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Tomasz Cukiernik jest odwa¿nym cz³owiekiem. Nara¿a siê mianowicie
na najgorsze wyzwiska. Albowiem pojêcia takie, jak „libera³”, „liberalizm” i pochodne, od d³u¿szego czasu sta³y siê najgorsz¹ obelg¹; bardziej dotkliw¹,
ani¿eli wszelkie znane dotychczas najbardziej wulgarne epitety. Obdarzenie
mianem libera³a powoduje, ¿e w pewnych krêgach cz³owiek taki jest skoñczony. Zarówno w krêgach lewicowych, jak i – paradoksalnie – w wielu takich,
które uwa¿aj¹ siê za prawicowe.
Nadal liczni politycy i publicyœci twierdz¹, ze w Polsce od 1989 r. szaleje
w gospodarce niepohamowany i skrajny liberalizm! W ich rozumieniu liberalizm niszczy gospodarkê kraju wydaj¹c j¹ na ³up chciwych kapitalistów, a przeto
niszczy pañstwo i jego tkankê spo³eczn¹ oraz powoduje skrajn¹ i powszechn¹
nêdzê. Libera³ów nazywa siê szyderczo „afera³ami”.
Inni uto¿samiaj¹ liberalizm z libertynizmem, libera³a zaœ z libertynem.
Przeto w ich z kolei rozumieniu liberalizm to fanatyczny antyklerykalizm zwalczaj¹cy Koœció³, religiê, propaguj¹cy rujê i porubstwo, woln¹ mi³oœæ, zwi¹zki
homoseksualne, aborcje i eutanazjê, czego efektem jest – podobnie jak
w gospodarce – tak¿e destrukcja spo³eczeñstwa.
A przecie¿ w ci¹gu tych lat uzbiera³y siê tony publicystyki, felietonów,
artyku³ów popularnych i naukowych, ksi¹¿ek popularnych i naukowych, gdzie
wielekroæ wyjaœniano skrupulatnie istotê i zasady liberalizmu. Lecz spokojne
wyjaœnienia w jednych gazetach i ksi¹¿kach spotykaj¹ siê z gromami miotanymi w innych gazetach i ksi¹¿kach, przeto w umys³ach znacznej czêœci
narodu argumenty niweluj¹ siê, a¿ do zniwelowania zdrowego rozs¹dku
w licznych g³owach. W rezultacie ginie gdzieœ wolny rynek, natomiast coraz
bardziej ujawnia siê etatyzm w ca³ej pe³ni. Ba, jeœli rozmaite spore od³amy
prawicy niechêtnej SLD, oskar¿aj¹ tê partiê o ho³dowanie przebrzyd³emu
liberalizmowi, to jak mo¿e byæ inaczej?
Trzeba wiêc mieæ skórê nosoro¿ca albo byæ bardzo wiernym zasadom,
by g³osiæ liberalizm. Tomasz Cukiernik to czyni. Nie znam gruboœci jego skóry
ani odpornoœci psychicznej (chyba jest jednak du¿a), ale na pewno jest on
wierny zasadom liberalnym. Przy czym nie jest to œlepa wiara, lecz konsekwentna, logiczna konstrukcja myœlowa, przek³adaj¹ca siê w tej ksi¹¿ce na
wywód poparty bardzo rzeczowymi argumentami i wyrazistymi przyk³adami.
Odwo³uj¹ siê one tyle¿ do zdrowego rozs¹dku, co i do poczucia normalnoœci
u zwyk³ych ludzi, nie tylko teoretyków.

Autor prezentuje tu rozmaite pojêcia liberalizmu, koncentruj¹c siê na
przedstawieniu pogl¹dów zarówno libera³ów klasycznych, jak i wspó³czesnych
neolibera³ów oraz porz¹dkuje i precyzuje terminologiê liberaln¹, oczyszczaj¹c j¹ z naros³ych wokó³ niej w ostatnich latach populistycznych pojêæ, którymi
ubrudzi³a j¹ wiedza potoczna, czyli codzienna, nieprofesjonalna, odwo³uj¹ca
siê do pochopnych stereotypów. W dalszym zaœ ci¹gu prezentuje prawicowe
koncepcje pañstwa, wynikaj¹ce z zasad liberalnych.
Najogólniej jest to zasada „pañstwa minimum” – ograniczonego w swoich zadaniach, zw³aszcza wtr¹cania siê do ¿ycia codziennego obywateli, ale
silnego w tych funkcjach, jakie ma do spe³nienia: zapewnienia ludziom bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego. Pañstwo takie musi prowadziæ
odpowiedni¹ politykê zagraniczn¹, lecz ograniczaæ do niezbêdnej wielkoœci
administracjê wewnêtrzn¹. No i nie powinno poddawaæ gospodarki ciœnieniu
bie¿¹cej polityki. Sprawiedliwoœæ to ma byæ sprawiedliwoœæ, bez dodatkowych
przymiotników, takich, jak „spo³eczna” czy jakakolwiek inna; wolny rynek to
rynek rzeczywiœcie wolny, bez dodatkowych przymiotników, takich, jak „sterowany”, „zorganizowany” itp.
Analizuje wiêc autor kolejno, jakie, wedle tej koncepcji, s¹ pomys³y na
sprawy bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, na politykê zagraniczn¹,
a tak¿e wiele szczegó³owych spraw wynikaj¹cych z idei pañstwa liberalnego,
czyli jak w takim organizmie powinna funkcjonowaæ oœwiata i szkolnictwo
wy¿sze, prawo, ochrona œrodowiska, kultura i sztuka, infrastruktura, system
emerytalny i wiele innych dziedzin ¿ycia publicznego...
Lecz co ja tu bêdê siê rozpisywa³, „co autor chcia³ powiedzieæ”. Sam wie
najlepiej i doskonale zna temat. Dodam tylko, ¿e to, co chcia³ powiedzieæ,
czyni przejrzyœcie, logicznie i przystêpnie. Wy¿ej da³em wyraz pewnemu przygnêbieniu, ¿e tyle fa³szu „na pomieszanie dobrego i z³ego” naros³o wokó³
liberalizmu. Ufam jednak, ¿e ta ksi¹¿ka przyczyni siê do oczyszczenia
pojêcia z populistycznych mitów i mo¿e nawet zmusi niejednego (byle myœl¹cego) antylibera³a do zweryfikowania swoich stereotypów. W koñcu kropla
dr¹¿y ska³ê.
Warto tylko mo¿e zauwa¿yæ, ¿e pojawienie siê chrzeœcijañstwa dwa
tysi¹ce lat temu, to by³a tak¿e rewolucja liberalna w ówczesnym œwiecie!
Kto ma uszy – niech s³ucha, kto ma oczy – niech patrzy... i przeczyta tê
ksi¹¿kê.
Marek Arpad Kowalski

MOJEJ KOCHANEJ ¯ONIE

Government even in its best state is but
a necessary evil, in its worst state an intolerable one.1
Thomas Paine

Wyznawanie idei socjalistycznych jest dzisiaj2 dowodem kompletnej ignorancji podstawowych problemów ekonomii. Twierdzenia socjalistów s¹ równie daremne jak
twierdzenia astrologów i magów.3
Ludwig von Mises
Najwiêksz¹ trosk¹ rz¹du powinno byæ
stopniowe przyzwyczajanie ludu, aby
umia³ obchodziæ siê bez rz¹du.4
Alexis de Tocqueville
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Nota autorska

28 maja 2002 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach obroni³em pracê magistersk¹ pod tytu³em „Liberalna koncepcja
pañstwa”. Moim promotorem by³ profesor Ryszard M. Ma³ajny, który wyk³ada miêdzy innymi „Historiê doktryn politycznych i prawnych”, z którego to przedmiotu
pisa³em moj¹ pracê. Ksi¹¿ka ta jest zmienion¹, poprawion¹ i trzykrotnie rozszerzon¹ wersj¹ mojej pracy magisterskiej. Dopisa³em V rozdzia³ i kilka punktów,
usun¹³em natomiast wstêp. Zmieni³em tytu³y niektórych punktów i III rozdzia³u.
Skorzysta³em z wielu nowych pozycji bibliograficznych. Doda³em wszystkie tabele i ramki oraz wiêkszoœæ wykresów. Tak¿e aneksy, indeksy i spisy umieszczone
na koñcu ksi¹¿ki nie by³y czêœci¹ pracy magisterskiej.
Od listopada 2002 roku praca by³a drukowana we fragmentach w kolejnych
numerach miesiêcznika „Opcja na Prawo”. Punkt 7 rozdzia³u V by³ opublikowany
w czerwcu 2002 roku w prawicowym, samorz¹dowym tygodniku wyborczym „Sojusz dla Czeladzi.” Aneks nr 1 jest listem do Janusza Korwina-Mikke, który ukaza³
siê w nr. 20 „Najwy¿szego CZASu!” z 2000 roku. Tabela z aneksu nr 2 ukaza³a siê
w skróconej wersji w nr 4 „Sojuszu dla Czeladzi” w sierpniu 2002 roku. Aneks nr 3
zosta³ opublikowany w skróconej wersji w nr. 43 „Najwy¿szego CZASu!” z 1999
roku. Aneks nr 4 ukaza³ siê w nr. 1 tego tygodnika z 2003 roku. Aneks nr 5 zosta³
opublikowany nr. 22 „Najwy¿szego CZASu!” z 2000 roku, aneks nr 7 ukaza³ siê
w nr. 24 z 2003 roku, aneks nr. 8 w nr. 29-30 z 2003 roku, aneks nr 9 w nr. 42
z 2003 roku, nr 10 – w numerze 18-19 z 2003 roku, a nr 11 w numerze 21 z 2004
roku tego tygodnika
Dziêkujê mojemu promotorowi profesorowi Ryszardowi M. Ma³ajnemu za
to, ¿e zgodzi³ siê na wybrany przeze mnie temat pracy magisterskiej oraz za to, ¿e
poprawia³ moje b³êdy i niedoci¹gniêcia w trakcie pisania. Ponadto dziêkujê równie¿ mojej kochanej ¿onie Monice, absolwentce Filologii Polskiej Uniwersytetu
Œl¹skiego w Katowicach, która zajmowa³a siê bie¿¹c¹ i koñcow¹ korekt¹ niniejszej ksi¹¿ki.
Czytelników proszê o uwagi i komentarze na temat niniejszej pracy, które
móg³bym wykorzystaæ w ewentualnym drugim wydaniu ksi¹¿ki. Proszê pisaæ pod
mój adres e-mailowy: tomcuk@poczta.onet.pl Polecam ponadto moj¹ stronê
internetow¹: http://tomcuk.w.interia.pl

9

Prawicowa koncepcja pañstwa – doktryna i praktyka
Oto rola, jak¹ doktryna liberalna przypisuje pañstwu: ochrona w³asnoœci, wolnoœci i pokoju.5
Ludwig von Mises
Pañstwo powinno zapewniæ obywatelom
zewnêtrzne i wewnêtrzne bezpieczeñstwo,
nigdy zaœ dobrobyt. Zapewnienie dobrobytu pozbawi³oby jednostkê tego, co stanowi istotê jej cz³owieczeñstwa – mo¿liwoœci samodoskonalenia.6
Wilhelm von Humboldt

Rozdzia³ I
Zadania pañstwa liberalnego
Liberalizm, podobnie jak w wiele innych pr¹dów politycznych czy ekonomicznych, równie¿ nie jest pr¹dem jednorodnym. W jego ³onie istniej¹ ró¿ne koncepcje zakresu zadañ pañstwa. Liberalizm lewicowy, którego przedstawicielem
jest Brytyjczyk John Maynard Keynes opowiada siê za szerokimi funkcjami pañstwa i w tym kontekœcie ideowo zbli¿a siê do socjalizmu czy socjaldemokracji.
Z drugiej strony przedstawiciele najbardziej radykalnej odmiany liberalizmu – libertarianie (libertarianizm nazywany jest te¿ anarchizmem wolnorynkowym lub
anarchokapitalizmem), którzy bliscy s¹ anarchistom, uwa¿aj¹, ¿e pañstwo mo¿e
zajmowaæ siê tylko jednym zadaniem: „usprawiedliwione jest pewnego rodzaju
pañstwo minimalne, ograniczone do w¹skich funkcji ochrony przeciwko gwa³towi,
kradzie¿y, oszustwu, narzucaniu zobowi¹zañ itd.; jakiekolwiek bardziej rozbudowane pañstwo musi naruszaæ prawa jednostek do niezmuszania ich do robienia
pewnych rzeczy i jest nieusprawiedliwione”7. Amerykanin Robert Nozick wyró¿nia
ponadto utopijne pañstwo ultraminimalne, w którym chronieni przez pañstwo
s¹ tylko ci obywatele, którzy wykupili od niego nieobowi¹zkow¹ polisê ubezpieczeniow¹.
S¹ jeszcze inni libera³owie, którzy nie zgadzaj¹ siê w kwestii zakresu zadañ
pañstwa zarówno z libera³ami lewicowymi, jak i libertarianami. Do nich mo¿na
zaliczyæ przede wszystkim prekursorów klasycznego pr¹du w liberalizmie, takich
jak Adam Smith, Herbert Spencer, Benjamin Constant czy John Locke, a tak¿e
wiêkszoœæ XX-wiecznych neolibera³ów, którzy s¹ ich kontynuatorami: Ludwiga
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rys. Chris Whitten

von Misesa i Friedricha
Augusta von Hayek’a
Robert Nozick (1939-2002) - libertariaz tzw. szko³y austriackiej
nin, profesor filozofii Harvardu, jeden
z najwa¿niejszych ideologów wolnoœciow ekonomii, Franka H.
wej prawicy, pierwszy intelektualista nie
Knighta i Miltona Friedbêd¹cy ekonomist¹, który wyjaœni³, dlamana z tzw. szko³y chiczego intelektualiœci s¹ wrogami kapitacagowskiej, Edwina Canlizmu. Jego motto ¿yciowe brzmia³o:
nana, F. C. Benhama
„Pañstwo minimalne to pañstwo o najz tzw. szko³y londyñskiej.
wiêkszej w³adzy, jakie w ogóle mo¿e byæ
W Stanach Zjednoczousprawiedliwione. Pañstwo, którego w³anych pogl¹dy liberalne
dza jest szersza, ni¿ w³adza pañstwa miprezentuje Partia Libertanimalnego, ³amie prawa cz³owieka”
riañska i Partia Republi(„Najwy¿szy CZAS!” 2002, nr 5,
kañska, w Wielkiej Brytas. XXXI.).
nii Partia Konserwatywna, w Niemczech Wolna Ludwig von Mises
Partia Demokratyczna,
w Kanadzie Reformatorska Kanadyjska Liga KonserwaAdam Smith (1723-1790) – ekonomista
tywna, w Australii Liberalna Partia Australii, w Nowej
brytyjski, z pochodzenia Szkot. Twórca
Zelandii Partia Konsumentów i Podatników, na Islandii
i najwybitniejszy przedstawiciel klasyczPartia Libertariañska, w Kostaryce Ruch Libertariañski,
nej szko³y angielskiej. Po ukoñczeniu stua w Polsce Unia Polityki Realnej. Ojcami ideowymi ostatdiów wyk³ada³ literaturê angielsk¹, loginiej partii s¹ Stefan Kisielewski oraz Miros³aw Dzielski,
kê i estetykê na uniwersytecie w Edynnatomiast g³ównymi dzia³aczami Janusz Korwin-Mikke
burgu, a póŸniej (od 1755 r.) filozofiê
i Stanis³aw Michalkiewicz.
moraln¹ (teologia, etyka, prawo i polityka)
W niniejszej pracy zajmê siê g³ównie pogl¹dami
oraz ekonomiê na uniwersytecie w Glasna temat pañstwa libera³ów klasycznych i neolibera³ów,
gow. Stworzy³ system ekonomiczny, któwspominaj¹c jedynie czasami równie¿ liberatrian. Wery zdecydowa³ nie tylko o powstaniu nod³ug nurtu liberalnego pañstwo jest ograniczone w swowego kierunku pogl¹dów ekonomicznych - klasycznej szko³y angielskiej, ale
ich zadaniach, ale ma jednak do spe³nienia kilka funktak¿e o wyodrêbnieniu siê ekonomii jako
cji. G³ównym zadaniem pañstwa jest zapewnienie obysamodzielnej nauki (Internetowa encywatelom bezpieczeñstwa wewnêtrznego oraz zewnêtrzklopedia WIEM).
nego. Ponadto pañstwo powinno prowadziæ politykê zagraniczn¹, dysponowaæ odpowiedni¹ dyplomacj¹, a tak¿e mieæ bardzo ograniczon¹ administracjê. Niektórzy libera³owie wœród zadañ pañstwa
wymieniaj¹ tak¿e ochronê œrodowiska
oraz budowê infrastruktury.
Milton Friedman (ur. 1912) – amerykañski ekonomista, profesor uniwersytetu w Chicago, twórca chicagowskiej
szko³y monetarnej w ekonomii, laureat
Nagrody Nobla w 1976 r. za wk³ad do
teorii konsumpcji, stabilizacji makroekonomicznej i historii pieni¹dza.

Friedrich August von Hayek

Milton Friedman
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Friedrich August von Hayek (1899-1992) – austriacki
ekonomista, klasyk neoliberalizmu, laureat Nagrody Nobla z 1974 r. Studia ukoñczy³ na Uniwersytecie Wiedeñskim, gdzie uzyska³ te¿ stopieñ doktora nauk prawnych
(1921 r.) oraz politycznych (1923 r.). W latach 19311950 wyk³ada³ w London School of Economics, póŸniej
na uniwersytecie w Chicago. Naczeln¹ wartoœci¹ dla
Hayeka by³a wolnoœæ, któr¹ traktowa³ jako niezale¿noœæ
i wi¹za³ bezpoœrednio z funkcjonowaniem wolnokonkurencyjnej gospodarki opartej na prawie popytu i poda¿y; za³o¿yciel i pierwszy prezes Mont Pelerin Society
(1947-61) (Internetowa Encyklopedia WIEM).

Partia Libertariañska (The Libertarian
Party) – trzecia najwiêksza partia polityczna w USA. Zosta³a za³o¿ona w 1971
roku przez Davida Nolana. Odnosi sukcesy wyborcze na poziomie federalnym,
stanowym i regionalnym. Wed³ug cz³onków tej partii jedynym zadaniem rz¹du
jest ochrona ludzi przed przymusem
i przemoc¹. Opowiadaj¹ siê za wolnoœci¹
ekonomiczn¹ i osobist¹, gospodark¹ wolnorynkow¹, wolnym handlem, nieinterwencj¹ pañstwa i pokojem, odpowiedzialnoœci¹ jednostki oraz ró¿norodnoœci¹ spo³eczeñstwa pod wzglêdem ekonomicznym i socjalnym. (http://www.lp.org)

Benjamin Constant (1767-1830) – urodzony w Szwajcarii pisarz, polityk i filozof klasycznego liberalizmu.

Ludwig von Mises (1881-1973) – profesor, jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku, czo³owy przedstawiciel austriackiej szko³y ekonomicznej, wyk³adowca wielu presti¿owych uniwersytetów, autor licznych
ksi¹¿ek i publikacji, w których w przystêpny i obrazowy sposób wykazywa³ irracjonalnoœæ marksistowskich
koncepcji spo³eczno-ekonomicznych oraz przekonywa³
czytelników o zaletach p³yn¹cych z gospodarki wolnorynkowej. Austriak z urodzenia, wieñczy³ karierê naukow¹ na uniwersytecie w Nowym Jorku, gdzie wykszta³ci³ kilka pokoleñ neolibera³ów i libertarian (http://
www.libertarianizm.pl/notki.html).

Thomas Paine (1737-1809) – angielski pisarz i myœliciel polityczny, przyczyni³ siê do uzyskania niepodleg³oœci przez Stany Zjednoczone.

Margaret Hilda Thatcher (ur. 1925) – zwana ¯elazn¹
Dam¹, brytyjska polityk, 1952-92 – cz³onek Izby Gmin,
1975-90 – przewodnicz¹ca Partii Konserwatywnej, premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-90, od 1992 w Izbie
Lordów, od jej nazwiska pochodzi termin thatcheryzm,
który oznacza prowadzenie neoliberalnej polityki gospodarczej.
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Partia Republikañska (Republican Party)
– jedna z dwóch g³ównych partii w USA,
zosta³a utworzona w 1854 r. Najwybitniejszym przedstawicielem by³ Ronald
Reagan. Obecnie ma wiêkszoœæ w Kongresie i Senacie USA. Z jej szeregów
wywodzi siê aktualny prezydent George
W. Bush.

Partia Konserwatywna (Conservative
Party) – jedna z dwóch g³ównych partii
w Wielkiej Brytanii, kontynuatorka stronnictwa torysów. Politykê zagraniczn¹
opiera na wspó³pracy z USA. Najwybitniejsz¹ przedstawicielk¹ by³a Margaret
Thatcher, która przeprowadzi³a wolnorynkowe reformy. Obecnie w opozycji.

Partia Libertariañska (Frjálslyndi Flokkurinn) – liberalna partia islandzka utworzona w 1998 r. przez by³ego ministra
Sverrira Hermannssona. W 2003 r. zdobyta 7,4% g³osów i ma 4 przedstawicieli
w parlamencie. Szefem partii jest obecnie Gudjon A. Kristjansson. (http://
www.xf.is).
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Herbert Spencer (1820-1903)
– libera³, angielski filozof i socjolog.

Wolna Partia Demokratyczna (Freie Demokratische Partei) – niemiecka partia prawicowa utworzona w 1948 r. z po³¹czenia partii liberalno-mieszczañskich.
W 1971 r. uchwalono tzw. Tezy Fryburskie – liberalny program partii. Przewodnicz¹cym jest Guido Westerwelle. Obecnie w opozycji. (Nowa Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1996).

Reformatorska Kanadyjska Liga Konserwatywna (The Canadian Reform Conservative Alliance) zwana te¿ Canadian Alliance – kanadyjska partia prawicowa, która powsta³a w 2000 r.
z inicjatywy Prestona Manninga. Jej poprzedniczk¹ by³a powsta³a w 1987 r. Reform Party of Canada, której Manning by³
przewodnicz¹cym. Po wyborach w 2000 r. partia ta posiada 66
pos³ów w Izbie Gmin i 25% poparcie spo³eczne. Od 2002 r.
szefem partii jest Stephen Harper. (Jaskólski S., Historia Canadian Alliance, „Najwy¿szy CZAS!” 2003, nr 31-32, s. XXXIX.).

Unia Polityki Realnej – zosta³a za³o¿ona w 1989 r. Jej poprzedniczk¹ by³ Ruch Polityki Realnej. W wyborach parlamentarnych w 1991 r. UPR uzyska³a 2,27% g³osów wprowadzaj¹c
do sejmu trzech pos³ów. Has³o UPR: „Wiêcej wolnoœci – tañsze pañstwo”. Wielu cz³onków UPR zasiada w organach samorz¹du terytorialnego. Obecnym prezesem jest Stanis³aw Wojtera.

Partia Konsumentów Podatników (The Association of Consumers and Taxpayers) – nowozelandzka partia prawicowa powsta³a w 1995 r. Jej poprzedniczk¹ by³o stowarzyszenie o tej samej nazwie utworzone w 1994 r. przez Rogera Douglasa i Dereka
Quigley. W wyborach w 2002 r. partia zdoby³a
7,07% poparcia i ma 9 pos³ów w parlamencie. Liderem jest Richard Prebble. Has³o tej partii brzmi:
„Wolnoœæ, Wybór i Indywidualna Odpowiedzialnoœæ” (http://www.act.org.nz).

Ruch Libertariañski (Movimiento Libertario) –
liberalna partia kostarykañska powsta³a w 1994 r.
W 2002 r. zdoby³a 10% miejsc w parlamencie.
Wspó³twórc¹ i liderem partii jest Otto Guevara
Guth, profesor prawa na Uniwersytecie Kostaryka. (http://www.libertario.org).

Szko³a austriacka – grupa ekonomistów neoklasycznych, których doktrynê antyetatystyczn¹
sformu³owa³ Carl Menger (1840-1921), a poszerzy³ Eugen von
Böhm-Bawerk. Najwybitniejszymi jej przedstawicielami byli Ludwig von Mises, Friedrich A. von
Hayek i Murray N. Rothbard. Najwa¿niejsz¹ rolê w gospodarce pe³ni¹ konsumenci (Miner B., Zwiêz³a encyklopedia konserwatyzmu,
Poznañ 1999, s. 36.).

John Locke (1632-1704), angielski filozof, pionier liberalizmu.

Liberalna Partia Australii (Liberal Party of
Australia) – powsta³a w 1944 r. w Canberze
z inicjatywy Roberta Gordona Menziesa, który nastêpnie w latach 1949-66 by³ premierem.
By³ to czas kwitn¹cej gospodarki Australii. Do
dzisiaj partia ta rz¹dzi Australi¹ z przerwami
przez 38 lat. Obecnie ma 45% miejsc w Izbie
Reprezentantów i 41% mandatów w australijskim Senacie. Obecnym premierem jest libera³
Jan Howard, który sprawuje swoj¹ funkcjê od
1996 r. (Jaskulski S., Liberalna Partia Australii, „Najwy¿szy CZAS!” 2003, nr 33-34).

Stefan Kisielewski, pseud. „Kisiel” (1911-1991)
– konserwatywno-liberalny pisarz i publicysta,
muzykolog i kompozytor, dzia³acz opozycji antykomunistycznej. W latach 1957-65 – pose³.

13

Prawicowa koncepcja pañstwa – doktryna i praktyka
1. Bezpieczeñstwo wewnêtrzne
Libera³owie twierdz¹, ¿e najwa¿niejszym obowi¹zkiem pañstwa jest zapewnienie obywatelom bezpieczeñstwa oraz ochrona ich ¿ycia, zdrowia, wolnoœci
i w³asnoœci prywatnej. W tym celu pañstwo powinno mieæ odpowiednie organy:
sprawn¹ policjê, niezale¿ny wymiar sprawiedliwoœci, a tak¿e inne s³u¿by, takie
jak: stra¿ po¿arna, obrona cywilna, s³u¿ba wiêzienna. Adam Smith, jako drugi
obowi¹zek panuj¹cego, wymienia ochronê „ka¿dego cz³onka spo³eczeñstwa przed
niesprawiedliwoœci¹ i uciskiem ze strony wspó³obywateli oraz z ustanowieniem prawid³owego wymiaru sprawiedliwoœci”8 . Poniewa¿ dla libera³ów najwiêksz¹ warSzko³a chicagowska – wolnorynkowe
toœci¹ jest ludzkie ¿ycie, sprzeciwiaj¹ siê oni zarówno
teorie ekonomiczne (od oko³o 1950 roku),
aborcji jak i eutanazji.
czasem nazywane monetaryzmem, wi¹Wed³ug Jeremy’ego Benthama „zadaniem pañ¿¹ce siê z takimi osobamii, jak: Frank
stwa
nie
jest zwiêkszanie bogactwa albo tworzenie kaKnight, James Buchanan, Milton Friedpita³ów, ale zapewnienie bezpieczeñstwa posiadania
man, George Stigler, które uczyli i ucz¹
bogactw raz ju¿ nabytych. Pañstwo ma do wype³nienia
na uniwersytecie w Chicago. (Miner B.,
funkcjê s¹dow¹, ale jego funkcja ekonomiczna winna
Zwiêz³a encyklopedia konserwatyzmu,
byæ sprowadzona do minimum”9. Francuz Émile FaguPoznañ 1999, s. 64).
et, zwolennik liberalizmu klasycznego na prze³omie XIX
i XX wieku, równie¿ by³ propagatorem pañstwa minimum i „uwa¿a³, ¿e granice dzia³alnoœci pañstwa powinny byæ wyraŸnie zakreœlone, ale w ramach tych granic
Frédéric Bastiat (1801-1850) – francuw³adza powinna byæ silna i skuteczna, aby mog³a skuski liberalny ekonomista i publicysta;
tecznie chroniæ podstawowe prawa jednostek: bezpiewspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Wolneczeñstwo i w³asnoœæ”10. Wed³ug Frédérica Bastiata „rz¹d
go Handlu w Bordeaux; w 1830 roku
zosta³ sêdzi¹ pokoju; od 1848 roku –
istnieje tylko po to, by zaspokoiæ wspólne potrzeby: obropose³ francuskiego Zgromadzenia Naronê podczas wojny, œciganie i zapobieganie przestêpdowego (Bastiat F., Co widaæ i czego nie
czoœci; budowanie dróg, kanalizacji i innych obiektów
widaæ, Lublin-Rzeszów 2003, s. 57-58).
u¿ytecznoœci publicznej, oraz by prowadziæ akta ludnoœci”11. Podobnego zdania jest Ayn Rand, która uwa¿a,
¿e „wykluczenie przemocy [ze stosunków spo³ecznych]
jest zadaniem rz¹du (w³aœciwego rz¹du), zadaniem podAyn Rand (w³aœc. Alice Rosenbaum)
stawowym i jedynym
(1905-1982) – pisarka i filozof o pogl¹moralnym uzasadniedach libertariañskich, urodzona w Rosji,
niem oraz przyczyn¹,
wyemigrowa³a do USA. Twórczyni filodla której ludziom rz¹d
zofii racjonalnego egoizmu zwanego
jest potrzebny”12. Poleobiektywizmem. (http://www.libertariaga ono na funkcji „arbinizm.pl/notki.html).
tra, który rozs¹dza spory miêdzy ludŸmi, kieruj¹c siê obiektywnymi
prawami. (…) w³aœciwym przeznaczeniem rz¹du
jest umo¿liwienie cz³owiekowi egzystencji spo³ecznej poprzez ochronê zysków i zwalczanie krzywd,
jakie ludzie mog¹ sobie wzajemnie wyrz¹dziæ. (…)
W³aœciwe funkcje rz¹du sprowadzaj¹ siê do trzech
rozleg³ych kategorii, z których wszystkie dotycz¹
kwestii przemocy fizycznej i obrony praw ludzkich. Ayn Rand
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S¹ to: policja, w celu obrony ludzi przed przestêpcami;
si³y zbrojne, w celu obrony przed najeŸdŸcami; s¹dy,
Stanis³aw Michalkiewicz (ur. 1947) kieruj¹ce siê obiektywnymi prawami w celu rozstrzygaprawnik, dziennikarz, publicysta, polityk,
nia spraw spornych miêdzy ludŸmi”13.
dzia³acz opozycji antykomunistycznej, od
1983 do 1989 r. wspó³autor i wydawca
Margaret Thatcher opowiada siê za silnym rz¹podziemnego miesiêcznika „Kurs”, redem: „rz¹d musi byæ silny, (…) gdy idzie o obronê narodaktor tygodnika „Najwy¿szy CZAS!”,
dow¹, silny w powstrzymywaniu i umacnianiu rz¹dów
wspó³za³o¿yciel i cz³onek w³adz krajoprawa, silny w utrzymywaniu wartoœci pieni¹dza, silny
wych Unii Polityki Realnej.
w obronie integralnoœci narodu, jednostki i jej wolnoœci.
Tylko rz¹d mo¿e wykonywaæ te zadania, nie mo¿e on
jednak wtr¹caæ siê zbyt daleko w sprawy, którymi ludzie lepiej kieruj¹ ni¿ on. (…) Sfery, na których pañstwo powinno g³ównie skupiæ
sw¹ uwagê, to obrona i zagwarantowanie przestrzegania prawa i porz¹dku (law
and order). Funkcje te stanowi¹ niekwestionowany obszar autorytetu i si³y pañstwa, dzia³alnoœæ rz¹du w pozosta³ych p³aszczyznach – gospodarczej (…) i spo³ecznej powinna mieæ raczej charakter subsydiarny, wspieraj¹cy dzia³anie jednostki, a nie zastêpuj¹cy”14. Bezpieczeñstwo jest konieczne dla rozwoju ka¿dego
pañstwa. ¯aden przedsiêbiorca nie zainwestuje swoich pieniêdzy, jeœli nie bêdzie
mia³ zagwarantowanego przestrzegania prawa przez
inne podmioty i przez pañstwo. Jak twierdzi profesor
Stanis³aw Wellisz, by³y Dziekan Wydzia³u EkonomiczJanusz Korwin-Mikke (ur. 1942) – mgr
nego Uniwersytetu Columbia, „wysoki poziom bezpiefilozofii, bryd¿ysta, wspó³za³o¿yciel i liczeñstwa w Korei Po³udniowej i na Tajwanie w istotder Ruchu Polityki Realnej i Unii Politynym stopniu sprzyja podejmowaniu inwestycji w obu tych
ki Realnej, zwolennik wolnoœci gospodarczej i koniecznoœci powrotu do tradycyjkrajach. Brak bezpieczeñstwa odstrasza od inwestowanych wartoœci. Autor licznych ksi¹¿ek
nia w takich krajach jak Uganda i Sri Lanka. Ten ostatni
i artyku³ów prasowych. Za³o¿yciel podkraj by³ kiedyœ uwa¿any za potencjalnego „azjatyckieziemnego wydawnictwa Officyna Libego tygrysa”, dopóki nie zapanowa³ w nim chaos, który
ra³ów. Wydawca tygodnika „Najwy¿szy
doprowadzi³ do zahamowania wzrostu”15. Polscy praCZAS!”. W latach 1991-93 – pose³.
codawcy prywatni uwa¿aj¹, ¿e „w³adze i aparat pañstwowy powinny wycofaæ siê z wszelkiego rodzaju dzia³alnoœci, które mog¹ byæ realizowane lepiej i taniej przez
indywidualnych obywateli lub ich zwi¹zki – przede wszystkim z dzia³alnoœci gospodarczej, a skoncentrowaæ siê na podstawowej funkcji pañstwa, jak¹ jest stanowienie dobrego prawa i pilnowanie jego przestrzegania. Obecnie niska jakoœæ
prawa i niesprawnoœæ pañstwowych instytucji w znacznej mierze utrudniaj¹ wzrost
gospodarczy”16.
Adam Smith zajmuje stanowisko, ¿e w³adza s¹downicza powinna byæ oddzielona od w³adzy wykonawczej: „niezbêdny jest nie tylko zupe³ny rozdzia³ w³adzy s¹dowej od w³adzy wykonawczej, ale równie¿ i mo¿liwie jak najdalej id¹ce
uniezale¿nienie od tej w³adzy. Sêdzia nie powinien byæ nara¿ony na to, ¿e z powodu kaprysu w³adzy wykonawczej zostanie usuniêty ze swego urzêdu. Nie powinno równie¿ zale¿eæ od dobrej woli czy te¿ nawet od dobrej gospodarki tej w³adzy, czy pobory swe bêdzie otrzymywaæ regularnie”17. W jaki sposób libera³owie
uzasadniaj¹ koniecznoœæ istnienia tej funkcji pañstwa? John Locke w ksi¹¿ce „Dwa
traktaty o rz¹dzie” opisuje stan natury. Przed istnieniem pañstw cz³owiek by³ wolny, by³ „absolutnym panem w³asnej osoby i maj¹tku”18 i nikomu nie podlega³. Jednak cz³owiek nie móg³ w pe³ni korzystaæ ze swojej wolnoœci, poniewa¿ by³ „on
nieustannie nara¿ony na napady innych”19. W zwi¹zku z tym ludzie utworzyli pañstwo po to, by zapewnia³o ono ochronê ¿ycia, wolnoœæ i w³asnoœæ. Ogromne znaczenie ma w tym wypadku w³asnoœæ. Jak twierdzi profesor Kwaœnicki, „dobrze
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funkcjonuj¹ce prawo w³asnoœci zapewnia bezpieczeñstwo i zapobiega aktom przemocy, gwarantuje (…), ¿e
rozproszenie w³asnoœci, a co za tym idzie – rozproszenie w³adzy zapewnia rozprzestrzenianie siê zakresu
wolnej i pokojowej wymiany”20. Ponadto „w³asnoœæ prywatna przez samo swoje istnienie ogranicza zakres w³adzy pañstwowej, a tym samym zapobiega tyranii. (…)
Tam, gdzie w³aœcicielem wszystkiego jest pañstwo, obywatele pozostaj¹ na jego ³asce. W Zwi¹zku Sowieckim
i jego pañstwach satelickich egzystencja ca³ych spo³eczeñstw zale¿a³a od dobrej woli w³adz pañstwowych.
(…) w³asnoœæ prywatna jest podstaw¹ cywilizowanego
¿ycia. Zapewnia dobrobyt i chroni obywateli przed zach³annoœci¹ pañstwa i jego biurokracji”21. Peruwiañski
ekonomista Hernando de Soto, prezes Instytutu Wolnoœci i Demokracji dodaje,
¿e „rozwój mo¿liwy jest tylko wtedy, gdy istniej¹ sprawne i dostêpne ogó³owi obywateli instytucje prawne”22.
Podobnego zdania jak Locke jest równie¿ Ludwig von Mises. Wed³ug niego
za pañstwem musi staæ groŸba u¿ycia si³y tak, by mog³o utrzymaæ porz¹dek w spo³eczeñstwie i ochraniaæ ca³e spo³eczeñstwo od jednostek antyspo³ecznych: „¿ycie
w spo³eczeñstwie [bez pañstwa] by³oby ca³kiem niemo¿liwe, gdyby ludzie, którzy
po¿¹daj¹ jego nieprzerwanego trwania, i którzy odpowiednio prowadz¹ siê, mieli
zaniechaæ u¿ycia si³y i przymusu przeciwko tym, którzy swym zachowaniem gotowi s¹ spo³eczeñstwu zagra¿aæ. Niewielka liczba jednostek antyspo³ecznych (…)
mo¿e w ogóle uniemo¿liwiæ istnienie spo³eczeñstwa. Bez zastosowania przymusu i przemocy przeciwko wrogom spo³eczeñstwa, jakiekolwiek ¿ycie w spo³eczeñstwie by³oby niemo¿liwe”23. Mises uwa¿a, ¿e gdy pañstwo nie bêdzie mog³o groziæ u¿yciem si³y, „ca³y gmach spo³eczeñstwa bêdzie nieustannie na ³asce ka¿dego z jego cz³onków”24, a do tego nie mo¿na dopuœciæ. „Musi istnieæ sposób na
zmuszenie osoby, która nie bêdzie szanowaæ ¿ycia, zdrowia, wolnoœci osobistej
b¹dŸ prywatnej w³asnoœci innych, by podporz¹dkowa³a siê regu³om ¿ycia w spo³eczeñstwie”25. Tylko dziêki istnieniu takiego pañstwa – ograniczonego w swoich
funkcjach, a z drugiej strony silnego, bo maj¹cego monopol na u¿ywanie si³y –
ka¿dy cz³onek spo³eczeñstwa mo¿e dziêki pokojowi „w pe³ni korzystaæ z dobrodziejstw w³asnoœci prywatnej”26. Pañstwo jest z³ym pañstwem zarówno wtedy,
gdy wykracza poza zakreœlone funkcje, jak i wtedy, gdy te podstawowe zadania
wype³nia Ÿle. Ludwig von Mises podkreœla, ¿e „st³umienie zachowañ niebezpiecznych dla istnienia porz¹dku spo³ecznego to kwintesencja dzia³alnoœci pañstwowej”27.
Najwiêkszym zagro¿eniem dla pañstwa i dla porz¹dku publicznego jest
oprócz dzia³alnoœci terrorystycznej istnienie zorganizowanej przestêpczoœci i mafii. Zastraszeni ludzie, nie ufaj¹c wymiarowi sprawiedliwoœci, boj¹ siê zg³aszaæ
policji czy prokuraturze przestêpstwa, których padli ofiar¹, poniewa¿ uwa¿aj¹, ¿e
nieskuteczne pañstwo nie tylko nie wymierzy sprawiedliwoœci bandytom, ale nawet nie ochroni ich przed nimi. Mafia, zastraszaj¹c prywatnych przedsiêbiorców
i zmuszaj¹c ich do p³acenia haraczy, t³amsi przedsiêbiorczoœæ, co mo¿e skutkowaæ powa¿nym kryzysem gospodarczym pañstwa. Tymczasem wykrywalnoœæ
przestêpstw w Polsce wynios³a w 2001 roku od 87,5% (zabójstwa) do zaledwie
21,7% (kradzie¿e)28. Taki stan rzeczy powoduje utratê autorytetu przez pañstwo,
którego wymiar sprawiedliwoœci jest tak nieudolny. Ludzie przestaj¹ siê z nim identyfikowaæ. Aby do tego nie dopuœciæ, pañstwo nie mo¿e ¿a³owaæ pieniêdzy, ani
œrodków technicznych i innych na zwalczanie przestêpczoœci i zadoœæuczynienie

Hernando de Soto (ur. 1941) – peruwiañski ekonomista i biznesmen, za³o¿yciel i prezes Instytutu Wolnoœci i Demokracji w Limie. Doradca prezydentów
Peru, Finlandii i Tanzanii, rz¹dów Kanady i Szwecji. W Peru zainicjowa³ reformy gospodarcze i polityczne, które doprowadzi³y ten kraj do rozwoju. Laureat
wielu nagród o miêdzynarodowym znaczeniu. (http://www.ild.org.pe)

16

Rozdzia³ I – Zadania pañstwa liberalnego
ofiarom. Ta podstawowa funkcja pañstwa nie bêdzie wype³niana dobrze, jeœli rz¹d bêdzie siê zajmowa³ tysi¹Miros³aw Dzielski (1941-1989) – publicem innych spraw, które nie powinny nale¿eæ do jego
cysta, doktor filozofii, dzia³acz polityczny
kompetencji (patrz rozdzia³ II).
i spo³eczny, ideolog liberalizmu chrzeœcijañskiego. Od koñca lat 70. aktywny
Podobnie twierdzi polski libera³ Miros³aw Dzielski:
dzia³acz opozycji antykomunistycznej.
libera³owie uwa¿aj¹ istnienie pañstwa „za konieczne, ale
Za³o¿yciel Krakowskiego Towarzystwa
nie s¹ sk³onni powierzaæ mu ¿adnych funkcji poza
Przemys³owego
ochron¹ wolnoœci. (…) s¹dz¹, ¿e rola pañstwa polega
w³aœnie na otoczeniu jednostki ochron¹ fizyczn¹ i ekonomiczn¹, która pozwoli jej przetrwaæ dzia³anie cudzej
z³ej woli bez poni¿aj¹cej groŸby stania siê przymusowym czy najemnym niewolnikiem. Jednak libera³owie s¹ sk³onni nie rozszerzaæ tej opieki poza niezbêdne minimum. Obawiaj¹ siê wzrostu potêgi pañstwa i staraj¹ siê os³abiæ jego si³y wszêdzie tam, gdzie jest to bez uszczerbku dla wolnoœci mo¿liwe”29. Na temat funkcji
pañstwa wypowiada siê równie¿ Francuz Guy Sorman.
Uwa¿a on, ¿e „zadaniem pañstwa jest utrzymanie porz¹dku. Nie tylko porz¹dku na ulicy, ale tak¿e porz¹dku
Instytut Wolnoœci i Demokracji (Instigospodarczego, spo³ecznego i miêdzynarodowego”30.
tutio Libertad y Democracia – ILD) – pe200 lat temu Thomas Jefferson pisa³: „m¹dry i ograniruwiañski instytut za³o¿ony w Limie na
czony rz¹d, rz¹d, który powinien chroniæ ludzi przed
pocz¹tku lat 80. XX wieku przez Hernanwzajemnym krzywdzeniem siê, który powinien w ka¿do de Soto. Prowadzi badania nad przyczynami ubóstwa krajów Trzeciego Œwiadym innym przypadku pozostawiæ swobodê kszta³towata. W II po³owie lat 80. XX wieku wynia siê ich w³asnej drogi rozwoju i robienia interesów
wiera³ du¿y wp³yw na peruwiañski rz¹d
i który nie powinien odbieraæ od ust chleba, na który zazalecaj¹c wprowadzanie liberalnych repracowali. To jest istota dobrego rz¹du”31. Profesor Emaform. Obecnie projekty ILD maj¹ znaczenuel Savas, cz³onek administracji prezydenta Reaganie ogólnoœwiatowe.
na, uwa¿a, ¿e „rola rz¹du powinna odpowiadaæ znacze(http://www.ild.org.pe)
niu greckiego s³owa rz¹d, czyli sternik. Rol¹ rz¹du jest
32
sterowanie, a nie praca przy wios³ach” .
Ludwig von Mises jest zdania, ¿e potê¿nej w³adzy, jak¹ ma pañstwo do stosowania przymusu, zniewolenia i zadawania jednostkom cierpienia, nie mo¿na pozostawiæ w gestii ¿adnych ludzi, niezale¿nie od tego,
za jak kompetentnych i uzdolnionych by siê uwa¿ali, i trzeba ograniczyæ jej stosowanie i temu w³aœnie s³u¿¹ ustawy33. Dzia³anie takie mo¿e podejmowaæ tylko pañstwo. Widaæ, jak wa¿n¹ dla libera³ów funkcjê pañstwa,
powinien spe³niaæ nie tylko sam wymiar sprawiedliwoœci – s¹dy i prokuratura, ale równie¿ sprawna, nieprzeGuy Sorman (ur. 1944) – francuski ekokupna policja, dziêki której jest w ogóle mo¿liwe wykrynomista i dziennikarz zwi¹zany z „Le
wanie przestêpstw i karanie przestêpców, a tak¿e s³u¿Figaro-Magazine”, by³ wyk³adowc¹ ekoba wiêzienna, która zapewnia wykonanie sprawiedlinomii w Instytucie Nauk Politycznych
wych wyroków. Wed³ug von Misesa „libera³ wierzy, ¿e
w Pary¿u, przewodnicz¹cy humanitarnej
celem kary jest wy³¹cznie wyeliminowanie, na ile to tylorganizacji Action Internationale la Faim.
ko mo¿liwe, zachowañ niebezpiecznych dla spo³eczeñstwa. Kara nie powinna byæ zemst¹ ani odwetem. Przestêpca œci¹ga na siebie prawn¹ karê, ale nie nienawiœæ
czy sadyzm sêdziego, policjanta i zawsze ¿¹dnego linczu t³umu”34.
Milton Friedman wskazuje na jeszcze jeden problem zwi¹zany z monopolem u¿ywania si³y przez pañstwo. W³adza mo¿e Ÿle zastosowaæ œrodki przemocy,
którymi dysponuje: „jak zapewniæ, aby œrodki przemocy dane rz¹dowi w celu zachowania wolnoœci, stosowane by³y tylko do tego celu i nie sta³y siê same jej
zagro¿eniem?”35 – pyta autor „Wolnego wyboru”. Friedman opowiada siê za do-
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browoln¹ mediacj¹ bez udzia³u pañstwa, jako g³ównym sposobem rozstrzygania
sporów. Ju¿ obecnie w Stanach Zjednoczonych „70 proc. spraw gospodarczych
rozpatruj¹ s¹dy arbitra¿owe”36. Istniej¹ce w USA prywatne tzw. s¹dy alternatywne konkuruj¹ miêdzy sob¹, przez co s¹ sprawniejsze, tañsze, a ponadto, co jest
równie¿ bardzo wa¿ne, nastawione na kompensowanie pokrzywdzonym szkód.
Podobnie zaczyna byæ równie¿ w Polsce: „do s¹dów arbitra¿owych trafia ju¿ co
trzecia sprawa gospodarcza (…). S¹dy te dzia³aj¹ œrednio piêæ razy szybciej ni¿
powszechne, a op³aty s¹ w nich o 20 proc. ni¿sze”37. Obecnie istnieje w naszym
kraju 30 prywatnych s¹dów arbitra¿owych, dzia³aj¹cych g³ównie przy organizacjach pracodawców i stowarzyszeniach bran¿owych, a „ró¿nica merytorycznej
»jakoœci« orzeczeñ s¹dów powszechnych i prywatnych
jest szokuj¹ca. Regulamin tych ostatnich przewiduje
odwo³anie siê od ich wyroku do pañstwowego s¹du, lecz
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie na
robi to jedynie co setny klient. W powszechnych s¹dach
rzecz Wolnoœci Jednostki (The Internagospodarczych do drugiej instancji zaskar¿anych jest
tional Society for Individual Liberty –
80 proc. wyroków!”38. Rozwój s¹downictwa prywatnego
ISIL) - powsta³o w 1969 r. w USA. Skuw USA wynika „z kilkudziesiêcioletniej tradycji i rozwipia organizacje libertariañskie oraz klaniêtych metod mediacji miêdzy stronami, u nas i w wiesycznych libera³ów. Co roku organizuje
lu innych krajach europejskich – z racjonalnego zachomiêdzynarodow¹ konferencjê poœwiêwania biznesmenów, bêd¹cego odpowiedzi¹ na nieudolcon¹ wspó³pracy tych œrodowisk. Szefem
noœæ i lenistwo pañstwowych sêdziów. – Czterech na
Stowarzyszenia jest Wincenty H. Miller.
piêciu szwedzkich przedsiêbiorców wpisuje w zawieranych umowach, ¿e wynikaj¹ce z nich spory rozwi¹¿¹
arbitrzy, a nie s¹dy powszechne. W pierwszym wypadku rozstrzygniêcie sprawy nastêpuje w ci¹gu roku, w drugim zajê³oby 5-8 lat –
mówi Claes Zettermarck, cz³onek zarz¹du firmy prawniczej White & Case LLP,
sêdzia szwedzkiego s¹du arbitra¿owego”39. Tymczasem „niska sprawnoœæ s¹dów os³abia pozycjê wierzyciela wobec d³u¿nika, zwiêksza poczucie bezkarnoœci
i sk³onnoœæ do nierzetelnych zachowañ”40 – stwierdzono w „Czarnej liœcie barier
dla przedsiêbiorczoœci”, zredagowanej w 2003 roku przez Polsk¹ Konfederacjê
Pracodawców Prywatnych.
Jednak, jak podkreœla Friedman, ostatni¹ instancj¹ pozostaje pañstwowy
wymiar sprawiedliwoœci. Ponadto stawia tezê, ¿e w ostatnich dekadach w Stanach Zjednoczonych wzros³a przestêpczoœæ nie pomimo tego, ¿e wzros³a rola
rz¹du, ale w³aœnie dlatego, ¿e wzros³a rola rz¹du41.
W zwi¹zku ze wzrostem przestêpczoœci nie tylko
za Oceanem, ale tak¿e w Europie i w Polsce proponuje
Thomas Jefferson (1743 -1826) – jeden
siê równie¿ inne rozwi¹zania. Unia Polityki Realnej opoz Ojców Za³o¿ycieli Stanów Zjednoczowiada siê za zwiêkszeniem uprawnieñ policji i prokuranych, trzeci prezydent USA (1801-09),
tury tak, by w koñcu przestêpcy zaczêli siê baæ. Postug³ówny autor Deklaracji Niepodleg³oœci,
zwolennik klasycznego liberalizmu i eduluje ponadto zwiêkszenie wydatków na policjê i wymiar
kacji liberalnej (Miner B., Zwiêz³a encysprawiedliwoœci oraz wynagradzanie policji i prokuratuklopedia konserwatyzmu, Poznañ 1999,
ry za skutecznoœæ. Tymczasem ju¿ teraz zapewnienie
s. 128).
bezpieczeñstwa w Polsce oddolnie siê prywatyzuje.
Wiele firm i instytucji zatrudnia prywatne agencje ochroniarskie, które zapewniaj¹ lepsz¹ i pewniejsz¹ ochronê
ni¿ pañstwowa policja. W 2003 roku w Polsce pracowa³o oko³o 98 tys. policjantów, podczas gdy w agencjach ochrony zatrudnionych by³o dwa razy wiêcej ludzi
– oko³o 200 tys. Dla porównania w latach 80. XX wieku w USA policjantów by³o
580 tys., a prywatnych ochroniarzy – 680 tys.42 Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce wystêpuje wiele przypadków zatrudniania prywatnych si³ bez-
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pieczeñstwa nie tylko przez prywatne banki, sklepy, hotele, restauracje, uczelnie,
ale nawet przez instytucje i urzêdy pañstwowe. W 1980 roku wydatki na prywatn¹
ochronê w USA wynosi³y 21,7 mld dolarów, a na policjê – 13,8 mld dolarów. Same
organy rz¹dowe zap³aci³y 7,3 mld dolarów prywatnym firmom za us³ugi zwi¹zane
z bezpieczeñstwem43. Zakrawa na absurd przypadek, kiedy w Polsce jedna z jednostek wojskowych wynajê³a firmê ochroniarsk¹, aby ta strzeg³a jej magazynów.
Co wiêcej, w Stanach Zjednoczonych kilka miejscowoœci ma podpisane umowy
z prywatnymi firmami o wykonywanie obowi¹zków policyjnych. Na przyk³ad,
w miasteczku Reminderville w stanie Ohio prywatna firma policyjna „zdoby³a pierwszy kontrakt, kiedy szeryf powiatowy, œwiadcz¹cy us³ugi na podstawie umowy,
podniós³ swoj¹ cenê do 180 000 dol. rocznie. Za dok³adnie po³owê tej kwoty firma
prywatna oferuje dwukrotnie wiêcej wozów patrolowych i ma system pogotowia
policyjnego reaguj¹cy w ci¹gu 6 minut, podczas gdy urz¹d szeryfa reagowa³ w
ci¹gu 45 minut44. Tak¿e w Szwajcarii ludzie korzystaj¹ z prywatnej policji: „trzydzieœci wsi i ma³ych miasteczek ma umowy z prywatn¹ spó³k¹, Securitas, realizuj¹c w ten sposób (…) znaczne oszczêdnoœci”45.
Skrajny pogl¹d na temat policji prezentuj¹ liberatrianie Linda i Morris Tannehill. Wed³ug nich pañstwowa policja nie chroni obywateli (oprócz urzêdników najwy¿szego szczebla), a „zajmuje siê tylko aresztowaniem i karaniem niektórych
przestêpców po tym [podkr. T.C.], jak dokonany zostanie akt agresji”46. Ponadto
policja zajmuje siê egzekwowaniem wielu przepisów ustanowionych przez pañstwo np. zwalczaniem czarnego rynku czy szarej strefy, które w wolnym spo³eczeñstwie nigdy by nie istnia³y. Natomiast „wy¿szoœæ firmy œwiadcz¹cej prywatne
us³ugi ochrony wynika z faktu, ¿e jej zadaniem – jedynym zadaniem – jest ochrona jej klientów przed przemoc¹ i ¿e – jeœli nie chce wypaœæ z rynku – musi spe³niaæ to zadanie w sposób doskona³y”47. Takie firmy skupiaj¹ siê, w odró¿nieniu od
policji pañstwowej, przede wszystkim na prewencji, ich celem jest niedopuszczenie do dokonania przestêpstwa, a nie szukanie bandytów po pokonaniu przestêpstwa.
Cz³onkowie UPR uwa¿aj¹ równie¿, ¿e przestêpczoœæ spadnie, jeœli bêdzie
istnia³ powszechny dostêp do broni palnej, poniewa¿ bêdzie móg³ j¹ kupiæ ka¿dy
porz¹dny obywatel w celu samoobrony. „Przestêpczoœæ jest najwiêksza tam, gdzie
najostrzejsze s¹ zakazy przeciwko broni”48 – twierdzi Jakub Elwood, wiceprezes
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia
na rzecz Wolnoœci Jednostki. Porz¹dny obywatel nie mo¿e kupiæ broni,
a tymczasem przestêpca kupi broñ zawsze, gdy jej potrzebuje. Oczywiœcie,
z nielegalnego Ÿród³a. Równoczeœnie
nie mo¿na zapomnieæ o tym, ¿e konieczne jest zaostrzenie kar za przestêpstwa z u¿yciem broni. W celu odstraszania przestêpców od pope³nienia zbrodni i tym samym ochrony potencjalnych ofiar powinna tak¿e zostaæ
przywrócona kara œmierci za umyœlne morderstwa49. Na poparcie s³usznoœci tej tezy warto przytoczyæ nastêpuj¹cy fakt: „gubernator stanu Nowego Jork oznajmi³, ¿e po przywróceniu
wykonywania kary œmierci liczba G³ówne wejœcie do prywatnego wiêzienia dla kobiet w Oklahomie (USA)
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zbrodni zagro¿onych t¹ kar¹ spad³a o 64%!!!”50 Natomiast „uczeni z uniwersytetu w Amory (Georgia [USA])
David Friedman – syn Miltona i Rose
twierdz¹, ¿e wykonanie jednego wyroku œmierci oszczêFriedman’ów, profesor, libertariañski
dza ¿ycie œrednio 18 obywateli”51.
ekonomista, specjalizuje siê w ekonomicznej analizie prawa, pracownik naW³adze pañstwowe, oprócz ³apania i skazywania
ukowy wielu presti¿owych uczelni m.in.
przestêpców, musz¹ zapewniæ tak¿e wykonanie kary.
Columbia University, UCLA, UniversiW tym celu konieczne s¹ wiêzienia. Libera³owie opoty of Chicago Law School, Santa Clara
wiadaj¹ siê za tym, by zak³ady karne by³y prywatne. W³aUniversity. (http://www.libertariadze mog³yby na podstawie kontraktów zawieranych z w³aœnizm.pl/notki.html)
cicielami wiêzieñ przekazywaæ skazanych do odbycia
kary. „Prywatne wiêzienia z powodzeniem funkcjonuj¹
w kilkunastu krajach, na przyk³ad w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie,
Republice Po³udniowej Afryki. W USA (miêdzy innymi
Murray Newton Rothbard (1926-1995)
– profesor, czo³owy przedstawiciel tzw.
w stanie Kansas) areszty i wiêzienia s¹ budowane i adszko³y austriackiej w ekonomii, wychoministrowane przez prywatnych przedsiêbiorców, którzy
wanek i wspó³pracownik profesora LupóŸniej dzier¿awi¹ je w³adzom stanowym. Sprywatyzodwiga von Misesa, wiceprezes instytutu
wane wiêzienia brytyjskie kosztuj¹ pañstwo 30 proc. mniej
jego imienia, wyk³ada³ na Politechnice
ni¿ pañstwowe (w zak³adzie Wolds ró¿nica wynosi 50
Nowojorskiej, Columbia University, Uniproc.). Zarazem pozbawionym wolnoœci stwarza siê lepwersytecie Stanowym Nevady. Jest uwasze warunki odbywania kary: brytyjska filia amerykañ¿any za twórcê anarchokapitalizmu –
skiej firmy prowadz¹cej zak³ad karny Blankhurst wydadoktryny g³osz¹cej, ¿e ka¿da funkcja pañje tygodniowo na wy¿ywienie wiêŸnia 24 funty, czyli trzystwa, przymusowo monopolizowana
krotnie wiêcej ni¿ placówki pañstwowe”52. Co najwa¿przez rz¹d, (w tym tak¿e dostarczanie
niejsze, z prywatnych wiêzieñ praktycznie nie zdarzaj¹
us³ug policyjnych i wymiaru sprawiedlisiê ucieczki, poniewa¿ wi¹¿e siê to zwykle z wysokimi
woœci) mo¿e byæ z powodzeniem i co
karami finansowymi dla w³aœciciela wiêzienia53.
wa¿niejsze znacznie efektywniej œwiadNiektórzy libera³owie opowiadaj¹ siê za radykalczona w drodze dobrowolnych umów
nym
zredukowaniem
roli wiêzieñ, jako formy karania,
rynkowych.
i
stosowaniem
jej
tylko
wobec osób, których wypusz(http://www.libertarianizm.pl/notki.html)
czenie na wolnoœæ zagra¿a bezpieczeñstwu innych ludzi. Dotyczy to morderców, haraczowników, gwa³cicieli, rozbójników, kidnaperów itp. Natomiast tacy przestêpcy jak z³odzieje, wandale, chuligani, przestêpcy finanAlbert Jay Nock (1870-1945) – amerysowi i gospodarczy itp., jak proponuje amerykañski prokañski pisarz, zwolennik ograniczenia roli
fesor Bryan Caplan, powinni byæ karani koniecznoœci¹
pañstwa. W latach 30tych XX w. na
zwrotu zagarniêtej w³asnoœci wraz z nawi¹zk¹ lub przy³amach „American Mercury” by³ ostrym
musow¹ prac¹, z której zyski przeznaczone by³yby na
krytykiem prezydenta F. D. Roosevelta.
odszkodowanie i zadoœæuczynienie poszkodowanym.
(http://bezuprzedzen.pl).
Ponadto to¿samoœæ przestêpców powinna byæ podawana do wiadomoœci publicznej, co dodatkowo dzia³a³oby jako straszak, bo osoby te by³yby skazane na bojkot i ostracyzm spo³eczny. Taki system resocjalizacji przestêpców i naprawiania
szkód by³by skuteczniejszy i oszczêdza³by wiele pieniêdzy podatników.
W ramach bezpieczeñstwa wewnêtrznego obywateli pañstwa mieœci siê jeszcze jedna kwestia: ochrona ludzi w razie klêsk ¿ywio³owych. Libera³owie uwa¿aj¹,
¿e pañstwo powinno i musi broniæ ludzi w obliczu klêsk przekraczaj¹cych mo¿liwoœci indywidualne, czyli zarówno wobec wojny i przestêpczoœci, jak i wobec ¿ywio³ów54. Dlatego konieczne jest istnienie w pañstwie skoordynowanego systemu
ochrony ludnoœci przed wszystkimi rodzajami ¿ywio³ów: powodziami, trzêsieniami i obsuniêciami siê ziemi, wybuchami wulkanów, œnie¿nymi i b³otnymi lawinami,
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po¿arami, huraganami, awariami zapór wodnych, katastrofami ska¿enia wody i powietrza. Tymi sprawami powinny zajmowaæ siê odpowiednio wyposa¿one w specjalistyczny sprzêt stra¿ po¿arna i obrona cywilna z pomoc¹ policji i wojska. Podczas powodzi w Polsce w 1997 roku s³u¿by te okaza³y siê niedofinansowane, Ÿle
dowodzone oraz nieskoordynowane technicznie. Ponadto powinna istnieæ zarz¹dzana przez pañstwo odpowiednia i sprawna infrastruktura, na przyk³ad stosowny system wa³ów przeciwpowodziowych, zbiorników wyrównawczych. W³aœnie
pañstwo musi zapewniæ takie zabezpieczenia, poniewa¿ przerastaj¹ one mo¿liwoœci jednostek czy firm prywatnych.
Byæ mo¿e lekarstwem na te problemy, podobnie jak z wiêzieniami, mo¿e
okazaæ siê prywatyzacja tych s³u¿b. Libera³owie s¹ zdania, ¿e tam gdzie osoby
prywatne mog¹ coœ zrobiæ lepiej, nie powinno dzia³aæ pañstwo. W tym wypadku
pañstwo mog³oby siê zaj¹æ jedynie stworzeniem odpowiednich ram prawnych dla
dzia³alnoœci prywatnych s³u¿b, takich jak stra¿ po¿arna. W miejscowoœciach Mericopa i Lavene w Arizonie w USA istnieje prywatna stra¿ po¿arna. Mieszkañcy
nieobowi¹zkowo op³acaj¹ sk³adkê roczn¹ w wysokoœci zale¿nej od powierzchni
budynków. „Przeciêtnie licz¹c, przedsiêbiorstwo Witzemana kosztuje (…) abonenta dwa razy taniej ni¿ odpowiednia s³u¿ba przeciwpo¿arowa prowadzona przez
administracjê, a jakoœæ oferowanych us³ug jest wy¿sza: szybsza interwencja w razie
po¿aru i mniejsze szkody po ugaszeniu. (…) Witzeman nie ma wyboru: ¿eby zachowaæ klientów, musi byæ najlepszy, wybiera najskuteczniejszy sprzêt i zatrudnia najmniejsz¹ mo¿liw¹ liczbê ludzi”55.
Natomiast firma Ryral/Metro Fire Department z siedzib¹ w Scottdale obs³uguje 20% mieszkañców Arizony i prowadzi 50 oddzia³ów przeciwpo¿arowych w piêciu stanach. Obliczono, ¿e gdyby Scottdale korzysta³o z publicznej stra¿y po¿arnej, koszty tej us³ugi by³yby o 89% wy¿sze. Firma Ryral/Metro wprowadza wiele
innowacji, takich jak: u¿ycie robotów do gaszenia po¿arów, wozy stra¿ackie maluje dobrze widoczn¹ farb¹, u¿ywa wysoko wydajne wê¿e do polewania wod¹,
a tak¿e pobudza inwencjê pracowników56.
Podobnie jest w Danii, gdzie ochronê przeciwpo¿arow¹ dla po³owy mieszkañców zapewnia prywatna firma Falck, która w 1983 roku zatrudnia³a 6000 pracowników i posiada³a 130 stacji z ca³odobow¹ obs³ug¹. Firma ta œwiadczy tak¿e
us³ugi medyczne (posiada helikoptery ratunkowe), holownicze i ratownictwa wodnego. W porównaniu ze stra¿¹ publiczn¹, gdzie koszt ochrony przeciwpo¿arowej
kszta³towa³ siê na poziomie 131,9 koron duñskich na jednego mieszkañca, us³uga Falcka wynosi³a jedynie 46,3 koron, czyli by³a trzy razy tañsza57. Tak¿e w Kanadzie „koszt w pe³ni odp³atnych miejskich oddzia³ów stra¿y po¿arnej by³ o oko³o
jedn¹ trzeci¹ wy¿szy ni¿ koszt oddzia³ów zatrudniaj¹cych ochotników i p³atnych
stra¿aków, natomiast nie stwierdzono ró¿nicy w skutecznoœci tych dwóch rodzajów ochrony przeciwpo¿arowej (mierzonej wartoœci¹ strat maj¹tkowych)”58.
Pochodz¹cy z Belgii francuski ekonomista Gustave de Molinari, ¿yj¹cy w latach 1819-1912, poszed³ jeszcze dalej w pogl¹dach na zapewnienie spo³eczeñstwu bezpieczeñstwa: „zaproponowa³, aby zaspokojenie jednej z podstawowych
potrzeb cz³owieka, jak¹ jest poczucie bezpieczeñstwa, by³o traktowane tak, jak
zaspokojenie ka¿dej materialnej potrzeby cz³owieka. Zaproponowa³ zatem, aby
zaspokojenie niematerialnej potrzeby odbywa³o siê dok³adnie na takich samych
zasadach rynkowych, jakie wystêpuj¹ w przypadku dóbr materialnych”59. Tego
samego zdania s¹ libertarianie: Murray Rothbard, Robert Nozik, Ayn Rand, David
Friedman czy Albert Jay Nock.
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2. Bezpieczeñstwo zewnêtrzne
Drugim najwa¿niejszym obowi¹zkiem pañstwa jest obowi¹zek zapewnienia
bezpieczeñstwa zewnêtrznego spo³eczeñstwa „przed gwa³tem lub inwazj¹ ze strony innych niezale¿nych spo³eczeñstw”60. Tak samo uwa¿a Milton Friedman, który
w ten sposób uzasadnia swoje twierdzenie: „najwa¿niejszym obowi¹zkiem
ka¿dego rz¹du jest ochrona kraju
przed zewnêtrznymi wrogami. Jeœli kraj
nie jest przed nimi bezpieczny, rz¹d nie
bêdzie w stanie ani przyczyniaæ siê do
ogólnego dobrobytu, ani zapewniæ dobrodziejstw wolnoœci. St¹d obrona razem z równie podstawow¹ funkcj¹ zapewnienia „spokoju wewnêtrznego”
musi mieæ pierwszeñstwo przed wszystkimi innymi funkcjami rz¹du”61. Friedman stoi na stanowisku, ¿e firmy prywatne dzia³aj¹ lepiej i taniej ni¿ firmy
pañstwowe. Podobnie by³oby z wojskiem organizowanym przez rynek
prywatny. Wówczas obrona by³aby co
najmniej tak samo dobra jak obecnie
Na nowoczesnym polu walki nie ma miejsca na amatorszczyznê
– a dodatkowo za po³owê dzisiejszych
kosztów: „nadmierne koszty ponoszone na obronê wyp³ywaj¹ z dwóch bardzo ró¿nych Ÿróde³. Jednym jest oczywiste
marnotrawstwo, nieudolny sposób prowadzenia spraw; drugim s¹ wp³ywy polityczne”62. Jednak jest to niemo¿liwe do zrealizowania, poniewa¿ nikt nie p³aci³by
dobrowolnie na obronê narodow¹ i nie istnia³oby jednolite dowództwo. Ponadto
ludzie, którzy mieliby walczyæ „mogliby zachowywaæ siê ró¿nie w zale¿noœci od
tego, czy byliby wynajmowani przez prywatne grupy, reprezentuj¹ce tylko czêœæ
narodu, czy te¿ przez naród jako ca³oœæ”63. Dlatego obrona musi
byæ zapewniona przez pañstwo i finansowana z podatków i w³aœnie tylko za poœrednictwem rz¹du jest to mo¿liwe do zrealizowania: „zorganizowanie dzia³alnoœci tych rozmiarów by³oby dos³ownie niemo¿liwe na skalê ogólnonarodow¹, gdyby nie poœrednictwo rz¹du”64.
Jeszcze jednym powodem, dla którego obrona musi
byæ prowadzona przez pañstwo, jest fakt, ¿e jest ona œciœle i nierozerwalnie zwi¹zana z polityk¹ zagraniczn¹ pañstwa. „Si³a militarna, której potrzebujemy, aby ochroniæ
nasz naród, zale¿y zarówno od si³y naszych sprzymierzeñców, jak i naszych potencjalnych przeciwników. Zale¿y od
naszych sukcesów w niedopuszczaniu do powstawania sytuacji zagra¿aj¹cych naszemu bezpieczeñstwu, a nie jedynie wychodzeniu zagro¿eniom naprzeciw, kiedy ju¿ powstan¹”65
– pisz¹ Ró¿a i Milton Friedmanowie.
Adam Smith swoj¹ teoriê o podziale pracy stosuje równie¿
do wojska. Opowiada siê za armi¹ zawodow¹. Uwa¿a, ¿e jeœli wojAdam Smith
sko ma byæ doprowadzone do jakiegoœ stopnia doskona³oœci, „nieodzow-
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ne jest, aby [sztuka wojenna] sta³a siê jedynym lub g³ównym zajêciem okreœlonej
warstwy obywateli”66. M¹dra polityka pañstwa powinna stworzyæ sta³¹ armiê, poniewa¿ wtedy æwiczenia wojskowe i doskonalenie siê w walce s¹ najwa¿niejszym
zajêciem ¿o³nierzy i Ÿród³em utrzymania, a to gwarantuje profesjonalizm. „¯o³nierze pospolitego ruszenia natomiast traktuj¹ æwiczenia wojskowe jako zajêcie dorywcze i czerpi¹ podstawowe œrodki utrzymania z innego zawodu. Je¿eli chodzi
o ¿o³nierza pospolitego ruszenia, cechy robotnika, rzemieœlnika czy kupca góruj¹
w nim nad cechami ¿o³nierza”67. Smith nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e armia zawodowa jest lepsza od armii z poboru: „niezale¿nie jednak od tego, w jaki sposób
pospolite ruszenie wdra¿a siê do pos³uchu i w jaki sposób szkoli siê je w sztuce
wojennej, musi ono ustêpowaæ zawsze zdyscyplinowanej i dobrze wyæwiczonej
armii”68. Na potwierdzenie tej tezy przytacza przyk³ady z historii, zaczynaj¹c od
staro¿ytnoœci. Ponadto obowi¹zkowa s³u¿ba wojskowa ogranicza wolnoœæ cz³owieka i dlatego profesor Murray Rothbard nie boi siê nazwaæ jej wspó³czesnym
rodzajem niewolnictwa. Adam Smith zaprzecza pogl¹dom mówi¹cym, ¿e sta³a
armia mo¿e byæ zagro¿eniem dla wolnoœci. Twierdzi, ¿e jeœli zwierzchnikiem armii
zawodowej jest w³adza cywilna, to nie istnieje takie niebezpieczeñstwo. Ponadto
jeœli panuj¹cego popiera sta³a armia, to nie boi siê on utraty w³adzy w sposób
niekonstytucyjny i mo¿e dziêki temu sprawowaæ sprawiedliwsze rz¹dy.
Na polskim gruncie wprowadzenie silnej armii zawodowej popiera Unia Polityki Realnej: „wojsko powinno byæ ochotnicze i zawodowe – bo tylko takie dobrze
walczy. Pobór przymusowy to balast dla armii, a demoralizacja i utrapienie
dla niechêtnych poborowych”69. Ponadto armia zawodowa jest tañsza,
poniewa¿ „poborowi kosztuj¹ podwójnie: trzeba ich utrzymaæ i nie pracuj¹ w tym czasie w gospodarce. A i tak nie zd¹¿¹ siê wyszkoliæ do nowoczesnej wojny. Trzonem obecnych armii s¹ zawodowcy: technicy
w lotnictwie, czo³gach i artylerii, komandosi w piechocie. Armia zawodowa to zarazem armia ochotnicza. Kto nie chce iœæ do wojska,
nie nadaje siê do niego, nie bêdzie odwa¿nie walczy³”70. Potwierdzaj¹ to badania: wed³ug tygodnika „Wprost” 48% wcielonych
do polskiego wojska przyznaje, ¿e s³u¿y w nim niechêtnie, a tylko
13% odczuwa zadowolenie z powo³ania do armii71.
Armie powinny byæ zawodowe, poniewa¿ „zawód ¿o³nierza to dziœ jedna z profesji wymagaj¹cych najbardziej ¿mudnego
specjalistycznego wykszta³cenia oraz wyj¹tkowych predyspozycji
fizycznych. Powierzanie ¿o³nierki amatorom jest tak samo bezsensowne, jak dopuszczenie do operacji chirurgicznych absolwenta
zawodówki po dwutygodniowym kursie”72. Obliczono, ¿e w Polsce
85-tysiêczna armia zawodowa by³aby tañsza o 100 mln z³ i niemal
dwukrotnie sprawniejsza i efektywniejsza ni¿ obecna 150-tysiêczna
armia z poboru73. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie Departament Obrony wyliczy³, ¿e rezygnuj¹c z poboru kraj oszczêdza co najmniej 2,5 mld dolarów. Dziêki temu, ¿e: „¿o³nierz zawodowy przez ca³¹
s³u¿bê nie tylko nie traci nabytych umiejêtnoœci, ale nabywa nowe.
W armiach z poboru trzeba wci¹¿ uczyæ nowe roczniki obs³ugi najprostszego uzbrojenia. Po wyjœciu do cywila umiejêtnoœci te siê degraduj¹”74. •le wyedukowani ¿o³nierze z poboru „nie s¹ w stanie nauczyæ siê pos³ugiwaæ nowoczesn¹ broni¹, a tym bardziej systemami
dowodzenia i ³¹cznoœci. We wspó³czesnych armiach 30 proc. wyposa¿enia i uzbrojenia stanowi sprzêt ultranowoczesny, wymagaj¹cy
wiedzy i umiejêtnoœci, jakich ¿o³nierze z poboru nigdy nie posi¹d¹”75.
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Wojna w Iraku w 2003 roku potwierdzi³a powy¿sze fakty: „do armii Saddama
Husajna wcielono 400 tys. ¿o³nierzy z poboru, w dodatku walczyli oni na w³asnym
terytorium. Pokona³y j¹ czterokrotnie mniejsze wojska z³o¿one z ¿o³nierzy zawodowych. W rzeczywistoœci proporcje by³y jeszcze bardziej szokuj¹ce, bo na pierwszej linii walczy³o z Irakijczykami tylko 30 tys. ¿o³nierzy koalicji”76. Obecnie oprócz
Stanów Zjednoczonych armie z poboru ma, miêdzy innymi, Wielka Brytania, Kanada, Holandia, Belgia, Hiszpania, Portugalia, natomiast planuj¹ mieæ W³ochy,
Wêgry, Czechy, Litwa, £otwa, Estonia.
Za armi¹ zawodow¹ optuje równie¿
Wojciech £uczak, redaktor naczelny „Raportu”: „w XXI wieku Polska powinna siê
zdecydowaæ na armiê ca³kowicie zawodow¹, z³o¿on¹ z career officers – nadterminowych i kontraktowych. Nowoczesna
technika i nowoczesne systemy obronne
(…) musz¹ byæ obs³ugiwane przez ¿o³nierzy zawodowych. Niemo¿liwe jest, ¿eby nauczyli siê tego ¿o³nierze szkol¹cy siê przez
kilka miesiêcy”77. Ponadto armia z poboru
mo¿e zniszczyæ kariery zawodowe wielu
mê¿czyzn: „pó³ roku albo rok w koszarach
to by³aby dla mnie katastrofa. Po wyjœciu
z wojska zaczyna³bym wszystko od nowa.
Musia³bym zawiesiæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i zerwaæ umowy – mówi 24-letni Adam Imio³ek, (…) student i informatyk
w PKO BP SA”78. Z kolei Piotr Wielgomas, szef firmy doradczej Bigram, uwa¿a,
¿e „pobyt w armii cofa w karierze nawet o trzy, cztery lata. Powo³anie jest równoznaczne z wypadniêciem z rynku”79.
Ludwig von Mises porusza jeszcze inn¹ wa¿n¹ dla libera³ów kwestiê zwi¹zan¹ z obron¹ pañstwa. Aby sprzêt wojskowy by³ stosunkowo tani, nowoczesny
i dobrej jakoœci, zak³ady zbrojeniowe musz¹ byæ prywatne i funkcjonowaæ na zasadach rynkowych: „prywatny przemys³ zbrojeniowy w XIX wieku, osi¹gaj¹c wielkie zyski, wyposa¿y³ i zaopatrzy³ wielkie armie tak dobrze, ¿e by³y one w stanie
zwyciê¿aæ. Za spraw¹ tego doœwiadczenia, uzyskanego na polach bitew, pañstwowa produkcja zbrojeniowa zosta³a zaprzestana. Nigdy wiêcej przedsiêbiorcy
nie dowiedli w sposób bardziej oczywisty swojej produktywnoœci i efektywnoœci
ni¿ podczas I wojny œwiatowej”80.
Jak ju¿ pisa³em wczeœniej, z obron¹ narodow¹ bezpoœrednio wi¹¿e siê polityka zagraniczna. Pañstwo liberalne powinno prowadziæ politykê zagraniczn¹
z dwóch g³ównych powodów. Po pierwsze, w celu utrzymania pokoju miêdzynarodowego i równoczeœnie swojej niezale¿noœci. Po drugie, by chroniæ za granic¹
swoich obywateli, którzy prowadz¹ tam dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a tak¿e tych,
którzy s¹ za granic¹ z innych powodów. Polityka zagraniczna pañstwa wed³ug
libera³ów jest zarezerwowana dla ministra spraw zagranicznych, któremu podlega dyplomacja. Konieczne jest tak¿e istnienie s³u¿b specjalnych, które przeciwstawia³yby siê jakimkolwiek próbom destabilizacji sytuacji w kraju i ingerencji ze
strony innych pañstw w niezale¿n¹ politykê w³adz. Ludwig von Mises reprezentuje pogl¹d, ¿e „ostatecznym idea³em, jaki przyœwieca liberalizmowi, jest doskona³a
wspó³praca ca³ej ludzkoœci, dokonuj¹ca siê pokojowo i bez taræ”81.
Libera³owie krytykuj¹ wojnê, poniewa¿ wychodz¹ „z za³o¿enia, ¿e to nie wojna
jest matk¹, lecz pokój jest ojcem wszystkiego. Tym, co umo¿liwia cz³owiekowi postêp
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i odró¿nia go od zwierz¹t, jest spo³eczne wspó³dzia³anie”82. Mises twierdzi, ¿e tylko
praca tworzy bogactwo i równoczeœnie prowadzi do rozwoju i dobrobytu, a wojna
jedynie niszczy. Ponadto „z faktu miêdzynarodowego podzia³u pracy czerpie liberalizm decyduj¹cy i niepodwa¿alny argument przeciwko wojnie”83. ¯aden kraj nie jest
samowystarczalny, a tylko podczas pokoju mo¿liwa jest szeroka i nieskrêpowana
wspó³praca miêdzynarodowa, która jest tak wa¿na z punktu widzenia gospodarki
ka¿dego kraju. Z tego powodu libera³owie opowiadaj¹ siê za wolnym handlem miêdzynarodowym – problemem tym zajmê siê w rozdziale IV niniejszej pracy.
W celu ochrony inwestycji i dzia³alnoœci gospodarczej, jak¹ prowadz¹ obywatele danego pañstwa w innych krajach, pañstwo to powinno mieæ odpowiedni¹
iloœæ zagranicznych placówek dyplomatycznych. Wed³ug Adama Smitha jest „konieczne utrzymywanie ambasadora, pos³a lub konsula, który rozstrzyga³by wed³ug zwyczajów swego kraju spory miêdzy w³asnymi ziomkami, a tak¿e w razie
konfliktów swych rodaków z tubylcami móg³by, ze wzglêdu na publiczny charakter
swego stanowiska, interweniowaæ z wiêkszym autorytetem i zapewniæ im skuteczniejsz¹ opiekê ni¿ ta, jakiej mogliby oczekiwaæ od jakiejœ osoby prywatnej”84.
Równie¿ obywatele nieprowadz¹cy interesów, którzy znajduj¹ siê za granic¹, powinni byæ objêci ochron¹ swojego pañstwa. Zagraniczny przedstawiciel danego
pañstwa ma obowi¹zek pomóc obywatelowi swojego pañstwa w przypadku, gdy
ten znajdzie siê w potrzebie.

3. Ograniczona administracja
Ka¿de pañstwo, aby móc rz¹dziæ, musi mieæ sprawn¹ administracjê. Ponadto rz¹d, wed³ug Hayek’a, powinien u³atwiaæ zdobywanie wiarygodnej wiedzy
o faktach maj¹cych znaczenie ogólne, na przyk³ad zapewnienie systemu monetarnego, ustalanie norm i wag, gromadzenie i udzielanie informacji statystycznych85. Libera³owie opowiadaj¹ siê za jak najmniej rozbudowan¹ administracj¹
z kilku powodów. Po pierwsze, wynika to ju¿ z samej koncepcji pañstwa liberalnego, które powinno wykonywaæ niewiele zadañ i w zwi¹zku z tym, by zadania te
spe³nia³o, wystarczy ograniczona liczba urzêdników.
Po drugie, administracja jest kosztowna, wiêc im bêdzie mniejsza, tym bêdzie tañsza. Pañstwo musi p³aciæ nie tylko na utrzymanie biurokracji, czyli na pensje dla urzêdników, wyposa¿enie biur, odpowiedni sprzêt, materia³y itd., ale równie¿ na zadania, które s¹ powierzane administracji. Tym samym im wiêksza administracja, która na dodatek jest nieproduktywna i nie podnosi dochodu narodowego, tym bardziej obci¹¿eni s¹ podatnicy. Biurokracja to „nienasycony smok
po¿eraj¹cy wszystkie œrodki [finansowe], jakie uda siê mu tylko wytargowaæ”86.
Urzêdnicy „nie oszczêdzaj¹, wiedz¹c, ¿e jeœli nie wydadz¹ przyznanych im pieniêdzy, w nastêpnym roku minister finansów mo¿e im daæ mniej”87.
Po trzecie, „im mniejszy jest aparat w³adzy pañstwowej i im bardziej ograniczone s¹ jego funkcje, tym mniejsze jest niebezpieczeñstwo, ¿e znajd¹ w nim
odbicie interesy grupowe, a nie interes ogólny”88. A przecie¿ pañstwo powinno
dbaæ o interesy ca³ego spo³eczeñstwa, a nie poszczególnych grup interesu, poniewa¿ szkodzi to ogó³owi. Czêsto zdarza siê równie¿ tak, ¿e urzêdnicy wykonuj¹
swoje zadania w taki sposób, aby uzyskaæ jak najwiêcej korzyœci prywatnych, nie
zwa¿aj¹c na dobro publiczne. Im wiêksza biurokracja, tym skala tego negatywnego zjawiska jest oczywiœcie wiêksza.
Po czwarte, „ogromna biurokracja federalna [w USA], rosn¹ca dziêki licznym departamentom i niezale¿nym agencjom, znajduje siê dos³ownie poza ja-
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k¹kolwiek kontrol¹ wybranych przedstawicieli
narodu”89. Tak samo sytuacja wygl¹da w Polsce, gdzie istniej¹ tysi¹ce niepotrzebnych urzêdów, agencji rz¹dowych, funduszy celowych
zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorz¹dowym. Profesor ekonomii Wac³aw Wilczyñski uwa¿a, ¿e wiêkszoœæ z nich nale¿y
zlikwidowaæ, a pozosta³e sprywatyzowaæ. Wed³ug niego, rozmaite agencje i fundusze s¹ czêsto kana³ami wyp³ywu pustego pieni¹dza. „Nie
wolno kontynuowaæ PRL-owskiej tradycji powo³ywania nowego urzêdu czy nowej instytuRonald Reagan (1911-2004) – w latach 1981-89
cji tylko dlatego, ¿e pojawi³ siê jakiœ nowy proczterdziesty prezydent Stanów Zjednoczonych z rablem (…) Agencja Rynku Rolnego bêdzie zamienia Partii Republikañskiej, wczeœniej gubernator
wsze skupowaæ produkty rolne po cenach wyKalifornii, zrealizowa³ najwiêksz¹ obni¿kê podatków
¿szych od œwiatowych, jeœli siê j¹ pozostawi
w historii USA, zwolennik ekonomii poda¿y i ograniczonego rz¹du. Od jego nazwiska powsta³o pojêcie
przy ¿yciu i da jej pieni¹dze”90. Wiele urzêdów
reaganomika, na okreœlenie tego rodzaju polityki.
jest dublowanych, a zdarza siê, ¿e nawet trzy
ró¿ne urzêdy wykonuj¹ tê sam¹ pracê!
Po pi¹te, jak uwa¿a profesor Antoni
Kamiñski z Instytutu Studiów Politycznych
PAN, „rozdêta ponad wszelk¹ miarê administracja sprzyja korupcji, gdy¿ rozmywa odpowiedzialnoœæ i kompetencje”91. Natomiast Filip Gawryœ twierdzi, ¿e „niewydolna i Ÿle zorganizowana administracja pañstwowa nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Nieprecyzyjne sformu³owania w przepisach prawa prowadz¹ do
tego, ¿e pañstwowy urzêdnik staje siê atrakcyjny dla podmiotów gospodarczych
jako obiekt potencjalnej korupcji”92 – problemem korupcji zajmujê siê w rozdziale
IV niniejszej pracy.
Po szóste, „biurokracja os³abia inwencjê twórcz¹ i chêæ dzia³ania, a pomys³y grzêzn¹ w szufladach na kolejnych piêtrach biurokratycznej piramidy”93. To
samo zjawisko, ale w ostrzejszej formie, zauwa¿a w Stanach Zjednoczonych Milton Friedman, który bezpardonowo krytykuje: „biurokraci wy¿szych szczebli s¹
niezrównanymi mistrzami w pos³ugiwaniu siê przepisami do opóŸniania lub udaremniania planów, których nie popieraj¹; w wydawaniu norm i przepisów „interpretuj¹cych” ustawy, a de facto zmieniaj¹cych ich ducha, bardziej subtelnie czy
bardziej brutalnie; w œlimaczym egzekwowaniu tych fragmentów ustaw, do których ustosunkowani s¹ nieprzychylnie – a jednoczeœnie w sprawnym wykorzystaniu tych, którym sprzyjaj¹”94.
Po siódme, administracja jest marnotrawna, nieskuteczna, powolna, a na
dodatek jej „dolna granica efektywnoœci, bêd¹ca dowodem sukcesu, jest bardzo
odleg³a i trudna do zdefiniowania”95. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald
Reagan w latach 1982-84 powo³a³ tzw. komisjê Grace’a, która ustali³a, ¿e gdyby
pañstwo by³o prowadzone tak jak przedsiêbiorstwa prywatne, „mo¿na by³oby
zmniejszyæ jego bud¿et o jedn¹ trzeci¹”96. W Wielkiej Brytanii podobne badania
przeprowadzi³ w 1967 roku Leslie Chapman, urzêdnik z Ministerstwa Robót Publicznych: „pierwsza przeprowadzona przez niego kontrola, w Korpusie Zaopatrzenia Królewskich Wojsk L¹dowych w Bicester, Oxfordshire, ujawni³a, ¿e koszty
konserwacyjne mo¿na natychmiast zredukowaæ o jedn¹ trzeci¹, a koszty osobowe
a¿ o 50 procent”97. W Polsce ten wspó³czynnik jest na pewno jeszcze bardziej niekorzystny. Tymczasem w sprawie Chapmana „najbardziej szokuje nie to, ¿e w ci¹gu siedmiu lat zdo³a³ zaoszczêdziæ 12 milionów funtów na funkcjonowaniu w jedWac³aw Wilczyñski – profesor zwi¹zany z Wy¿sz¹
Szko³¹ Bankow¹ i Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Poznaniu, jest cz³onkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, przewodnicz¹cym Rady Ekonomicznej
przy prezesie NBP oraz przewodnicz¹cym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego („Wprost” 2001,
nr 36).
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nym regionie stosunkowo niewielkiego departamentu rz¹dowego, ale
¿e w³adze, kiedy dowiedzia³y siê o jego nowym podejœciu, zareagowa³y obojêtnie, a nawet wrogo”98. Dlaczego tak siê dzieje? Wyjaœnia to
Ludwig von Mises. Wed³ug niego przyczyn¹ takiego stanu jest fakt,
¿e „w administracji publicznej nie istnieje zwi¹zek pomiêdzy przychodem i wydatkami. S³u¿by publiczne jedynie wydaj¹ pieni¹dze; (…)
W administracji publicznej nie istnieje cena rynkowa na osi¹gniêcia”99.
Jednak nie wymyœlono innego systemu zarz¹dzania pañstwem, który by³by bardziej efektywny i mniej marnotrawny. Jedyne, co pañstwo
mo¿e zrobiæ, to ograniczaæ wydatki na sam¹ administracjê. Dlatego
libera³owie s¹ za jak najmniej liczn¹ administracj¹, bo wtedy mniej
pieniêdzy podatników zostanie roztrwonionych.
Z tych powodów libera³owie opowiadaj¹ siê, miêdzy innymi, za
prywatyzacj¹ wydzia³ów ksi¹g wieczystych w s¹dach, których praca
jest bardzo wolna i ci¹gle narastaj¹ zaleg³oœci we wpisach. Aktualnie Ronald Reagan
„w niektórych warszawskich gminach na wpis do ksiêgi wieczystej
trzeba czekaæ dwa, trzy lata, a w Gorzowie Wielkopolskim (…) nawet piêæ”100.
Powoduje to wzrost korupcji w s¹dach, zwiêksza koszty finansowania nowych
inwestycji, nie sprzyja bezpieczeñstwu transakcji, a tak¿e utrudnia obrót nieruchomoœciami i hamuje akcje kredytowe. Rejestry mog³yby prowadziæ wyspecjalizowane prywatne kancelarie prawnicze, podobnie jak to jest obecnie z kancelariami notarialnymi: „prywatni rejestratorzy byliby wynagradzani za efekty swojej pracy,
wiêc zale¿a³oby im na tym, by œwiadczyæ us³ugi rzetelnie, szybko i niedrogo (…).
Dokonanie wpisu trwa³oby nawet dziesiêæ razy krócej ni¿ teraz”101.
Po ósme, im bardziej jest rozbudowana administracja pañstwowa, tym wiêcej uchwala praw, co równie¿ nie podoba siê libera³om, poniewa¿ utrudnia to prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, jak i ¿ycie zwyk³ych obywateli. Ludzie nie s¹
w stanie przeczytaæ wszystkich przepisów, nie mówi¹c o ich przestrzeganiu. Czêsto uchwala siê prawa ca³kowicie ze sob¹ sprzeczne. Libera³owie w tej kwestii
zgadzaj¹ siê z Tacytem, który powiedzia³: „im bardziej chore jest pañstwo, tym
wiêcej w nim ustaw i rozporz¹dzeñ”. W Polsce z roku na rok „Dzienniki Ustaw” s¹
coraz grubsze (patrz wykres nr 1). 11 marca 1999 roku obowi¹zywa³a w Polsce,
miêdzy innymi, nastêpuj¹ca iloœæ aktów prawnych: 571 ustaw, 62 dekrety, 11 rozporz¹dzeñ z moc¹ ustawy, 3418 rozporz¹dzeñ, 1566 zarz¹dzeñ, 581 uchwa³,
277 obwieszczeñ, 64 komunikaty itd.102 Nie lepiej pod tym wzglêdem wygl¹da
sytuacja w Stanach Zjednoczonych: „nie ma takiej mo¿liwoœci, aby 435 cz³onków
Izby Reprezentantów i stu senatorów by³o poinformowanych o wszystkich rodzajach dzia³añ, dla których obecnie stanowi¹ prawo. Prezydent i cz³onkowie
jego trzynastoosobowego gabinetu nie
s¹ w stanie zaznajomiæ siê ze wszystkimi dzia³aniami, którymi maj¹ zarz¹dzaæ. Samo przeczytanie przez naszych ustawodawców wszystkich projektów ustaw, nad którymi maj¹ g³osowaæ, zajê³oby o wiele wiêcej ni¿ dwadzieœcia cztery godziny dziennie, nie
mówi¹c ju¿ o ich zbadaniu i ocenie.
Mimo to uchwalaj¹ oni prawa”103. Jednak i tak w Stanach Zjednoczonych jest Wykres nr 1. Objêtoœæ roczników „Dziennika Ustaw” (w stronach) w latach
1989–2003104.
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o wiele lepiej ni¿ w Europie. W 1994
roku ¿ycie gospodarcze USA regulowa³y przepisy mieszcz¹ce siê na
tylko 200 stronach, podczas gdy
w gospodarka niemiecka by³a regulowana 2 tysi¹cami ustaw o objêtoœci
80 tysiêcy stron, 3 tysi¹cami rozporz¹dzeñ federalnych i 85 tysi¹cami
przepisów szczegó³owych105.
Tymczasem „od 1933 do 1982
roku populacja Stanów Zjednoczonych nawet siê nie podwoi³a, a ca³kowita liczba pracowników samego
rz¹du federalnego wzros³a prawie
piêciokrotnie”106. Jak pisze Brad MiWykres nr 2. Zatrudnienie w administracji publicznej w Polsce, w tym
107
w administracji samorz¹dowej w latach 1988–2002 .
ner, „na prze³omie wieków [XIX i XX]
liczba pracowników »federalnych«
(…) ³¹cznie z armi¹ i poczt¹, wynosi³a oko³o 100 000, a dzisiaj [po³owa lat 90. XX
wieku] przekracza 5 000 000 osób”108. W Polsce sytuacja wygl¹da jeszcze gorzej:
„od pocz¹tku lat 90. polska administracja centralna rozros³a siê trzykrotnie, licz¹c w
1997 r., ju¿ 140 tys. osób”109. W 2000 roku by³o w Polsce oko³o 315,3 tys. urzêdników, czyli dwa razy wiêcej ni¿ na pocz¹tku 1990 roku! (patrz wykres nr 2). W latach
1993–99 realne wydatki na same urzêdy naczelnych organów w³adzy110 wzros³y
o ponad 100%!111 Tymczasem, jak zauwa¿y³ Paul Johnson, „w prawie wszystkich
regionach Wielkiej Brytanii przez ostatnie dwadzieœcia lat [1958-78] jakoœæ samorz¹du terytorialnego spad³a proporcjonalnie do wzrostu jego dochodów i skali jego
dzia³alnoœci”112. Warto tak¿e odnotowaæ, ¿e kancelaria prezydenta II RP zatrudnia³a
nieca³e 30 osób, a kancelaria Prezydenta Kwaœniewskiego zatrudnia a¿ oko³o 600
osób!
Jednak najgorsza sytuacja pod tym wzglêdem jest w Unii Europejskiej. Przerost administracji w Unii Europejskiej jest – wed³ug Aleksandra Halla – jednym
z wiêkszych problemów, z którymi boryka siê Unia113. Sama Komisja Europejska
zatrudnia w Brukseli ponad 20 tys. biurokratów!114 W Stanach Zjednoczonych urzêdników jest – w stosunku do liczby obs³ugiwanych obywateli – o po³owê mniej ni¿
w Europie115. W Polsce na 1000 mieszkañców przypada 19 urzêdników, w Niemczech – 39, a w Belgii – 100! Libera³owie z „Najwy¿szego CZASu!” obawiaj¹ siê, ¿e ju¿ nied³ugo mog¹ siê
ziœciæ s³owa Romana Prodiego (socjalisty), który jako przewodnicz¹cy
Komisji Europejskiej „swego czasu
stwierdzi³, ¿e w Polsce potrzeba dodatkowych 100 tysiêcy etatów urzêdniczych, tak by wszystko poprawnie
funkcjonowa³o”!116
Paul Johnson, angielski historyk, przyrównuje dzisiejsze systemy
biurokratyczne do tych, jakie panowa³y w monarchiach absolutnych.
Wykres nr 3. Wzrost wydatków na administracjê pañstwow¹ w Polsce w latach
Wed³ug niego „nie ma ró¿nicy miê1993-2004 w mld z³117.
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dzy dworzaninem a biurokrat¹ socjalnym, poniewa¿ obaj s¹ paso¿ytami, którzy
konsumuj¹ i niszcz¹ bogactwo”118. Tymczasem w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii
„osoby zatrudnione na stanowiskach rz¹dowych stanowi³y [tylko] 0,6% si³y roboczej w 1841 roku, 0,7% w latach 1851-1861, 1% w 1871 roku i 0,9% w 1881 roku.
Dopiero w XX wieku udzia³ zatrudnionych przez rz¹d w sile roboczej przekroczy³
poziom 2%. W chwili obecnej udzia³ ten wynosi 33% – jeden Brytyjczyk na trzech
pracuje dla rz¹du”119. Nale¿y dodaæ, ¿e w XIX wieku urzêdnicy ci wystarczali do
tego, aby utrzymywaæ ca³e Imperium Brytyjskie – kolonie znajduj¹ce siê na ca³ym
œwiecie. Paul Johnson opisuje radosny rozwój biurokracji w Wielkiej Brytanii
pod rz¹dami Partii Pracy: „Urz¹d Celny, dziêki VAT, zwiêkszy³ stan posiadania
z 18 000 pracowników w 1968 roku do prawie 30 000 w 1977; Urz¹d Skarbowy
z 63 000 do 83 900 [w 1979 roku przekroczy³ 90 tys. urzêdników]; Ministerstwo
Pracy z 29 700 do 52 500; opieka spo³eczna z 70 300 do 98 300. (…) W okresie
spadku produkcji samorz¹dowi terytorialnemu przyby³o prawie 100 tys. posad
(wzrost z 859 tys. do 958 tys.), natomiast administracja szczebla krajowego zwiêkszy³a stan osobowy z 529 tys. do 623 tys.”120. Lecz w tym miejscu dopiero zaczyna siê problem, bowiem „ci nadliczbowi ludzie przyjêci do pracy przez Urz¹d Celny, Urz¹d Skarbowy i Ministerstwo Pracy z zapa³em wymyœlaj¹ nowe przepisy i nowe druczki do wype³niania przez du¿ych, œrednich i ma³ych przedsiêbiorców oraz
pracuj¹cych na w³asny rachunek, po czym pilnuj¹, ¿eby te druczki zosta³y z³o¿one
i w³aœciwie zewidencjonowane. Sektor biurokratyczny nie tylko paso¿ytuje na sektorze produkcyjnym, ale z luboœci¹ go nêka. Nêkanie to w oczywisty sposób odzwierciedla nadaktywnoœæ Izby Gmin, która w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat [do 1978
roku] uchwali³a wiêcej ustaw (licz¹c w szpaltocalach) ni¿ w ca³ym XIX wieku”121,
a dodatkowo „wiêkszoœæ tych ustaw to tylko fundamenty, na których biurokraci
wznosz¹ gigantyczny gmach przepisów. Ka¿dego roku wydaje siê od 1000 do 1600
rozporz¹dzeñ, o których pos³owie nic nie wiedz¹”122.
Libera³owie uwa¿aj¹, ¿e du¿¹ czêœæ w³adzy pañstwo musi przekazaæ samorz¹dom terytorialnym, które lepiej znaj¹ lokalne problemy. Jak pisze Hernando
de Soto, decentralizacja „wprowadza konkurencjê pomiêdzy lokalnymi zarz¹dami
i umo¿liwia obywatelom odró¿nienie tych [spraw], które u³atwiaj¹ ¿ycie gospodarcze, od tych, które tego nie czyni¹. Region, który ma do zaoferowania lepszy
system prawny, œci¹gnie do siebie wiêcej ludzi interesu i osi¹gnie wiêksze korzyœci, zaœ inne regiony bêd¹ siê stara³y go naœladowaæ, podnosz¹c tym samym jakoœæ prawodawstwa w ca³ym kraju. (…) jest sporo spraw, które mog¹ byæ skutecznie rozwi¹zane jedynie w mniejszej skali. Na koniec decentralizacja u³atwia przeprowadzenie rozwi¹zañ eksperymentalnych, dotarcie do zasadniczej istoty problemu i w ten sposób przybli¿a rozwi¹zanie ca³oœciowe”123. Von Hayek podkreœla
jeszcze jedn¹ wa¿n¹ rolê samorz¹dów lokalnych: powinne byæ one „szko³¹ politycznego treningu ca³ego narodu i jego przysz³ych przywódców”124. W ten sposób
politycy powinni uczyæ siê odpowiedzialnoœci, by póŸniej swoje doœwiadczenie
wykorzystaæ dla dobra kraju.
Jednak nie mo¿e dochodziæ do takich rozrostów administracji samorz¹dowej,
jak to ma miejsce obecnie w Polsce. W Warszawie w 2000 roku by³o 779 radnych,
podczas gdy w kilka razy wiêkszym Nowym Jorku – 81 radnych, a w niewiele od
Warszawy mniejszym San Diego – zaledwie siedmiu125. W innych polskich miastach nie jest lepiej. Na przyk³ad liczba pracowników urzêdu miejskiego w Czêstochowie wzros³a ze 167 w roku 1990 do prawie 700 pod koniec roku 1998126.
Warto wskazaæ pañstwa, gdzie uda³o siê zmniejszyæ biurokracjê urzêdnicz¹,
na przyk³ad, Wielka Brytania za rz¹dów Margaret Thatcher (patrz rozdzia³ V),
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Chile za rz¹dów Augusto Pinocheta (patrz rozdzia³ V) czy Nowa Zelandia (patrz
rozdzia³ V): reformy z lat 80. XX wieku (rozpoczêto je wprowadzaæ w 1984 roku)
spowodowa³y, ¿e „³¹czna liczba powiatów i gmin uleg³a zmniejszeniu z 828 do 86!
(…) zmniejszenie administracji terenowej zredukowa³y biurokracjê w Nowej Zelandii. Strefa bud¿etowa zmniejszy³a siê niemal o 60%”127.
Z tych wszystkich wymienionych wy¿ej powodów libera³owie optuj¹ za radykalnym zmniejszeniem liczby urzêdów i urzêdników do racjonalnej iloœci. Unia
Polityki Realnej proponuje zmniejszenie liczby ministerstw do siedmiu: skarbu,
spraw zagranicznych, sprawiedliwoœci, wojska, policji, administracji i ochrony œrodowiska128. Ponadto wysuwa propozycjê likwidacji wszystkich agencji rz¹dowych,
funduszy celowych itp. oraz zmniejszenie Sejmu do 120 pos³ów. Wtedy zarówno
marnotrawstwo, korupcja jak i arbitralna w³adza urzêdników oraz inne wady biurokracji nie zostan¹ zlikwidowane, bo jest to niemo¿liwe, ale zostan¹ ograniczone
do rozs¹dnego minimum.

4. Ochrona œrodowiska
Libera³owie uwa¿aj¹, ¿e pañstwo powinno wykonywaæ zadania, które s³u¿¹
ca³emu spo³eczeñstwu. Jednym z takich zadañ jest problem czystego œrodowiska, które jest dobrem wspólnym. Tym bardziej, ¿e jak ostrzega³ szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP: „zaniedbania lub zaniechania pope³nione wobec œrodowiska naturalnego zawsze siê ujawni¹. To tylko
kwestia czasu”129. Œrodowisko powinno byæ chronione na obszarze ca³ego kraju
i w skoordynowany sposób, dlatego musi siê tym
zaj¹æ pañstwo. Zagadnienie to zosta³o uwzglêdnione w tezach programowych Unii Polityki
Realnej: „polskie lasy,
rzeki, stawy oraz jeziora
uwa¿amy za czêœæ narodowego dziedzictwa, które musimy przekazaæ
nastêpuj¹cym pokoleniom” 130. Aby przysz³e
pokolenia mog³y cieszyæ
siê zdrowym œrodowiskiem, cz³onkowie partii
opowiadaj¹ siê „za ostrymi karami za zanieczyszczanie œrodowiska oraz
za tak¹ polityk¹ podatkow¹ lokalnych w³adz,
która zachêca³aby prywatnych w³aœcicieli do
utrzymywania niektórych
zasobów w naturalnym
stanie”131. Libera³owie s¹
zdania, ¿e jeœli kary za
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zanieczyszczanie œrodowiska bêd¹
wysokie, wtedy prywatnym przedsiêbiorcom bêdzie siê bardziej op³aca³o inwestowaæ w proekologiczne
technologie ni¿ p³aciæ kary.
Milton Friedman krytykuje sposób, w jaki próbuje siê chroniæ œrodowisko w Stanach Zjednoczonych.
W 1970 roku za³o¿ono Agencjê
Ochrony Œrodowiska, w której pod
koniec lat 70. pracowa³o oko³o 7000
osób. Jak zwykle w takich sytuacjach
agencja siê zbiurokratyzowa³a, niewiele pomagaj¹c œrodowisku. Równie¿ polskie Ministerstwo Ochrony
Œrodowiska wydaje pieni¹dze na ró¿ne dziwne cele, które nie maj¹ nic
wspólnego z ochron¹ œrodowiska naturalnego. Wed³ug raportu Najwy¿szej Izby Kontroli, pieni¹dze, które
„mog³yby s³u¿yæ ekologii, kierowane
s¹ na zakup akcji i obligacji wybranych przedsiêbiorstw lub przeznaczane na wspieranie prywatnych fundacji, banków i przedsiêwziêæ maj¹cych niewiele wspólnego z ochron¹
œrodowiska”132. Friedman jest zdania,
¿e „prawdziwym problemem nie jest
„likwidacja zanieczyszczeñ” w ogóle, lecz ustanowienie takich rozwi¹zañ, które utrzymuj¹ je na „w³aœciwym” poziomie, przy którym korzyœci ze zmniejszenia zanieczyszczeñ przewa¿¹ nieco koszty ich redukcji”133. Ekonomista ten uwa¿a, ¿e najlepsz¹ metod¹ kontroli zanieczyszczeñ by³oby „wprowadzenie dyscypliny rynkowej poprzez na³o¿enie op³at za emitowanie zanieczyszczeñ”134 wraz z równoczesnym ustaleniem standardów czystoœci. Wtedy firmy
by³yby umotywowane „do stosowania najtañszej metody utrzymywania zanieczyszczeñ na niskim poziomie”135. Ponadto, co jest równie wa¿ne – podkreœla profesor
Friedman – „istnieæ bêdzie obiektywny rachunek kosztów redukcji ska¿eñ”136. Jeœli niski podatek za zanieczyszczanie œrodowiska bêdzie powodowa³, ¿e przedsiêbiorcy postaraj¹ siê o du¿e zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, to bêdzie to znaczy³o, ¿e korzyœci finansowe, jakie odnosili z zanieczyszczania œrodowiska, by³y niewielkie. „Z drugiej strony, jeœli przy nawet wysokim podatku emisja
pozostanie du¿a, wskazywaæ to bêdzie na sytuacjê odwrotn¹, ale dostarczy te¿
powa¿nych sum na rekompensatê dla poszkodowanych i naprawienie szkód”137.
Libera³owie opowiadaj¹ siê równie¿ za istnieniem rynku ochrony œrodowiska. Przedsiêbiorstwa, które bardziej zatruwaj¹ œrodowisko mog³yby wykupywaæ od innych
limity zanieczyszczeñ, czyli prawa do emisji zanieczyszczeñ138.
Niektórzy libera³owie wskazuj¹ dowody na to, ¿e jednak prywatni w³aœciciele lepiej dbaj¹ o œrodowisko ni¿ pañstwo: „poniewa¿ w USA brakuje dobrze zdefiniowanych praw w³asnoœci wód przybrze¿nych, praktycznie wszystkie wiêksze

Fot. Adam Kuras
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komercyjne wartoœciowe gatunki s¹ w tych wodach nadmiernie od³awiane, a ich
zasoby ubo¿ej¹. Natomiast tam, gdzie ³awice ostryg znajduj¹ siê w prywatnych
rêkach lub gdzie tereny po³owu ³ososia s¹ dzier¿awione, zasoby s¹ – jak pokazuj¹ to badania – troskliwie utrzymywane, oczywiœcie ze wzglêdu na bezpoœrednie zainteresowanie finansowe u¿ytkowników”139. Mary Ruwart pisze, ¿e na terenach, które s¹ prywatn¹ w³asnoœci¹ spó³ek papierniczych, spó³ki te nagle staj¹
siê zagorza³ymi ekologistami. Sadz¹ drzewa powtórnie, tak ¿e ich w³asna powierzchnia leœna wzrasta z roku na rok – podczas gdy powierzchnia lasów pañstwowych siê kurczy. Na Po³udniu International Paper a¿ 30% swych zysków czerpie z rekreacyjnego u¿ytkowania jej lasów”140. Innym przyk³adem jest sprawa handlu koœci¹ s³oniow¹ w celu ochrony s³oni w Afryce. W Kenii rz¹d ogranicza³ handel koœci¹ s³oniow¹ w ka¿dy mo¿liwy sposób, by wyeliminowaæ zyski k³usowników. Skutkiem tej polityki by³ spadek populacji s³oni w ci¹gu dziesiêciu lat z 65 tys.
do 19 tys. Natomiast rz¹d Zimbabwe zezwoli³ na swobodny obrót koœci¹ s³oniow¹,
ale pozwoli³ jednoczeœnie na prywatn¹ w³asnoœæ ziemi, na której ¿y³y s³onie –
sta³y siê one przez to w³asnoœci¹ posiadaczy ziemi. W Zimbabwe populacja tych
zwierz¹t zwiêkszy³a siê z 30 tys. do 43 tys.141
Kolejnym dowodem na to, ¿e firmy prywatne dbaj¹ o œrodowisko przyrodnicze, jest przyk³ad niemieckich firm chemicznych usytuowanych wzd³u¿ Renu.
Wiedz¹ one, ¿e opinia publiczna coraz bardziej docenia osi¹gniêcia tak¿e w tej
dziedzinie. Dziêki oczyszczaniu œcieków, które firmy te odprowadzaj¹ do rzeki,
kilka lat temu wróci³y do Renu ³ososie. Firmy farmaceutyczne nad Renem prowadz¹ trzy rodzaje dzia³añ, by chroniæ œrodowisko: po pierwsze, ju¿ na etapie
planowania i tworzenia nowych chemikaliów uwzglêdnia siê aspekty ochrony œrodowiska; po drugie, dziêki zastosowaniu specyficznych technologii œcieki i odpady s¹ eliminowane lub przynajmniej redukowane ju¿ w toku produkcji i po trzecie,
stworzono i zoptymalizowano techniki unieszkodliwiania odpadów, œcieków i gazów odlotowych – powsta³y bardzo wydajnie dzia³aj¹ce oczyszczalnie œcieków
i spalarnie œmieci142. Równie¿ w Polsce przedsiêbiorstwa prywatne dbaj¹ o œrodowisko. Firma Frantschach Œwiecie SA w Œwieciu, która produkuje papier, ca³y
czas inwestuje w ekologiczne technologie. Na przyk³ad emisje py³ów w latach
1990–2001 zredukowa³a z 8000 Mg do 1000 Mg143. Powo³uj¹c siê na tego typu
przyk³ady, cz³onkowie Miêdzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Wolnoœci Jednostki uwa¿aj¹, ¿e œrodowisko naturalne bêdzie najlepiej chronione, kiedy, po
pierwsze, wprowadzi siê indywidualne prawo w³asnoœci œrodowiska, poniewa¿
ludzie bêd¹ chroniæ œrodowisko, jeœli bêdzie ono ich w³asnoœci¹ i jeœli mog¹ czerpaæ z niego zyski, a po drugie, ka¿dy powinien osobiœcie odpowiadaæ za szkody
wyrz¹dzone œrodowisku, co uniemo¿liwi ci¹gniêcie zysków z zanieczyszczania144.

5. Infrastruktura
Wœród trzech obowi¹zków pañstwa, jakie wymienia Adam Smith, na trzecim miejscu znajduje siê „ustanowienie i utrzymanie tych instytucji i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej, które, choæby nawet by³y w najwy¿szym stopniu korzystne
dla ca³ego spo³eczeñstwa, s¹ przecie¿ tego rodzaju, ¿e zysk, jaki by przynios³y,
nie móg³by nigdy pokryæ wydatków poniesionych przez jednostki lub niewielkie
grupy ludzi, od których przeto nie mo¿na by oczekiwaæ, ¿e je ustanowi¹ i utrzymaj¹”145. Do tego typu urz¹dzeñ autor zalicza g³ównie infrastrukturê zwi¹zan¹
z transportem: drogi, mosty, kana³y ¿eglowne, porty. Ojciec liberalizmu klasycznego uwa¿a, ¿e pieni¹dze na budowê i utrzymanie takich inwestycji powinny siê
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braæ z myta. Wed³ug niego taki podatek jest najbardziej sprawiedliwy, poniewa¿
p³ac¹ go ci ludzie, którzy z nich korzystaj¹.
Smith zauwa¿a, ¿e najlepiej jest, gdy pañstwo powierza osobom prywatnym zarz¹d nad utrzymaniem drogi lub kana³u, poniewa¿ wtedy „prywatne interesy zmuszaj¹ do tego, by kana³ ten utrzymywaæ; jeœliby bowiem kana³u nie utrzymywali w nale¿ytym porz¹dku, ¿egluga ustaje z koniecznoœci ca³kowicie, a wraz
z ni¹ przepada ca³y zysk, jaki p³ynie z op³at”146. Autor „Badañ nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów” doszed³ do wniosku, ¿e gdyby „zarz¹d tymi op³atami
powierzyæ komisarzom, którzy nie byliby nimi osobiœcie zainteresowani, to mog³oby siê zdarzyæ, i¿ wk³adaliby oni mniej starania w utrzymanie urz¹dzeñ bêd¹cych
Ÿród³em tych op³at”147. Doskona³ym dowodem na to, ¿e Smith mia³ ca³kowit¹ racjê, jest fatalny stan polskich dróg publicznych w porównaniu ze znakomitymi prywatnymi autostradami we W³oszech czy Hiszpanii. Tymczasem, jak zauwa¿a profesor Wac³aw Wilczyñski, „bez rozwiniêtej infrastruktury nowoczesna gospodarka
nie mo¿e po prostu funkcjonowaæ”148.
Przyk³adem kraju, który w odpowiedni sposób inwestowa³ w swoj¹ infrastrukturê, jest Tajwan: „w po³owie lat siedemdziesi¹tych rz¹d Tajwanu przyst¹pi³
do realizacji ca³ego szeregu powa¿nych przedsiêwziêæ inwestycyjnych, (…). Przedstawione zosta³y plany dziesiêciu wielkich inwestycji, w tym budowy przecinaj¹cej
ca³y kraj autostrady, elektryfikacji kolei, budowy nowej linii kolejowej wzd³u¿ wschodniego wybrze¿a, konstrukcji nowoczesnego portu lotniczego, elektrowni j¹drowej
i unowoczeœnienia dwóch portów”149. Jednak tego typu inwestycje w infrastrukturê nie musz¹ byæ budowane za pieni¹dze pañstwowe. Ciekawym przyk³adem jest
Singapur, w którym „nawet budowa pierwszej latarni morskiej na wyspie sfinansowana zosta³a z wolnych datków obywateli, a nie z podatków”150. Obecnie 40%
wydatków rz¹dowych w tym pañstwie to wydatki na inwestycje: g³ownie na rozwój
infrastruktury, portu i terenów dla przemys³u151.

6. Pañstwo a Koœció³
Jeœli chodzi o kwestiê religii, libera³owie opowiadaj¹ siê za rozdzia³em Koœcio³a od pañstwa, które powinno byæ œwiatopogl¹dowo neutralne. Jest to zwi¹zane z koniecznoœci¹ „zapewnienia obywatelowi mo¿liwie najszerszej wolnoœci, a to
po to, by umo¿liwiæ mu jak najpe³niejsz¹ samorealizacjê”152. Pañstwo nie mo¿e
siê mieszaæ „do sporów miêdzy ró¿nymi religiami, a tak¿e miêdzy religi¹ a pogl¹dami ludzi niewierz¹cych. Postawa neutralnoœci religijnej pañstwa nie jest postaw¹
wrogoœci wobec religii, ale raczej zasad¹ umo¿liwiaj¹c¹ zwolennikom ró¿nych
religii (i ludziom niewierz¹cym) wspó³¿ycie w spo³eczeñstwie na równych prawach”153. James Madison, jeden z Ojców Za³o¿ycieli Stanów Zjednoczonych i prezydent w latach 1809-17, „ca³kowicie podziela³ pogl¹d Locke’a, ¿e poniewa¿ cz³owiek jest wolny i wiara nie mo¿e zostaæ narzucona, wolnoœæ religijna stanowi naturalne uprawnienie. Przy tym wszystkim „oddzielenie Koœcio³a od pañstwa” nie
oznacza stawiania miêdzy nimi muru, a wolnoœæ religijna nie ma oznaczaæ usuniêcia religii z ¿ycia publicznego. (…) Jest to raczej ochrona sumienia religijnego,
które musi znajdowaæ siê poza zasiêgiem pañstwa i które ma wiêksze prawo dyktowania jednostce jej postêpowania ni¿ pañstwo lub jakakolwiek ewentualna religia pañstwowa”154. Jak pisze profesor Wojciech Sadurski, „w dzisiejszej doktrynie
liberalnej neutralnoœæ pañstwa wzglêdem religii traktowana jest nie tylko jako
gwarancja swobód dla osób niewierz¹cych i nie tylko jako gwarancja równoœci
praw dla wyznawców religii „mniejszoœciowych” w danym spo³eczeñstwie, ale
przede wszystkim jako konsekwencja rozgraniczenia sfery spraw publicznych
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i sfery prywatnych uczuæ jednostki - do której nale¿¹ tak¿e przekonania
œwiatopogl¹dowe i religijne”155.
Miros³aw Dzielski twierdzi, ¿e „libera³owie bêd¹ zwalczaæ ka¿dy Koœció³ sprzymierzony z pañstwem czy te¿ posiadaj¹cy zbyt du¿¹ doczesn¹ w³adzê. Najogólniej
rzecz bior¹c, libera³owie s¹ zwolennikami chrzeœcijañskiego pluralizmu, z tolerancj¹
odnosz¹ siê do ró¿nego rodzaju sekt, których cz³onkowie próbuj¹ samodzielnie
poszukiwaæ Boga. Nie s¹dz¹, aby instytucje spe³nia³y najwa¿niejsz¹ rolê w przenoszeniu kaganka wiary, przeciwnie – s¹ sk³onni zak³adaæ, ¿e je¿eli Bóg istnieje, sam
potrafi otworzyæ oczy tym, których uzna za godnych obcowania z Sob¹”156.
Janusz Korwin-Mikke jest zdania, ¿e „w sferze duchownej, tak jak i w gospodarczej, powinny obowi¹zywaæ regu³y wolnego rynku. Wprowadzenie tych regu³
do ¿ycia religijnego stworzy³oby, jego zdaniem, warunki, w których poszczególne
wyznania konkurowa³yby ze sob¹ na równych prawach. Taka rywalizacja równych
podmiotów by³aby, wed³ug prezesa UPR, korzystna, gdy¿ sprzyja³aby pog³êbieniu wiary i religijnoœci”157.
Wed³ug profesora Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach Ryszarda M. Ma³ajnego idealny rozdzia³ Koœcio³a od pañstwa musi siê sk³adaæ z nastêpuj¹cych regu³:

rozdzielenie aparatów koœcielnego i pañstwowego w zakresie organizacyjnym i funkcjonalnym;

realizacja zasady wolnoœci sumienia (prawo jednostki do przyjêcia dobrowolnego œwiatopogl¹du) i wyznania (prawo publicznej ekspresji swoich pogl¹dów religijnych);

traktowanie zwi¹zków wyznaniowych przez pañstwo tak samo jak stowarzyszeñ;

laicki charakter pañstwa wynikaj¹cy z prowadzenia przez nie polityki neutralnoœci w kwestii religijnej158.
Tê ostatni¹ regu³ê tworz¹ zdaniem profesora Ma³ajnego trzy sub-regu³y:

pañstwo nie powinno z jednej strony nak³adaæ podatków na w³asnoœci natury kultowej i zwi¹zki wyznaniowe, jak równie¿ na stowarzyszenia ateistyczne,
a z drugiej strony nie mo¿e udzielaæ im pomocy materialnej;

u¿ywanie przez pañstwo symboliki, retoryki i emblematów o charakterze
religijnym oraz prowadzenie indoktrynacji teistycznej i ateistycznej powinno
byæ ograniczone do minimum;

wydawane przez pañstwo akty normatywne nie powinny wyp³ywaæ z inspiracji religijnej ani ateistycznej159.
Taki zbli¿ony do idealnego rozdzia³ Koœcio³a od pañstwa istnieje w obecnych Stanach Zjednoczonych. Mimo to, a mo¿e w³aœnie dlatego, Amerykanie s¹
jednym z najbardziej religijnych spo³eczeñstw na œwiecie, obok Polaków czy Irlandczyków: 96% z nich uwa¿a siê za osoby wierz¹ce. W po³owie lat 90. XX wieku przynajmniej raz w miesi¹cu chodzi³o do koœcio³a oko³o 55% doros³ych Amerykanów. Natomiast po³owa Amerykanów twierdzi, ¿e w religii znajduje jednoznacznie moralne wzorce postêpowania.
Jak pisze Brad Miner, dla libera³ów „wiara religijna jest (…) wa¿na z dwóch
powodów: 1) religia jest prawdziwa, a jej prawdziwoœæ nadaje znaczenie po prostu wszystkiemu (równie¿ sensu nicoœci nie mo¿na naprawdê poznaæ bez odniesienia do Boga); 2) religia daje (…) jedyn¹ pewn¹ ochronê przed absolutyzmem –
lewicowym czy prawicowym. Kwestiê tê mo¿na uj¹æ krótko: Aby byæ wolnym, trzeba
byæ pos³usznym, „Wolnoœæ – napisa³ Chambers (1952) – jest potrzeb¹ duszy i niczym wiêcej”. Wolnoœæ polityczna, ci¹gn¹³ dalej, jest po prostu sposobem odczytania przez Zachód Biblii. „Religia i wolnoœæ s¹ nierozerwalne”160.
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