnej hierarchii. Im bardziej państwo miesza się w programy nauczania, tym większe różnice społeczne. Gdyby
szkolnictwo było prywatne w pełnym tego słowa znaczeniu, rodzice
mogliby swobodnie wybierać oferty edukacyjne, które im odpowiadają, co oznaczałoby mniejsze napięcia wewnątrz społeczeństwa. Na
rynku edukacyjnym byłyby wówczas dostępne różne szkoły do wyboru.
Jedne tradycyjne, drugie nowoczesne, inne neutralne światopoglądowo. W zgodzie z indywidualnymi preferencjami każdej jednostki
program byłby dostosowany pod ludzkie wymogi76.
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PLURALIZM I DEMOKRACJA

Charakterystyczne dla współczesnego świata jest zjawisko pluralizmu
politycznego. Termin ten ma podwójne znaczenie. Definiuje się go jako
społeczeństwo charakteryzujące się niejednolitością. Oznacza to, że
występuje ono jako zintegrowana całość, jednakże nie wyklucza to
różnic, jakie występują pomiędzy jej członkami. Różnice dotyczące wykształcenia, pozycji ekonomicznej czy kultury powodują, że członkowie
danej społeczności mają różne cele i odmienne interesy. Wyodrębniają
się różne grupy, które walczą o jakieś konkretne wartości77. Termin ten
definiuje się również jako postulat uwzględnienia różnic politycznych,
społecznych i ekonomicznych. Oznacza to stworzenie w systemie
politycznym norm, które umożliwiają ujawnienie reprezentacji grup
poszczególnych interesów. Istotne jest ukształtowanie się warunków
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prawnych, które umożliwią obywatelom organizację i realizację celów
politycznych78.
Libertarianie dostrzegają, że zjawisko postrzegania wolności jako
udziału w życiu politycznym stało się faktem. Udział w procesie legislacyjnym czy wybór władz administracyjnych jest związany z grupą
ludzi, której przypisuje się zbiorową wolność. Jednakże odróżnić należy społeczną wolność od społeczności wolnych ludzi, dlatego że
nie trzeba należeć do konkretnej zbiorowości, aby być wolnym. Jeśli
weźmiemy za przykład cudzoziemców w Stanach Zjednoczonych albo
bardzo młodych ludzi, którzy ze względu na wiek nie biorą udziału
w głosowaniu, okazuje się, że ich wolność osobista nie musi być naruszana z powodu braku politycznej wolności79.
Poszukiwanie związku między wolnością indywidualną a uczestnictwem w stanowieniu przepisów prawa oraz w wyborze władzy
publicznej jest według libertarian błędne, ponieważ obie sytuacje są
różnymi stanami. Jeżeli człowiek udziela się w życiu politycznym, aby
ustanowić jakiś przepis bądź zmodyfikować dane prawo, nie można
mówić, że znajduje się on w sytuacji, w której jego wolność osobista i indywidualizm są bardzo dobrze zapewnione. Ponadto człowiek, który
głosuje bądź podpisuje jakąś umowę, może uczynić siebie niewolnikiem
i zrzec się części własnej wolności. Jeżeli jakiś klub parlamentarny przegłosowuje szkodliwą ustawę wykonując polecenie partyjnego wodza,
mamy do czynienia z podporządkowaniem. Oznacza to, że wybór
danego rządu nie gwarantuje zapewnienia wolności80. Wolność może
iść w parze ze zbiorowością, ale tylko wtedy, kiedy pewna grupa ludzi
pragnie się uwolnić od władzy, która nakłada na nią ograniczenia,
chcąc decydować o jej losie. Wszelkie dążenia zbiorowości do stanu,
78
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jakim jest brak przymusu, łączą wolność indywidualną z udziałem
w życiu politycznym81.
Kolejną rzeczą, na którą libertarianizm zwraca uwagę, jest próba
ukształtowania przez politologów pewnego modelu politycznego bądź
polityki społecznej w oparciu o naukę. Wiara w możliwość budowania
fundamentów tych dziedzin bez określonego stanowiska etycznego jest
zgubna, gdyż jeśli ktokolwiek formułuje i artykułuje postulaty dotyczące
zasad postępowania, niezależnie od tego, czy byłyby one bardziej lub
mniej ograniczające, pojawia się osąd etyczny. Sądy specjalistów od
organizacji życia politycznego, powołujących się na naukę, są ukryte
i trudne do szczegółowego zbadania, co świadczy o ich wadliwości82. Porzucenie etyki w imię naukowości nie jest właściwą drogą do
budowania fundamentów społecznych czy politycznych. Kierowanie
się pozytywizmem czy scjentyzmem wiąże się z obarczonym licznymi
mankamentami poszukiwaniem właściwej drogi dla obywatela. Należy
powoływać się na prawo naturalne oraz naturalne uprawnienia, do
których człowiek byłby się w stanie odnieść. Na tej podstawie można
budować państwo oraz formułować prawo83.
W XX wieku jako alternatywy ustrojowe przedstawiano faszyzm,
komunizm oraz kapitalizm połączony z demokracją. Jednakże uznawanie demokracji jako alternatywy w stosunku do ideologii totalitarnych
jest co najmniej wątpliwe. Libertarianie podkreślają, że najważniejszą
wartością polityczną jest wolność, a nie demokracja. Ustrój demokratyczny nie jest gwarantem wolności słowa oraz pluralizmu. Przykładem
są Indie, w których demokracja dominuje, ale swobody działania są
tam mocno ograniczone ze względu na protekcjonistyczne regulacje.
Hongkong zaś w czasach, kiedy nie był demokratyczny i ludzie nie
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mogli wybierać tych, którzy mieliby nad nimi sprawować władzę, odznaczał się dużym zakresem wolności indywidualnej84 .
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PODSUMOWANIE

Libertarianizm w sposób wyrazisty odznacza się troską o wolność jednostki poprzez obronę jej praw do dysponowania własną osobą oraz
wszelkimi dobrami, które w sposób uczciwy nabyła na własność. W porównaniu do liberalizmu, libertarianizm cechuje się pewniejszymi założeniami odnośnie do zakresu wolności dla człowieka polegającego
na działaniu i dysponowaniu określonymi rzeczami. Liberalizm zmienił
swój charakter na bardziej interwencjonistyczny oraz konformistyczny
w kwestii zapewniania ludzkości dobrobytu i porządku. W związku
z tym libertarianizm pozostał jedyną drogą dla człowieka, aby mógł
on działać swobodnie wedle własnych, naturalnych praw i decydować
o swej roli życiowej oraz bogacić się.
Oferta libertarianizmu dla społeczeństwa, która miałaby być urzeczywistniona, stanowi wartość dodaną, jeśli chodzi o pozyskiwanie
środków do zaspokajania własnych potrzeb, prostotę regulacji prawnych zwiększającą szanse na rozwój osobisty i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, a także realną wolność wyboru w kwestii trybu
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i programu nauczania. Zważywszy na konieczność realizacji celów
w różnych sytuacjach i okolicznościach, libertarianizm gwarantuje zniesienie wszelkich odgórnie narzuconych barier, które utrudniają ludziom
funkcjonowanie według własnych zamierzeń bądź harmonogramów.
Libertarianizm charakteryzuje się wyrozumiałością w kwestii dobrowolnego organizowania życia społecznego. Daje ludziom zaufanie
i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji poprzez zabezpieczanie
ich prawa do samoposiadania i samostanowienia. Nie upoważnia
nikogo, aby odgórnie decydował, jak ludzie mają żyć i się rozwijać,
uznając, że sami zdecydują najlepiej, jakimi wartościami mają się
kierować i jak gospodarować swoim życiem.
Taka koncepcja wolności człowieka w otaczającym go świecie wydaje się przyjazna dla ludzkości. Zważając jednak na kształt współczesnego świata oraz okoliczności jakie w nim dominują, należy zadać
trzy pytania: 1) Czy taka wersja skrajnie indywidualistycznej wolności
jest metodą, która sprawdzi się jako recepta na współczesne problemy? 2) Czy jej założenia mają szanse zostać zaakceptowane przez
ludzkość? 3) Czy libertarianizm sprawdziłby się w praktyce?
Odpowiedź na te pytania zostanie udzielona w następnych rozdziałach poprzez analizę poszczególnych stanowisk, wyodrębnienie wniosków ze zweryfikowanych faktów, związanych z doświadczeniami oraz
zdarzeniami oraz dzięki ujęciu tych elementów w całość. Zastosowanie
w kolejnych rozdziałach metod, jakimi są: analiza, indukcja, uogólnienie i synteza, pozwoli określić jakość i znaczenie libertariańskiej wizji
świata i ludzkości w świetle współczesnych problemów i okoliczności,
a także wyodrębni nowe rozważania i propozycje.

Libertarianizm – doktryna filozoficzna
czy program polityczny?
MIĘDZY DOKTRYNĄ A PROGRAMEM POLITYCZNYM

Doktryny odnoszą się zawsze do wartości i idei, takich jak na przykład
wolność, równość czy sprawiedliwość. Są one powiązane ze sferami
ludzkiego życia takimi jak ekonomia, religia czy prawo. W związku
z tym przedmiotem doktryn będą rozważania dotyczące organizacji
życia społecznego. Występują one w postaci instytucji i ram prawnych
odpowiadających za porządek w danej zbiorowości społecznej. Doktryny formułowane są w oparciu o pewne dokonane przez danych
filozofów i teoretyków rozważania, które zyskują powszechne uznanie
wśród praktyków życia publicznego. Dotyczy to zarówno doktryn
świeckich, jak i religijnych85. Autorzy poszczególnych dzieł wyrażają
swój stosunek do rzeczywistości. Ujawniają jej słabe strony, chcąc
je usunąć lub wyodrębnić w celu ochrony jakiejś uprzywilejowanej
grupy86.
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Program polityczny z kolei definiujemy jako zbiór idei powiązanych
w sposób funkcjonalny i pragmatyczny, podporządkowanych osiągnięciu jakiegoś celu politycznego. Wynika on z odwołania do idei
i skonkretyzowania jej cech. Program w społeczeństwie jest oceniany
nie tylko na podstawie realizowanych obietnic i założeń, lecz także na
podstawie poparcia dla wdrażanych działań87. Jego jakość zależy od
dojrzałości. Oznacza ona zrozumienie mechanizmów, jakie utrwaliły
się we współczesnym świecie i dostosowania się do wynikającego
z nich stanu faktycznego. Ideologia i doktryna mają charakter abstrakcyjny. Wykazują się większą trwałością od programów politycznych.
Ich założenia w dużym stopniu mają niezmienny charakter. Natomiast
program polityczny cechuje zmienność polegająca na dostosowywaniu
się do realiów. Postulaty mające zmienić stan rzeczy lub naprawić jakąś
sytuację są oceniane przez pryzmat ich skuteczności. Nie wystarczy
podkreślanie chęci wdrożenia ich w życie. Potrzebne są również pozytywne skutki implementacji tych postulatów w świecie realnym88.
W związku z powyższym powstają następujące pytania: czy libertarianizm może stać się systemem uporządkowanych twierdzeń, które
posiadają pełne uzasadnienie do ich wprowadzenia? Czy pozostaje
nadal na etapie zbioru wyodrębnionych problemów bez ostatecznych
środków do ich rozwiązania? Libertarianizm może fascynować odbiorcę swoją koncepcją świata, ponieważ podkreśla chęć tworzenia
i utrzymywania odpowiednich ram dla każdego człowieka, aby mógł
w spokoju i harmonii się realizować, a dzięki temu rozwijać swoją
kreatywność. Tym samym odczucia odbiorcy względem libertarianizmu mogą być pozytywne89. Jednakże libertariańska wizja świata
i roli człowieka w nim jest dzisiaj oskarżana albo o dogmatyzm, albo
surowość. Mimo że wypracowała pewne sposoby rozwiązywania
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problemów społecznych, w dalszym ciągu jej przedstawiciele muszą
swoją wiedzę pogłębiać, analizować i upowszechniać w celu dotarcia
do szerokich grup społecznych90. Dążąc do realizacji postulowanych
założeń przy użyciu organów władzy, należy pamiętać, że są one
adresowane do różnorakich grup społecznych. Te grupy mają różne,
czasem odmienne interesy. Mogą to być: płcie, rasy, narody czy klasy, a także elita społeczna. Każda z grup dokonuje oceny programu
poprzez wyrobioną klasyfikację. Kolejną ważną rzeczą jest poczucie
świadomości, że myśl polityczna zawarta w programie może mieć albo
realny, albo utopijny charakter91.
Zwolennicy myśli libertariańskiej sądzą, że ich koncepcja oraz wynikające z niej propozycje mogą stanowić rozwiązanie kwestii związanych z codziennym życiem jednostki. Zachodzi pytanie, czy w związku
z ich istnieniem da się stworzyć program polityczny z wyodrębnionymi
punktami, czy też libertarianizm jest wyłącznie doktryną, skupiającą
teorie zarówno łączące się, jak i wykluczające się wzajemnie. Kwestia
wdrażania idei w życie wymaga ustalenia, jak dany ład polityczny
powinien wyglądać, jak go osiągnąć, a następnie jak go utrzymać.
Niezależnie od czynników występujących w danym środowisku politycznym, można skonstruować ład w znacznej mierze odbiegający od
rozwiązań stosowanych współcześnie. Często ład ten ma charakter
utopii, w której ludzie i ich sposoby życia są mocno wyidealizowane.
Odrzucone są trudności związane z funkcjonowaniem danego ładu
na gruncie życia politycznego92. W przypadku libertariańskiego ładu
skuteczną metodą na wprowadzenie go w życie może być secesja,
gdyż poprzez rozdzielanie terenów ustala się na nich warunki dotyczące przepływu osób i utrzymywania z nimi stosunków. Utrzymanie zaś
tego ładu wiąże się z ogromną niepewnością. Libertarianizm stoi na
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straży własności prywatnej i zasad dotyczących samoposiadania, ale
te wartości nie muszą być w danym czasie alternatywą dla zaistniałego,
politycznego ładu. Trzymanie się określonych zasad jest więc dalekie
od postawy politycznej, a bliższe postawie moralnej93.
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RÓŻNE STOSUNKI LIBERTARIAN DO INSTYTUCJI PAŃSTWA

Austriacka szkoła ekonomii wywarła duży wpływ na rozwój libertarianizmu. Opiera się ona na rezygnacji z modelowego ujmowania zjawisk
gospodarczych na podstawie własności matematycznych. Przedstawiciele tej szkoły uważali, że nie da się za pomocą matematyki uzyskać
wiedzy odnośnie do zysku, dochodu czy podziału pracy. Matematyka
utrudnia rozumienie ekonomicznej rzeczywistości i nie przyczynia się
do pogłębiania wiedzy o niej. Natury ludzkich działań nie da się ująć
poprzez żadne proste funkcje ze względu na zmienność powodowaną
kreatywnością człowieka94 . Jednakże jej przedstawiciele nie zgadzali
się między sobą we wszystkich swoich założeniach. Prezentowali odmienny stosunek odnośnie do kształtu państwa i samego jego istnienia.
Friedrich August von Hayek był przeciwny państwu socjalistycznemu,
które rości sobie prawo do decydowania o życiu człowieka. Twierdził,
że swymi działaniami występuje wbrew zasadom cywilizacji zachod94
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niej. Filozofia oparta na kolektywizmie jest zaprzeczeniem indywidualizmu, zgodnie z którym rozwijał się Zachód. W Drodze do zniewolenia
krytykował model centralnie sterowanej gospodarki. Uważał, że błędem jest szukanie wodza, który rozwiąże wszelkie problemy za całą
społeczność. Żaden ludzki pojedynczy rozum nie jest w stanie ogarnąć
całości potrzeb dowolnie wybranego społeczeństwa95. Potrzeb i problemów jest bowiem nieskończenie wiele. Znalezienie środków do ich
zaspokojenia bądź rozwiązania jest niemożliwe do zrealizowania
w pełni. Człowiek jest w stanie ogarnąć tylko ograniczony obszar wiedzy. Niewykluczone, że może znać dobrze charakter wytypowanych
potrzeb, ale ich ilość nigdy nie będzie nieograniczona. Ludzie cały czas
dążą do zaspokajania potrzeb, w związku z tym nie można pokładać
nadziei w tym, że jednostka będzie niezawodna w sprawowaniu władzy mającej służyć ludziom96. Nie należy angażować się w tworzenie
spójności społecznej ze względu na to, iż narusza to zasady wolności.
Człowiek, który osobiste doświadczenia życiowe próbuje przekładać
na zarządzanie dużą grupą ludzi, jest kuszony przez totalitaryzm.
Najpierw na podstawie własnych analiz i odczuć konstruuje pewną
wizję świata, potem stara się ją urzeczywistnić. Według Hayeka jest to
droga do totalitaryzmu, ponieważ dzięki wybranej koncepcji chcemy
uporządkować rzeczywistość. Próby takiego porządkowania zdaniem
filozofa mają charakter totalitarny97.
Filozofia indywidualistyczna, którą posługiwał się Hayek, nie oznacza, że był on całkowicie przeciwny interwencji państwa w mechanizmy rynkowe. Uważał, że ustrój oparty na wolności nie wyklucza
wdrażania regulacji, które mogą mieć wpływ na kształt gospodarki.
Uznawał potrzebę istnienia przepisów, które określają sposób prowa95
96
97

F.A. von Hayek, Droga do zniewolenia, przeł. M. Kuniński, Wyd. Arcana, Kraków 1996, s. 65.
Ibidem.
S. Peart, D. Levy, F.A. Hayek’s sympathetic agents, [w:] A. Farrant, Hayek, Mill and the Liberal
Tradition, Wyd. Routledge Taylor & Francis Group, New York 2011, s. 40.
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dzenia działalności, na przykład zabronienie w celach zdrowotnych
produkcji fosforowych zapałek czy pracy nocnej, albo wypasania bydła jakiegoś właściciela, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób,
a także obowiązkowe zabezpieczenia ochronne na linach wysokiego
napięcia. W sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa władza ma prawo ustalać normy98. Hayek uważał, że powoływanie się
odgórnie na zasadę nieingerencji prowadzi do różnorakich przedsięwzięć, których istnienie utrudnia weryfikację, które z nich są zgodne
z zasadami wolności a które nie. Dlatego nie można odrzucać ingerencji państwa całkowicie. Niektóre interwencje, nawet jeśli wydają
się na pierwszy rzut oka czymś dziwnym, w niektórych kwestiach są
potrzebne gospodarce rynkowej. Można je zaakceptować, jeśli ich
skutki sprzyjają istnieniu status quo odpowiadającego za rozwój mechanizmów rynkowych99.
Hayek uważał, że ludzka natura nie jest w pełni doskonała. W związku z tym nie odrzucał przymusu w całości. Twierdził, że społeczeństwo
go potrzebuje, gdyż może on być kluczem, który ułatwi jednostce realizację planów. To stanowisko spotkało się z krytyką ze strony innych
przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii100.
Rothbard zarzucał Hayekowi brak precyzyjnego zdefiniowania,
czym jest przymus. Niedokładne określenie stanowiska wobec używanego terminu sprawia, że rozumienie przymusu nie jest jednoznaczne.
Pojęcie to określane jest jako coś więcej niż przemoc, jako że wprowadzane są określenia łagodnego i poważniejszego rodzaju, formy mniejszej i większej agresji101. Hayek utrzymywał, że całkowite uniknięcie
przymusu jest niemożliwe, gdyż jedynym sposobem na jego uniknięcie
98 F.A. von Hayek, Konstytucja wolności…, s. 225–226.
99 Ibidem, s. 222.
100 N. Wiślińska, Ostrzeżenie przed socjalistycznym dyktatem, czyli państwo według Hayeka,
wmeritum.pl/ostrzezenie-przed-socjalistycznym-dyktatem-czyli-panstwo-wedlug-hayeka/91483,
[dostęp: 30.12.2018].
101 M.N. Rothbard, Etyka wolności…, s. 345.
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jest zastosowanie innego rodzaju przymusu. Rothbard nie zgadzał
się z jego opinią, twierdząc, że społeczeństwo nigdy nie przyznało
państwu monopolu na stosowanie przymusu. W historii dziejów nie
było żadnej zgody w postaci podpisania takiego kontraktu. Co więcej,
usprawiedliwianie przez Hayeka stosowania przymusu wobec jednostek przez państwo prowadzi do zmiany znaczenia pojęcia przymusu.
Pewne formy agresji traktowane są jako wyjątki i nie uznaje się ich za
przymus. Jeśli są one uznane z góry jako zasady, można je stosować.
Rothbard stając po stronie wolności jednostki podtrzymuje klasyczne
rozumienie przymusu. Nie zgadza się z modyfikacjami pojęcia i typowaniem, jakie formy agresji mogą być usprawiedliwiane, a jakie nie102.
Krytyczny wobec filozofii Hayeka jest również Hans-Hermann Hoppe. Uważa, że jego podejście jest bliskie socjaldemokracji. Analizując
poglądy, według których państwo powinno zapewniać usługi, których
rynek nie może dostarczyć, albo minimalny poziom dochodu, podkreśla on, że Hayek niewiele ma wspólnego z ideą wolności jednostki103.
Takie kwestie, jak dbałość o kształt budżetu państwa, aby mogło ono
finansować szkolnictwo czy badania naukowe, odznaczają się wyraźną dawką interwencjonizmu. Przeczą temu, co Hayek wcześniej
wygłaszał. Austriacki filozof nie wahał się również twierdzić, że państwo powinno zajmować się takimi rzeczami jak obiekty kulturalne
i sportowe. Również regulacje prawne dotyczące zawodów i procesu
produkcji dóbr były dla niego akceptowalne104 .
Hoppe preferuje odwoływanie się do Misesa. Jego zdaniem Mises
jest bliższy wolności jednostki niż Hayek, gdyż własność prywatna
jest dla niego rzeczą podstawową w wolnościowym państwie, a ono
samo ogranicza się tylko do ochrony życia i własności obywateli. Mises
102 Ibidem, s. 345–346.
103 H.H. Hoppe, Dlaczego Mises a nie Hayek, przeł. Michał Żuławiński,
www.mises.pl/blog/2012/03/04/hoppe-dlaczego-mises-a-nie-hayek/, [dostęp: 30.12.2018].
104 Ibidem.
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opowiadał się za minimalizowaniem roli państwa w życiu jednostki.
W odróżnieniu od Hayeka nigdy nie wyparł się tych poglądów105.
Hoppe zaznacza, że celem państwa jest maksymalizowanie bogactwa za pomocą wyzysku. W celu utrzymania tego stanu rzeczy
podporządkowuje ono sobie wszelkie środki masowego przekazu,
czyniąc opinię publiczną przychylną sobie. Stosuje redystrybucję, którą
potrafi uzasadnić w każdy możliwy sposób. Co gorsza nie opiera się
na uzyskiwaniu korzyści z wymiany, lecz wyłącznie na zwiększaniu
dochodów. Wszelka polityka stosowana przez urzędników państwowych służy zdaniem filozofa pogłębianiu ich majętności106. Myśliciel
proponuje alternatywę, jaką jest koncepcja „Europy tysiąca Liechtensteinów”. Koncepcja ta zakłada kształtowanie się ładu naturalnego,
polegającego na tworzeniu się społeczeństw o własnym, prywatnym
prawie. Oznacza to, że wszelkie terytoria powstawałyby niezależnie
w postaci krajów, miast, regionów czy dzielnic. Każde z terytoriów
miałoby autonomię, która zmniejszałaby skalę i zakres etatyzmu. Kluczową metodą do osiągnięcia tego stanu rzeczy jest secesja, dlatego
że prowadzi ona do wolności gospodarczej oraz zwiększenia konkurencji. Wszelkie drobne terytoria mogłyby prowadzić między sobą
dowolną politykę integracyjną107.
Kwestie dotyczące państwa poróżniły libertariańskich myślicieli.
Zwolennicy wolności jednostki nie mogli się porozumieć odnośnie do
roli państwa w jej życiu. Inny spór dotyczy nie roli państwa, ale samego
jego istnienia. Nozick prezentuje podejście minarchistyczne, Rothbard
anarchokapitalistyczne. Pierwszy opowiada się za podatkami ograni-

105 Ibidem.
106 H.H. Hoppe, Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej
i filozofii, przeł. K. Nowacki, Wyd. Fijorr Publishing, Warszawa 2011, s. 94–95.
107 P. Hankus, Ekonomiczne aspekty secesji. Uwagi na temat gospodarczych efektów secesji w koncepcji Hansa Hermana-Hoppego, „Wrocław Economic Review” 2016, nr 22/4, s. 26–27.
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czonymi do absolutnego minimum. Drugi sprzeciwia się jakimkolwiek
przymusowym daninom nakładanym na człowieka108.
Robert Nozick opowiada się za państwem minimalnym. Jego koncepcja jest kontynuacją myśli liberalnej w ujęciu klasycznym. Uważa on,
że państwo jest niezbędne w życiu człowieka, jeśli chodzi o ochronę
jego praw naturalnych przed przemocą. Odrzuca zarówno socjalizm
i wszelkie formy totalitaryzmu, jak i anarchizm109. W jego opinii państwo nie powinno zajmować się ani ustalaniem cen, ani ustanawianiem
płac minimalnych. Nie powinno również wpływać na dziedziny życia
takie jak edukacja. Obywatele powinni mieć prawo do dysponowania
swoimi pieniędzmi i przeznaczania ich na wybrane przez siebie dobra
i usługi w danym czasie. Jedyne, na czym państwo powinno się skupić,
to zapewnienie pokoju między różnorodnymi grupami społecznymi,
mającymi różnorakie przekonania religijne lub światopoglądowe110.
Z kolei Rothbard nie zgadza się z Nozickiem, twierdząc, że państwo
miałoby usprawiedliwienie tylko wtedy, gdyby było minimalne, faktycznie wyłaniając się ze stanu anarchii. Uważa, że najpierw powinno się
dążyć do obalenia państw, a potem zaczekać, czy zajdzie rzeczywista potrzeba ze strony jednostek, aby powstała inicjatywa w postaci
państwa mającego kształt zgodny z ich wolą111. Filozof nie zgadza się
także z Nozickiem w kwestii jego koncepcji ochrony w ramach państwa
minimalnego. Nie zgadza się na ujednolicenie usług obronnych. Nie
wiadomo bowiem, kto będzie decydował o stopniu ochrony i na jakiej
podstawie będzie taka decyzja podejmowana. Gdyby kwestie ochrony
podlegały mechanizmom rynkowym, klienci i konsumenci mogliby swobodnie wynajmować sobie ochronę na podstawie własnych preferencji.
108 R. Tokarczyk, Teksty i konteksty libertarianizmu, [w:] Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje…, s. 81.
109 Ibidem, s. 84.
110 Ibidem, s. 86–87.
111 M.N. Rothbard, Etyka wolności…, s. 68–69.
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W przypadku państwa minimalnego, gdzie ochrona tym mechanizmom
nie podlega, nie ma ani wyboru, ani w pełni spełnionych oczekiwań112.

112 Ibidem, s. 380.

RÓŻNE POGLĄDY LIBERTARIAN ODNOŚNIE DO USTROJU

Libertarianie nie zajmują jednoznacznego stanowiska odnośnie do
istnienia państwa i jego roli. To pociąga za sobą różnice poglądowe
w kwestii ustroju państwa. Z perspektywy libertarian najlepszy ustrój
to taki, który daje jednostce jak największe poczucie wolności i gwarantuje minimalizację wpływu państwa na jej życie. Ustrój, który byłby
synonimiczny z wymienionymi wartościami, nie jest łatwy do znalezienia. Filozofowie libertariańscy prezentują różne postawy.
Ludwig von Mises był najbardziej przyjazny demokracji. W dziele
Interwencjonizm stawia demokrację obok wolności przeciwko interwencjonizmowi zestawionemu z socjalizmem. Pierwsze wymienione cechy
uważa za pozytywne dla jednostki, drugie za niekorzystne. Uważa, że
te pierwsze w żadnym wypadku nie mogą z drugimi współistnieć113.
Jego zdaniem za upadek instytucji opartych na regułach demokratycznych odpowiedzialność ponosi interwencjonizm, który prowadzi
113 L. von Mises, Interwencjonizm, przeł. A. Łaska, J. Małek, Wyd. Arcana, Kraków 2005, s. 146.
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do socjalizmu. Demokracja zaś może istnieć w warunkach wolnorynkowych, opartych na prywatnej własności środków produkcji114 . W myśli
Misesa wolny rynek jest synonimem demokracji konsumentów. Klienci
dysponują swoimi pieniędzmi i wybierają określone towary i usługi, które miałyby najlepiej zaspokoić ich potrzeby. O dobrej bądź złej jakości
danych produktów decydują sami konsumenci. To od ich codziennych
wyborów zależy, czy dany przedsiębiorca odniesie finansowe korzyści czy straty. Porażkę ponoszą ci producenci, którzy nie są w stanie
spełnić oczekiwań klientów115. Często preferencje klientów mogą mieć
różne odcienie w kwestii moralności. Oczekiwania nie muszą pokrywać się z wartościami uznawanymi za pozytywne w naszym życiu.
Jednakże producent służy klientom, produkując dla nich dobra, dzięki
którym zaspokoją oni swoje potrzeby. Nie chcąc ich stracić, stara się
być im posłuszny116.
Inne podejście do demokracji prezentował Hayek. Podziela on pogląd, że daje ona swobodę w kształtowaniu opinii i pozwala ludziom
aktywnie uczestniczyć w tym procesie. To przekłada się na ogromny
zbiór ludzi, spośród których można wybierać najlepszych. Możliwy
staje się wybór osób, które mogą wstrzelić się w oczekiwania ludności117. Filozof dostrzega jednak, że w ustroju demokratycznym władza
niekoniecznie musi być oddawana w ręce ludzi najmądrzejszych czy
wykazujących się największą ilością zdrowego rozsądku. Przyznaje, że
decyzja rządu elitarnego może być korzystniejsza dla ogółu niż zdanie
większości118. Co więcej, sama demokracja nie mówi nic o tym, jakie
powinny być cele władzy. Nie mówi nam o tym, jak władza większości
powinna być wykorzystywana. Dla zwolenników demokracji jej istnie114
115
116
117
118

Ibidem, s. 147–148.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 18.
F.A. von Hayek, Konstytucja wolności…, s. 117.
Ibidem.
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nie jest synonimiczne z istnieniem wolności. Jednakże nie wiadomo, czy
stan, jaki będzie spowodowany istnieniem ustroju demokratycznego,
będzie sprzyjał wolności człowieka. Jeśli mowa o samej wolności, nie
wiadomo, co ona dokładnie oznacza119.
W celu ochrony interesów jednostki potrzeba precyzyjnych działań
i analiz, które pomogą zweryfikować jej aktualne potrzeby, pragnienia
i stan w jakim się ona znajduje. Hayek zauważa, że w celu osiągnięcia
akceptacji człowieka dla działań wybranych przez władzę trzeba
uwzględnić więcej czynników niż wola większości. Samo jej istnienie
nie kształtuje ostatecznej opinii wszystkich ludzi. Nie odzwierciedla
ona rzeczywistych potrzeb i interesów danego człowieka, który może
przynależeć do jakiejś grupy społecznej, ale nie musi zgadzać się
ze zdaniem większości jej członków120. W związku z tym nie należy
pokładać nadziei w demokracji do tego stopnia, by sądzić, że każde
jej rozszerzenie gwarantuje więcej wolności i swobody, mimo że nie
należy całkowicie ignorować jej zalet, zważywszy na cele możliwe
dzięki niej do osiągnięcia. Można ją traktować jako dobry środek do
osiągnięcia wybranych celów, lecz nie jako cel sam w sobie. Kwestia
ochrony społeczeństwa przed nadmierną kontrolą nie powinna zdaniem Hayeka należeć do większości. Jej wola nie gwarantuje eliminacji bądź powstrzymania rozszerzania aparatu ucisku121. Dlatego
Hayek jako alternatywę dla demokracji proponuje demarchię. Jest to
koncepcja ustrojowa, która utrzymuje demokrację, jednak eliminuje jej
negatywne skutki122. Wola ludu jest ograniczana, aby wszelkie decyzje
z niej wynikające nie doprowadzały do stopniowego wprowadzania
systemu niewolniczego. Demarchia uznaje demokrację jako metodę
budowania porządku społecznego, jednak powinien on zawierać
119
120
121
122

Ibidem, s. 113.
Ibidem.
Ibidem, s. 114–115.
J. Bartyzel, Demarchia, www.legitymizm.org/ebp-demarchia, [dostęp: 30.12.2018].
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się w ramach idei wolności. W przeciwnym przypadku pojawią się
zagrożenia wywołane wolą większości, które będą mogły wpłynąć
na radykalne ograniczenie praw naturalnych czy obywatelskich123.
Jeszcze bardziej sceptyczny wobec demokracji jest Hoppe, który
preferuje monarchię jako ustrój. Sam filozof libertariański nie jest ani entuzjastą, ani gorącym zwolennikiem monarchii. Uważa ją za najmniejsze zło spośród dostępnych opcji ustrojowych. Jego zdaniem monarchia bardziej niż demokracja bliska jest idei ładu naturalnego. Hoppe,
uzasadniając swoje stanowisko, przypisuje tym ustrojom odpowiedniki.
Monarchia jest według niego odpowiednikiem własności prywatnej,
a demokracja odpowiednikiem dobra wspólnego analogicznego do
własności państwowej124 . Zdaniem myśliciela przejście od idei monarchii do demokracji przyniosło duże straty. Ta transformacja wywołała
ogromną grabież podatkową, centralizację wszelkich instytucji, inflację, a także konflikty czy demoralizację społeczną. Hoppe uważa, że
demokracja nie ma żadnego pozytywnego wpływu na gospodarkę.
Nie przyczynia się ani do rozwoju przemysłu czy technologii, ani do
podniesienia poziomu życia obywateli. Rzeczy te mają nadal miejsce
wyłącznie dzięki przetrwaniu prawa własności125. Kiedy władza jest
powierzona rządowi prywatnemu, właściciel danego terenu sprawuje
nad nim władzę z dużo większą odpowiedzialnością. Gdy podejmuje
jakiekolwiek decyzje, na przykład odnośnie do ekspansji terytorialnej
czy podboju, sam finansuje wybrane przez siebie inicjatywy, nie obciążając przy tym finansowo reszty społeczeństwa. Nakładanie przymusowych danin jest zawłaszczaniem pieniędzy wypracowanych przez

123 Ibidem.
124 T. Gabiś, Hoppe o monarchii, demokracji i ładzie naturalnym,
www.mises.pl/blog/2005/09/20/219/, [dostęp: 30.12.2018].
125 Ibidem.
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resztę ludzi, gdyż wiąże się to z realizacją czyichś potrzeb kosztem
cudzej pracy126.
Niezależnie od okoliczności, prywatny rządzący jako właściciel
ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania. W przeciwieństwie do demokracji, która prowadzi do poszerzania wpływów władzy
i rozszerzenia jej kompetencji, w ustroju monarchicznym jest zdaniem
Hoppego zachowywany umiar. Co gorsza, w ustroju demokratycznym
– w odróżnieniu od władzy prywatnej – wybrana władza niczego nie
produkuje. Zwiększa wpływy do budżetu poprzez większe konfiskaty.
Nawet jeśli władza publiczna będzie chciała uniknąć tego stanu rzeczy, nie będzie mogła tego zrobić ze względu na niemożność sprzedaży własności publicznej lub brak kolejnych zasobów do sprzedania127.
Gdy powołamy się na księgi biblijne, mówiące o porządku związanym
ze sprawowaną władzą w danym terytorium, możemy zauważyć, że
są one bardzo krytyczne wobec takich zjawisk jak samoubóstwienie czy wyzysk podatkowy. Władza ma charakter bardziej wrogi
niż opiekuńczy. Właściwe państwo według biblijnych ksiąg polega
głównie na chronieniu praw obywatelskich. Jego rola jest minimalna.
Gdy władza państwowa jest rozszerzona, dochodzi do ucisków podatkowych i przemocy wobec poddanych. Od państwa powinno się
wymagać sprawiedliwości, ale nie takiej, która polega na rozdawaniu
różnych świadczeń, lecz takiej, która polega na równym traktowaniu
wszystkich ludzi128.
Problemem demokracji zdaniem większości libertarian jest to, że
ustrój ten, podobnie jak inne modele ustrojowe, nie gwarantuje obywatelom ochrony przed państwowym uciskiem. Państwo, niezależnie
od tego jaką formułę ustrojową przyjmuje, zawsze w jakimś stopniu
126 H.H. Hoppe, Demokracja…, s. 60–61.
127 Ibidem, s. 61–62.
128 M. Wojciechowski, Nauka Biblii o państwie a koncepcja państwa opiekuńczego,
[w:] Państwo opiekuńcze a chrześcijaństwo, Wyd. Fundacja PAFERE, Warszawa 2013, s. 33–34.
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narusza wolność człowieka. Żaden ustrój nie gwarantuje usunięcia
wad, jakie wynikają z wszelkiej państwowej władzy ograniczającej
zakres wolności129.

129 N. Slenzok, Problem demokracji totalitarnej w filozofii politycznej libertarianizmu, „Studia nad
Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2018, nr 2, s. 8.

KONTROWERSJE WOKÓŁ FILOZOFII
RACJONALNEGO EGOIZMU/OBIEKTYWIZMU AYN RAND

Kolejną kwestią, która może budzić niejednoznaczne odczucia wobec wizji libertariańskiego świata, jest filozofia Ayn Rand. Twórczyni
filozofii obiektywizmu oraz autorka bestsellerowych powieści Źródło
i Atlas zbuntowany prezentuje koncepcję człowieka zbieżną z libertarianizmem.
Ayn Rand jest znana ze swojego sceptycyzmu wobec filozofii altruizmu. Kwestia pomagania osobie tonącej albo nie mogącej się uratować z powodu obecności pożaru jest według niej dylematem, który nie
daje jednoznacznej wskazówki, czy udzielić odpowiedzi pozytywnej
czy negatywnej. Jeśli ktoś godzi się pomagać drugiej osobie przyjmując wzorzec altruistyczny, pokazuje brak szacunku do samego siebie,
dlatego że czyjeś życie jest warte tego aby się poświęcić, przy czym
tracimy swoje własne które nie musi być mniej wartościowe od cudzego. Jest to również brak szacunku do tej drugiej osoby i wszystkich
pozostałych, gdyż uznajemy, że są słabi i nie potrafią radzić sobie
w życiu, skoro potrzebują pomocy w postaci samopoświęcenia. Takie
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przeświadczenie odbiega od rzeczywistości, ponieważ nie żyjemy
w świecie składającym się w dużej mierze z ludzi nieudolnych lub
mających same wady fizyczne130.
Sprzeciw wobec altruizmu, jaki wyraża Rand, nie oznacza sprzeciwu wobec jakiejkolwiek formy pomocy. Wzajemne pomaganie sobie
nawzajem, a także życzliwość, szacunek wobec drugiego człowieka,
nie są czymś, czego należy się wyrzec. Są to pozytywne wartości,
które według Rand zostały spaskudzone przez altruizm, dlatego że
życzliwość lub czynienie pomocy jakiejś osobie przestały być autentyczne. Wymienione akty działania nie są wyrazem naszej rzeczywistej
woli, lecz manifestacją wzorca, który uznawany jest za powszechny
i konieczny. Pomaganie ogółowi społeczności w każdym przypadku
uznawane jest za podstawę człowieczeństwa, nawet jeśli pomoc nie
jest odwzajemniona131.
Według etyki obiektywistycznej osiągnięcie własnego szczęścia jest
elementarną zasadą dobrego człowieczeństwa. Nie jest to naganna
postawa, co więcej, można ją uznać za element człowieczeństwa.
Troska o własny interes jest szacunkiem wobec własnej osoby. Jeśli
cenimy jakieś osoby, musimy mieć powody, dla których to robimy.
Wierność, miłość czy szacunek są cechami egoistycznymi, dlatego że
oddając się jakiejś osobie odnosimy korzyści. O osobę, którą cenimy
w sposób szczególny, na przykład o żonę czy o przyjaciela, dbamy
w sposób racjonalny, gdyż ze względu na jej wartość, która ma na
nas pozytywny wpływ, troszczymy się o nią, aby jej nie stracić132. Nie
oznacza to poświęcenia w ujęciu altruistycznym. Oddanie ważnego
narządu, aby uzdrowić najbliższą osobę lub wydanie pieniędzy, aby jej
pomóc w złej sytuacji finansowej, świadczy o tym, że cenimy ją ponad
130 A. Rand, Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, przeł. Oficyna Liberałów, Wyd. Zysk i S-ka,
Wydanie 1, Poznań 2000, s. 50.
131 Ibidem, s. 50–51.
132 Ibidem, s. 52–53.
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wszystko to, co moglibyśmy otrzymać inaczej dysponując pieniędzmi
czy innymi dobrami133.
Według Rand człowiek racjonalny chcący osiągnąć sukces powinien zawierać układ z ludźmi, z którymi współpraca umożliwi jego
osiągnięcie. Jeśli decyduje się na realizację zadania wymagającego
współpracy, musi postawić na swoje umiejętności przekonania współpracowników. W każdej sytuacji podejmuje walkę o własny interes,
zdając sobie sprawę, że pewne jego działania mogą okazać się nieskuteczne i że może ponieść porażkę. Powinien również wiedzieć, że
sam wysiłek nie oznacza jeszcze gwarancji odniesienia sukcesu, gdy
współpracujemy z jakąś grupą ludzi134 .
Rand wybroniła swoje tezy będące poparciem egoistycznego podejścia do świata. Jednak w życiu społecznym nie są one traktowane
jako wartości, które każdy człowiek powinien respektować. Rand wykazuje się skrajną niechęcią odnośnie do altruizmu, próbując narzucić
nową filozofię moralności, która niekoniecznie odniesie pozytywne
skutki w realnym świecie. Ludzie, którzy w pełni troszczyliby się o własne interesy i mogliby mocno się wahać przed udzieleniem pomocy
innym, doprowadziliby do sytuacji, w której więzi społeczne zostałyby
nadwątlone bądź popsute. Doprowadziłoby to do rozpadu społecznego życia i atomizacji. Człowiek, który nie miałby w nikim oparcia
i w przypadku niezależnej od niego katastrofy nie otrzymałby pomocy
od nikogo, mógłby nawet zakończyć swoje życie przedwczesną śmiercią. Brak zainteresowania innych jego nagłymi problemami mógłby
prowadzić do utraty wartościowej osoby.

133 Ibidem.
134 Ibidem, s. 62–63.

KONTROWERSJE WOKÓŁ ETYKI MURRAYA N. ROTHBARDA

Murray N. Rothbard w Etyce wolności rozwijał swoją filozofię polityczną, próbując nadać libertarianizmowi nieco jaśniejszy charakter.
Dokonywał klasyfikacji działań na te, które powinny być dopuszczalne,
oraz na te, które powinny być represjonowane. Później określił, które
z nich można uznać za bezprawne, co do których konieczne jest istnienie kary, a które nie mają podstaw, aby ich istnienia zakazywać135.
W jego dziele znajdujemy opis kwestii, mających dać jednostce pełne poczucie wolności. Pierwszą z nich jest kwestia prywatnej własności,
której pełne poszanowanie wiąże się z dyskryminacją polegającą na
wykluczeniu. O ile państwa socjaldemokratyczne nie dopuszczały,
aby prywatni właściciele mieli takie prawo, o tyle w libertariańskim
społeczeństwie prywatni właściciele przez sam fakt bycia właścicielami
danej własności mogliby swobodnie wykluczać daną osobę zarządzając posiadanym przez nich terenem. Mają oczywiście prawo do
135 M.N. Rothbard, Etyka wolności…, s. 44.
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otwierania i ułatwiania dostępu do ich własności ze względów ekonomicznych. Jeśli coś stanowi dla nich wartość, będą to robili z przyjemnością136. Jeśli jej nie dostrzegą, będą mogli utrudnić dostęp lub
całkowicie go pozbawić.
Druga kwestia jest bardziej problematyczna. Dotyczy ona dzieci
i ich praw.
Problemem jest ustalenie, w jakim wieku dziecko nabędzie kompetencje, jeśli chodzi o samoposiadanie i prawo do dysponowania swoim
ciałem jako własnością. Dziecko, które urodziło się i przyszło na świat,
jest automatycznie właścicielem samego siebie. Dylemat polega na tym,
jak przebiega nabywanie naturalnych praw w czasie137. W przypadku
nienarodzonego dziecka problem jest złożony. Płód, który występuje
w ciele matki, jest od niej zależny. W kwestii samoposiadania, każdy
ma prawo dysponować swoim ciałem. Ma zwierzchnictwo nad nim
i wszystkim, co przez nie jest objęte. Matka w związku z tym powinna
dokonać wyboru, co uczynić z płodem – czy urodzić, czy uznać go
za wyzyskującego pasożyta138.
Rothbard utrzymuje stanowisko, że matka powinna mieć pełną możliwość dokonania aborcji, jeśli nie chce, aby płód ją obciążał. Uważa, że
aborcja nie powinna być nazywana morderstwem tylko wykluczeniem
niechcianej istoty, która pełni funkcje pasożytnicze. Filozof nie zaprzeczał, że płód jest istotą mającą ludzki potencjał, w związku z czym
prawa ludzkie jej przysługują. Jednak pasożytowanie, o którym mówi
Rothbard, jest w jego ocenie ograniczaniem wolności drugiej osoby,
w tym przypadku matki, która może nie życzyć sobie obciążania jej
ciała. Jeśli żadna ludzka istota nie ma prawa inicjować agresji względem drugiej osoby, tyczy się to również płodu139.
136
137
138
139

Ibidem, s. 45–46.
Ibidem, s. 188–189.
Ibidem, s. 190–191.
Ibidem.

69

Poglądy, jakie w tej kwestii zaprezentował Rothbard, mogą budzić
negatywne odczucia. Porównywanie nienarodzonych dzieci do pasożytów, które obciążają organizm drugiej osoby, jest bardzo ryzykownym posunięciem. Pasożytem można określić obcy gatunek żyjący
kosztem żywiciela. Płód, który przebywa w ciele matki, potrzebuje
warunków i miejsca, które z perspektywy biologii umożliwią mu w przyszłości prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym go świecie. Ponadto
zasada nieagresji polega na tym, że użycie siły i przemocy dozwolone
jest wyłącznie w samoobronie, celem odparcia cudzego ataku. Płód,
który tymczasowo zamieszkuje ciało matki i pobiera niezbędne mu do
przyszłego funkcjonowania elementy, robi to w sposób nieświadomy.
Nie zasługuje na stosowanie względem niego przemocy. Uznanie go
za inicjatora agresji jest w tym wypadku nie do końca słuszne.

PODSUMOWANIE

Libertarianizm jest z całą pewnością zbiorem koncepcji, które występują
w postaci przekonań i reguł. Można znaleźć kwestie filozoficzne, co do
których libertarianie nie zgadzają się ze sobą, oraz takie, co do których
panuje między nimi zgodność. Istnienie wspomnianych rozbieżności
i różnicy zdań rodzi pytanie, czy biorąc pod uwagę wszystkie opisane
teorie i przemyślenia da się stworzyć program, który pretendowałby do
miana skutecznego i efektywnego rozwiązania konkretnych problemów
społecznych.
Drugi rozdział służył przeanalizowaniu dokładnych poglądów libertarian na wybrane kwestie. Po szczegółowym przyjrzeniu się im
należy stwierdzić, że ich synteza nie jest do końca możliwa. Prekursorzy
libertarianizmu nie zgadzają się ze sobą odnośnie do dokładnej roli
państwa w życiu jednostki. Co więcej, nie wszyscy z nich uważają,
że powinno ono w ogóle istnieć. Tworzy to kolejny problem. Kwestie
ustrojowe również nie mają jednoznacznego charakteru. Zapropono-
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wano koncepcję demarchii jako umiarkowanej demokracji140 i koncepcję państwa zarządzanego przez prywatnego właściciela141. Nie
wiadomo, które opcje są rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem dla
wolności każdego człowieka. Kwestie etyczne zaproponowane przez
libertarian mogą budzić wątpliwości z perspektywy moralności. Sceptyczny stosunek do postawy altruistycznej czy nienarodzonych dzieci
mogą stać się dla społeczeństwa ciężkostrawne. Nie mamy gwarancji,
że urzeczywistnienie etyki libertarianizmu zapewni ochronę słabszym
osobom ze względu na wolność wyboru w kwestii decyzji korzystnej
dla siebie lub dla kogoś innego.
Dobry program polityczny musi mieć nie tylko ściśle określone cele,
ale także rozumieć problemy i odczucia społeczeństwa, które chce
się przekonać do wybranych propozycji. Część przekonań żywionych
przez libertarian może odstraszyć sporą grupę społeczną. Na przykład teorie, że państwo nie powinno w ogóle zajmować się ochroną
obywateli, albo potępienie altruizmu, które w praktyce może skutkować
całkowitym zniesieniem obowiązku udzielania pomocy innym i kar za
ich niedokonanie. Libertarianizm mający przedstawicieli głoszących
kontrowersyjne, odbiegające od rzeczywistości tezy czy niespójne
koncepcje na urzeczywistnienie świata, w którym strzeżono by wolności
jednostki, staje się postrzegany jako utopia niemożliwa do zrealizowania.

140 J. Bartyzel, Demarchia...
141 H.H. Hoppe, Demokracja…, s. 30.

Analiza stanowisk libertarian
z perspektywy szkoły frankfurckiej
FUNDAMENTALNE ZAŁOŻENIA TEORII KRYTYCZNEJ

Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jest czymś, co bardzo dobrze
sprawdza się w roli paradygmatu. Paradygmat jest definiowany jako
zbiór przekonań, twierdzeń i postaw podzielanych przez środowisko
naukowe. Może być nim zarówno odkrycie naukowe, jak i proces poznania naukowego. Pierwsza rzecz jest wytworem poznania, druga
występuje w postaci zbioru założeń metodologicznych stosowanego w celu zweryfikowania danych fragmentów rzeczywistości. Za
głównego twórcę pojęcia uważa się Thomasa S. Kuhna142. Badacz
wyjaśnia, na czym polega paradygmat: jego celem jest konstruowanie
nowego zbioru założeń, dostarczającego podstaw dla nowej praktyki
badawczej. Najważniejszą zasadą według Kuhna jest ograniczenie
w nauce miejsca dla indywidualnych, subiektywnych poglądów, ponieważ działalność polegająca na obserwacji i doświadczeniu często
142 J. Moczydłowska, Paradygmaty zarządzania – weryfikacja w dobie kryzysu,
[w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, red. M. Cisek, B. Domańska-Szaruga,
Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2010, s. 2.
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decyduje o tym, jakie przekonania mają być przyjmowane. Osobiste doświadczenia z historii własnego życia mają wpływ na sposób
postrzegania świata przez większą część społeczeństwa143. Z tego
powodu najlepszym wyborem reprezentacji naukowej, która stosuje
się do wskazanych tez Kuhna, jest szkoła frankfurcka powołująca się
na teorię krytyczną.
Fundamentalnym założeniem teorii krytycznej jest odejście od tradycyjnego ujmowania rzeczywistości, którego celem jest dokonywanie
poprawek wszelkich zjawisk w imię przyjętego przez społeczeństwo
status quo. Teoria krytyczna, w odróżnieniu od teorii tradycyjnych, nie
dąży do zmiany wedle idei zachowania wyimaginowanego porządku,
lecz rozumu. Zakłada ona regulację stosunków społecznych w taki
sposób, aby wszyscy obywatele mogli świadomie i bez ograniczeń
wpływać na własny los. Jest to sprzeciw wobec alienacji, będącej skutkiem pewnego problemu. Polega on na tym, że poprzez pracę ludzie
odtwarzają w rzeczywistości schematy, przez które ta rzeczywistość
staje się dla nich niewolnicza144 . Teoria krytyczna jest zaadresowana
do jednostki, będącej zniewoloną i ograniczoną, jeśli chodzi o życiowe
możliwości. Jej cierpienie i lęk są podstawami do krytyki fundamentów
społeczeństwa, które wywołują u niej negatywne emocje145. Jednakże
teoria krytyczna uwzględnia zmiany, jakie zachodzą w strukturach
społecznych, zwracając uwagę na historię. W związku z tym musi
być dostosowana do przedmiotu badania, który ulega modyfikacjom.
Pozostaje jednak wierna założeniu, jakim jest urzeczywistnienie rozumnego społeczeństwa, tzn. realizacji idei rozumu146. Ma ono polegać
na tym, że poznający się ludzie wpływają na wspólne życie poprzez
143 T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. J. Nowotniak, Wyd. Fundacja Aletheia,
Warszawa 2001, s. 24–27.
144 A. Szahaj, Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej, Wyd. Akademickie i profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 22.
145 Ibidem, s. 23.
146 Ibidem.
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jego regulowanie według własnych potrzeb. Kluczowa jest tutaj idea
autonomiczności, zakładająca, że człowiek w procesie myślenia pojęciowego jest zdolny do stwierdzenia co jest dobre, a co złe. Wszelkie
czyny, rzeczy, zjawiska, a nawet społeczne organizacje, muszą mieć
rozumowe uzasadnienie swego istnienia. W celu uznania konieczności
którejś z tych rzeczy potrzebna jest zgodność istnienia z uznaniowością
rozumu147.
Do najważniejszych pryncypiów teorii krytycznej można zaliczyć
trzy postulaty. Pierwszym jest niezależność względem istniejących
doktryn. Drugim jest stanowisko odnośnie do stanu istniejącej cywilizacji. Mianowicie: że jest ona na tyle zepsuta, że wymaga głębokiego
przekształcenia zamiast częściowych zmian. Ostatni postulat zakłada,
że sens idei socjologicznej, religijnej lub filozoficznej może znaleźć zrozumienie wyłącznie wtedy, gdy odnosi się do interesów grup społecznych148. Szkoła frankfurcka czerpała głębokie inspiracje z marksizmu.
Jednak nie należy utożsamiać w pełni założeń szkoły z tym nurtem
ideologicznym. Inspirującym zjawiskiem było łączenie marksizmu z innymi kierunkami filozoficznymi: freudyzmem, oświeceniem francuskim,
heglizmem i egzystencjalizmem. Synteza wszystkich nurtów była podstawą dla przedstawicieli szkoły do krytyki współczesności149. Według
teorii krytycznej wszelkie postrzegane obiekty lub akty działania są
produktem społeczeństwa lub historii. Fakty, które badacz jest w stanie
odkryć, są wytworem grupy ludzi. O wszelkiej prawdziwości decydują
narzędzia mające według tej grupy użyteczność150.
Reguły, jakimi posługuje się społeczeństwo, nie są w ocenie zwolenników teorii krytycznej czymś naturalnym albo nieuchronnym. Najważ147 Ibidem, s. 24.
148 J. Gałuszka, Szkoła frankfurcka i jej wkład w rozwój teorii krytycznej, [w:] B. Dobek-Ostrowska,
Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 127.
149 Ibidem.
150 Ibidem, s. 128.
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niejszym celem jest zrozumienie społeczeństwa jako całości. Z jednej
strony teoria musi wyjść poza nie, z drugiej zaś nie może zapominać,
że jest również jego produktem. Każde formułowanie wniosków jest
bowiem częścią opisywanego i zastanego zjawiska. Środkiem do
osiągnięcia celu nie jest jednak opis społeczeństwa i świata, w którym
ono się znajduje, lecz krytyka, nawet w formie destrukcji151. Celem,
do którego krytyka jako środek ma doprowadzić, jest emancypacja
człowieka. W praktyce ma to oznaczać zburzenie wszelkich barier
w kwestii stosunków społecznych i uregulowanie ich w taki sposób,
aby spełniały wymóg rozumu i uczyniły jednostki ludzkie szczęśliwymi.

151 Ibidem.

ROZUM RACJONALNY A ROZUM INSTRUMENTALNY

Szkoła frankfurcka prezentuje odmienne od libertarian stanowisko odnośnie do rozumu jako środka poznawczego, mającego pomagać
człowiekowi weryfikować rzeczywistość. W związku z powyższym
rozpatrywanie założeń szkoły frankfurckiej i libertarianizmu jako konkurencyjnych spojrzeń na zasadnicze problemy społeczne jawi się jako
niewątpliwie atrakcyjnie poznawczo.
Ayn Rand utożsamiała rozum z racjonalnością. Rozum jest w jej
ocenie środkiem, który sprzyja procesowi weryfikacji treści. Przebiega on poprzez identyfikację wrażeń ludzkich, dostrzeganie różnic
i podobieństw pomiędzy zjawiskami oraz wyciąganie wniosków
dzięki przeprowadzeniu dedukcji oraz udzielaniu odpowiedzi bądź
stawianiu nowych pytań. Rozum ma zdolność identyfikacji i integracji
treści dostarczanych przez zmysły. Zdolność ta jest wykorzystywana
przez człowieka w procesie dokonywania wyborów152. Wspomniany
152 A. Rand, Cnota egoizmu…, s. 21.
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przez Rand proces jest myśleniem, który definiuje ona jako akt w pełni
skoncentrowanej, ludzkiej świadomości wynikającej z woli153. Rozum
określany jest jako rzecz elementarna, potrzebna człowiekowi do przeżycia. Jednak w celu odpowiedniego zaspokajania potrzeb takich jak
zapewnienie żywności, konieczny jest proces myślenia. Istota ludzka
sama musi kontrolować proces myślowy i odpowiadać za wszelkie
jego konsekwencje. Proces ten musi mieć ustalone wytyczne i zasady
oparte na logice. Wiąże się to z ustalaniem co jest prawdziwe, a co
fałszywe154 . Najważniejszym dla człowieka jest osiągnięcie szczęścia
i satysfakcji z własnego życia. Zdaniem Rand, aby osiągnąć taki stan,
człowiek musi kształtować cele, wartości oraz postępowanie według
właściwego dla niego wzoru. Trzema podstawowymi cechami, gwarantującymi jego osiągnięcie, są: 1) rozum, 2) cel i 3) ambicja, którym
odpowiadają: a) racjonalność, b) skuteczność i c) duma155. Racjonalność według Rand idzie z rozumem w parze, gdyż racjonalność uznaje
rozum jako jedynego sędziego w ustalaniu wartości oraz przewodnika
w kwestii postępowania. Uznaje go za drogę życia156.
Inne stanowisko zajmuje Max Horkheimer. Przyznaje on Rand rację,
że rozum ma zdolność klasyfikowania, wnioskowania oraz dedukcji,
jednakże procesy te mogą funkcjonować w formie abstrakcyjnej. Oznacza to, że o ile rozum określa cele i dobiera środki do ich osiągnięcia,
o tyle pomijana jest kwestia dotycząca rozumności celów. Zdaniem
filozofa ryzykowne jest określanie, że cel jest sam w sobie rozumny,
poprzez odnoszenie się do jego zalet, a nie do subiektywnych korzyści. Rozumność definiowana jako zaspokajanie samozachowawczych
interesów jednostki, a także wspólnoty, poprzez utrzymanie przetrwa-
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Ibidem.
Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 28–29.
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nia, ma charakter subiektywny157. W kwestii subiektywizmu myślenie
nie jest wystarczające do stwierdzenia, czy dany cel sam w sobie
jest pożądany. Jeśli akceptujemy pewne ideały czy wzorce, zasady
życia etycznego lub politycznego, zjawisko to może wynikać z innych
czynników, niekoniecznie z rozumu. Może wynikać z naszych wyborów czy upodobań, które nie muszą odznaczać się prawdziwością.
Jakieś twierdzenie może przybrać charakter prawdy, ale nie jest to
warunek wystarczający, aby miało właściwości analogiczne z prawdą.
Na przykład twierdzenie etyczne jest inną kategorią niż twierdzenie
naukowe158.
Formalizacja rozumu, tzn. próba uzgodnienia trwałej definicji, napotykała problemy. Uznawano, że sprawiedliwość, szczęście czy
tolerancja są rozumowi właściwe. Jednakże nie zostały one przez
rozum uprawomocnione159. Nie można automatycznie stwierdzić, że
sprawiedliwość jest czymś na pewno lepszym niż niesprawiedliwość.
Określanie zjawisk jako sprawiedliwych bądź niesprawiedliwych zależy od przyjmowanej perspektywy. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić,
że z całą pewnością dana cecha pozytywna jest bliższa prawdzie
niż jej odbicie. W związku z tym pojęcie rozumu staje się nie do końca jasne dla odbiorców ze względu na różnice odnośnie do jakości
i wartości nadawanych mu cech. To zjawisko jest najprostszą drogą
do manipulacji oraz wszelkich oszustw. Utrwalone wzorce, choćby
w największym stopniu powielane i uznawane za zbieżne z pojęciem
rozumu, mogą przeczyć wzorcom uznawanym za humanitarne160.
Horkheimer zauważa, że człowiek ma skłonności do ulegania własnym
wzorcom i porzucania wcześniejszych respektowanych przez ludzkość.
157 M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, przeł. H. Walentowicz, Wyd. Naukowe
Scholar, Warszawa 2007, s. 37.
158 Ibidem, s. 40–41.
159 Ibidem, s. 53.
160 Ibidem.
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Im bardziej człowiek jest ogarnięty przemożnym poczuciem wolności,
tym bardziej utożsamia się z własną koncepcją drogi życiowej. Niezależność w zwiększonym stopniu przyczynia się do bierności ze strony
człowieka. Jeśli podejmuje jakiekolwiek inicjatywy, są one uzależnione
od czynników ekonomicznych i społecznych, które są błędnie pojmowane jako czynniki naturalne. Jednostka może mieć większą swobodę
wyboru, ale dokonywane przez nią wybory są uzależnione od presji,
jaką nakłada rzeczywistość161. Wybór nie wiąże się z racjonalnością,
lecz wynika z chęci przetrwania. Zjawisko to dowodzi, że wybór celów
nie może być utożsamiany z prawdą obiektywną, gdyż proces ten
cechuje się naiwnością. Człowiek reaguje na podstawie mitycznych
wzorców, które z jakiegoś powodu zostały uznane za prawdziwe,
słuszne lub konieczne162.
Nie wiadomo, jakie odcienie miałyby mieć skutki decyzji podjętych
wskutek zastosowania rozumu odwołującego się do idei racjonalizmu. Wydawałoby się, że pozytywne. Niestety przystosowanie się
do wymogów danego społeczeństwa, na przykład społeczeństwa
industrialnego, choć może się wydawać dobrą decyzją, może także
wiązać się z utratą autonomiczności jednostki. Ciężko jest nam mówić
o możliwości pełnej niezależności rozumu, gdy pojawiające się uczucia
i podejmowane działania są wykreowane przez aparat władzy163.
Idea wolnej woli i swobodnych procesów myślowych może być utopijna
w stosunku do warunków gospodarczych, w jakich jednostka mająca
być wolną i świadomą może się znaleźć.

161 Ibidem, s. 112–113.
162 Ibidem.
163 A. Szahaj, op cit., s. 26.

GOSPODARKA KAPITALISTYCZNA
A ŚWIADOMOŚĆ KONSUMENTÓW

Horkheimer zasłynął jako filozof nie tylko dzięki swym poglądom na
rozum. Dużą sławę przyniosła mu również krytyka oświecenia oraz
poddanie analizie zjawiska społecznego, jakim jest kultura. Wraz
z Theodorem Adorno napisał on Dialektykę oświecenia – książkę,
która została wydana w 1947 roku i stanowi podsumowanie filozofii
szkoły frankfurckiej164 .
Procesy kulturowe doskonale nakreśla Ludwig von Mises, precyzyjnie
opisując gospodarkę kapitalistyczną i stając w jej obronie. Uważa, że
dzięki mechanizmom rynkowym obywatele mogą sobie pozwolić na
wysoki standard życia. Kiedyś był on możliwy do osiągnięcia tylko
przez nieliczną część społeczeństwa. Później dostęp do dóbr został
ułatwiony wszystkim warstwom społecznym165. Życie człowieka nie
polega wyłącznie na jedzeniu i piciu. Ma on również inne, wyższe
164 J. Gałuszka, op. cit., s. 130.
165 L. von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej…, s. 25.
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potrzeby, które pragnie zaspokoić. Ważna jest nie tylko kwestia przetrwania jednostki, ale także jej wnętrze. Celem nie jest ignorancja
wartości duchowych ani pochwała skupiania się na rzeczach materialnych. Chodzi o stworzenie warunków zewnętrznych, które sprzyjałyby
rozwojowi wewnętrznemu.
Wolność gospodarcza przyczyniła się do rozwoju tego stanu rzeczy. Gdy w X wieku człowiek martwił się czy starczy mu na przeżycie,
a także czy da radę obronić się przed niebezpieczeństwami, w XX
wieku ma on możliwość zaspokojenia nie tylko potrzeb elementarnych,
ale również tych duchowych166. Nabywanie dóbr jest procesem złożonym, z czym Mises się zgadza. Konsument nie jest wszechwiedzący,
ponieważ nie ma pełnej informacji na temat produktów jakie może
wybrać. Często zdarza się, że nie ma pojęcia jakie dobro mogłoby
najlepiej zaspokoić jego potrzebę. Dobrym środkiem, zdaniem Misesa, będzie odwołanie się do przeszłości. Oznacza to przypomnienie
sobie wcześniejszych sytuacji, które dostarczyły człowiekowi informacji
o danych produktach. Jeśli odwołuje się do dawnych wydarzeń, ma
wiedzę, dzięki której może planować przyszły proces konsumpcji167.
Reklama stała się bardzo powszechnym środkiem przekazywania
informacji. Mises nie zgadza się, że nawet najsprytniejszą reklamą da
się przekonać konsumenta do zakupu wszystkiego, co pragną sprzedać mu producenci. Uważa, że czynnikiem, który wpływa na sukces
reklamowanego towaru, jest jego jakość. Chwyty reklamowe stosuje
zarówno producent lepszego, jak i gorszego produktu. Jednak na
zwycięskiej pozycji i tak będzie ten pierwszy ze względu na lepszą
jakość swojego towaru, którą zdołał przekonać ludzi. Jeśli człowiek
wypróbował jakiś produkt, decyzję o jego kupnie bądź o rezygnacji
z kolejnego zakupu podejmie na bazie doświadczenia z nim168.
166 Ibidem, s. 17–18.
167 L. von Mises, Ludzkie działanie…, s. 275.
168 Ibidem, s. 276.
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Adorno i Horkheimer dokonując szczegółowej analizy przemysłu
kulturowego zauważają, że nawet najbardziej różniące się produkty
mogą się okazać tym samym. Producenci lub sprzedawcy mogą mówić
o wadach, zaletach i innych cechach danych produktów, ale ma to na
celu utrwalenie pozorów konkurencji. Klientom może się wydawać, że
kupują rzeczy o różnych właściwościach, które w rzeczywistości okazują się w dużym stopniu identyczne po dokonaniu szerszego wglądu
w nie169. Produkt jako całość może być konstruowany w taki sposób, że
jego właściwy odbiór wymaga umiejętnej refleksji, a nawet daru bystrości i spostrzegawczości. Jeśli chce się mieć stuprocentową styczność ze
światem faktów, potrzebna jest silna aktywność myślowa. Drobne roztargnienie u odbiorcy nie jest przeszkodą w konsumowaniu170. Wszelka
oryginalność, która wydaje się czymś cennym we współczesności,
może spotkać się z krytyką, jeśli nie dostosuje się do narzuconych przez
przemysł norm. Będzie kojarzona z czymś nieudolnym.
Konformizm ze strony odbiorców sprzyja umacnianiu danej produkcji, gdyż dzięki temu utrzymują oni dalszy jej rozwój. Wystarczy, że
przemysł odgórnie ustala, jakie wartości będą miały pierwszeństwo.
Autorzy Dialektyki jako przykład podają wszystkie klasy społeczne.
Zarówno robotników, farmerów jak i urzędników. Wszyscy z nich zostali zdominowani przez kapitalistyczny przemysł i dostosowują się
do ideologii, która ich zniewala, przynosząc korzyści przemysłowi171.
Konsumentom próbuje się wmówić, że są w stanie zaspokoić wszystkie
swoje potrzeby. Jednakże potrzeby te są z góry ustalone, gdy przekonuje się ich, że podporządkowując się przemysłowi zaspakajają

169 M. Horkheimer, T. Adorno, Dialektyka Oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, M. Siemek, Wyd. IFIS
PAN, Warszawa 1994, s. 141.
170 Ibidem, s. 144–145.
171 Ibidem, s. 152–153.
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wszelkie swoje pragnienia. Konsument musi wykonywać czynności,
które przemysł mu nakazuje172.
Wszelkie środki masowego przekazu zdaniem Adorno i Horkheimera tworzą system, którego zadaniem jest utrzymanie jednomyślności
w każdej istniejącej dziedzinie, jaką człowiek jest w stanie napotkać.
Stosują techniki manipulacyjne, aby odbiorcy przystosowali się do wymogów tego systemu173. Kapitalistyczna gospodarka, jak się okazuje,
nie jest gwarantem utrwalenia świadomości konsumenckiej. Istnienie
wolnego wyboru niekoniecznie oznacza podejmowanie rozsądnych
wyborów.

172 Ibidem, s. 161.
173 Ibidem, s. 138.

WOLNOŚĆ I CYWILIZACJA

Rothbard podkreśla istotne znaczenie procesu, jakim jest wymiana dóbr
i usług w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści. Jeśli każda jednostka
skupia się na działaniach, które w praktyce skutkują większą produktywnością, nie może być mowy o uciskaniu słabszych. Dlatego, że
dziedzinę, w której dana jednostka jest słabsza, można zostawić innym
jednostkom, które są w niej o wiele bardziej wyspecjalizowane (teoria
przewagi komparatywnej). Każdy człowiek jest w jednych dziedzinach
mocniejszy, w drugich nieumiejętny. Wzajemne uzupełnianie się sprawia, że słabsi mogą sobie pozwolić na stabilność własnych inicjatyw
ze względu na gotową pomoc w kwestiach, w których nie dają sobie
rady. Silni zaś mają otwartą drogę do działania, gdyż mogą spełniać
się w dziedzinach, w których doskonale się odnajdują174 .
Takie społeczeństwo, w którym procesy wymiany odznaczają się
swobodą oraz dobrowolnością, Rothbard nazywa społeczeństwem
174 M.N. Rothbard, Etyka wolności…, s. 116.
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czystej wolności. Uważa, że sam wolny rynek nie wystarcza, aby
zjawisko sieci wymian było jego odzwierciedleniem. Ten mechanizm
ekonomiczny musi być zdaniem filozofa osadzony w wolnym społeczeństwie, którego członkowie posiadają prawa do własności i jej
przekształcania, oparte na prawach naturalnych człowieka175. Filozof
definiuje stan czystej wolności jako system, w którym żadna własność
nie podlega agresji, nie jest naruszana, a wszelkie mechanizmy cechujące się obcą ingerencją, oparte na konieczności poddania się jej,
nie mają racji bytu. W związku z tym człowiek może zadowalać się
wolnością w stopniu absolutnym. Człowiek jest wolny, jeśli nie staje się
ofiarą agresji, przemocy i nie musi podporządkowywać się prawom
opartym na interwencjonizmie. Jeśli wymienione zjawiska go nie dotykają, może swobodnie wybrać niezależność albo życie w cywilizacji176.
Ze stanowiskiem odnośnie do wolności jako braku ingerencji czynników naruszających prawo własności, zarówno rzeczy jak i ciała, nie
zgadza się Erich Fromm. Myśliciel ten zwraca uwagę na fakt, że człowiek nie przychodzi na świat ze zdolnością do działania i przejawiania
inicjatyw. Nie jest od razu wyposażony w umiejętności pozwalające
mu przetrwać. Gdy rodzi się jako małe dziecko, jest zależny od rodziców. Nie jest przystosowany do życia społecznego, dlatego popada
w lęki i może znaleźć się w niebezpiecznych sytuacjach. Jego reakcje
na społeczne zjawiska są wolniejsze i niedostatecznie skuteczne177.
Według Rothbarda dziecko nie może być właścicielem samego
siebie, w związku z tym powinno być własnością rodzica. Z jednej
strony prawa rodzica nie są absolutne, lecz powiernicze. Muszą istnieć
ograniczenia ze względu na fakt, iż dziecko jest człowiekiem, a żadna
wolność człowieka nie może być bez powodu naruszana. Z drugiej
175 Ibidem, s. 123.
176 Ibidem, s. 124.
177 E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. O. Ziemilska, A. Ziemilski, Wyd. Czytelnik,
Warszawa 1978, s. 47–48.
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zaś rodzic zdaniem filozofa nie powinien mieć obowiązku karmienia,
edukowania czy ubierania własnego dziecka, dlatego że narzucanie
mu obowiązku tych czynności byłoby ograniczeniem wolności posiadacza własności178. Stan, w którym prawni opiekunowie dziecka
mogliby doprowadzić do śmierci dziecka poprzez zagłodzenie go
czy ignorowanie konieczności rozwoju zdolności umożliwiających mu
przetrwanie, może być dla niego szkodliwy. Fromm argumentuje, że
człowiek w dzieciństwie cechuje się brakiem samodzielności w wielu
sytuacjach i potrzebuje dobrej komunikacji z otoczeniem. Jeśli pozostanie bez opieki, jego egzystencja może być poważnie zagrożona179.
Niezależnie od wieku człowiek znajduje się w sytuacjach, w których
musi wybrać określone metody postępowania. Jest zmuszony do namysłu w kwestii wyboru danych mu sposobów działania. Na początku
swego istnienia nie jest zdolny, aby decydować o sobie i prowadzić
samodzielne życie. Gdy podejmuje decyzje, odrywa się od przyrody
i wchodzi w proces uczłowieczania. Zjawisko to jest zdaniem Fromma
długotrwałe180. Receptą dla jednostki ludzkiej jest solidarność z innymi ludźmi, przejawiająca się nie tylko w pracy, ale także w miłości,
dzięki czemu ma ona poczucie bezpieczeństwa. Czynniki te sprawią,
że człowiek będzie gotów pojednać się na nowo ze światem. Zdobędzie poczucie wolności i niezależności. Myśliciel zauważa jednak, że
ukształtowanie się ludzkiej indywidualności może być utrudnione, jeśli
społeczne i ekonomiczne warunki nie dają ku temu podstaw. Wtedy
człowiek zechce uciec od świata, który z jednej strony pomaga mu
stopniowo uwalniać się od stanu niepewności, z drugiej zaś wymaga
oddania własnej wolności poprzez podporządkowanie się regułom181.

178
179
180
181

M.N. Rothbard, Etyka wolności…, s. 192–193.
E. Fromm, op. cit., s. 37.
Ibidem, s. 48–49.
Ibidem, s. 50–51.
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Stanowisko Fromma i Rothbarda jest tożsame w odniesieniu do jednej
kwestii: człowiek nie może sprawnie funkcjonować bez współpracy z innymi. Nie może żyć bez kooperacji z ludźmi. Jednakże, o ile Rothbard
kładzie nacisk na pracę i produkcję, Fromm uważa, że współpraca
gwarantuje również ochronę przed wrogami oraz niebezpieczeństwami ze strony przyrody182. Kolejną rzeczą, jaką dostrzega Fromm,
jest kwestia kosztów przynależności do kultury. Jednostka wchodząc
w dany krąg kulturowy jest zmuszona przyjąć jego założenia, które
organizują sposób życia. Wynikają one z produkcji i dystrybucji. Im
bardziej jednostka przyswaja daną kulturę, tym bardziej wzrastają
jej pragnienia związane z przynależnością do niej, występujące pod
postacią motywów183. Czynniki ideologiczne, psychologiczne i ekonomiczne są zdolne oddziaływać na siebie. Od tych powiązań zależy
życie człowieka, który z kolei przynależy do wybranego kręgu społecznego. Człowiek jest wytworem ludzkiej ewolucji, podlegającej z kolei
innym określonym prawom. Zaspokojenie fizjologicznych potrzeb i potrzeba socjalizacji są warunkami prawidłowego jej przebiegu. Wybór
okazuje się trudny, gdyż z jednej strony można stać się odizolowanym
i samotnym, z drugiej wybór zabezpieczenia przed tym stanem rzeczy
może doprowadzić do zatracenia własnej osobowości184 .
Okazuje się, że wolnością nie jest tylko brak ingerencji sił zewnętrznych, ale również możliwość dostępu do warunków, które umożliwią
godne przetrwanie. T. Adorno wskazuje w Dialektyce negatywnej
na niebezpieczeństwo związane z próbą zmiany znaczenia pojęć.
W przypadku pojęcia wolności, gdy ktoś powołuje się na własny punkt
widzenia, pojęcie to nie jest tym, co naprawdę oznacza. Wyłączanie
pewnych istotnych elementów, wpisujących się w wolność, powoduje
zawężenie pojęcia w imię użyteczności na czyjąś korzyść. Wszelkie
182 Ibidem, s. 37.
183 Ibidem, s. 38–39.
184 Ibidem.

88

próby formalizacji pojęcia, niezależnie od rodzajów doktryn i ideologii,
prowadzą do jego wypaczenia185.

185 T. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa, Wyd. Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1986, s. 209–210.

PODSUMOWANIE

Prekursorzy libertarianizmu dokonali dogłębnej teoretyzacji człowieka
w ujęciu wolnościowym, czyli przez pryzmat jednostki, która mając
pole do przejawiania działań podejmuje decyzje w sposób swobodny,
a także właściwy jej osobistym, prywatnym celom, które chce zrealizować. Przedstawiciele szkoły frankfurckiej w swoich dziełach wyrażają
pesymizm wobec rozwoju przemysłu. Posługują się zaś krytycyzmem,
dzięki któremu analizują zjawiska w sposób wieloaspektowy.
Wolność libertariańska w ujęciu przedstawicieli szkoły frankfurckiej jest złudzeniem, ponieważ poczucie niezależności okazuje się
fałszywe, kiedy w rzeczywistości trudno utrzymać zdolność krytycznego myślenia. Utrata własnej autonomiczności jest nieunikniona ze
względu na styczność z ideologizacją życia społecznego, regulującą
organizację pracy186 czy stosunki społeczne187. Dostosowanie się do
186 A. Szahaj, op. cit., s. 26.
187 E. Fromm, op. cit., s. 50–51.
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panujących warunków doprowadza do tego, że przestajemy być świadomymi ludźmi, mającymi możliwość kształtowania własnego życia
i bycia wolnymi. Kolejny błąd, jaki zdaniem frankfurtczyków popełniają
libertarianie, kiedy mówią o człowieku mającym być samodzielnym
i podejmującym decyzje w zgodzie z samym sobą, jest brak głębszej świadomości odnośnie do rozwoju człowieka. Kiedy człowiek
w fazie dziecięcej bądź niemowlęcej wymaga szczególnego nadzoru,
niezbędnego, aby koncepcja wolnego człowieka w ujęciu libertariańskim miała szansę się urzeczywistnić188. Okazuje się, że sama wolność
rozumiana jako brak przymusu i sił zewnętrznych jest niewystarczająca,
aby koncepcja jednostek wolnych i swobodnie działających znalazła
pozytywny odbiór, a tym bardziej by mogła się w pełni urzeczywistnić.
Wolność jako jedna z najważniejszych wartości dla myślicieli libertariańskich prowadzi w praktyce do stanu innego niż ich osobiste
wizje. Według frankfurtczyków wolność prowadzi do niewoli, którą
trudno dostrzec, a także do utraty własnej osobowości, która zostaje
zdominowana za pomocą nieuświadamianych przez nas samych mechanizmów.

188 Ibidem, s. 37.

Libertarianizm i jego znaczenie
we współczesnym świecie
POLITYKA SPOŁECZNA W FORMIE REDYSTRYBUCJI

We współczesnym świecie spotykamy się z najróżniejszymi zabezpieczeniami mającymi chronić grupy społeczne przed niedostatkiem
i brakiem środków do życia. Głównym celem takiej polityki jest zabezpieczenie dochodów. Do najczęstszych powodów dokonywania
tego typu działań zaliczane są wyjątkowe sytuacje życiowe, takie jak:
bezrobocie, śmierć żywiciela rodziny czy choroba – będące sytuacjami uniemożliwiającymi pozyskanie wystarczającej ilości środków do
egzystencji189.
Społeczne zabezpieczenie występuje w różnej postaci. Jego priorytetem może być wsparcie rodziny bądź konkretnej osoby świadczeniami lub poszukiwaniem pracy. Może występować również w postaci
ubezpieczeń, aby każdy z członków społeczeństwa dzięki odprowadzaniu określonych kwot do systemu miał zabezpieczony dochód.
189 M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, przeł. P. Sadura,
Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 83.
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Może być także oparte na solidarności polegającej na redystrybucji
dochodów między osobami majętnymi oraz mającymi gorszą sytuację
materialną. Osoby bogatsze są uznawane za zdolne do wniesienia
do systemu wystarczającej ilości środków, aby pomóc biedniejszym190.
Filozofia libertariańska pokazuje dwie znaczące wady tego typu polityki. Pierwsza z nich wskazuje na nieskuteczność, ponieważ ludzi
zarabiających mało jest więcej niż zarabiających dużo. W związku
z tym, podział dóbr byłby nieefektywny ze względu na to, że każdy
potrzebujący otrzymałby środki w ilości, która w niewielkim stopniu
podniosłaby jego standard życia. Druga mówi o zmniejszeniu wydajności pracy. Nierówność na gruncie finansowym jest czymś, co
pobudza ludzi do działania, aby wytwarzali dobra, dzięki którym
będą w stanie się bogacić. Jeśli ta motywacja zanikłaby całkowicie,
skutkiem byłaby niewydajność pracy, która utrudniałaby pozyskiwanie
rozmaitych dóbr191.
Nawet jeśli osoba próżna, bardzo bogata, prowadzi luksusowe
życie oparte na przyjemnościach bez wkładania wielkiego wysiłku
w pracę, jej egzystencja ma jedną zaletę. Luksus, jaki manifestuje ten
człowiek, motywuje pozostałych, mniej bogatych ludzi do działania
i produkcji przemysłowej. Oznacza to, że w społeczeństwie rodzi się
świadomość nowych potrzeb, dzięki której dąży ono do ich zaspokojenia. Dzięki temu zjawisku dobra i usługi, na które początkowo może
sobie pozwolić mniej liczna grupa społeczna, z czasem ulegają umasowieniu. Na przykład Johann Wolfgang von Goethe musiał pokonać
spore trudności, aby zobaczyć Paryż czy Londyn, a dziś setki tysięcy
ludzi swobodnie i bez większych przeszkód tam podróżuje192. Rewolucja przemysłowa sprawiła, że standard życia ludzkości zaczął się
podnosić i poprawiać. W Europie Zachodniej i Ameryce XIX-wiecznej
190 Ibidem, s. 86.
191 L. von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej…, s. 51–52.
192 Ibidem, s. 53.
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odchodzono od feudalnych koncepcji społecznych na rzecz ideologii
wolności i prywatnej własności. Wszystko dzięki redukcji roli rządów
w życiu obywateli193.
Koncepcja takiego społeczeństwa w teorii prezentuje się zdroworozsądkowo. W praktyce ma swoje blaski i cienie. Jeśli człowiek miałby
funkcjonować na rynku w najefektywniejszy sposób, istnieje ryzyko,
że stałby się maszyną pozbawioną uczuć moralnych i odznaczałby
się egocentryzmem. Rynek, który zawłaszcza coraz więcej obszarów
naszego życia, powoduje, iż narasta presja, aby działać w sposób
na tyle skuteczny, by osiągać dane cele nie zważając na inne ludzkie
cechy. Tłumiąc je pełnimy funkcje maszyn mających odpowiadać wymogom wywołanym przez mechanizmy rynkowe194 . Każdy człowiek,
który ma zagwarantowaną wolność w kwestii działania i przejawiania
inicjatyw, odpowiada sam za własne czyny i za swój stan materialny.
Wszelkie sukcesy i porażki w ujęciu gospodarki rynkowej są skutkiem
albo rzetelnej pracy, albo zaniedbania. Jeśli danej osobie nie powiodłoby się w systemie rynkowym, winę ponosiłaby ona sama. Zarzuty
kierowane są nie wobec procesów rynkowych, wywołujących zjawiska
takie jak wykluczenie klasowe, lecz wobec jednostki, której zarzuca
się brak odpowiedniej determinacji do podjęcia właściwych czynów,
między innymi inwestowania w samą siebie195.
Rawls prezentuje koncepcję sprawiedliwości mającą prospołeczny
charakter. Kwestie takie jak majętność czy stan materialny pokazują,
że członkowie społeczeństwa mogą się od siebie różnić. Jednakże,
niezależnie od wyznawanych koncepcji i doktryn, mają dwie wspólne
cechy charakterystyczne w życiu obywatelskim. Po pierwsze, członko193 H.H. Hoppe, Ekonomia i etyka własności prywatnej…, s. 71–72.
194 C. Crouch, Psucie wiedzy. Ukryte skutki finansowego zawłaszczania życia publicznego,
przeł. E. Bińczyk, J. Gużyński, K. Tarkowski, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Toruń 2017, s. 21.
195 D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, przeł. J. Listwan, Wyd. Instytut Wydawniczy
Książka i Prasa, Warszawa 2008, s. 92.
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wie dowolnej grupy społecznej akceptują samych siebie jako wolnych
i równych. Po drugie, każdy członek faworyzuje wybraną przez siebie
koncepcję dobra w postaci doktryny religijnej czy idei politycznej,
lecz każda z nich do poparcia wymaga pierwotnych dóbr, których
obywatele potrzebują celem uzyskania statusu wolnych i równych196.
Do podstawowych dóbr pierwotnych zalicza się przede wszystkim
wolność poruszania się, wolny wybór zatrudnienia na tle różnych możliwości, a wraz z tym prerogatywy urzędów i odpowiedzialne stanowiska w instytucjach odpowiadających za politykę i gospodarkę. Dwie
ostatnie rzeczy są gwarantem zapewnienia ogółowi ludzkości szeregu
możliwości związanych z egzystencją. Dochodzą do tego dochód,
bogactwo i szacunek do samego siebie jako postawa obywatelska.
Idea dóbr pierwotnych ma za zadanie ustalenie podstaw stosunków
interpersonalnych poprzez weryfikację widocznych i obiektywnych
cech każdego z obywateli, zachowując postawę pluralizmu197. Mimo
że zdolności ludzi są różne, nie oznacza to, że nie są one podstawowymi elementami funkcjonowania każdego z nich. Każdy z nas posiada
zdolności fizyczne, intelektualne i moralne, które umożliwiają czynny
udział w życiu społecznym przez całe życie. Ich poziomy u każdego
mogą być zróżnicowane, jednak nie upoważnia to nikogo do twierdzenia, że ludzi nie łączą żadne cechy, dzięki którym mogą wspólnie
funkcjonować w otaczającym nas świecie198.
Pomysł, aby traktować obywateli jako odpowiedzialnych za realizację własnych celów, może być dobry tylko pod warunkiem przyjęcia
pewnych założeń. Mogą oni mieć własne preferencje, które mają moralne prawo regulować, jednak jest to niewystarczające. Potrzebne są
również kryteria porównań opartych na stosunkach interpersonalnych,
196 J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, przeł. S. Szymański, M. Panufnik, A. Romaniuk, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 1998, s. 253.
197 Ibidem, s. 254.
198 Ibidem, s. 256–257.
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dzięki którym uda się zachować sprawiedliwą koncepcję zaspokajania
potrzeb pierwotnych. Te potrzeby związane są z interesami wyższego
rzędu, których spełnienie gwarantuje swobodną i normalną kooperację
obywateli w społeczeństwie199. Istnieje model społeczny, który ma taką
zaletę, że reguły sprawiedliwości są w stanie być zaakceptowane przez
każdego człowieka. Jeśli mają charakter ogólny i formalny oraz jeśli
są wypracowane przez jednostki znajdujące się w sytuacji pierwotnej, mogą się urzeczywistnić. Priorytetem jest wyodrębnienie zasad
postępowania, w ramach których powstają oparte o nie instytucje200.
Libertarianie mają odmienne koncepcje sprawiedliwości od Rawlsa.
Nozick polemizuje z jego stanowiskiem analizując kwestię interesów
grupy społecznej. Ustalanie reguł, według których funkcjonuje dana
wspólnota, charakteryzuje się zarówno wspólnotą interesów, jak i konfliktem. Z jednej strony kooperacja umożliwia każdemu z członków
grupy polepszenie własnej egzystencji, z drugiej – żaden z nich nie
jest obojętny wobec tego, jak są dzielone uzyskane dobra. Ze względu
na osiągnięcie danych celów każdy przekłada swój udział nad innymi,
gdy kieruje się własnym interesem. Należałoby wprowadzić możliwość
wyboru układów społecznych, spośród których każdy człowiek dobrowolnie wybrałby najlepszą dla siebie umowę w kwestii rozdziału
dóbr201. Nozick sugeruje, że brak społecznej kooperacji daje większe
szanse na właściwe osiąganie korzyści przez ludzi, gdyż w takim
przypadku nie byłoby ani wysuwanych roszczeń, ani nie miałyby one
żadnych podstaw. Brak współpracy społecznej jest dla człowieka bardziej korzystny, gdyż osiągając cele poprzez własną pracę i wysiłki
będzie miał on większą jasność odnośnie do należności i uprawnień
do danych rzeczy. Natomiast w przypadku społecznej współpracy
199 Ibidem, s. 260–261.
200 W. Bulira, Charlesa Taylora krytyka atomizmu, [w:] Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje…, s. 212.
201 R. Nozick, op. cit., s. 218.
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zawsze będzie istniała niejasność202. Nozick zarzuca Rawlsowi jeszcze
jedną istotną kwestię, jaką jest odbieranie ludziom ich naturalnej wolności. Twierdzi, że ludzie mają prawo do swoich aktywów i udziałów,
na które rzeczywiście zasługują. Jeśli uczciwie coś wytworzyli bądź
osiągnęli poprzez pracę, posiadanie tych rzeczy nie jest naruszaniem
praw innych203.
Rawls zwraca uwagę na zjawisko polegające na tym, że w ludziach
istnieją skłonności do wychwalania pewnych zasad, które odzwierciedlają ich osobiste dobro. Jeśli potwierdzone jest dobro każdego
z ogółu społeczeństwa, system, który mu sprzyja, znajduje poparcie
wśród członków tego społeczeństwa204 .
Hayek podchodzi sceptycznie do teorii zakładającej, że mamy pełną wiedzę o tym, co kieruje ludźmi w ich działaniach. Społeczeństwo
kształtujące rzeczywistość na podstawie wyobrażonych zasad, które
miałyby być zawsze słuszne, nie byłoby wolne. Człowiek nie byłby
bowiem w takim stanie oceniany za własne sukcesy, lecz za wypełnianie obowiązków wobec innych. Musiałby się kierować opiniami
innych ludzi, by wiedzieć, co powinien robić. Prawidłowy stan polega
zdaniem Hayeka na tym, że w relacjach społecznych czyny człowieka
są oceniane na podstawie jakości jego usług. I odwrotnie: wartość
innych ludzi określana jest przez jednostkę na podstawie pożytku jaki
wynika z ich działań205.
Według Rawlsa istnieje możliwość konsensusu społecznego, który
polega na tym, że ludzie postawieni w identycznej sytuacji są w stanie
zaproponować te same reguły mające określić podział dóbr. Argumentuje, że w przypadku zachowania roli bezstronnego obserwatora
po długich rozważaniach doszliby do tego samego wniosku. Hayek
202
203
204
205

bidem, s. 220–221.
Ibidem, s. 263–264.
J. Rawls, op. cit., s. 265.
F.A. von Hayek, Konstytucja wolności…, s. 106–107.
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nie zgadza się z tym, twierdząc, że realizowanie projektów odnośnie
do sytuacji materialnej ludzi jest niemożliwe. Trudno jest ustalić wspólną hierarchię wartości, jakimi ludzie mieliby się kierować, w związku
z czym nie jesteśmy w stanie podjąć świadomych decyzji odnośnie
do ich statusu206.

206 W. Sadurski, op. cit., s. 242–243.

ZABEZPIECZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Hayek dostrzega sytuacje, w których zabezpieczenia społeczne są
czymś w obecnej rzeczywistości nieuniknionym. Nie ograniczają się
tylko do najbiedniejszych lub tych, którzy nie radzą sobie w codziennym życiu. Oznacza to, że pomoc jest udzielana na poziomie znacznie
wyższym niż konieczność spełnienia elementarnych potrzeb207.
Zdaniem prekursora libertarianizmu jest to furtka do unikania odpowiedzialności za zabezpieczanie swej przyszłości wynikająca ze znalezienia podmiotu chcącego nas wyręczyć. Filozof uważa, że ci, którzy
są zdolni, aby samodzielnie radzić sobie z problemami w sytuacjach
kryzysowych, powinni sami sobie zagwarantować zabezpieczenie208.
Zaniedbywanie własnego zabezpieczania przed różnymi życiowymi
sytuacjami jest obciążeniem dla innych członków społeczeństwa. Jeśli
ktoś nie czuje się zobowiązany do gromadzenia środków i podejmo207 F.A. von Hayek, Konstytucja wolności…, s. 281.
208 Ibidem.
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wania odpowiednich decyzji odnośnie do bezpiecznej egzystencji,
jego zabezpieczenie staje się zależne od innych ludzi, którzy będą
obciążeni dodatkowymi obowiązkami209.
Filozof porównuje działalność prywatnych firm oraz instytucji państwowych zajmujących się ubezpieczeniami. Przymusowe zabezpieczenia są uzasadniane skutecznością na gruncie ekonomicznym, polegającą na wyposażeniu w odpowiednie zasoby wszystkich potrzebujących
ludzi210. Prywatne instytucje zaś charakteryzują się tym, że świadczą
usługi adekwatne do wymagań klientów. W oparciu o umowę firma
oferuje środki na podstawie potrzeby wynikającej z życiowych okoliczności. Świadczenie to jest uzasadnione obiektywnym stwierdzeniem
faktów, jakie zaistniały, a także opiera się możliwych do przewidzenia
skutkach danych zdarzeń. Państwowy, monopolistyczny system opiera
się na rozdawnictwie pieniędzy w oparciu o potrzeby członków tego
systemu. Są one ważniejsze niż zawarte umowy. Taki mechanizm implikuje uprawnienia do dyktowania członkom systemu, co mają robić,
aby zachowywać normy społeczne.
W imię słuszności tych norm państwo pozwala sobie na redystrybucję dochodów w celu zachowania porządku społecznego uznanego
z jakiegoś powodu za słuszny. Prywatne instytucje mają taką zaletę, że
zgodnie z zawartą z klientem umową nie mogą dokonywać podziału dóbr pomiędzy wszystkich klientów na podstawie zawłaszczania
odłożonych przez niego środków211.
Zaletą prywatnych instytucji zajmujących się oszczędnościami jest
nie tylko ich przechowywanie, ale także możliwość ich inwestycji.
Na podstawie umowy, gdy świadczeniodawca ze świadczeniobiorcą
decydują się na obie metody zapewnienia na przykład emerytury, istnieje szansa na otrzymanie włożonego wkładu powiększonego dzięki
209 Ibidem, s. 282.
210 Ibidem, s. 284.
211 Ibidem.
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inwestowaniu212. Środki są pomnażane poprzez lokowanie ich w różne
przedsięwzięcia. Istnieje jednak ryzyko, że kapitał zamrożony w tym
procesie może doprowadzić do sytuacji, w której wysokość należnych
wypłat będzie przewyższała wysokość dostępnych środków. W związku z tym możliwe jest bankructwo prywatnych instytucji zajmujących
się polityką oszczędnościową213.
Niewątpliwą zaletą usług świadczonych przez państwo jest dostępność środków dla wszystkich obywateli w postaci wypłacanych świadczeń. Nie wyklucza to możności wypłacania specjalnych emerytur
charakteryzujących się dodatkami będącymi uzupełnieniem świadczeń
wypłacanych ogólnie. Przypomina to instytucje prywatne, ale różnica
polega na tym, że państwo jest gwarantem zapewniania takiego stanu
rzeczy mimo powołania odrębnego podmiotu. Za wzór stawiano sobie
niektórych pracowników, jak na przykład kadrę administracyjną czy
wojskową. Kwestia problematyczna polega na tym, czy decydując się
na wypłacanie środków w oparciu o wysokość świadczeń państwo jest
w stanie utrzymać taki system w zgodzie z potrzebami oraz wysokością
dochodów obywateli. Niemniej decydując się na wypłacanie środków
w oparciu o wysokość wkładu państwo musi uwzględniać różne przypadki ubezpieczonych i ponoszonych przez nich kosztów214 .
Ubezpieczenia prywatne w kwestii emerytalnej występują w dwóch
formach. Jedna jest oparta na indywidualnym odkładaniu środków, druga na związkowym, gdzie grupy zawodowe budują własny system215.
Historia pokazuje, że prywatne instytucje były skonstruowane w takiej
formie, że osłabiały ruchy robotnicze. Rozbijały solidarność między
pracownikami poprzez faworyzowanie najwierniejszych i najbardziej
212
213
214
215

M. Hill, op. cit., s. 96.
Ibidem, s. 97.
Ibidem.
G. Espring-Andersen, Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, przeł. K. Frieske,
Wyd. Difin, Warszawa 2010, s. 112.
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efektywnych zawodowo. Nacisk na maksymalizację wydajności skutkował osłabianiem pozycji osób starszych bądź mniej zdolnych. Sytuacja
ta wymusiła zbudowanie powszechnego systemu emerytalnego216.
W XIX wieku narastało niezadowolenie związane z eliminowaniem
ludzi z pracy. To spowodowało wyłanianie się i ewolucję systemów,
zarówno prywatnych jak i państwowych, mających na celu poprawę
jakości życia217. Kolejną kwestią odnośnie do inwestycji emerytalnych
oszczędności jest ich opłacalność. O ile pomysł inwestowania ma szansę pozytywnie wpłynąć na gospodarkę kraju, o tyle nie opłaca się on
w przypadku krajów słabo rozwiniętych, dlatego że nie gwarantują
one zabezpieczenia świadczeń na przyszłość. W gospodarce, która
nieustannie ulega procesowi globalizacji, trudno kontrolować przepływ środków finansowych oraz zachować je w wybranym kraju218.
Ponadto prywatne systemy emerytalne, choć są mniej skomplikowane
niż państwowe, za które odpowiada rząd, prowadzą do pogłębienia
społecznych nierówności. Jedne grupy społeczne dzięki wyższym
zarobkom będą miały możliwość wczesnego przejścia na emeryturę,
a wszystkie pozostałe będą musiały pracować dłużej, aby uniknąć
głodowych stawek emerytalnych. Osoby, które uczestniczą w rynku,
ale nie mają na nim uprzywilejowanej pozycji, będą miały trudny
wybór: albo emerytura na niezadowalającym poziomie, albo dłuższe
oczekiwanie na egzystencję w lepszych warunkach219.
Horkheimer jest daleki od określania danych systemów mianem racjonalnych lub nieracjonalnych. Zwraca uwagę na zjawisko konformizmu,
które może występować od najmłodszych lat. Wpajane są nam pewne
idee i wymusza się na nas ich respektowanie. Wzorce i praktyki, które
kształtują się w jakikolwiek sposób, nawet spontaniczny, są w później216
217
218
219

Ibidem, s. 125–127.
Ibidem.
M. Hill, op. cit., s. 100.
Ibidem, s. 292.
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szym czasie traktowane jako tradycja. Członkowie danej wspólnoty
darzą ją następnie szacunkiem i uznaniem. Jednakże uprawomocnienie
jakiegokolwiek preferowanego modelu społeczno-ekonomicznego jest
ujmą dla niego samego. Wychodzi wtedy na jaw fakt, że preferowane
rozwiązania nie są wynikiem obiektywnych analiz220. Fakt, iż dana
tradycja kiedyś była uznawana za obiektywne kryteria nie oznacza, że
w późniejszym czasie musi być respektowana przez dalsze pokolenia.
W związku z tym nie powinniśmy faworyzować żadnego konkretnego
systemu zabezpieczeń. Żadne z rozwiązań preferowanych zarówno
przez władzę centralną, jak i przez wolnorynkowych myślicieli, nie
powinno być narzucane innym i przyjmowane odgórnie jako prawda
objawiona.

220 M. Horkheimer, op. cit., s. 61.

WSPÓŁCZESNA STABILIZACJA GOSPODARCZA

Obecnie mamy do czynienia nie tylko z modelami gospodarki kapitalistycznej i centralnie planowanej. Istnieje także model gospodarki
mieszanej (tzw. trzecia droga), zawierający cechy obu powyższych.
Mechanizmy rynkowe są w nim łączone z zabezpieczeniami socjalnymi. Państwo ingeruje w rynek pracy w celu utrzymania pełnego
zatrudnienia. Instytucje takie jak oświata czy kultura nie są uzależnione
głównie od czynników ekonomicznych. Są one zmodyfikowane tak,
aby jednostka miała prawo do korzystania z określonych dóbr221.
Współcześnie stabilizacja na gruncie finansowym odbywa się poprzez dwa społeczno-ekonomiczne aspekty. Pierwszym jest wydatkowanie przez państwo środków pozyskanych od podmiotów prywatnych
poprzez ich opodatkowanie. Drugi polega na odbieraniu części środków jednej osobie na rzecz drugiej, aby mogła je wykorzystać we221 J. Woś, Rynek i państwo w modelach współczesnej gospodarki rynkowej, „Ruch prawniczy,
ekonomiczny i socjologiczny” 2001, z. 4, s. 188.
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dle własnego uznania. Oba aspekty charakteryzują się uderzającym
podobieństwem, gdyż, jak zauważa Rothbard, państwowi urzędnicy
decydują, na co te pieniądze przeznaczyć, ustalając wcześniej, jakie
cele są najważniejsze. Pieniądze odbierane produktywnym podmiotom
przekazywane są podmiotom nieproduktywnym, czyli urzędnikom. To
oni bowiem decydują, jakie inicjatywy mają być z zabranych środków
finansowane, ale również mogą te środki konsumować, tzn. dysponować nimi w imię osobistych potrzeb222.
Libertarianie opowiadają się za modelem kapitalistycznym, uznając,
że jest on jedyną słuszną drogą do postępu ekonomicznego i gospodarczego. Najmocniejszym ich argumentem będzie pogląd, że rozpoznanie wszystkich potrzeb całego społeczeństwa jest niemożliwe. Nikt
nie jest w stanie zbadać potrzeb ludzkości zamieszkującej wszystkie
obszary świata223. Każdy może precyzyjnie zbadać wybrany kawałek obszaru zamieszkanego przez społeczność. Jednak duża wiedza
i znajomość potrzeb ludzi z tego obszaru nie upoważniają nikogo do
wysuwania tez, że ten zakres wiedzy jest wystarczający, aby twierdzić,
że tak samo funkcjonują inne obszary224 . Libertarianie uważają, że
wszelkie programy rządowe, oparte przykładowo na sprawiedliwości
społecznej, zawsze będą nieefektywne i skończą się klęską. Zwłaszcza
jeśli rząd nie będzie w stanie wycofać się z nie spełniającego oczekiwań planu gospodarczego, a zamiast tego będzie w niego brnął, tym
samym dokładając kolejne regulacje i związane z nimi ograniczenia.
Swoboda gospodarcza staje się coraz mniejsza225.
Wadą wszelkich projektów regulujących mechanizmy rynkowe jest
ograniczanie zaspokojenia rzeczywistych, indywidualnych potrzeb.
Planiści często powołują się na wolność i demokrację, choć w prak222
223
224
225

M.N. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku.., s. 344–345.
F.A. von Hayek, Droga do zniewolenia…, s. 65.
Ibidem.
L. von Mises, Planowany chaos, przeł. L. Kołek, Wyd. PAFERE, Warszawa 2012, s. 23–24.
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tyce oznacza to coś innego. Konsumenci są zmuszani, aby płacić za
dany produkt cenę narzuconą przez państwo. Rządy posługujące się
zwrotami z końcówką „-my”, na przykład „zrobimy”, „podniesiemy”,
„obniżymy”, w ujęciu libertariańskim przypominają policję chcącą
kontrolować aspekty życia społecznego226. O cenach na rynku powinni decydować konsumenci, którzy nabywając towar ustalają na
podstawie jego jakości wypłatę producenta. Ci, którzy swoimi działaniami nie zaspokajaliby potrzeb konsumentów, powinni ponosić straty.
Mechanizm ten jest z punktu widzenia libertariańskiego właściwy.
Warunkiem jest jednak brak jakichkolwiek specjalnych przywilejów
lub ograniczeń dla grup zawodowych227.
System polegający na tym, że o efektywności danych zjawisk i rzeczy decydują konsumenci, jest o wiele mniej skomplikowany od systemu,
w którym ocen dokonują państwowi urzędnicy. Trudno jest bowiem
stworzyć obiektywny system pozwalający sprawiedliwie wynagradzać
ludzką pracę. Skutkiem państwowego nadzoru nad nagradzaniem
usług i produkcji jest oddzielenie dwóch kwestii. Są nimi wysokość płacy oraz jakość pracy. Często nagradzanie danej grupy pracowniczej
określonym systemem kwot nie idzie w parze z jakością ich pracy oraz
wysiłkiem jaki w nią wkładają228.
Libertarianie patrzą na kształt gospodarki dość zerojedynkowo.
W ich ujęciu nie ma czegoś takiego jak gospodarka mieszana. Jest
albo kapitalistyczna, oparta na mechanizmach rynkowych, albo socjalistyczna, gdzie wszelka działalność jest kontrolowana przez rząd229.
Tym niemniej jeśli mamy do czynienia z zakładami przemysłowymi
nadzorowanymi przez rządzących, nie oznacza to automatycznie, że
226 Ibidem, s. 29.
227 Ibidem, s. 26–28.
228 A. Fiedosiejew, Zapadnia. Człowiek i socjalizm, przeł. J. Kubań, Wyd. PAFERE, Warszawa 2016,
s. 35–36.
229 L. von Mises, Ludzkie działanie…, s. 223–225.
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mamy do czynienia z gospodarką socjalistyczną. Są one publiczne, ale
podlegają mechanizmom rynkowym i tak samo jak podmioty prywatne
zależą od decyzji i wyborów dokonywanych przez konsumentów. Z tą
różnicą, że władza inwestuje w firmę nie tylko poprzez własne środki,
ale poprzez podatki ściągane od obywateli230.
W kwestii prakseologicznej trudno nazwać socjalizmem cokolwiek,
co jest związane z funkcjonowaniem rynku. Jeśli przekształcamy jakiś
podmiot prywatny w podmiot publiczny, nie jest to zjawisko wystarczające do wydania sądu o powstaniu socjalizmu. Jest to co najwyżej
krok w stronę socjalizmu, ale nie oznacza to bynajmniej stworzenia
gospodarki centralnie planowanej. Nawet jeśli jakaś firma jest w rękach
rządu, dopóty opiera się ona na kupnie i sprzedaży na danym rynku,
dopóki mamy do czynienia z gospodarką kapitalistyczną231. Rozróżnienie dóbr i usług na publiczne i prywatne również nie jest według
libertarian prawidłowe. Gdy za przykład weźmiemy ogrody albo ulepszenia danej posesji, można zauważyć, że zostały one wytworzone
przez podmioty prywatne. Wszelkie atrakcyjne obiekty, jakie można
napotkać w przestrzeni, znajdują swoje źródło u firm, które zajmują
się architekturą. W związku z tym obiekty lub rzeczy mające charakter publiczny są wytwarzane prywatnie. Ponadto zarówno kiedyś,
jak i w dziś, wszelkie dobra, które obecnie nazywa się publicznymi,
pochodzą z rąk prywatnych przedsiębiorców. Należałoby więc odrzucić stanowisko, że prywatne podmioty nie są w stanie na przykład
dostarczyć dóbr kulturowych czy estetycznych232.
Horkheimer zwraca uwagę, że czynniki społeczne i ekonomiczne,
które stają się powszechne, wymuszają na człowieku przyjęcie wzorca, który pomaga dostosować się do danych okoliczności. W celu
przetrwania musi opanować nowy sposób funkcjonowania w rzeczy230 Ibidem.
231 Ibidem.
232 H.H. Hoppe, Ekonomia i etyka własności prywatnej…, s. 17.
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wistości. Za sprawą zwiększonej produkcji poszerzyły się możliwości
wyboru dóbr i usług dla człowieka. Jednakże nie należy utożsamiać
mnogości produktów i swobodnego do nich dostępu z wolnością. To,
że wolność człowieka się zwiększyła, nie oznacza jeszcze, że ma
on rzeczywiste poczucie wolności. Mnogość możliwości jest ściśle
związana ze wzrostem produkcji, a co za tym idzie, z koniecznością
wkładania większego wysiłku i zapału. Na przykład robotnik musi
szybko podjąć odpowiednią decyzję, jaką dźwignię w danym momencie powinien uruchomić. Trudno więc o swobodę w pracy, jeśli wysokie
wymagania społeczne generują konieczność większej efektywności
i skuteczności233.
Słusznym kierunkiem gospodarczym wedle idei libertariańskiej jest
model gospodarki kapitalistycznej. Z jej punktu widzenia niedorzecznością jest traktować kapitalizm jako przeżytek lub zjawisko, które powinno odejść w zapomnienie. Libertarianie nie przyjmują do wiadomości
tezy, wedle której coś, co funkcjonowało kiedyś i przynosiło korzyści,
miałoby być teraz niepraktyczne, nieskuteczne, nieprzynoszące dobrych rezultatów w czasie teraźniejszym i przyszłym234 . Zauważają
przerażające dla nich przypisywanie kapitalizmowi pejoratywnych
cech. Kapitalizm wielu kojarzy się dziś ze wszystkim co haniebne i złe,
a to co dobre i szlachetne kojarzone jest z socjalizmem. Pierwszej
doktrynie ekonomicznej zarzuca się obecnie, że sprzyja wyzyskowi
większości społeczeństwa na korzyść niewielkiej grupy społecznej. Kojarzy się ona z milionerami i osobami zamożnymi235. Prawdą jest, że po
osiągnięciu gigantycznych zysków mogą się oni domagać specjalnych
przywilejów, które będą ograniczały rozwój innych podmiotów, mogących ograniczyć ich dominację na rynku. Chęć utrzymania trwałych
monopoli na rynku związana jest z protekcjonizmem oraz utrudnianiem
233 M. Horkheimer, op. cit., s. 112–113.
234 L. von Mises, Ludzkie działanie…, s. 230.
235 Ibidem, s. 232.
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konkurencji. Oznacza to wspieranie wybranych podmiotów w celu ich
dominacji. Nie jest to klasyczna idea kapitalizmu, o jaką libertarianie
zabiegają, gdyż system polegający na ograniczeniach związanych
z konkurowaniem oznacza ingerencję w gospodarkę. Świadczy to
o tym, że osoby zamożne, które osiągnęły potężną pozycję na rynku,
odeszły od idei liberalizmu i wolnorynkowej gospodarki. Taka sytuacja
nie uprawnia nas do twierdzenia, że kapitalizm zmienił swoje znaczenie
i polega na ochronie przywilejów osób wybranych236.
Kapitalistyczna wizja świata, mająca być „tą jedyną słuszną”, napotyka jednak na kilka problemów. Na przykład jednostki bądź podmioty
gospodarcze mogą starać się unikać płacenia określonych należności.
Gdy firma generuje koszty, jej właściciele posługują się dostępnymi im
narzędziami, aby uniknąć kar za wytwarzanie szkodliwych zjawisk
kosztem innych ważnych elementów życia społecznego. Gdy weźmiemy pod uwagę kwestię zanieczyszczeń otoczenia, firma wyrzucająca
szkodliwe substancje do środowiska i nie ponosząca w związku z tym
żadnych kosztów, prowadzi do destrukcji ekosystemu. Może to pogorszyć stan zdrowotny siły roboczej mającej napędzać gospodarkę
swoją pracą. Odpowiedzialność za szkodliwe warunki ekologiczne
przenoszona jest przez właścicieli firm na inne podmioty w celu uniknięcia utraty zysków237.
Kolejnym argumentem przeciwko idealizacji kapitalizmu jest kwestia
umiejętności i doświadczenia, odnosząca się do pozyskiwania informacji oraz wiedzy. Ci, którzy mają większą siłę przebicia na rynku, w łatwy sposób mogą zdobyć informacje, które pozwolą im wyeliminować
konkurencyjne podmioty. Spryt jest wykorzystywany do zawierania
umów, które niekoniecznie są w pełni zrozumiałe przez wszystkie strony.
Utopijna wiara w to, że uczestnicy rynku mogą być dobrze poinformo236 Ibidem, s. 232–233.
237 D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy…, s. 95.
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wani o zasadach, na jakie się godzą, jest oderwana od rzeczywistości.
Grupy społeczne o większym doświadczeniu na rynku ustanawiają dla
siebie i dla swoich partnerów reguły współpracy, które w praktyce nie
oznaczają równości, tylko dominację jednych nad drugimi238. Idealizacja kapitalistycznej gospodarki jest zgubna także z innych, bardzo
ważnych powodów. Mianowicie: niepewności odnośnie do świadczeń
socjalnych, zatrudnienia czy godnych zarobków.
Całkowity brak nadzoru państwa nie gwarantuje zabezpieczeń
pracowników odnośnie do tych aspektów zawodowych. Przykładem
są kraje takie jak: Chiny, Indonezja, Meksyk czy Bangladesz, które
utrzymywały dużą stopę wyzysku i dopuszczano w nich ignorowanie
praw pracowniczych. Te powtarzające się zjawiska musiały doprowadzić do szerszej współpracy podmiotów prywatnych z państwowymi.
Margaret Thatcher zaproponowała politykę opartą na współpracy
instytucji w celu wyznaczania kierunku gospodarczego. Tworzono
ramy prawne i ustawy, w ramach których zarówno przedstawiciele
biznesowi, jak i grupy robotnicze miały realny udział w rządzeniu,
dzięki któremu konsultacje były łatwiejsze. Nastąpiła ewolucja państwa, w którym jednostki same odpowiadają za siebie, do państwa,
które sprzyja życiu obywatelskiemu239.
Wątpliwości co do niezawodności kapitalistycznej gospodarki budzi
również idea konkurencyjności wszystkich podmiotów. Na przykład:
w jakim celu potrzebna jest nieustająca konkurencja wielu systemów
kanalizacyjnych, gazociągów, energii elektrycznej czy linii kolejowych?
Taka sytuacja mogłaby oznaczać chaos i bałagan, którego rozwiązanie może wymagać interwencji państwa. Dużo łatwiej będzie poruszać

238 Ibidem, s. 96.
239 Ibidem, s. 107–108.
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się pociągami po tych samych szlakach torowych, co utrudni powstanie
zjawiska dezinformacji po stronie konsumentów240.
Kolejną rzeczą, która skłania do głębszych przemyśleń, jest idea
prywatyzacji. Czy absolutnie wszystko powinno być poddane mechanizmom rynkowym? Czy podporządkowana powinna być im również
wiedza? Zdaniem Colina Croucha jeśli weźmiemy sobie za przykład
alfabet albo pierwiastki chemiczne, możemy dojść do wniosku, że
wspólne wytyczne w tych dziedzinach dają nam pewną orientację. Są
to osiągnięcia naukowców będące podstawami nauk przyrodniczych
bądź językowych. Jeżeli zostałyby one poddane prywatyzacji mającej
być jedynym słusznym środkiem ochrony dóbr, oznaczałoby to zanik
odpowiedzialności za naukę. Niektóre rzeczy, będące dla wszystkich
wspólne, są odzwierciedleniem porządku. Gdyby miały one w pełni
zależeć od rynku, nikt nie troszczyłby się o najważniejsze podstawy241.
Kolejnym problemem z prywatyzacją wiedzy jest kwestia przypisywania zasług za produkt bądź osiągnięcie. Korporacje, kierując się
maksymalizacją zysku, promują rzecz autorstwa jednostki bądź grupy,
często próbując sobie przypisać największe zasługi. Gdy mamy do
czynienia z innowacją mającą wejść na rynek i pozyskiwać klientów
bądź odbiorców, firmy zajmujące się promocją lub sprzedażą dzieła
nie mają automatycznie przypisanych większych zasług niż jego autorzy. Mimo to bardzo łatwo może dojść do oszustwa, gdzie wykonawcy otrzymują mniejsze zyski niż powinni bądź też nie otrzymają ich
wcale. Co gorsza, przypisywanie sobie cudzych zasług prowadzi do
upowszechnienia fałszywej wiedzy, która jest później powielana242.
Wiedza sama w sobie jest rzeczą, która z upływem czasu rozchodzi się
po świecie. Obecnie posiadamy o wiele większy zasób informacji, niż
240 J. Miklaszewska, Idea sprawiedliwości a problem pomocy w koncepcjach Amartyi Sena i Muhhamada Yunusa, „Prakseologia” 2012, nr 153, s. 94.
241 C. Crouch, op. cit., s. 77.
242 Ibidem, s. 78.
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nasi przodkowie. Wszyscy jesteśmy uzależnieni od wiedzy, gdyż to od
niej zależy nasze życie i jego standard, którym obecnie się cieszymy.
Jeśli przeszłaby ona całkowicie w ręce korporacji, skutkowałoby to
jej kontrolą oraz ustalaniem warunków dostępu do niej. Wówczas los
ludzkości w znacznej mierze zależałby od interesów, jakimi kierują się
w danym momencie firmy243.
Warto jednak zwrócić uwagę, że takie ujęcie wiedzy jest sprowadzeniem jej do jednej formy, mianowicie do przedmiotu materialnego.
Ponadto nie wiadomo tak naprawdę, jak korporacje miałyby kontrolować wiedzę. Przykładowo używamy ram do obrazów, foremek do
ciast. Gdyby te formy użytkowania ograniczono do jakiejś grupy ludzi,
wiele inicjatyw tak naprawdę by się nie rozwinęło. Nie mielibyśmy
informacji z racji faktycznego braku dostępu do nich.

243 Ibidem, s. 85–86.

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY RYNKU PRACY

Jednym z dominujących problemów w kwestii zawodowej jest bezrobocie. Libertarianie uważają, że w ujęciu gospodarki rynkowej każdy
człowiek chcący podjąć się zatrudnienia zrobi to i bez problemu znajdzie odpowiadającą mu ofertę. Jeśli nie może znaleźć pracy takiej,
jaka by go satysfakcjonowała pod względem płacowym i zajęciowym,
powinien obniżyć swoje wymagania i rozejrzeć się za czymś innym.
W przeciwnym wypadku zostanie bezrobotnym244 . Duże bezrobocie
dotyczy głównie społeczeństw charakteryzujących się niską kulturą:
takich, które podejmują się doraźnych robót, aby móc dzięki temu
swobodnie funkcjonować na bezrobociu. Nie podejmują się pracy
na stałe. Inaczej jest w cywilizowanych społeczeństwach, gdzie bezrobocie budzi pejoratywne skojarzenia. W takich społecznościach
ludzie zdają sobie sprawę, że bezczynność będąca efektem niepodejmowania się pracy stanie się zjawiskiem mało znaczącym wobec
244 L. von Mises, Ludzkie działanie…, s. 507–508.
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zmieniającego się rynku za sprawą możności znalezienia odpowiedniej
pracy. Człowiek ma pełne przekonanie, że znajdzie dobrą pracę bez
konieczności na przykład zmiany miejsca zamieszkania albo działania
wbrew wartościom i przekonaniom. Jednostki chcą uniknąć wszelkich
niedogodności, dlatego oczekując pracy zgodnej z ich sposobem
funkcjonowania przyczyniają się do bezrobocia, które paradoksalnie
nie musi wpływać negatywnie na wzrost gospodarczy z racji wielu
możliwości i osiągniętego w danym regionie rozwoju245.
Mechanizmy państwowe wpływające na kształt rynku pracy wynikają z czterech celów. Pierwszy dotyczy przeciwdziałania bezrobociu, drugi wpływania na poziom zatrudnienia, trzeci na efektywność
i szanse dla siły roboczej, a czwarty oparty na regulacji, zatrudnienia
i warunków w pracy. Pierwsze dwa działania wpływają na popyt
i podaż pracy, a dwa ostatnie na rekrutację oraz kształt umów o pracę
zawieranych między pracodawcami a pracownikami246. Jeśli chodzi
o postawę behawioralną, zarzuca się ludziom, że celowo unikają
pracy z powodu hojnej pomocy ze strony państwa. Jedynym słusznym
podejściem miałoby być zniechęcanie ich do korzystania ze świadczeń
i programów pomocowych. Pracodawcy niechętnie patrzą na życiorysy osób, w których informacje świadczą o częstym unikaniu pracy.
Z drugiej strony ciągłe odrzucanie ofert pracy ma dwie znaczące
wady. Pierwszą jest demotywacja, drugą jest zbyt długie czekanie na
zatrudnienie, co przekłada się na brak podnoszenia kwalifikacji oraz
przyzwyczajanie się do bezrobocia247. Skuteczną formą zwalczania
bezrobocia jest tworzenie jak największej liczby miejsc pracy. Wszelkie
formy działalności gospodarczej powinny być dziełem sektora prywatnego i opierać się na konkurencyjności.
245 Ibidem.
246 M. Hill, op. cit., s. 114.
247 Ibidem, s. 120.
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Kolejną ważną cechą jest zorientowanie na cały świat w celu wykorzystania potencjału gospodarczego. Zjawisko to polega na eksporcie248. Mechanizmy państwowe, które pozwalają na rozdawanie
bezrobotnym rozmaitych zasiłków, z perspektywy gospodarki wolnorynkowej zniechęcają do podjęcia pracy, przez co podtrzymują stan
bezrobocia. Co więcej, programy rządowe są niedostosowane do
wymagań, jakie stawiają pracodawcy, a instytucje nie potrafią im sprostać. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że ludzie wchodzą na rynek
z różnymi kwalifikacjami, predyspozycjami zawodowymi i kulturowymi
nawykami. Żyją w różnych społecznościach i rodzinach, co wpływa
na ich mobilność. Ponadto rozmaite procesy rynkowe nie muszą być
zależne od decyzji i działań jednostek 249.
Rodzajów bezrobocia jest kilka. Jednym z nich jest bezrobocie frykcyjne, oznaczające poszukiwanie lub zmianę przez ludzi zatrudnienia
oraz poszukiwanie nowych pracowników przez pracodawców. Jest to
bezrobocie o charakterze tymczasowym250. Kolejnym jest bezrobocie
cykliczne charakteryzujące się zbyt niską siłą nabywczą i popytem,
aby spowodować wzrost produkcji i zatrudnienie osób, które poszukują
pracy. W związku z takim zjawiskiem obniża się produkcję w obliczu
rosnących cen. Zmniejsza się przez to liczba miejsc pracy oraz ilość
pieniądza w obiegu251. Innym procesem wpływającym na kwestie
związane ze znalezieniem pracy są czynniki strukturalne, takie jak
umiędzynarodowienie wymiany handlowej czy zmiany technologiczne
dotyczące komunikacji i informacji. Wywołały one stopniową rezygnację z produkcji na rzecz usług i przemysłu w oparciu o wiedzę.

248
249
250
251

L. Balcerowicz, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wyd. Znak, Kraków 1995, s. 85.
M. Hill, op. cit., s. 120–121.
Ibidem.
Ibidem, s. 122.
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Skutkiem było wygaszanie tradycyjnych zakładów przemysłowych, co
przełożyło się na likwidację miejsc pracy252.
Libertariański punkt widzenia uwzględnia przypadek, gdy zmiana
popytu na pracę wywołuje sytuację, której pracownik ani nie jest w stanie przewidzieć, ani dokładnie kontrolować. Świadczenia pomocowe
w takiej sytuacji można byłoby uzasadnić, gdyby wiązały się one
z jakimś głębokim kryzysem wywołującym powszechne bezrobocie.
Dziś wszelkie rekompensaty dla pracowników są czymś powszechnym.
Jest to efekt między innymi działania związków zawodowych, które
wymusiły na rządzących utworzenie systemu polityki płacowej. Polega
on na podtrzymaniu mitu, że robotnik nie jest zdolny do znalezienia
sobie pracy i w związku z jego strajkowaniem ma on prawo do otrzymywania zasiłku. Rozwiązanie tej sytuacji zaczyna więc spoczywać
w rękach państwa i zwalnia związki zawodowe z bezpośredniej odpowiedzialności253.
Według Hayeka rozsądnym rozwiązaniem w kwestii pomocy bezrobotnym jest zapewnienie przez państwo tylko minimum wymaganej
przez nich ochrony. To minimum ze strony państwa miałoby się objawiać próbą zwalczania bezrobocia cyklicznego poprzez politykę
monetarną. Utrzymanie zaś odpowiedniego standardu życia powinno
spoczywać w rękach pracowników poprzez dobrowolne inicjatywy
oparte na konkurencji254 . Filozof podkreśla, że przymusowe ubezpieczanie bezrobocia koryguje płace poszczególnych grup zawodowych,
co oznacza dotowanie nieopłacalnych zawodów i realizację żądań
w kwestii płac, których nie da się pogodzić z wysokim poziomem
zatrudnienia255.

252
253
254
255

Ibidem.
F.A. von Hayek, Konstytucja wolności..., s. 295–296.
Ibidem.
Ibidem.

116

Bezrobocie frykcyjne wiąże się ze zmianą podaży i popytu na
pracę. Zjawisko to polega na likwidacji istniejących miejsc pracy oraz
powstawaniu nowych256. Za jedną z jego przyczyn uznaje się wysokość zarobków. W ujęciu libertariańskim trudno ustalić wysokość
konkretnego wynagrodzenia dla każdego konkretnego pracownika.
Gdy człowiek wykonuje polecenia w pracy, trudno ustalić wartość jego
pracy. Pierwsze kryterium, jakie może przyjść na myśl, to stosowanie
się do reguł i zasad instrukcji bądź regulaminu. Z całą pewnością aby
w środowisku pracowniczym panowało zadowolenie, wynagrodzenie
musi być odzwierciedleniem wcześniej przyjętych reguł, musi cechować
się sprawiedliwością, a także pozostawiać pod kontrolą organu, który
by dopilnował, aby pracownik otrzymywał to, co mu się rzeczywiście
należy257.
W ujęciu libertariańskim pracodawca nie jest panem pracownika,
lecz osobą, która kupuje od danego zatrudnionego określone usługi
i płaci za nie określoną cenę. Jest również podmiotem odpowiedzialnym
za wszelkie decyzje dotyczące zatrudniania lub zwalniania pracowników. Jednym może podwyższać, a drugim obniżać wynagrodzenie. Rynek jest gwarantem ochrony pracownika, gdyż wszelkie konsekwencje
błędnych decyzji ponosi osoba zatrudniająca. Podejmując pochopną
decyzję względem pracowników może doprowadzić do bankructwa
bądź do upadku własnej działalności258. Los osób pracujących, tak
samo jak ich pracodawców, zależy na dobrą sprawę od czynników
rynkowych. Gdy konsumenci kupują lub rezygnują z zakupu danych
produktów, ma to wpływ na określanie sposobów wykorzystania czynników produkcji i dóbr kapitałowych. Robotnik jest wolny, ponieważ,
pod naciskiem rynkowej struktury cen, ma pewność osiągnięcia zysku.
256 E. Staszewska, Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Wyd. Wolters Kluwer,
Warszawa 2012, s. 19.
257 F.A. von Hayek, Konstytucja wolności..., s. 130.
258 L. von Mises, Ludzkie działanie…, s. 538.

117

Dlatego pomaga pracodawcy osiągnąć niezbędne dla niego zyski
w celu otrzymania płacy. Cena każdej pracy zależna jest ostatecznie
od konsumentów259.
Pracownik jest jednak kimś więcej niż tylko wykonawcą określonych
ról. Gdy wchodzi na rynek pracy, ukazuje się jako osoba, która ma nie
tylko umiejętności pozwalające wykonywać dany zawód, ale również
jako jednostka posiadająca marzenia, pragnienia, ambicje, obawy
czy lęki.
Zdaniem Davida Harveya taka jednostka jest przez kapitalistów
traktowana jako czynnik odpowiadający za produkcję. Kontrakty na
długi okres mogą się okazać niemożliwe, gdy właściciel firmy w celu
zwiększenia efektywności wymaga coraz lepszego wykonywania zadań i stosowania określonych umiejętności. W tym celu może zastąpić
pracownika innymi, którzy bardziej dostosowują się do wydawanych
przez niego poleceń260. Pracodawcy lubią dokonywać selekcji wśród
pracowników, którzy mają zasilać ich firmy. Często takie kwestie jak
różnice płciowe, rasowe, etniczne czy wyznaniowe dają pretekst pracodawcom, aby pracownikami manipulować w celu osiągnięcia osobistych korzyści. Z drugiej strony kwestie dotyczące wyznania bądź
pochodzenia mogą być kluczem do uzyskania przywilejów związanych z zatrudnieniem261. Zdaniem socjologa najbardziej przerażający
w wizji pełnej odpowiedzialności pracownika na rynku pracy jest brak
zapewnionej ochrony socjalnej w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem. Państwo nie wtrąca się w zabezpieczenie człowieka. Musi on
sam załatwić sobie pakiet ochronny, który na rynku jest ściśle powiązany z systemem cen262 . Przykładem traktowania pracowników jak
podległe maszyny, które w każdej chwili można wyrzucić, są Chiny,
259
260
261
262

Ibidem, s. 476.
D. Harvey, op. cit., s. 226.
Ibidem.
Ibidem, s. 227.
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w których imigrantki w zakładach skarżyły się na długie godziny pracy,
żywność niskiej jakości, a także na kierowników dopuszczających się
przemocy fizycznej i seksualnej263.
Adorno prezentuje krytyczne stanowisko odnośnie do niemożności
istnienia jakiejkolwiek ingerencji w organizację pracy. Podkreśla, że
równość przy podejmowaniu wysiłku i otrzymywania za niego uczciwej nagrody jest zasadą, której nie można ignorować. Ludzie, którzy
przykładowo na początku wymieniali najróżniejsze rzeczy, którym
trudno było przypisać wartość, powodowali sytuacje, w których później
orientowano się, że rzecz o lepszej jakości wymieniano na gorszą.
W związku z tym, że uzyskiwało się przedmioty o większej wartości
za przekazanie innych o mniejszej, wymuszano większą pracę od
autorów lepszych produktów, gdy samemu wkładało się mniej. Bez
elementów umożliwiających porównanie, jak na przykład miara, trudno
o zachowanie zasady racjonalności264 .

263 Ibidem, s. 228.
264 T. Adorno, op. cit., s. 203.

DOSTĘP DO EDUKACJI

Szkolnictwo publiczne według libertarian wiąże się z koniecznością
utrzymywania skomplikowanego systemu podatkowego oraz dotacji.
Co gorsza, dość często zmusza się rodziców, aby za edukację płacili
podwójnie. Z powodu istnienia systemu edukacji publicznej posyłając
dziecko do szkoły prywatnej są oni zmuszeni do ponoszenia podwójnych kosztów. Po pierwsze, państwo zabiera obywatelom w podatkach
i składkach określone środki, aby następnie móc utrzymać publiczne
instytucje. Po drugie, korzystanie z usług w prywatnej szkole także pociąga koszty265. Taka polityka ma nie tylko wadliwy charakter religijny,
ale również światopoglądowy.
Na przykład rodzice wyznający wartości religijne są zmuszeni przez
państwo dotować placówki świeckie. Zasada rozdziału państwa od
Kościoła i innych związków wyznaniowych przestaje mieć przełożenie
na rzeczywistość, kiedy aparat państwowy przymusza obywateli, aby
265 M.N. Rothbard, Manifest libertariański…, s. 147–148.
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finansowali instytucje reprezentujące wartości, które stoją w sprzeczności z ich przekonaniami. Na podobnej zasadzie rodzice bezdzietni są
zmuszeni opłacać publiczną edukację cudzych dzieci. Przymus finansowania dóbr i usług obcym osobom nie znajduje w ujęciu libertariańskim
żadnego uzasadnienia266. Przykładem jest szkolnictwo wyższe, które
nie jest tak powszechne jak szkolnictwo podstawowe czy średnie.
Nierówności związane z dochodami polegają na przekazywaniu
środków od rodzin biedniejszych do bogatszych, w związku z tym
na studia trafiają osoby z rodzin zamożniejszych. Taka sytuacja ma
miejsce w Polsce, gdzie mniej zamożni opłacają z podatków edukację
dzieci z rodzin o lepszym statusie materialnym. W takim przypadku
idea bezpłatnych studiów jest mitem267.
Kolejnym błędnym podejściem w kwestii edukacji jest przeświadczenie, że każde dziecko powinno mieć prawo do nauki, a obowiązkiem
każdego podatnika jest finansować każdemu młodemu człowiekowi
edukację. Jest to według libertarian zepsucie pojęcia i znaczenia prawa. Jeśli miałoby się ono odwoływać do natury człowieka oraz do
rzeczywistości, powinno mieć inny charakter. Prawo jest czymś, co
zawsze tkwi w człowieku. Przykładami są prawo do samoposiadania,
ochrony własności oraz własnego życia. Natomiast prawo do trzech
posiłków, do pracy, albo do dwunastu lat nauki, zagwarantowane
być nie mogą z dwóch powodów. Po pierwsze, prawa, które można
zapewnić tylko w warunkach nowoczesnej cywilizacji, nie możemy
nazwać prawem naturalnym. Po drugie, prawo do samoposiadania
nie implikuje zmuszania innych osób do zapewnienia jednostce zaspokojenia określonych potrzeb, zaś prawo do nauki jest realizowane
kosztem podatników zmuszonych oddawać część własnych zarobków
na podnoszenie poziomu dobrobytu innych jednostek 268.
266 Ibidem.
267 L. Balcerowicz, op. cit., s. 113.
268 Ibidem.
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Kolejną problematyczną kwestią jest jakość edukacji, która miałaby
być zapewniana każdemu. Największą wątpliwość odnośnie do pomysłu, aby każde dziecko miało zagwarantowany dostęp do nauki,
budzi jej organizacja. Pomijając ogromne koszty związane z finansowaniem edukacji publicznej, należy zwrócić uwagę na proces kształcenia człowieka. Jeśli oddajemy władzę nad edukacją jednej instytucji,
wiąże się to z niebezpieczeństwem związanym z kontrolą umysłów
ludzkich. Wszelkie techniki psychologiczne w systemie edukacji mogą
kształtować punkty widzenia i sposoby funkcjonowania uczniów. Także
czuwanie instytucji nad treścią programu budzi spore wątpliwości. Na
przykład zapewnianie różnorodnym grupom etnicznym i religijnym
nauki kultury poprzez jeden przekaz. W państwach wielonarodowych
doprowadzało to do tarć między różnymi narodowościami269.
Innym problemem związanym z równością, obok jednolitych metod
i sposobów nauczania, jest równość szans. W ujęciu libertariańskim
zapewnienie wszystkim dobrego startu jest niemożliwe do zrealizowania. Taki stan rzeczy można osiągnąć poprzez pozbawianie niektórych
ludzi możliwości, których nie są w stanie osiągnąć wszyscy. Jeśli ludzkość miałaby tego dokonać, musiałaby zmniejszyć szanse większości,
aby nie były większe od szans tych, którzy mają mniejsze powodzenie
w życiu. Osobom o wyjątkowych uzdolnieniach i widocznym potencjale dana grupa społeczna, na przykład rodzina, mogłaby zapewnić
szczególne wsparcie, ale tylko w sposób dobrowolny, a nie określony
powszechnymi przepisami prawa270.
Niezależnie od aktywności instytucji państwowej w sprawowaniu
kontroli nad edukacją faktem jest, że duża część osób kształci się
w sposób samodzielny. Kiedyś dzieci uczyły się czytać jeszcze przed
pojawieniem się edukacji sformalizowanej. Sporo osób odwołuje się
269 F.A. von Hayek, Konstytucja wolności..., s. 362–364.
270 Ibidem, s. 368–369.
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do wiedzy wyniesionej z codziennego życia. Niezależnie od sposobu
zdobywania wykształcenia przez ludzi, czy to w ramach formalnych
instytucji czy w inny sposób, ich sukces edukacyjny zależy od wsparcia
rodziny bądź przyjaciół271. Faktem jest również, że publiczne systemy
edukacyjne zapewniają poszczególne dobra poprzez korzystanie
z prywatnych środków obywateli. Pozyskane fundusze idą nie tylko
na pensje nauczycieli czy na utrzymanie budynków, ale także na technologie w postaci komputerów czy sprzętów laboratoryjnych. Większość tych kosztów ponoszą rodzice uczniów272 . Nie ulega jednak
wątpliwości, że w dzisiejszych czasach ludzie mają interes w tym, aby
zdobywać wykształcenie. Daje ono dostęp do wiedzy. Możliwości
edukacji są obecnie znacznie większe niż w dawnych czasach. Nie
jest ona dostępna wyłącznie dla nielicznej grupy osób posiadających
przywileje, jak na przykład arystokraci, duchowni czy władcy. Idea
kształcenia jednostek uległa umasowieniu poprzez demokratyzację.
Celem tego procesu była kontrola procesu kształcenia elit, selekcja
rządzących, a także socjalizacja. Te rzeczy miały być odzwierciedleniem otwartego systemu, dostępnego dla szerszych grup społecznych,
a nie tylko dla elit273.
Państwo jest w stanie pełnić trzy role na polu edukacyjnym: 1) rolę
regulatora, 2) rolę strony finansującej oraz 3) rolę planisty. Ingerencja
państwa w tę dziedzinę życia uzasadniona jest przekonaniem, że rodzice nie mogą odpowiadać w pełni za swoje własne dzieci. Władza
nad nimi nie może całkowicie pozostać w rękach rodziców. Nie ma
również absolutnej pewności, czy finansowo są w stanie zapewnić
dziecku usługi edukacyjne. Kluczowy jest obowiązek szkolny w celu
zachowania odpowiednich standardów w państwie. Również zdrowie
uczniów czy ich zakwaterowanie są kwestiami, które leżą w interesie
271 M. Hill, op. cit., s. 187.
272 Ibidem.
273 Ibidem, s. 188–189.
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państwa274 . W Szwajcarii kształt szkolnictwa jest zależny od regionalnych rządów. Mimo tak wolnościowej oferty, która umożliwia szkołom
autonomię programową, dopuszczana jest ingerencja państwa w celu
dbałości o jakość polityki społecznej. Stany Zjednoczone dopuszczają
ingerencję rządu, aby zapewnić równość praw oraz zwalczać segregację edukacyjną. Istotne znaczenie ma konstytucyjny przepis mówiący
o wspólnej ochronie i zapewnieniu dobrobytu Stanów Zjednoczonych275. Jeśli chodzi o nabywanie kompetencji, pracodawcy chcą, aby
państwo odpowiadało za edukację. Uzasadniają to tym, że istotna jest
znajomość posługiwania się językiem, umiejętności matematyczne czy
zdolność do uczestnictwa w życiu gospodarczym. Nie chcą natomiast,
aby państwo narzucało program mówiący o prawach obywatelskich
czy o ludziach walczących o nie. Uważają, ze edukacja nie powinna
prowadzić młodych ludzi do aktywizacji obywatelskiej. Oczekują zdyscyplinowanych i konformistycznych pracowników, którzy nie zważają
na występujące nierówności276.

274 Ibidem, s. 195.
275 Ibidem, s. 196.
276 Ibidem, s. 190.

WSPÓŁŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE

Charles Taylor zauważył zagrożenie związane z atomizacją życia
społecznego i politycznego. Powołuje się na koncepcję rozumu autonomicznego, której autorem jest Kartezjusz. Wizja ta zakłada, że
podmiot w pełni kontroluje swoje poczynania, uczucia i pragnienia. Jest
niezależny od świata zewnętrznego. Co więcej, jest uznawany za jedyne źródło pewności. Racjonalne i pewne jest to, co zostało osiągnięte
dzięki wypracowanemu i odpowiedniemu sposobowi postępowania,
jednak nie wiadomo, jaka jest treść wiedzy pewnej277.
Człowiek w ujęciu Arystotelesowskim jest istotą przeznaczoną do
życia w państwie, a ono samo jest dla niego naturalne. Tylko w nim
człowiek jest w stanie realizować własne zdolności. Jeśli żyje poza nim,
jest albo nędznikiem, albo jednostką nadludzką278. Takie postrzeganie
rzeczywistości wynikało z odwoływania się do porządku kosmicz277 W. Bulira, op. cit., s. 208–209.
278 Ibidem, s. 210.
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nego, w którym wszystko ma swoje miejsce. W wyniku procesu, jaki
przyniosła epoka nowoczesności, elementy takie jak Bóg czy natura
przestały determinować ludzką egzystencję. Na ich miejsce wszedł
człowiek – kalkulujący, obiektywny, postrzegany jako uniwersum. Proces ten ma przełożenie na życie polityczne, w którym kluczową rolę
odgrywa istota ludzka, odznaczająca się suwerennością, chcąca sama
o sobie stanowić 279. Jednostka jest postrzegana jako jedyny podmiot
życia społecznego. Libertarianie uważają ideę dobra wspólnego za
zbędną i niebezpieczną dla wolności. Społeczeństwo w rzeczywistości
nie istnieje, istnieje tylko zbiór jednostek na siebie oddziałujących.
Taylor krytykuje tę koncepcję, uważając, że traktuje ona człowieka
w sposób instrumentalny, jako środek potrzebny do spełnienia osobistych, ludzkich cech. Ponadto nie zgadza się ze zwracaniem uwagi
tylko na uprawnienia danej jednostki przy jednoczesnym ignorowaniu
zobowiązań względem drugiej osoby. Możliwości godnej egzystencji
poprzez doświadczanie akceptacji są efektem życia pośród innych
ludzi. Troska o dobro wspólne jest więc konieczna ze względu na fakt,
że społeczność zapewniła ludziom wartości, do których są przywiązani i bardzo je cenią280. Taylor zwraca uwagę na zjawisko, w którym wymagania stawiane przez rzeczywistość nie muszą iść w parze
z potrzebą rozwoju osobistego. Wszelkie formy kształtowania własnej
osobowości okazują się sprzeczne z prawdziwą naturą człowieka. Nie
do pogodzenia może być wiele sytuacji związanych z życiem osobistym, na przykład kariera zawodowa i zobowiązania wobec rodziny
lub najbliższych. Często ignoruje się pewne ograniczenia dotyczące
osobistego życia na rzecz innej życiowej drogi. Czynności, jakimi są
myślenie i odczuwanie danych rzeczy, przyczyniają się do zmian spo-

279 Ibidem, s. 210–211.
280 Ibidem, s. 216–217.
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łecznych, które mogą zachodzić na masową skalę. Zmiany te mogą
stać się nieuniknione, jeśli będą miały charakter powszechny281.
Ważnym czynnikiem jest kultura, rozumiana jako system, który
nadaje światu znaczenie, polegające na rozumieniu mechanizmów
społecznych przez człowieka. Rozumienie to nie jest jednak nabyte
poprzez wybór, lecz dzięki pojęciom i praktykom zawarte w społecznej strukturze. Kultura pomaga nam dostrzec wartość wszystkiego co
robimy. Dzięki kulturze ludzie mają poczucie wartościowości oraz
tożsamość 282. Rand nie zgadza się ze stanowiskiem mówiącym o tym,
że trzeba się podporządkować pewnym zasadom. Jej zdaniem jest to
oznaka poddaństwa. Nie powinno się szanować norm i dostosowywać
do nich tylko dlatego, że są one przez kogoś uznane za podstawę. Fakt,
że ktoś kiedyś za nas wybrał rozwiązania, które dla kogoś okazały się
korzystne lub pomocne, nie upoważnia nas do twierdzeń, że wszyscy
muszą je akceptować 283.
Libertarianie nigdy nie twierdzili i nie twierdzą, że ludzkie jednostki
są atomami odizolowanymi od świata. Wręcz przeciwnie. Uznają konieczność i korzyści z życia w społeczeństwie284 . Za błędny uważają
jednak przeskok logiczny (non sequitur) polegający na podkreślaniu
konieczności istnienia państwa wynikającej z faktu istnienia społeczeństwa. Rothbard uważa, że państwo jest tworem o charakterze antyspołecznym, ponieważ utrudnia podział pracy, swobodę kreatywnego
działania czy swobodę wymiany. Społeczeństwo zaś jest powiązane
z ideą dobrowolnych i wzajemnych relacji ludzkich jednostek 285. Rand
zwraca uwagę na panujące przekonanie, że jedni ludzie są stróżami innych w takiej formule, że nieszczęścia jednych muszą być obciążeniem
281 Ch. Taylor, The ethics of Authenticity, Wyd. Harvard University Press, Cambridge–London 1991,
s. 57–58.
282 R. Scruton, Co znaczy konserwatyzm, przeł. T. Bieroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2014, s. 68–69.
283 A. Rand, Kapitalizm: nieznany ideał…, s. 319.
284 M.N. Rothbard, Etyka wolności…, s. 301.
285 Ibidem.
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drugich. W jej przekonaniu pomoc innym leży tylko w gestii jednostek
mających ewentualnie podjąć taką decyzję. Mają one pełne prawo
ustalać, kiedy jej udzielają. Każdy człowiek pochodzi z natury, a natura
nie gwarantuje żadnemu z nich automatycznie ani bezpieczeństwa,
ani przetrwania.
W związku z tym absurdem byłoby twierdzenie, że człowiek jest
w stanie zagwarantować te stany innym osobom286. Traktowanie każdego ludzkiego życia jako paliwa czy środka dla poszczególnych planów
społecznych jest według Rand nieracjonalne. Chęć zapewnienia innym
lepszego bytu kosztem własnej egzystencji obrazuje krwawą i okropną
rzeczywistość, napędzaną przez myślenie kolektywistyczne. Wszelkie
projekty i inicjatywy społeczne są wartościowe wtedy, gdy służą człowiekowi wzbogacając i ulepszając jego życie. Jeżeli postęp nie służy
nikomu, dana dziedzina przestaje mieć wartość 287. Rand zaleca odmawiać wszelkim społecznikom osiągania wielkich celów społecznych
poprzez wysiłek wszystkich obywateli. Przytacza dwa kontrargumenty.
Pierwszy z nich mówi, że najpierw powinien rzeczywiście uzyskać
zgodę bądź poparcie wszystkich obywateli. Drugi podkreśla, że nie
ma prawa do dysponowania życiem innych ludzi288.
Wbrew libertariańskim teoriom zjawisko solidarności społecznej
w imię wspólnych interesów nie jest sprzeczne z wolnością indywidualną. Przykładem jest rewolucja francuska pokazująca, jak społeczne
niezadowolenie doprowadziło do powstania społecznych projektów
mających przywrócić ludziom wolność. Należały do nich: Konstytucja
francuska z 1791 roku oraz Deklaracja praw człowieka i obywatela
z roku 1789. Projekty te kierowano przeciwko władzy kościelnej i królewskiej oraz stosowanej wobec obywateli przemocy. Zawarte w nich
idee miały wejść w życie za pomocą prawa stanowionego. Opierały
286 A. Rand, Cnota egoizmu…, s. 96–97.
287 Ibidem, s. 99–100.
288 Ibidem, s. 102.
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się one na pojęciu wolności. Polegały na uprawnieniach uznawanych
przez społeczeństwo za istotne. Nie było to wyłącznie bezpieczeństwo, ale również prawo do własności, do oporu oraz równość wobec
prawa. Zasady te uznano za niezbywalne i naturalne289.
Innymi przykładami są rewolucja angielska z 1688 roku i rewolucja
amerykańska z 1775 roku, których idee odzwierciedlają dokumenty
takie jak: Karta praw Wirginii z 1776 roku czy Konstytucja Stanów
Zjednoczonych i Karta Praw z 1791 roku290. Przykłady te pokazują, że
wolności i swobody, będące cennymi wartościami dla jednostki, można
pozyskać poprzez społeczną zbiorowość i dążenie do zrealizowania
wspólnych celów. Co więcej, poświęcanie się w ich imieniu poprzez
udział w zrywach zbrojnych nie musi automatycznie oznaczać zniewolenia jednych przez drugich.

289 T. Buksiński, Od wolności do solidarności, [w:] D. Dobrzański, A. Wawrzynowicz, Idea solidarności w kontekstach filozoficzno-historycznych, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM,
Poznań 2006, s. 140–141.
290 Ibidem.

PODSUMOWANIE

Argumenty libertarian odnośnie do organizacji własnego życia przez
człowieka wykazują się troską o jego wolność osobistą, majętność
oraz o swobodę podejmowania decyzji. Zważają także na obiektywne czynniki wskazujące na niemożność wspomagania jednych
grup ludzi bez wsparcia innych grup. Jednakże zwracając uwagę na
okoliczności, jakie mają miejsce we współczesnym świecie, filozoficzne
rozwiązania libertarian nie są dostatecznie racjonalne, aby próbować
wcielić je w życie.
Atutem libertariańskiej recepty na wszelkie problemy rzeczywistości
jest jej prostota polegająca na stronieniu od próby realizacji skomplikowanych projektów. Mimo to, współczesna rzeczywistość jest pełna
skomplikowanych sytuacji, które okazują się niemożliwe do rozwiązania
bez ingerencji bądź pomocy państwa. Jedni ludzie znajdują wolność
i szczęście w ułatwieniach wynikających z jak najmniejszego wpływu
mechanizmów państwowych w ich życie, drugim zaś większe możliwości rozwoju oraz funkcjonowania zapewnia państwo prowadzące
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politykę społeczną mającą na celu regulacje stosunków społecznych.
Pozostawienie jednostce pełnej odpowiedzialności za swe życie okazuje się w obecnych realiach niepraktyczne i destruktywne. Jeśli państwo
ogranicza opiekę nad ludźmi, uniemożliwiając automatyczne zabezpieczenia w postaci świadczeń socjalnych czy publicznej edukacji,
obarcza ich ogromnym ciężarem odpowiedzialności. Za jakiekolwiek
niepowodzenia obwinia się ludzi niezależnie od tego, czy są rzeczywistymi sprawcami czy ofiarami291.
W dzisiejszych czasach brak jakichkolwiek form pomocy lub regulacji ze strony państwa jest niechętnie przyjmowany przez ludzi, którzy
w sytuacjach kryzysowych mogą się znajdować w trudnym położeniu
życiowym. Niepewności dochodowe czy ochrona przed siłami, na
które ludzie nie mają istotnego wpływu, a które mogą im pokrzyżować
życiowe plany, wymagają ochrony zapewnionej przez instytucje292.
Libertarianie uważają, że prywatne agencje zajmujące się wszelkimi
zabezpieczeniami są skuteczne i moralnie słuszne. Jednakże ewolucja
poszczególnych systemów prywatnych i współpraca podmiotów prywatnych z instytucjami państwowymi pokazuje, że nie tylko instytucje
państwowe nie są pełni skuteczne, ale również podmioty prywatne
mogą się okazać zawodne dla pewnych grup społecznych293. Libertariańska krytyka państwowej pomocy socjalnej jest racjonalna w kwestii
przesadnego rozdawnictwa czy niewłaściwej redystrybucji, natomiast
jej radykalny sceptycyzm wobec niej, polegający na uznawaniu jej za
potężne zagrożenie wolności, budzi poważne wątpliwości.

291 D. Harvey, op. cit., s. 107.
292 G. Espring-Andersen, op. cit., s. 145.
293 Ibidem, s. 125–127.

Propozycje rozwiązań niektórych
problemów współczesnych społeczeństw
w kontekście myśli libertariańskiej
ROZWIĄZANIA EMERYTALNE

Wiele państw przyjęło model systemu emerytalnego, który odwołuje
się do wzorców opartych na korporacjonizmie resp. korporatywizmie
i etatyzmie. Należą do nich między innymi: Austria, Belgia, Francja
i Japonia. Istnieją również państwa, które przyjęły wzorzec, w którym
wydatki dla państwowych pracowników na emerytury są niskie: Australia, Kanada, Norwegia i Szwecja294 .
Według Espringa-Andersena istnieją trzy klasyfikacje dotyczące
sposobu organizowania i wdrażania planów finansowania emerytur.
Pierwsza z nich opiera się na idei przywołanego korporacjonizmu
resp. korporatywizmu. Jest to model, według którego kształt struktury systemu emerytalnego zależny jest od statusu społecznego. Rola
prywatnych emerytur jest tutaj zmarginalizowana. Istotny jest podział
pracowników na poszczególne grupy zawodowe, gdzie szczególnie

294 G. Espring-Andersen, op. cit., s. 117.
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uprzywilejowane są osoby pełniące służbę cywilną. Kraje odwołujące
się do tego wzorca to: Austria, Francja i Belgia295.
Kolejnym przykładem jest model rezydualnych systemów emerytalnych, opartych na rynkowych ubezpieczeniach społecznych lub
przywilejach pracowników służby cywilnej, a także jednych i drugich
rozwiązań jednocześnie. Wzorce te stosowane są w Australii i Kanadzie296. Trzeci wzorzec to systemy uniwersalistyczne, w których cała
populacja jest objęta prawami socjalnymi. Prowadzi to do likwidacji
zarówno przywilejów statusowych, jak i prywatnego rynku emerytalnych ubezpieczeń. W taki model wpasowują się Nowa Zelandia oraz
Szwecja297. Espring-Andersen za kryterium przyjmuje udział rynku
oraz państwa w dostarczaniu świadczeń emerytalnych. Wyróżnione
porządki powstały przez analizę udziału ubezpieczeń społecznych,
prywatnych pracowniczych emerytur, ubezpieczeń indywidualnych
oraz emerytur pracowników państwowych298.
Emerytury od swoich początków do dnia dzisiejszego stanowią
strukturę składającą się z elementów publicznych i prywatnych, w którą
ingeruje państwo. Już w XIX wieku pojawiało się myślenie o zabezpieczaniu dochodów na wypadek utraty możliwości zarobkowania albo
śmierci osoby, która utrzymywała rodzinę. Formami zabezpieczenia
były nie tylko oszczędności, ale również wsparcie rodzinne, prywatne
datki charytatywne, a także publiczna, socjalna opieka299. Państwo
zaczęło ingerować i tworzyć systemy zabezpieczeń. Przykładem jest
Wielka Brytania w roku 1834, która skonstruowała opiekę emerytalną
dla pracowników służby cywilnej, a także władze Nowego Jorku, które
w roku 1857 stworzyły system emerytalny dla pracowników pochodzą295
296
297
298

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 117–118.
F. Chybalski, Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba
pomiaru, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź 2012, s. 45.
299 G. Espring-Andersen, op. cit., s. 121.
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cych z miasta300. Jednakże pierwszym, powszechnym i obowiązkowym
emerytalnym systemem ubezpieczeniowym był model wprowadzony
w 1889 roku w Rzeszy Niemieckiej przez kanclerza Otto von Bismarcka. W ślad za tą koncepcją obowiązkowego systemu poszła Wielka
Brytania, która oparła system emerytur na zasadzie zaopatrzenia.
Emeryturę finansowano z zasilanego podatkami budżetu państwa301.
Sam fakt inicjacji projektów rządowych zorientowanych na organizację zabezpieczeń emerytalnych miał jednak swoje cienie. Zjawiska takie jak surowe i restrykcyjne przepisy dotyczące wypłacania
emerytur, uprzywilejowywanie wybranych grup zawodowych czy
skromny charakter świadczeń przyczyniały się do wykształcania się
alternatywnych, prywatnych systemów emerytalnych. Przyczyny zawodności państwowej ingerencji były bardziej znaczące od samego
kształtowania się instytucji wzajemnej pomocy oraz ulg podatkowych
związanych z płaceniem na system emerytalny302.
Z punktu widzenia libertarian system społecznych ubezpieczeń
nadzorowany przez polityków trudno nazwać zdroworozsądkowym.
Polega on bowiem na tym, że osoby, które pracują, muszą płacić na
osoby niepracujące, będące już na emeryturze. Rząd opodatkowuje
pracowników i przekazuje część zarobionych przez nich pieniędzy
emerytom. Ci, którzy urodzili się wcześniej, po ukończeniu określonego
roku życia stawali się beneficjentami systemu, dzięki któremu otrzymywali środki pieniężne kosztem młodych ludzi. Osoby starsze zaczęły
zyskiwać, a młodsze pokolenia zaczęły tracić 303.
Z perspektywy libertariańskiej zdrowy system emerytalny powinien
polegać na oszczędzaniu oraz inwestowaniu. Pieniądze są nie tyle
odkładane, co przeznaczane na inwestycje w obligacje, akcje czy
300
301
302
303

Ibidem.
F. Chybalski, op. cit., s. 20–22.
G. Espring-Andersen, op. cit., s. 121.
D. Boaz, op. cit., s. 284.
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w fundusze powiernicze. Taki mechanizm ma istotny wpływ na wzrost
gospodarczy, a także polepsza byt materialny zwykłemu pracownikowi. Przykładem skuteczności wspomnianego rozwiązania jest Chile,
gdzie aż 90% obywateli porzuciło państwowy system emerytalny na
rzecz prywatnych inicjatyw. Koncepcje emerytalne oparte na konkurencji między podmiotami oraz oszczędnościach przyczyniły się do
siedmioprocentowego wzrostu gospodarczego w kolejnych latach304 .
Istnieją jednak rozwiązania godzące potrzeby zarówno państwowe,
jak i indywidualne. W Polsce istniały otwarte fundusze emerytalne
(OFE), polegające na inwestowaniu wpłaconych środków w polskie
akcje, obligacje czy rządowy dług, jak również Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS) będący systemem nierynkowym. Składki wędrujące
do ZUS są przekazywane na emerytury bieżące, a składki w OFE były
inwestowane w najróżniejsze aktywa. Polska jest przykładem kraju,
w którym praktykuje się systemy emerytalne zarówno dobrowolne
i indywidualne, jak i obligatoryjne i państwowe305. Niestety z powodu
kiepskich wyników związanych ze stopą zwrotu oraz spadającej liczby aktywów projekt OFE nie odniósł sukcesu. Do tego systemu trafia
coraz mniej środków od ludzi mających w przyszłości być emerytami.
Obecnie planowana jest koncepcja Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)306.
Innym przykładem jest Dania, w której polityka oszczędnościowa
zależna jest od pracowniczych programów emerytalnych. Istotną rolę
odgrywa relacja pomiędzy związkami pracowniczymi a pracodawcami. Państwo nadzoruje instytucje emerytalne, określając ich funkcjonowanie. Nakłada regulacje, według których minimum 30% środków
304 Ibidem, s. 284–285.
305 A. Czerniak, M. Michalik, Systemy emerytalne na świecie. Rekomendacje dla pracowniczych
planów kapitałowych w Polsce, raport, Fundacja Przyjazny Kraj, Warszawa 2018, s. 9–11.
306 Sz. Matuszyński, Jeszcze OFE nie umarły. Ale…, www.goldenmark.com/pl/mysaver/ofe/,
[dostęp: 06.06.2019].
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musi być inwestowanych w rządowe obligacje, a nie więcej niż 50%
w akcje. Jest to jedyna rzecz, jaką państwo zajmuje się w kształtowaniu
inwestycji emerytalnych. Pracownik po osiągnięciu wieku emerytalnego
ma prawo do wypłaty własnych, odłożonych środków albo w formie
jednorazowego świadczenia, albo poprzez emerytalne świadczenie
polegające na wypłacaniu comiesięcznych kwot307.
Systemy emerytalne ulegają najróżniejszym reformom polegającym
na formowaniu się różnych stopni zabezpieczenia przyszłego życia.
Ich cele i skutki mogą być różne: zarówno przeniesienie odpowiedzialności za wypłatę emerytalną na pracowników, jak i dobrowolność,
a także zwiększanie wpływu obywateli na kształt własnych emerytur
lub stymulowanie rozwoju gospodarczego. Ich funkcje uwzględniają
zarówno politykę oszczędnościową, jak i redystrybucyjną, polegającą
na przenoszeniu środków od jednych grup do drugich, na przykład
od bogatszych do biedniejszych. Również polityka ubezpieczeniowa
jest zjawiskiem realnym ze względu na ryzyko spadku wartości aktywów, które zostały w danym czasie zakumulowane, z powodu na
przykład złych inwestycji czy inflacji308. Większość krajów realizuje
taką politykę na szczeblu publicznym i zarazem obowiązkowym. Jednakże pod względem efektywności i dystrybucji skutki wspomnianych
działań ukazują szereg wad. Pierwszą wadliwością jest niedostateczna
ilość odprowadzanych składek w sytuacji starzenia się społeczeństw,
gdzie kolejne pokolenia muszą ponosić koszty nieefektywnego systemu. W tym przypadku wzrastają koszty pracy przyczyniające się
stopniowo do niechęci do pozostawania na rynku pracy309. Nie tylko
pracownicy, ale również pracodawcy mogą odczuwać niezadowolenie
przez państwowe regulacje.
307 A. Czerniak, M. Michalik, op. cit., s. 48–49.
308 F. Chybalski, op. cit., s. 32–33.
309 Ibidem.
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Brytyjska polityka emerytalna pokazuje, że obciążanie pracodawców zobowiązaniami biurokratycznymi generuje wyższe koszty transakcyjne związane z funkcjonowaniem systemu. Jest jednak sposób,
dzięki któremu państwo może ich odciążyć z tych obowiązków. Wykonywanie pewnych i określonych zadań może zostać powierzone
instytucjom i agendom państwowym, jako że to urzędnicy maja większą wiedzę o użytkownikach systemu. Takie rozwiązanie minimalizuje
obciążenia, z jakimi muszą zmagać się przedsiębiorcy310.
Opisane sytuacje pokazują, że w celu zaspokojenia potrzeb i ustabilizowania sytuacji wszystkich ludzi potrzebna jest pomoc ze strony
państwa. Nie musi ona jednak polegać głównie na redystrybucji. Może
także kontrolować przebieg działalności systemu emerytalnego i ustalać warunki, na jakich ma się on opierać.
Idealnym rozwiązaniem kwestii emerytur – według Misesa – byłoby stworzenie warunków umożliwiających proces oszczędzania,
inwestowania oraz akumulacji kapitału. Uważa, że zbędny jest podział na kapitał obcy i kapitał własny. Należy przyjmować wszelkie
propozycje dotyczące oszczędności i inwestycji z innych państw ze
względu na to, że ich brak oznacza konieczność dłuższego udoskonalania własnych pomysłów. Przykładem są kraje Europy Wschodniej,
Afryki i Azji, które dzięki importowi zyskały nowe spojrzenie na rozwój
procesów rynkowych. Nie musiały dalej ograniczać konsumpcji w celu
akumulacji kapitału, a ponadto stały się bardziej rozwinięte311. Dobry
system zabezpieczeń emerytalnych musiałby cechować się głębokim
poszanowaniem ludzkich wyborów. Człowiek bowiem na podstawie
sądów wartościujących ocenia, czy powinien dbać o zaspokajanie
potrzeb w teraźniejszości czy w dalszej przyszłości. Z reguły człowiek
robi wszystko, aby wydłużyć okres, na jaki jest zabezpieczony, ponad
310 A. Czerniak, M. Michalik, op. cit., s. 57.
311 L. von Mises, Ludzkie działanie…, s. 423.
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spodziewaną długość życia312 . Hayek podtrzymuje to stanowisko,
dodając, że nie powinno się zabezpieczać jednej grupy społecznej
kosztem wszystkich pozostałych. Błędem rządu jest to, że brnie on
w politykę polegającą na zapewnieniu całej ludności zabezpieczenia
na starość. Uzależniając wszystkich od państwa nie uczy ich odpowiedzialności za własne życie. Odejście od systemu polegającego na
dobrowolnych ubezpieczeniach i próba stworzenia jednego słusznego
modelu dla wszystkich jest dużym błędem313.
Teorie społeczno-ekonomiczne obu myślicieli libertariańskich są odzwierciedleniem stanowiska libertarian odnośnie do zabezpieczenia
własnej starości. Libertarianom najbliższy jest model rezydualny, gdzie
ubezpieczenia mają charakter rynkowy. Najważniejsze są prawa jednostki polegające na decyzji o własnym życiu i o własnej przyszłości.
W kwestii racjonalnego wyboru jednostka obdarzona jest przez libertarian dużym zaufaniem. Nie uwzględnia się sytuacji, w której podjęta
decyzja może być nieracjonalna. Ponadto pokłada się wielką nadzieję
w prywatnych instytucjach, które mogą okazać się równie wadliwe,
co instytucje państwowe. Nie mamy bowiem gwarancji, że inwestując
w prywatną opiekę otrzymamy w przyszłości oczekiwane dobra i że
zainwestowane pieniądze nie mają szansy przepaść.

312 Ibidem, s. 424.
313 F.A. von Hayek, Konstytucja wolności…, s. 290–292.

ROZWIĄZANIA NA GRUNCIE GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM

Według klasyfikacji Espring-Andersena istnieją trzy modele polityki społecznej: 1) liberalny, 2) konserwatywny i 3) socjaldemokratyczny. Pierwszy charakteryzuje się ograniczoną redystrybucją, gdzie świadczenia
pomocowe przysługują tylko osobom najbardziej potrzebującym,
a interwencja państwa polega na sprzyjaniu tworzeniu się warunków
zwiększających samodzielność i samopomoc. W drugim redystrybucja
oparta jest na zabezpieczeniu się przed ryzykiem. Uprawnienia są
powiązane z zatrudnieniem i regulowane w imię solidaryzmu pracodawców i pracowników. W trzecim wpływ państwa opiekuńczego na
życie obywateli jest najsilniejszy. Z jednej strony dostęp do świadczeń
jest powszechny, z drugiej jednak skutkuje to wysokimi podatkami.
Wszyscy obywatele mają prawo do świadczeń314 .

314 S. Golinowska, Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku,
Wyd. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2018, s. 19.
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Mises powołuje się na inną, własną klasyfikację. Wymienia system
socjalistyczny dzielący się na dwa rodzaje. Pierwszy nazywa marksistowskim lub sowieckim. Jego cechami charakterystycznymi są biurokracja oraz posiadanie przez państwo przedsiębiorstw związanych
z przemysłem. Drugi określa jako narodowo-socjalistyczny. W odróżnieniu od pierwszego, własność prywatna jest w nim obecna, ale rząd
dyktuje przedsiębiorcom co mają produkować, jakie mają być ceny
produktów oraz od kogo kupować produkty i komu je sprzedawać.
Zjawiska takie jak wymiana handlowa są jedynie pozorne315. System
kapitalistyczny zaś oznacza taką sytuację, gdzie środki produkcji znajdują się w prywatnych rękach jednostek bądź korporacji. Środki te są
bezpośrednio wykorzystywane do produkcji lub pożyczane tym, którzy chcą inwestować. Zarówno jednostki, jak i społeczne grupy, które
sprzyjają procesowi produkcji za własne lub pożyczone pieniądze,
są nazywani przedsiębiorcami316. Mises zaznacza, że w gospodarce
rynkowej możliwe jest istnienie rządu zdolnego do troski o zdrowie,
ochrony życia czy ludzkiej własności, jednak troska ta polega wyłącznie na ochronie przed oszustwami i przymusem. Rząd mający sprzyjać rozkwitowi mechanizmów rynkowych nie uzurpuje sobie bowiem
prawa do ingerencji w dystrybucję oraz produkcję dóbr, za którą
odpowiadają ludzie. Jedynym wyjątkiem, gdzie rząd może dopuścić
się interwencji, jest stosowanie przymusu przez jednych w stosunku
do innych oraz oszustwa szkodzące życiu, zdrowiu i własności. Taka
forma sprawowania władzy przez państwo jest charakterystyczna dla
gospodarki rynkowej317.
Przykładem modelu liberalnego, opisanego przez Espring-Andersena, jest Wielka Brytania. Trudno jednak jednoznacznie określić system
tam panujący jako liberalny. Niegdyś w Wielkiej Brytanii dominowa315 L. von Mises, Interwencjonizm…, s. 20–21.
316 Ibidem, s. 14–15.
317 Ibidem, s. 24.
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ły ubezpieczenia społeczne na wzór Bismarckowski, ograniczające
się tylko do bezrobocia i opieki zdrowotnej. Po II wojnie światowej
rozwiązania ubezpieczeniowe miały charakter prywatny. W okresie
thatcheryzmu dominował mechanizm wolnego rynku ze zjawiskiem
utowarowienia wszelkich dóbr i usług. Taka polityka pokazała jednak
niemożność konkurowania z większymi, silniejszymi podmiotami oraz
nieumiejętność zarządzania firmami318.
W latach 90. w Wielkiej Brytanii wydatki budżetowe na cele społeczne były o 7 punktów procentowych wyższe niż w latach 80. Pod
koniec XX wieku opracowano nowy system polityki społecznej zwany
trzecią drogą. Polegał on na motywowaniu oraz pomocy we wchodzeniu na rynek pracy, a także w utrzymaniu na nim właściwego
miejsca. Praca była traktowana jako elementarny sposób na poprawę
losu i trudnej sytuacji życiowej. Widać tu elementy prorynkowe, gdzie
praca uznawana jest za główne źródło dobrobytu. Jednakże koncepcja trzeciej drogi zakładała zmniejszenie liczby osób zarabiających
najmniej. Uważano, że praca powinna zapewniać takie dochody,
które zapewniają godną egzystencję i nie prowadzą do ubóstwa319.
Obecnie, w drugiej dekadzie XXI wieku, Wielka Brytania zmaga się
z koniecznością zwiększenia świadczeń związanych z narastającymi
potrzebami zdrowotnymi i koniecznością opieki nad osobami starzejącymi się 320. Ten plan działania jest przykładem na możliwość połączenia działalności mechanizmów rynkowych z polityką instytucji
publicznych. Wspieranie ludzi, aby sami mogli sobie jak najlepiej radzić
w życiu, nie oznacza automatycznie ucieczki od ideałów wolnorynkowych, lecz próbę eliminacji patologicznych zjawisk społecznych
utrudniających obywatelom funkcjonowanie321.
318
319
320
321

S. Golinowska, op. cit., s. 38.
Ibidem, s. 39.
Ibidem, s. 42.
G. Espring-Andersen, op. cit., s. 89.
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Sztandarowym przykładem modelu socjaldemokratycznego jest
Szwecja. Już w XIX wieku zapoczątkowano tam programy wspierające
przechodzenie ze stanu biedy oraz niedorozwoju do stanu równości i dobrobytu. Cechą charakterystyczną systemu szwedzkiego jest
synteza rynkowych mechanizmów z zasadami podziału opartymi na
równości, a także bardzo duże uzwiązkowienie: aż 90% osób zatrudnionych miało okazję należeć do związków zawodowych. Podstawą
jest dialog mający określić zasady wynagradzania i warunków w pracy322. Jednakże zbyt wielka rozbudowa państwa opiekuńczego, która
spowodowała takie zjawiska jak deficyt budżetowy czy wysokie podatki, wywołała w Szwecji kryzys, skutkujący nastaniem reform w latach
90. Polegały one na rezygnacji z progresywnej polityki podatkowej
obciążającej dochody oraz na zwiększeniu efektywności w zarządzaniu instytucjami publicznymi. Liberalizacja systemu podatkowego nie
oznaczała odejścia od głównych założeń filozofii, na których opiera
się system szwedzki. Zasada równości oraz powszechny dostęp do
społecznych usług zostały zachowane323.
Za symbol modelu konserwatywnego uznawane są Niemcy. System
opieki społecznej, podobnie jak w Szwecji, został wprowadzony w wieku XIX. Jego głównym założeniem jest wspieranie ludzi w przypadku
możliwości wystąpienia ryzyka lub jego rzeczywistego zaistnienia,
gdzie czynniki niesprzyjające elementarnej opiece socjalnej są niezależne od ludzkich postaw i zamierzeń. Włączenie się do systemu ubezpieczeń wiąże się z pracą i obejmuje całą rodzinę danego pracownika.
Wszelkie rodzaje ubezpieczeń podlegały reformom, ale zachowywana
była idea świadczeń nierozerwalnych z podejmowaniem pracy324 .
Konserwatywny system niemiecki wiąże się z głębokim poszanowaniem
rodziny przez władze państwowe. Mężczyzna jako odpowiednik gło322 S. Golinowska, op. cit., s. 51–52.
323 Ibidem.
324 Ibidem, s. 62–63.
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wy rodziny miał odpowiadać za pozyskiwanie środków materialnych
niezbędnych do życia. Kobieta jako odpowiednik partnera miała za
zadanie sprawować opiekę nad małymi, niesamodzielnymi dziećmi.
Ten wzorzec oparty na tradycji dominował dość długo. Odznaczał
się wysokimi wynagrodzeniami oraz zabezpieczaniem dochodów. Za
sprawą zmian społeczno-kulturowych zaczął być mniej znaczący, kiedy
jednocześnie zaczęła spadać dzietność, a wzrosły liczba rozwodów
czy liczba kobiet aktywnych zawodowo na rynku pracy325.
Przykłady te pokazują, że nawet model najbardziej zbliżony do wolnościowego ideału ulega po pewnym czasie przemianom, przez które
od tego ideału odbiega i zawiera mechanizmy interwencjonistyczne,
których zastosowanie w danej sytuacji jest ważniejsze niż wszelkie
zasady wpisane w ideologię bądź doktrynę.
Libertarianie w kwestii polityki społecznej skutkującej podziałem
dóbr na poszczególne sposoby powołują się na prawo własności,
będące jedną z podstaw libertarianizmu. Gdyby urzeczywistnić ideę
polegającą na przydzielaniu dóbr niezależnie od osiągnięć i dokonań, wówczas nie można byłoby niczego ani dotykać, ani używać.
Niemożność korzystania z nabytego dorobku i wymaganie pozwoleń
od władzy, aby móc polepszyć własny byt, uniemożliwiłyby ludzkości
przetrwanie326.
Mises zajmuje stanowisko przeciwne polityce redystrybucyjnej,
którą uważa za interwencjonizm. Konsensus polegający na pogodzeniu gospodarki rynkowej z programami pomocowymi ustalanymi
przez władzę charakteryzuje się sprzecznością. Z jednej strony zwolennicy gospodarki mieszanej sprzeciwiają się dominacji gospodarki
socjalistycznej, z drugiej strony w sytuacji swobodnej konkurencji sił
rynkowych uznają pewne działania za szkodliwe i nakładają kary,
325 Ibidem, s. 67.
326 H.H. Hoppe, Ekonomia i etyka własności prywatnej…, s. 357.
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argumentując, że działania te są niepożądane społecznie. W związku
z tym dają jasny komunikat, że tak naprawdę to władza każdorazowo
decyduje o tym, co jest pożądane i uczciwe, a co nie. Swoboda produkcji i konsumpcji jest więc nadal ograniczana przez rząd niezależnie
od charakteru327.
Hayek zaś zwraca uwagę na przyczyny, od których zależy jakość
poszczególnych instytucji. Zaznacza, że absurdem jest konstruowanie jednotorowego planu zabezpieczania dóbr w danej dziedzinie.
Skutkiem funkcjonowania odgórnych projektów jest powstawanie prywatnych inicjatyw w procesie ewolucyjnym. Oznacza to, że projekt
narzucany odgórnie przez jakąś osobę nie może być skuteczny. Wszelkie instytucje kształtują się spontanicznie i rozwijają się stopniowo,
uwzględniając wiele historycznych i społecznych sytuacji. Państwo zaś
nie ma pojęcia o tym, jakie potrzeby ludzie w danym czasie odczuwają
i nie powinno mieć monopolu na świadczenie usług328.
Stanowisko libertarian w sprawie gospodarki opartej na mechanizmach rynkowych znajdujących się pod kontrolą rządu jest dość
jednoznaczne. Wszelkie zawłaszczanie cudzej własności, niezależnie
od celów, intencji i sytuacji w danym czasie, jest uznawane za złe
i niegodziwe. Libertarianie trzymają się modelu klasycznej gospodarki
rynkowej bez form redystrybucji i jakiegokolwiek interwencjonizmu.
Zabieranie przez państwo człowiekowi części wypracowanych przez
niego dóbr pod dowolnym pretekstem jest niemoralne, gdyż narusza
się jego prawo do użytkowania uczciwie nabytych rzeczy. Co więcej,
jest to działanie nieskuteczne, ponieważ państwo nie jest w stanie
określić, co jest ludzkości w danym momencie potrzebne. Libertarianie
ignorują jednak z jakiegoś powodu sytuację, w której pewne modele
społeczno-ekonomiczne urzeczywistniane przez władzę mogą znaj327 L. von Mises, Ludzkie działanie…, s. 611.
328 F.A. von Hayek, Konstytucja wolności…, s. 287.
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dować uznanie społeczeństwa. Ludzie mogą domagać się praw do
posiadania określonych dóbr i swobody korzystania z nich, ale również
chcieć odpowiedniej dla nich polityki społecznej, która w przyszłości
zapewni im godną egzystencję czy lepszy życiowy start ich potomkom. Skoro trudno jest zweryfikować potrzeby ludzkości, nie można
twierdzić, że mechanizmy ograniczające pewną rynkową swobodę
stoją w sprzeczności z tymi dążeniami i pragnieniami.

ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA
ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Istotnym problemem związanym z organizacją życia społecznego
jest według libertarian biurokracja. Zagraża ona bowiem prywatnej
własności i swobodnej przedsiębiorczości. Utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej i sprawia, że praca staje się mniej produktywna.
Doprowadza do dezorganizacji społecznej tkanki odpowiadającej za
produkcję, a w konsekwencji także do pogłębienia się ubóstwa329.
Ta nieszczęśliwa sytuacja nie jest jednak całkowicie winą urzędników. Ich biurokratyczne działania są skutkiem zjawiska politycznego,
jakim jest nieustanne dążenie do sytuacji, aby rząd przejął kontrolę nad
przedsiębiorczymi podmiotami. Wszelkie grupy polityczne dążą do
jak najbardziej systematycznej kontroli wszelkich działań, jakie podejmują przedsiębiorcy. Co gorsza, nie istnieje zdaniem polityków żadna
sfera życia, która nie musiałaby być poddawana choćby najmniejszej

329 L. von Mises, Biurokracja, przeł. J. Kłos, Wyd. PAFERE, Warszawa 2013, s. 17.
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państwowej kontroli. Panuje przekonanie, że nadzór państwa nad
wszystkimi zjawiskami jest receptą na wszelkie nieprawidłowości330.
Dominuje też błędny pogląd, że rozrost administracji państwowej
zawsze wiąże się z postępem społecznym i lepszym zrozumieniem
rzeczywistości. Ci, którzy nie chcą się przystosować do pogłębiania
i poszerzania się kontroli państwa nad kolejnymi sferami życia społecznego, są traktowani jako zaściankowi. W rzeczywistości bronią oni
swoich naturalnych praw, takich jak prywatność, wyrażając niechęć
wobec utrudniania im życia i funkcjonowania przez państwo. Dodatkowo zarzucają władzy niekompetencję, marnotrawstwo czasu i środków, a zwłaszcza nieustanne mnożenie się stanowisk urzędniczych, co
w praktyce skutkuje ograniczeniem indywidualnej wolności331.
Przejawianie ludzkich inicjatyw jest w społeczeństwie zjawiskiem
pożądanym, gdyż pozytywnie wpływa na rozwój danego kraju. Jednakże wychodzenie z indywidualnymi pomysłami w państwie z gospodarką centralnie planowaną w praktyce oznacza mieszanie szyków
rządzących, a przy tym zagrożenie ich pozycji. Celem władzy jest
doprowadzenie do sytuacji, w której ludzie robią wszystko, co ona
im każe, a nie to, co sami chcieliby uczynić. Przykładem jest Leningrad w latach 60. XX wieku, w którym za niekontrolowany przepływ
pieniądza, który wywołał zwiększenie dochodów pracowników za
zbiór ziemniaków, zwolniony został jeden z dyrektorów. Zarówno dyrektor kołchozu, jak i jego pracownicy, byli zadowoleni z przebiegu
pracy. Oni pomogli mu rozwinąć działalność, a on dał im zapłatę za
wykonane prace. Niestety rząd uznał to za szkodliwą działalność ze
względu na to, że spora część pieniędzy z działalności nie trafiła do
skarbu państwa332.
330 Ibidem.
331 Ibidem, s. 18.
332 A. Fiedosiejew, op. cit., s. 23–25.
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W gospodarce centralnie planowanej zjawisko ukrócania działalności ludzkiej jest mocno rozszerzone, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa własności. Ludziom uniemożliwiano podejmowanie działalności
gospodarczej, gdyż uznawana była ona za nielegalną. Pojawiały się
jednak tendencje i pokusy, aby się w taką działalność angażować. Nie
wierzono, że przestrzeganie prawa własności państwowej przyczyni
się do zwiększenia sprawności gospodarczej. Pojawiały się kradzieże
w państwowych przedsiębiorstwach, które stały się zjawiskiem powszechnym, wykształcały się formy nieformalnej prywatyzacji wraz
z funkcjonującym równolegle czarnym rynkiem333. Kraje postsocjalistyczne takie jak Polska, Węgry czy Jugosławia, które odeszły od
twardego modelu gospodarki centralnie planowanej, wciąż nie mają
charakteru rynkowego. Jest to przyczyną niezadowolenia.
Reformy w krajach mocno związanych z socjalizmem mogły wydatnie pomóc im w odejściu od tego systemu, jednakże w ich gospodarkach wciąż pozostają elementy, które budzą wątpliwości. Są to między
innymi interwencja administracyjna w produkcję i zagraniczny handel,
kontrola cen, biurokratyczne ograniczenia swobody wchodzenia przedsiębiorców na rynek, masowa redystrybucja środków i obsadzanie
stanowisk nieodpowiednimi ludźmi334 .
Regulacje prawne ze strony władz centralnych często utrudniają
podmiotom gospodarczym właściwy rozwój. Przykładem są przepisy
państwowe dotyczące transportu – gdyby ich nie było, branża przewozowa charakteryzowałaby się dużo większą konkurencyjnością.
Komisja Handlu Międzynarodowego (International Chamber of Commerce, ICC) utrudniła rozwój transportu rzecznego i samochodowego,

333 L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 1997, s. 133.
334 Ibidem, s. 61–62.
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by chronić transport kolejowy335. To, czego biurokraci nie są w stanie
zrozumieć, to fakt, iż rzeczywistość jest nieprzewidywalna, również
na gruncie ekonomicznym i gospodarczym. Nie potrafią dokładnie
zbadać, co jest efektywne w danym czasie w złożonym świecie. Rynki
działające jako konkurencyjne podmioty również nie są doskonałe. Nie
istnieją firmy, których produkcja i efekty działania są zawsze pozytywne, jednakże bliżej im do efektywności w kwestii zaspokajania ludzkich
potrzeb niż instytucjom zorganizowanym w odmiennych formach336.
Z drugiej strony, jeśli regulacji by w ogóle nie było, trudno byłoby mówić
o istniejącym porządku społecznym.
Fakt, iż biurokracja jest zjawiskiem nieprzyjaznym i niekorzystnym
dla pracujących ludzi, a restrykcyjne przepisy utrudniają im działalność,
nie jest powodem, dla którego wszelkie regulacje i kontrole powinny
zostać zniesione. Relacje jednostka–państwo okazują się problematyczne, ponieważ nie wiadomo, co dokładnie trzeba zrobić, aby państwo pełniło rolę strażnika wolności, a nie niszczyciela tej wartości.
Rozwiązaniem byłaby konstytucja, która chroniłaby indywidualną
wolność w postaci szeregu reguł. Pojawia się jednak pytanie, jakie
musiałyby zaistnieć okoliczności, aby taki projekt przygotować, a następnie uchwalić i wprowadzić w życie337. Okazuje się, że muszą istnieć
przepisy, które zabezpieczają ludzi przed sytuacjami niepożądanymi,
na przykład przepisy dotyczące budownictwa czy traktujące o obowiązkowych zabezpieczeniach na liniach wysokiego napięcia. Hayek
przyznaje, że władze powinny mieć w takich przypadkach swobodę
w kształtowaniu norm. Ingerencja państwa w te kwestie dopuszczalna
jest w imię ogólnie przyjętych norm, a nie ze względu na preferencje

335 D. Friedman, Ukryty ład. Ekonomia życia codziennego, przeł. M. Zieliński, Wyd. Fijorr Publishing,
Warszawa 2008, s. 299–200.
336 Ibidem, s. 287–288.
337 L. Balcerowicz, Wolność i rozwój…, s. 10.
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i osobiste motywacje władzy. Możliwości w podejmowaniu decyzji
w tym zakresie są ograniczone właśnie z powodu przyjętych zasad338.
Hoppe argumentuje, że obywatele powinni być uwolnieni od wszelkiej ingerencji państwa w życie ludzi. Dostrzegając wadliwość redystrybucji, która jego zdaniem jest zawłaszczaniem cudzego dorobku
i wiąże się z ukrócaniem potencjału wszelkich inicjatyw, uważa, że
konieczna jest autonomia. Uwolnienie się od państwa i jego metod
może nastąpić tylko w formie secesji. Polegałaby ona na kształtowaniu
się terytoriów w postaci miast, regionów lub dzielnic i każdy z tych
terenów mógłby się w sposób niezależny rozwijać. Autonomiczne regiony kształtowałyby się wtedy swobodnie bez państwowego ucisku
i ustalały własne warunki funkcjonowania. Mieszkańcy niezależnych
terytoriów byliby wtedy niezależni ekonomicznie. Przy rozproszeniu
społecznym trudno będzie bowiem o dalszą redystrybucję339.
Adorno i Horkheimer nie podzielają stanowiska, że swoboda procesów rynkowych pozbawiona państwowej interwencji jest pełnym
gwarantem odpowiedniego rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw. Za
przykład podają połączenie filmu i radia, które wzmocniło jakość telewizji. Jest to pewne innowacyjne podejście, jednak jego trwałość zależy
od tego, jak dalej przedstawiciele obu spółek, radiowej i filmowej, będą
się ze sobą dogadywać. Jeśli na przykład ze względów finansowych
się pokłócą, konflikt może zagrozić danej inicjatywie340. Niekoniecznie
więc nadmierna ingerencja państwa w gospodarkę i przedsiębiorczość
przyczynia się do ukrócania rozwoju poszczególnych inicjatyw. Prywatni przedstawiciele firm również mogą doprowadzić do osłabienia
cenionej produkcji dóbr. Co więcej, jakość produktów może być pogarszana. Dane dobra nie muszą być z upływem czasu produkowane
coraz lepiej lub na tym samym poziomie. W dodatku ich wady mogą
338 F.A. von Hayek, Konstytucja…, s. 225-226.
339 H.H. Hoppe, Demokracja…, s. 159–160.
340 M. Horkheimer, T. Adorno, op. cit., s. 142.
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być maskowane, przez co wszelkie odejście od norm jakościowych
nie przyczyni się do osłabienia triumfu marki341. Jeśli społeczeństwo
jest zdolne poddawać się wszystkiemu, co mu kapitalistyczny przemysł
zaoferuje, oznacza to, że jest ono przez ten przemysł zdominowane
i że zachowuje postawy konformistyczne. Ludzie, którzy mają inną,
odmienną postawę, są oceniani przez to negatywnie342.
To pokazuje, że dominowanie nad ludźmi przez techniki marketingowe firm również nie jest korzystne dla życia społecznego. Ostrej
ingerencji w ludzką wolność może dopuszczać się nie tylko państwo
w postaci tysięcy przepisów i hordy urzędników, ale również prywatne podmioty produkujące najróżniejsze dobra. Rozwijanie przedsiębiorczości i przejawianie własnych talentów jest w życiu społecznym
bardzo ważne, ale nie należy tych zjawisk idealizować, zakładając,
że transakcje międzyludzkie będą oparte na uczciwym nabywaniu
określonych dóbr. Brak biurokracji czy ucisku ze strony państwa nie
uchroni nas przed problemami, z jakimi każdy z nas może się spotkać
w otaczającym nas świecie.

341 Ibidem.
342 Ibidem, s. 152.

ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE EDUKACJI

Jednym z idealnych i korzystnych dla dzieci modeli edukacji jest niewątpliwie model, w którym żaden z uczniów nie jest ani szufladkowany, ani etykietowany pod względem różnic związanych z szansami
zawodowymi. Społeczności są egalitarne, a kształcenie ich polega
na wychowaniu obywatelskim. Jest to podstawa, jeśli chodzi o wtłoczenie uczniom norm dotyczących prawidłowego życia wśród innych
członków otaczającej społeczności. Kolejnym ideałem edukacyjnym
byłby system oparty na równości szans i uzależnieniu kryteriów egzaminacyjnych i klasyfikacyjnych wyłącznie od zdolności uczniów. Innym
typem idealnym jest wzorzec, który politykę zapewnienia równości
definiuje jako dostosowanie nauczania do warunków panujących na
rynku pracy343.
Równość szans jest szczególnie ważna, jeśli chodzi o takie destrukcyjne dla rozwoju tkanki społecznej przypadki jak analfabetyzm. W XXI
343 M. Hill, op. cit., s. 206–207.
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wieku udało się znacząco zwalczyć ten problem. Aż 91% światowej
populacji potrafi czytać i pisać 344 . Tego sukcesu nie należy jednak
zawdzięczać ani powszechnemu kształceniu, ani jego rozwiniętym formom, lecz momentowi, w którym wiedza powszechna z podręczników
i encyklopedii zaczęła się przenosić do Internetu. Wszelkie systemy
bazujące na wzorcu powszechnej edukacji nie potrafią dostosować
się do panującej w obecnym świecie kultury przenoszenia obyczajów
i sposobów rozwiązywania problemów do świata wirtualnego345.
Innym problemem jest bardzo częste mylenie zjawiska szkolenia
zachodzącego w powszechnym szkolnictwie z edukacją. Nie są to
terminy tożsame. Szkolenie jest procesem polegającym na przekazaniu
umiejętności, metod oraz sposobów ich wykorzystania w danych okolicznościach celem dostarczenia odpowiednich rzeczy osobie zlecającej. W przypadku szkoły osobą zlecającą będzie nauczyciel. Edukacja
zaś jest procesem zdobywania wiedzy związanym z indywidualnymi
preferencjami i możliwościami osoby uczącej się. Służy rozwojowi
osobowości człowieka, maksymalizuje jego zdolności, ułatwia samorealizację oraz umiejętność wytwarzania najróżniejszych dóbr346.
W XIX wieku pruskie szkolnictwo przyjęło zasadę Gottlieba Fichtego,
który w Ogólnej teorii nowej edukacji pisał, że w celu wychowania
ucznia należy ukształtować go tak, by odczuwał potrzeby cudzych
ludzi i spełniał ich zobowiązania nie mając własnych odczuć. Tak
pruska szkoła publiczna kształtowała ludzi poddanych cesarzowi. Ten
sam wzorzec przyjęła Wielka Brytania w 1870 roku, jednakże w innym
celu. Kształtowała robotników potrzebnych do rozwoju technicznej
rewolucji347. Idea szkolenia wygrała z ideą edukacji. Zaowocowało
344 Ł. Turski, Uwagi o edukacji powszechnej z reformą szkół A.D. 2017 w tle, Stowarzyszenie Otwarta
Rzeczypospolita, raport, Warszawa 2017, wydanie 1, s. 6.
345 Ibidem.
346 Ibidem, s. 7.
347 Ibidem, s. 9.
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to w XX i XXI wieku dostosowaniem celów kształcenia do systemu inspirowanego ideą szkolenia, który nadal jest powszechny. Zjawisko to
związane jest z dominacją kontroli politycznej nad nauczycielami i nad
resztą społeczeństwa. Wiele celów edukacyjnych wiązało i wiąże się
bowiem z realizacją zadań politycznych348.
Libertarianie mówią wprost, że wszelkie instytucje publiczne chcące
wywierać znaczący wpływ na jakość nauczania poprzez indoktrynację oraz programować społeczeństwo, należy odseparować od władzy. Co więcej, opowiadają się za zniesieniem obowiązku szkolnego,
aby szkoła nie była dla młodych ludzi miejscem przypominającym
więzienie wypełnione strażnikami, a także żeby ta część młodych
osób, która preferuje naukę poza szkołą, miała poczucie niezależności
i więcej pożytku ze spędzania dni349.
Uczyć można się nie tylko w szkole. Zachodzą jednak obawy, czy
alternatywna formuła nauczania, za jaką obecnie uchodzi edukacja
domowa (homeschooling), nie doprowadzi do sytuacji, w której dziecko
będzie wyalienowane, a przez to nieuspołecznione, wyizolowane,
wyrażające obojętny stosunek do wartości wspólnotowych, cennych
dla każdego społeczeństwa350.
Badania anglosaskie wykazują, że młodzi ludzie uczący się w trybie
edukacji domowej, chcąc pogłębiać wiedzę, bardzo często uczęszczają do bibliotek publicznych, centrów nauki, a także do parków
i ogrodów zoologicznych. Ponadto dość często są członkami różnych
stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność edukacyjną lub
społeczną. Tam poznają ludzi, z którymi nawiązują relacje351. Socjalizacja szkolna zaś nie jest idealna mimo ciągłego jej praktykowania
348 Ibidem, s. 11.
349 M.N. Rothbard, Manifest libertariański…, s. 155.
350 M. Budajczak, Edukacja domowa, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004,
s. 55.
351 Ibidem.

154

we współczesnym świecie. Między pracownikami oświaty a dziećmi
relacje charakteryzują się zazwyczaj wrogością i chłodem. Kolejną
rzeczą są utrudnione relacje między uczniami podczas zajęć. Mogą
zaistnieć one tylko wtedy, gdy nauczyciel wyda polecenie – jeśli tego
nie zrobi, muszą być zatajane. Przerwy zaś charakteryzują się mniejszą ilością czasu na kształtowanie relacji oraz zjawiskiem takim jak
przejawianie zachowań w postaci agresji lub wandalizmu, które dla
innych uczniów mogą być szkodliwe352. Przykłady te dowodzą, że
szkoła nie ma monopolu na socjalizację. Co więcej, zniechęca do
współżycia w społeczeństwie.
Wadą szkolnej socjalizacji jest również demotywacja i obniżanie
poczucia własnej wartości. Przykładem jest Susan Boyle, która z kiepskimi ocenami wystawionymi na szkolnym świadectwie miała problem
ze znalezieniem pracy. Dopiero wystąpienie w programie telewizyjnym pod nazwą „Got Talent” w 2009 roku odmieniło jej los, kiedy
zaśpiewała w nim pieśń z musicalu Nędznicy i zajęła drugie miejsce.
Dziś dziewczyna ma duży dorobek artystyczny i gra koncerty w wielu
krajach353. Szkolnictwo powszechne poniosło totalną porażkę, gdyż
nie dostrzegło i nie wychwyciło jej talentu wokalnego i nie zrobiło
praktycznie nic, aby popchnąć ją w odpowiednim kierunku i pomóc
rozwinąć zdolności, jakie posiada. Okazuje się, że sama równość jeśli
chodzi o dostęp i szanse w życiu dorosłym jest niewystarczająca, aby
zapewnić każdemu odpowiednią przyszłość. Należy również zwrócić
uwagę na warunki potrzebne do prawidłowego rozwoju dziecka, aby
miało ono chęć i motywację do rozwijania wiedzy oraz poszerzania
swoich horyzontów.
Hoppe zaznacza, że ingerencja państwa w edukację prowadzi do
sytuacji, w której rządzący, decydując o treściach nauczania, starają
352 Ibidem, s. 64.
353 Ł. Turski, op. cit., s. 14.
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się narzucić ideologię przychylną władzy. W jej przypadku są to
interwencjonizm i etatyzm. Kluczowe jest wyeliminowanie z programu
wszelkich innych ideologii, które byłyby nieprzychylne rządzącym.
Młody człowiek musiałby zgadzać się z przekazem, jaki dyktuje mu
władza. Krytyczne myślenie jest tłamszone. Wtedy nie trzeba nikogo
zmuszać, aby treści przychylne władzy przyswajał bezrefleksyjnie354 .
Rand zauważa, że byle pretekst może być użyty ze strony państwa do
kształtowania opinii publicznej. Próbowano tak zrobić, gdy obcokrajowcy zarzucali USA, że promuje przestarzały model kapitalistyczny.
Władze USA uznały, że trzeba ustalić, jaki model filozofii będzie powszechnie akceptowany i jak opinia będzie kreowana. Zdaniem Rand
jest to narzucanie obywatelom własnych przekonań, z którymi mogą
się oni mocno nie zgadzać. Rząd jej zdaniem nie powinien faworyzować żadnej ideologii w imię cudzych pobudek i narzucać jej ogółowi
społeczeństwa. Jeśli dane państwo miałoby przejawiać jakieś wartości,
to tylko w odniesieniu do wzorców, jakie przyjmują jego obywatele355.
Fromm dostrzega proces indywidualizacji zachodzący u młodego
człowieka. Dojrzewają u niego zdolności fizyczne i umysłowe. Generuje to zwiększone poczucie siły skutkujące narastającą indywidualizacją.
W związku z tym gdy zmusza się go do podporządkowania, narasta
u niego poczucie zagrożenia i rosną skłonności do buntu wobec panujących wzorców356. Jednakże indywidualizacja prowadzi do rozpadu
więzi międzyludzkich, który może być nieodwracalny. Zmuszanie do
podporządkowania nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie oznacza to
jednak, że jednostka nie potrzebuje solidarności i współżycia z innymi
ludźmi. Przekleństwem jest sytuacja, gdy warunki polityczne nie pozwalają na ukształtowanie się indywidualności. Od struktur politycznych
354 H.H. Hoppe, Ekonomia i etyka własności prywatnej…, s. 96.
355 A. Rand, Kapitalizm: nieznany ideał…, s. 304.
356 E. Fromm, op. cit., s. 44–45.
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zależy rozwój człowieka. Powinny one umożliwiać człowiekowi spontaniczne działanie oparte na solidarności, miłości i pracy357.
Współczesną edukację cechują wady polegające na zmuszaniu
człowieka do tego, aby był posłuszny określonym wzorcom. Narzucanie określonych przekonań przez władzę, co w praktyce oznacza
indoktrynację, należy ocenić jako zjawisko negatywne. Jednakże dla
libertarian palącym problemem jest narzucanie ideologii promującej
centralizację władzy państwowej. Nie wiadomo, czy byliby mocno
krytyczni wobec przyjętego wzorca kapitalistycznego, gdyby narzucało go państwo. W kwestii edukacji człowiekowi powinno zapewnić
się odpowiednie warunki do rozwoju osobistego i swoich umiejętności,
jak również przypominać o istotnych czynnościach, które człowiekowi
są potrzebne. Należy do nich między innymi współżycie w społeczeństwie i umiejętność nawiązywania współpracy.

357 Ibidem, s. 50–51.

EWENTUALNE URZECZYWISTNIENIE IDEI
WOLNORYNKOWEJ W PRAKTYCE

Libertarianizm pragnie stać na straży gospodarki rynkowej jako modelu
niosącego za sobą dużo innowacji, usprawnień, mód, produktów i pomysłów dotyczących naszego życia i rozwoju cywilizacji358. Gospodarka oparta na centralnym planowaniu prowadzi zaś według libertarian
do rozrostu kontroli rządowej nad życiem społecznym, a tym samym
utrudnia właściwą alokację zasobów359. Jeśli chcielibyśmy wprowadzić
w życie idealistyczne założenia libertariańskie dotyczące gospodarki,
wpierw należałoby zadać pytanie: jak proces ten miałby przebiegać
i co należałoby uwzględnić?
Proces transformacji gospodarczej z jednego modelu do drugiego
jest zależny od kilku czynników. Uwzględnić należy takie elementy jak
tempo, przebieg czy strategia. Zależne są one od struktury gospodarczej i warunków początkowych, w związku z czym muszą przybrać
358 M.N. Rothbard, Manifest libertariański…, s. 217–219.
359 Ibidem, s. 223.
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odpowiednią formę. Wszelkie zastane zjawiska, takie jak nierynkowość
gospodarczego systemu, naruszenie makroekonomicznej równowagi
czy pozycja związków zawodowych, są bardzo ważne, jeśli chcemy
wdrażać reformy w odpowiedni sposób360.
Kraje takie jak Chiny, w których większa część rolnictwa poddawała
się prywatyzacji, mogły przejść szybszą i mniej szkodliwą transformację do gospodarki rynkowej niż na przykład Rosja, gdzie rolnictwo
było gorzej zarządzane przez socjalistyczny aparat. Reformy i zmiany
o wiele łatwiej zaprowadza się w krajach mających większą stabilność makroekonomiczną, jak na Węgrzech czy w Czechosłowacji,
niż w Polsce czy krajach byłego ZSRR, gdzie równowaga ta była
bardziej zachwiana. Dużo szybciej przechodzi się na model oparty
na konkurencji i swobodach rynkowych wtedy, gdy kapitalizm jest co
najwyżej zawieszony bądź przerwany, niż gdy jest całkowicie zniszczony i trudny do odbudowania361.
Najłatwiej udało się przeprowadzić prywatyzację w krajach należących do struktur OECD do końca lat 70. Dominowały w nich rynki
kapitałowe, a także struktury oparte na własności, mocno powiązane
z przedsiębiorczością. Państwo miało w związku z tym niewielki udział
w gospodarce. Zmiany oparte na prywatyzacji można było przeprowadzać ze spokojem, bez poważniejszych konsekwencji organizacyjnych
i prawnych362. W trochę gorszej sytuacji były kraje Trzeciego Świata,
takie jak Chile, Argentyna czy Meksyk. Tam ingerencja rządu była dużo
większa, a sytuacja makroekonomiczna mniej zrównoważona. Niektóre
sektory mogły być poddane prywatyzacji tylko w momencie zlikwidowania restrykcyjnych przepisów, na których bazowały. Mimo wszystko

360 L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja…, s. 214–215.
361 Ibidem.
362 Ibidem, s. 219–220.
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prywatyzacja i deregulacja doszły do skutku, jednakże proces ten
został przeprowadzony kosztem makroekonomicznej stabilności363.
W znacznie gorszej sytuacji były kraje azjatyckie i postsocjalistyczne
takie jak Chiny od końca lat 70. czy Wietnam. Upaństwowione były
w nich rolnictwo oraz handel. Udział sektora prywatnego był mniejszy,
podobnie jak w postkomunistycznych krajach europejskich w latach 80.
Zarówno w przypadku ówczesnej Europy, jak i w przypadku Azji, rynki
kapitałowe praktycznie nie istniały, a prawna struktura dla prywatnej
własności była słaba364 . Specyficzne warunki w krajach o charakterze
socjalistycznym, takie jak znaczna kontrola rządu, duża dominacja
państwowego sektora, osłabione rynki kapitałowe czy niestabilność
makroekonomiczna, wymagały rozwiązań o charakterze zarówno
liberalnym, jak i stabilizacyjnym, aby zrealizować cel, jakim jest prywatyzacja i wzrost gospodarczy365.
Wprowadzenie pełnej gospodarki kapitalistycznej nie dokona się
szybko w każdym przypadku. Są kraje i terytoria, które wymagają czasu na przeprowadzenie zmian i pełnej realizacji teoretycznych założeń.
Nie oznacza to jednak, że urynkowienie gospodarek światowych jest
niemożliwe lub kompletnie niewykonalne.
W Ameryce w drugiej połowie XVIII wieku nastąpiła rewolucja,
która była sprzeciwem wobec tyranii brytyjskiego króla Jerzego III.
W tamtym czasie powstała Deklaracja Niepodległości, w której potępiono działania władcy podkreślając kwestie ekonomiczne. Wyrażono
niezadowolenie z powodu nadużywania urzędniczej władzy, która
prześladowała ludzi i przywłaszczała posiadane przez nich zasoby366.
Po rewolucji powołano rząd, który miał za zadanie zapewnić ochronę
363
364
365
366

Ibidem.
Ibidem, s. 221–222.
Ibidem, s. 233.
T. DiLorenzo, Jak kapitalizm zbudował Amerykę, przeł. R. Rudowski, Wyd. Prohibita,
Warszawa 2010, s. 7–8.
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własności i wolność gospodarczą. W 1789 roku przyjęto Konstytucję
zawierającą przepisy mówiące o zakazie naruszania swobody zawierania umów. Znalazły się w niej również punkty takie jak delegalizacja
protekcjonizmu, ustanowienie strefy wolnego handlu czy zakaz nakładania podatków eksportowych. Najważniejszymi punktami były jednak
te dotyczące ochrony praw własności przed działaniami rządowymi367.

367 Ibidem, s. 14.

PODSUMOWANIE

Wbrew pozorom idea libertariańska ze swoimi założeniami o wolności
jednostki jako metoda mająca rozwiązać problemy panujące w świecie
współczesnym nie jest całkowicie bezużyteczna i nie można ocenić jej
automatycznie jako nierealnej czy nieskutecznej.
Wielką zaletą libertarianizmu jest zwrócenie uwagi na godność
człowieka, której z dużym prawdopodobieństwem niektórzy polityczni
przywódcy bądź władze czuwające nad porządkiem nie są w stanie dokładnie przeanalizować. Niektóre przejawy niezadowolenia
społecznego są przyczyną osobistych problemów ludzi związanych
z ograniczeniami, jakie nakłada na nich państwowa władza. Wszelkie
regulacje prawne odpowiadające za redystrybucję czy kształt edukacji
okazują się problemem dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania
ludzkości. Mamy do czynienia z niegospodarnym wykorzystywaniem
pieniędzy w systemie emerytalnym, z narzuconą formą edukacji i sposobami osiągania pozycji społecznej, a także z utrudnianiem prowadzenia działalności gospodarczej. Można w związku z tym pokładać
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nadzieje w libertarianizmie, ufając, że jego przedstawiciele – w przeciwieństwie do przedstawicieli innych doktryn politycznych – są w stanie
zmienić tę sytuację wprowadzając w życie swoje postulaty ograniczenia biurokracji czy zmniejszenia wpływu państwa na życie obywateli.
Libertarianizm ponosi klęskę z powodu ignorowania sytuacji niezależnych od człowieka. Sytuacjom tym niekoniecznie może sprostać
instytucja własności prywatnej. Jeśli weźmiemy pod uwagę konieczność
opieki nad starszymi osobami, które nie są w stanie pracować, tzn. wytwarzać dóbr i potrzebują opieki; albo zapewnienie bezpieczeństwa
w sektorze budownictwa, niezbędne są regulacje, które zapewnią
poszczególnym członkom społeczeństwa należytą ochronę. Proces
upraszczania warunków do gospodarowania jest możliwy, ale muszą
istnieć ograniczenia, dzięki którym możliwe będzie zagwarantowanie
ludzkości zaspokojenia elementarnych potrzeb przekładające się na
poczucie godności i bezpieczeństwa. Ponadto proces ten w różnych
krajach różni się pod względem czasowym i jest zależny od warunków
obecnie w nich panujących.
Libertarianizm z całą pewnością nie oferuje rozwiązań, które zawsze byłyby skuteczne, niezawodne i gwarantowały poczucie bezpieczeństwa. Nie należy jednak z tego powodu odrzucać omawianego
nurtu filozoficznego w całości. Z dużym prawdopodobieństwem jego
założenia są bowiem w stanie przeciwdziałać kryzysom finansowym,
ubóstwu czy nieefektywnym programom społecznym. Nie są jednak
w stanie prawidłowo rozwiązać problemów, jakie niosą za sobą katastrofy niezależne od działań człowieka.
Ostatni rozdział stanowi syntezę proponowanych rozwiązań, zarówno libertariańskich, jak i tych stosowanych obecnie w życiu społeczno-politycznym. Metoda syntezy w badaniach naukowych, polegająca na
wyłonieniu szczegółowych elementów, pozwoliła ująć zdroworozsądkowo nurt libertariański z perspektywy współczesnych warunków panujących na świecie. Najważniejszą funkcją tej metody było uchwycenie
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postulatów i rozwiązań z obu perspektyw, zarówno libertariańskiej, jak
i powszechnej, oraz wyszczególnienie nowych rozwiązań. W każdym
podrozdziale uwzględniono argumenty przemawiające zarówno za
libertariańską koncepcją świata, jak i za podtrzymywaniem innych
istniejących modeli społeczno-ekonomicznych.

ZAKOŃCZENIE

Celem pracy było zbadanie libertariańskich poglądów na kształt świata z perspektywy panujących warunków społeczno-ekonomicznych.
Proces ten polegał na zebraniu poglądów prezentowanych przez libertariańskich myślicieli, które chcieliby oni urzeczywistnić, a następnie
zestawieniu ich ze stanowiskami wybranych krytyków skrajnego indywidualizmu i badaczy społeczno-ekonomicznych. Porównano także
stanowiska libertarian ze stosowanymi we współczesnym świecie modelami polityki społecznej.
W pierwszym rozdziale przedstawiono najważniejsze założenia
i zasady filozofii libertarianizmu. Libertarianie podkreślają znaczenie
takich wartości jak wolność polegająca na swobodnym działaniu,
prawo własności oraz samoposiadanie polegające na decydowaniu
jednostki o własnym losie i życiu. Libertarianie obdarzają każdego
człowieka dużym kredytem zaufania, twierdząc, że jednostka najlepiej
wie, jaką rolę ma pełnić w życiu, jak gospodarować nabytymi przez
siebie dobrami i w jaki sposób powinna zaspokajać swoje osobiste
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potrzeby. Opowiadają się za mechanizmami swobodnego działania,
zarówno w kwestii światopoglądowej, jak i ekonomicznej. Uważają,
że są one głównym kluczem do zapewnienia człowiekowi życia o jak
najwyższym standardzie. Przytaczają argument, że wolność pomaga
człowiekowi odkryć samego siebie, dzięki czemu poznaje własne
możliwości i wie jakie powinien przyjąć wzorce. Narzucanie mu ich
w jakikolwiek sposób przez państwo poddawane jest ostrej krytyce.
Drugi rozdział miał na celu porównanie stanowisk wybranych myślicieli libertariańskich i wykazanie podobieństw oraz różnic między nimi.
Było to kluczowe dla wykazania, czy libertarianizm aspiruje do rangi
programu politycznego, czy jego założenia są na tyle niespójne, że pozostaje doktryną. Od tego rozdziału rozpoczęło się stosowanie metod
badawczych niezbędnych do wyciągnięcia odpowiednich wniosków.
Jednym z istotnych wniosków jest stwierdzenie, że libertariańska
teoria zawiera w sobie istotne sprzeczności. Nie wiadomo chociażby,
jaki ustrój miałby obowiązywać w libertariańskim świecie i czy rzeczywiście udałoby się w nim zapewnić i podtrzymać jego funkcjonowanie.
Z pewnością wśród libertarian panuje sceptycyzm wobec demokracji,
jednakże brak jest jednoznacznej alternatywy, jaką proponowaliby
w jej miejsce libertarianie. Preferowana jest albo demarchia mająca być
pogodzeniem monarchii i demokracji, albo monarchia rozumiana jako
obszar będący prywatną własnością władcy. Niepewność w kwestii
określania libertariańskiego programu politycznego budzą również
wątpliwe postawy etyczne myślicieli. Pochwała egoizmu oraz absolutne
prawo do decydowania o życiu dziecka, nawet kosztem jego śmierci,
nie przynoszą libertarianizmowi odpowiedniej reputacji. To wszystko
sprawia, że libertarianizm należy traktować jak doktrynę, która ma
pewne jasne, wyodrębnione założenia jak: wolność, prawo do własności czy samostanowienie, ale ich implementacja stawia je pod dużym
znakiem zapytania. Libertariańscy filozofowie nie odpowiadają na
pytanie, w jaki sposób ich indywidualistyczna wizja świata miałaby się
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realizować. Co gorsza, nie mamy pewności, czy ich niektóre kontrowersyjne pomysły zwyczajnie nie odstraszyłyby ludzi. W związku z tym
libertarianizm nie może aspirować do rangi programu politycznego.
Trzeci rozdział miał na celu przeanalizowanie stanowisk libertarian
z perspektywy teorii krytycznej szkoły frankfurckiej. Myśl filozoficzna
frankfurtczyków ujawniła nieumiejętność szerokiego oglądu życiowych
sytuacji przez libertarian. Okazuje się, że libertarianizm jest przesiąknięty idealizmem, a jego zasady nie uwzględniają sytuacji, w których
wolność rozumiana jako brak interwencji czynników zewnętrznych nie
rozwiązuje problemów. Teoria poparta najlepszą argumentacją, że
człowiek powinien kierować się rozumem, przestaje mieć znaczenie,
gdy rozum podporządkowuje się złym wzorcom i interpretuje świat
według jakiegoś schematu. Racjonalność jest w takiej sytuacji złudzeniem. Obrona swobody ekonomicznej i gospodarczej oraz relacji
producent–konsument okazuje się błędna, gdy mamy do czynienia
z wykorzystywaniem ludzi do osiągania finansowych sukcesów. Techniki manipulacyjne, które wzbudzają w człowieku fałszywe potrzeby,
aby kupował produkty w celu napędzania zysków producentów, trudno
nazwać uczciwą transakcją. W związku z tym założenie o swobodnej
i uczciwej grze rynkowej jest utopijne. Podobna sytuacja zachodzi, gdy
idealizowana jest wolność jednostki bez uwzględnienia przedziałów
wiekowych. Dziecko, które dopiero się urodziło, potrzebuje opieki
oraz warunków do rozwoju, aby w przyszłości mogło prawidłowo
funkcjonować. Do tego niezbędna jest wspólnota społeczna, zdolna
zapewnić opiekę na takim poziomie, jakiego nie gwarantuje skrajnie
indywidualistyczna koncepcja świata. Libertarianizm ze swoimi postulatami przegrywa więc w sytuacjach, które wymagają szczególnych
zabezpieczeń przed zagrożeniami o szkodliwych skutkach.
W czwartym rozdziale dokonano analizy stanowisk libertarian odnośnie do kwestii społecznych, ekonomicznych i gospodarczych. Zestawiono poglądy myślicieli libertariańskich dotyczących organizacji
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życia społeczeństwa ze stanowiskami badaczy społecznych mającymi sceptyczny stosunek do skrajnie indywidualistycznych poglądów.
Aspekty życia społecznego takie jak emerytury, edukacja powszechna, organizacja pracy czy stabilny rozwój gospodarczy, nie powinny
według libertarian być zarządzane przez państwo. Odrzucają oni
wszelkie interwencje ze strony państwa, tłumacząc, że będą one skutkowały nieefektywnością, co w praktyce oznaczać będzie marnotrawstwo cudzych, zawłaszczonych siłą pieniędzy. Każdy obywatel sam
powinien zapewnić sobie te usługi na wysokim poziomie, wybierając
odpowiednią firmę. Libertarianie ignorują jednak kryzysowe sytuacje,
które nie są zależne od człowieka. Przykładami takich okoliczności są:
urodzenie się w biednej rodzinie, której nie stać na opłacenie dziecku
edukacji, brak miejsc pracy dla wyspecjalizowanej w danym fachu
grupy zawodowej, wykorzystywanie pracowników, problem konkurencji z silniejszymi podmiotami czy konieczność zapewnienia osobom
starszym (które nie mogą już pracować) opieki socjalnej. Mechanizmy
państwowe gwarantują w takich przypadkach zabezpieczenia oparte
na przepisach, bez których trudno byłoby ludziom przetrwać. W przypadku, gdy wszystkie aspekty życia społecznego byłyby urynkowione,
nie byłoby pewności, czy jacyś przedsiębiorcy rzeczywiście troszczyliby się o godność ludzką i pomoc materialną. Ponadto w przypadku
inwestycji czy umów realizowanych przez podmioty prywatne nie ma
pewności, że prywatne formy zabezpieczeń będą lepsze od świadczeń
gwarantowanych przez państwo. Koncepcja libertariańskiej rzeczywistości ma swoje uzasadnienie, jeśli chodzi o redukcję kosztów usług zapewnianych przez państwo oraz umożliwienie prywatnym podmiotom
produkcji dóbr, jednakże libertarianie w sposób irracjonalny ignorują
fakt, że życie ludzi często wymaga zabezpieczeń ze strony państwa
w przypadku nieprzewidzianych wcześniej kryzysów lub katastrof.
W piątym rozdziale wykazano rozwiązania, jakie można by wprowadzić w życie przy uwzględnieniu argumentów libertarian. Prze-
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analizowano również obecnie istniejące modele społeczne. Dokonano ponadto porównania libertariańskiej wizji życia społecznego,
przedstawionej w sposób szczegółowy, ze współczesnymi rozwiązaniami wybranych kwestii społeczno-ekonomicznych. Libertarianie
opowiadają się za stanowiskiem, że wybór modelu bądź programu
społecznego powinien zależeć od intencji i potrzeb ludzi. Jednakże
nawet najbardziej liberalne współczesne modele prowadzą do interwencjonizmu, czego przykładem jest polityka Wielkiej Brytanii w XX
wieku. Na podstawie zastosowanych metod badawczych trudno jest
twierdzić, że wolnorynkowy model społeczno-ekonomiczny pozbawiony interwencjonizmu ma rację bytu we współczesnym świecie.
Ewentualne wdrażanie takiego systemu jest mocno uzależnione od
warunków, w jakich znajduje się dane państwo. Im większa dominacja
sektora państwowego w gospodarce, tym trudniej wprowadzić dany
region bądź obszar w kapitalistyczny świat oparty na mechanizmach
rynkowych. Gdyby udało się doprowadzić wszystkie kraje do takiego
stanu rzeczy, nie ma pewności, czy ludzie rzeczywiście chcieliby być
w pełni odpowiedzialni za organizację własnego życia i czy zadowoliłoby ich wyeliminowanie rządowych programów społecznych, które
zabezpieczają życie każdego pracującego obywatela. Libertariańska
wizja świata ma mocne strony, takie jak ochrona praw obywatelskich,
wolność wyboru, niechęć do biurokracji skutkującej marnowaniem
owoców cudzej pracy. Z pewnością część problemów związana z zarządzaniem państwem zniknęłaby w libertariański świecie, a ludzie
odczuliby na własnej skórze większą majętność i swobodę wyboru
usług. Stałoby się tak jednak kosztem utraty przywilejów związanych
z zabezpieczeniem przyszłości oraz brakiem stabilności w życiu codziennym.
Przeprowadzone badania pokazują, że libertarianizm jako doktryna
mająca być receptą na problemy współczesnego świata nie jest idealna
i jej realizacja wymagałaby ograniczeń nakładanych przez państwo.
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Skutkiem byłaby zwiększona wolność wyboru, która w praktyce doprowadziłaby do wymuszenia systemu politycznego opartego na stabilności i bezpieczeństwie. Na podstawie nie tylko analizy i syntezy, ale
również wnioskowania indukcyjnego, badania pozwoliły odpowiedzieć
na wcześniej postawione pytania.
Czy współczesny świat jest w stanie zaakceptować libertariańską
koncepcję świata? Jeśli weźmiemy pod uwagę takie kwestie jak zarobki, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i swobodę
światopoglądową, doktryna libertariańska sprawia wrażenie przyjaznej i otwartej dla ludzkości. Każdy obywatel mógłby z większym
spokojem otrzymywać wyższe wynagrodzenie, prezentować własne
poglądy i organizować własne życie według własnego uznania, bez
obawy, że spotkają go kontrole i kary ze strony urzędników. Jednakże
w późniejszym okresie okazałoby się, że w nagłych sytuacjach, niezależnych od intencji człowieka, ludzie są zdani sami na siebie. Wszelkie
koszty związane z utratą zdrowia albo z nierównym traktowaniem
pracowników zostałyby przeniesione na ofiary tych sytuacji. Państwo
radykalnie zminimalizowane nie zabezpieczałoby tych osób ani pod
względem prawnym, ani finansowym. Każdy człowiek żyjący w idealnym, libertariańskim świecie musiałby być w każdej chwili w pełni
przygotowany na sytuacje, których rozwiązanie pociąga za sobą
duże koszty związane z finansami, energią, czasem oraz zdrowiem
fizycznym i psychicznym.
Jakie byłyby pozytywne, a jakie negatywne skutki urzeczywistnienia libertarianizmu? Pozytywnym skutkiem z całą pewnością byłoby
zwiększenie konkurencyjności, co wpłynęłoby na zwiększenie liczby
miejsc pracy, a także redukcja administracji, dzięki której pracodawcy i pracownicy nie musieliby ponosić dużych kosztów związanych
z usługami państwa. Oprócz tego obywatele mieliby zapewnioną
swobodę światopoglądową, dzięki której mogliby spokojnie wyznawać wybrane systemy wartości bez obawy, że zostaną ukarani za na
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przykład życie w związku partnerskim. Negatywnymi skutkami byłyby:
nierówna konkurencja, brak zapewnionych praw pracowniczych oraz
rozluźnienie więzi społecznych. Świat jednostek, w którym każda z nich
troszczyłaby się o własne dobro, skutkowałby po pierwsze: ignorowaniem problemów słabszych ludzi, co wiązałoby się z wykluczeniem,
a po drugie: skrajnie indywidualistyczna koncepcja świata doprowadziłaby do sytuacji, gdzie relacje międzyludzkie byłyby ograniczone
do realizacji osobistych interesów. Potrzeby drugiego człowieka nie
wzbudzałyby należytego zainteresowania.
Libertarianizm znajdzie zrozumienie we współczesnym świecie, gdy
palącymi i widocznymi problemami staną się: nieefektywne zarządzanie pieniędzmi podatników, zbyt skomplikowane regulacje prawne
i niskie zarobki. Wtedy można będzie realizować w praktyce zasady
libertariańskie poprzez redukcję urzędów i zwalczanie „papierologii”,
aby ludzie zaspokajali swoje potrzeby i pragnienia w sposób szybszy
i prostszy. Niestety, w kwestii istniejących zabezpieczeń społecznych
zapewnianych przez państwo, absurdalne byłoby postulowanie ich
natychmiastowej likwidacji i tym samym postawienie ludzi w sytuacji,
w której musieliby sami doskonale wiedzieć i precyzyjnie przewidywać,
co stanie się w przyszłości oraz jakich form zabezpieczeń emerytalnych
będą potrzebować.
Jeśli zgodnie z tym co powiedział Hayek nie jesteśmy w stanie
zweryfikować wszystkich ludzkich potrzeb i powinniśmy uznać takie
działanie za niemożliwe, nie powinniśmy zakładać, że mimo wadliwości państwowych instytucji ich likwidacja i radykalna decentralizacja
państwa znajdują się w domenie ludzkich potrzeb. Jedne grupy społeczne mogą takie potrzeby odczuwać, ale inne – mimo niezadowolenia z organizowanego przez państwo życia społecznego – mogą nie
chcieć jego radykalnej minimalizacji, związanej z ryzykiem wystąpienia
niepożądanych skutków.

STRESZCZENIE

Niniejsze badania miały na celu przeanalizować kwestię dotyczącą
ewentualnego urzeczywistnienia libertariańskich zasad w obecnej
rzeczywistości, wskazując na szanse oraz zagrożenia, jakie mogą
wyniknąć z realizacji takiego scenariusza. Libertarianizm stoi na straży
praw jednostki, jej samostanowienia, prawa do własności i swobody
działania w kwestii osiągania celów. Jest to skuteczne i słuszne rozwiązanie, jeśli chodzi o pozostawienie człowiekowi jak największego pola
do realizacji własnych dążeń i rozwoju osobistego. Jednakże doktryna
ta nie znajduje skutecznych rozwiązań w kwestii przypadkowych sytuacji, które są niezależne od człowieka, jak na przykład niemożność
bycia zatrudnionym w danym czasie, trudność konkurowania z silniejszymi podmiotami czy dominacja wyzysku. Libertarianie opowiadają
się za jak największą minimalizacją roli państwa w życiu człowieka
i jak największą redukcją obowiązujących przepisów, zakładając,
że każdy obywatel osiągnie większe spełnienie osobiste, jeśli chodzi
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o status społeczny. Okazuje się, że nieprzewidywalność życia wymaga
często regulacji, bez których nie da się natychmiastowo rozwiązać
ludzkich problemów.
Koncepcja libertarianizmu jako recepty na problemy społeczne
zapowiada się interesująco po zapoznaniu się z jej najważniejszymi
założeniami. Przy głębszych analizach, porównaniach i próbach wyciągania obiektywnych wniosków, okazuje się, że libertarianizm jako
jedyna recepta, podobnie jak w przypadku innych doktryn i ideologii,
jest niewystarczająca.
Słowa kluczowe: libertarianizm, współczesne problemy, współczesny świat, Mises, Rothbard, Hayek, polityka społeczna, gospodarka,
kapitalizm, socjalizm, trzecia droga

SUMMARY

This thesis was aimed to analyse the question of possible implementation
of libertarian axioms in contemporary reality, indicating the chances
and threats that may arise for this option. Libertarianism upholds the
rights of the individual, his self-determination, the right to property and
freedom to act on the achievement of goals. It is an effective and
right solution when it comes to leaving people as much as possible
to pursue their own aspirations and personal development. However,
this doctrine does not find effective solutions to random situations that
are not dependent on people, such as the inability to be employed at
a given time, the difficulty of competing with stronger entities or the
domination of exploitation. Libertarians are in favor of minimizing the
role of the state in human life and reducing the existing regulations as
much as possible, assuming that every citizen will have greater personal
fulfillment in terms of social status. It turns out that the unpredictability
of life requires regulation, without which it is impossible to immediately
solve human problems.
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The concept of libertarianism as a recipe for social problems promises to be interesting after getting acquainted with its most important
assumptions. With deeper analyzes, comparisons and attempts to draw
objective conclusions, it turns out that libertarianism is the only recipe,
as in the case of other doctrines and ideologies, is insufficient.
Keywords: libertarianism, contemporary problems, the modern
world, Mises, Rothbard, Hayek, social policy, economy, capitalism,
socialism, the third way
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O WYDAWCY

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

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