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Od t³umacza

Przez prawie pó³ wieku rz¹dów komunistycznych
ksiêgarnie w Polsce zalewane by³y ró¿nego rodzaju
publikacjami marksistowskimi. W szko³ach, zak³adach
pracy i innych instytucjach, oraz poprzez œrodki masowego przekazu, natrêtnie narzucana by³a spo³eczeñstwu ideologia komunistyczna.
W tego rodzaju literaturze, nauczaniu i propagandzie, gospodarka socjalistyczna (która w rzeczywistoœci jest raczej antygospodark¹) przedstawiana by³a jako
najbardziej po¿¹dana i w³aœciwa dla dobra ludzkoœci,
a kapitalizm - jako najwiêksze z³o bêd¹ce przeciwieñstwem socjalizmu. Ktokolwiek pozwala³ sobie na obronê kapitalizmu stawa³ siê wrogiem klasowym, wrogiem
ludu i w³adzy ludowej, przeœladowanym, a bywa³y
okresy, ¿e móg³ zostaæ uwiêziony za szerzenie wrogiej
propagandy, a nawet nara¿ony na utratê ¿ycia.
Przy takim stanie rzeczy, oficjalne publikowanie
i rozpowszechnianie prac obiektywnie omawiaj¹cych
prawdziwy, czyli wolnorynkowy kapitalizm, i zawieraj¹cych wiedzê o tym systemie gospodarczo-spo³ecznym, oraz o zjawiskach mu towarzysz¹cych, praktycznie nie by³o mo¿liwe.
Olbrzymia wiêkszoœæ polskiego spo³eczeñstwa wyczuwa, ¿e to g³ównie dziêki kapitalizmowi i wolnoœciom obywatelskim Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone, dosz³y do bezprecedensowego w dziejach
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œwiata dobrobytu. O ile wydaje siê oczywistym, ¿e
nale¿a³oby w Polsce z tego modelu korzystaæ dla mo¿liwego dojœcia do podobnego wyniku, to jednak jest
stosunkowo ma³o ludzi, którzy dobrze rozumiej¹ istotê
kapitalizmu wolnorynkowego, jakie s¹ jego mechanizmy i warunki potrzebne dla jego w³aœciwego funkcjonowania, jak osobiœcie w systemie tym prosperowaæ i co jest przyczyn¹, ¿e posiada on tylu krytyków
i wrogów.
Tymczasem jednak d³ugie lata indoktrynacji antykapitalistycznej spo³eczeñstw w krajach tak zwanego
bloku socjalistycznego pozostawi³o w podœwiadomoœci
wielu ludzi, z zasady odrzucaj¹cych marksizm, pewne
jego pozosta³oœci, które wp³ywaj¹ na przyjmowanie
przez nich postaw antykapitalistycznych.
Jest wiêc nakazem chwili, aby w Polsce, któr¹ czeka nadrabianie dziesiêcioleci socjalistycznego marnotrawstwa gospodarczego, popularyzowana by³a wiedza, która mog³aby i przede wszystkim powinna byæ
praktycznie stosowana w ¿yciu z po¿ytkiem dla
wszystkich.
Niniejsza ksi¹¿ka niech bêdzie pomoc¹. Treœæ tej
ksi¹¿ki napisanej przystêpnie i opublikowanej pierwszy raz, w wersji angielskiej, w roku 1956, mo¿e byæ
dla przeciêtnego czytelnika, prawdziw¹ rewelacj¹.
Aczkolwiek autor ksi¹¿ki, profesor Ludwig von Mises, poœwiêci³ j¹ zasadniczo omówieniu ludzkich postaw antykapitalistycznych, to jej przeczytanie u³atwi czytelnikowi zrozumienie, w znacznym stopniu,
istoty kapitalizmu. Zawiera ona bowiem du¿o podstawowych wiadomoœci o tym systemie i wyjaœnia
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szereg zjawisk i spraw z nim zwi¹zanych, wci¹¿ aktualnych nie tylko w Polsce. Pozwoli te¿ na lepsze
zrozumienie dlaczego kapitalizm posiada licznych
krytyków i wrogów.
Doœæ niewiarygodnie mo¿e to brzmieæ, ale faktem
jest, ¿e w Stanach Zjednoczonych (i innych krajach
Zachodu), które swój wysoki dobrobyt zawdziêczaj¹
kapitalizmowi, znajduje siê zaskakuj¹co wielu zwolenników i sympatyków socjalistycznych utopii. Ludwig von Mises na kartach tej ksi¹¿ki wyjaœnia tego
przyczyny. Mo¿na dodaæ, ¿e owi œwiadomi lub nieœwiadomi marksiœci i pro-marksiœci posiadaj¹ silne
wp³ywy w amerykañskim szkolnictwie wszystkich
szczebli i w œrodkach masowego przekazu, poprzez
które prowadz¹, antykapitalistyczn¹ dezinformacjê
i propagandê. Badania programów telewizji amerykañskiej wykaza³y, ¿e tylko trzy procent biznesmenów pokazywanych w tych programach przedstawia³o spo³ecznie u¿yteczne i gospodarczo produktywne
zachowanie, a ponad po³owa szefów du¿ych firm pope³nia³o powa¿ne przestêpstwa, takie jak defraudacje i morderstwa. Przyk³adem takiej manipulacji by³
swego czasu dobrze w Polsce znany amerykañski serial telewizyjny „Dynastia”. Serial ten sugerowa³, ¿e
kapitaliœci stanowi¹ klasê niemoralnych, rozbawionych i ¿yj¹cych w luksusach nierobów. W rzeczywistoœci, olbrzymia wiêkszoœæ tych, którzy operuj¹ w³asnymi lub powierzonymi im kapita³ami, jest ludŸmi
zapracowanymi, uczciwymi, ¿yj¹cymi stosunkowo
skromnie jak na swe mo¿liwoœci i wci¹¿ bêd¹cymi pod
presj¹ powodowan¹ prowadzeniem interesów.
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Wynikiem propagandy antykapitalistycznej jest to,
¿e zarówno w Polsce jak i w wielu innych krajach terminy „kapitalizm”, ,,kapitalistyczny” i ich pochodne,
wywo³uj¹ na ogó³ negatywne skojarzenia i reakcje na
skutek czego wielu ludzi pragmatycznie unika ich stosowania nawet tam gdzie nale¿a³oby nazywaæ rzeczy
po imieniu. Chêtnie zastêpuje siê je okreœleniem „wolny
rynek” itp., mimo, ¿e to nie oznacza ca³kiem tego samego. A jeœli ju¿ u¿yje siê s³owa „kapitalizm”, to nieraz
w kontekœcie lub sensie ujemnym, albo z dodatkiem pejoratywnego przymiotnika, czy komentarza.
Nawet Koœció³ katolicki, który posiada w Polsce
wielki autorytet, a który, za poœrednictwem duchowieñstwa, przypomina wiernym o moralnym obowi¹zku wspomagania ubogich, prawie nigdy nie
wspomina o tym, ¿e najlepiej sprawdzon¹ i najefektywniejsz¹ drog¹ pomocy biednym jest wolnorynkowy kapitalizm jako system gospodarczo-spo³eczny
przynosz¹cy dobrobyt szerokim masom. Gdy mowa
o kapitalizmie, podkreœla siê czêsto jego materializm
kojarzony z egoizmem, pogoni¹ za zyskiem, umi³owaniem pieniêdzy i dóbr doczesnych, a nie wspomina siê jego g³ównej cechy dodatniej jak¹ jest powszechne tworzenie bogactwa, poprzez gospodarne i masowe wytwarzanie dóbr materialnych dla zaspokojenia
doczesnych ludzkich potrzeb.
Oby lektura tej ksi¹¿ki przyczyni³a siê, w dziedzinie ekonomii, do znajdowania prawdy przez tych,
którzy do prawdy d¹¿¹ i do dzielenia siê ni¹ z innymi, z po¿ytkiem dla wszystkich.
Jan Micha³ Ma³ek
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Wstêp

Zast¹pienie przedkapitalistycznych metod zarz¹dzania gospodark¹ systemem wolnorynkowego kapitalizmu spowodowa³o zwielokrotnienie liczby ludnoœci
i podniesienie œredniego standardu ¿ycia w sposób bezprecedensowy. Tym bogatsze staje siê spo³eczeñstwo
im mniej stawia mu siê przeszkód na drodze wolnej
przedsiêbiorczoœci i prywatnej inicjatywy. Mieszkañcom Stanów Zjednoczonych powodzi siê lepiej ni¿
mieszkañcom innych krajów, poniewa¿ rz¹d amerykañski podj¹³ póŸniej, ni¿ to mia³o miejsce w innych
miejscach œwiata, politykê ingerencji pañstwa w dziedzinê prywatnej przedsiêbiorczoœci. Niemniej wielu
ludzi, szczególnie intelektualistów, odnosi siê z niechêci¹ do kapitalizmu. Z ich punktu widzenia ten system organizacji spo³eczno-ekonomicznej nie przyniós³
niczego oprócz biedy i nieszczêœæ. Ludzie byli szczêœliwi i dobrze im siê powodzi³o w dobrych dawnych
czasach poprzedzaj¹cych „rewolucjê przemys³ow¹”.
Teraz, w kapitalizmie, wiêkszoœæ stanowi¹ ludzie g³o-
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duj¹cy oraz biedacy nielitoœciwie eksploatowani przez
bezwzglêdne jednostki. Dla tych ostatnich nic siê nie
liczy za wyj¹tkiem pieniê¿nych interesów. Nie produkuj¹ dobrych i naprawdê u¿ytecznych rzeczy, lecz
tylko to, co przynosi najwiêksze zyski. Zatruwaj¹ cia³a alkoholem i tytoniem, a dusze i umys³y treœci¹
szmat³awych czasopism, pornograficznych ksi¹¿ek
i g³upich filmów. Ideologiczn¹ nadbudow¹ kapitalizmu jest literatura zgnilizny i upodlenia, burleska
i sztuka stripteasu, hollywoodzkie filmy i powieœci
detektywistyczne.
Uprzedzenie i fanatyzm opinii publicznej przejawia siê najwyraŸniej w fakcie, ¿e odnosi ona epitet
„kapitalistyczny” do rzeczy Ÿle widzianych i zjawisk
negatywnych, a nie do tych, które ciesz¹ siê powszechn¹ aprobat¹. Jak mo¿e coœ dobrego wynikaæ
z kapitalizmu? Wartoœciowe rzeczy s¹ wytwarzane
wbrew kapitalizmowi, a z³e s¹ jego domen¹.
Analiza tych antykapitalistycznych uprzedzeñ,
oraz ujawnianie ich podstaw, oraz skutków, jest celem niniejszego opracowania.
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Rozdzia³ I

Spo³eczna charakterystyka
kapitalizmu i psychologiczne
przyczyny jego dyskredytowania

1. Wszechw³adny konsument
Charakterystyczn¹ cech¹ nowoczesnego kapitalizmu
jest masowa produkcja dóbr przeznaczonych do konsumpcji. Wynikiem tego jest tendencja do ci¹g³ego polepszania siê œredniego standardu ¿ycia, co polega na
postêpuj¹cym bogaceniu siê wielu ludzi. Kapitalizm
awansuje „szarego” cz³owieka i wywy¿sza go do rangi
„bur¿uja”.
W spo³eczeñstwie kapitalistycznym „szary” cz³owiek jest wszechw³adnym konsumentem, który kupuj¹c, lub powstrzymuj¹c siê od kupowania, ostatecznie okreœla to co powinno byæ dla rynku produkowane, w jakiej iloœci oraz jakoœci. Te sklepy i warsztaty, które zaspokajaj¹ tylko wyrafinowane potrzeby bogatych obywateli, odgrywaj¹ jedynie podrzêdn¹ rolê w ca³ej gospodarce rynkowej. Z zasady
nie osi¹gaj¹ one rozmiarów wielkiego przedsiêbiorstwa. Wielki biznes zawsze s³u¿y³ masom, bezpoœred-
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amerykañskie nie by³o tak entuzjastyczne w aprobowaniu komunizmu, jak twórcy i ludzie wspó³pracuj¹cy w produkcji tych w³aœnie g³upich filmów, sztuk
oraz widowisk.
Gdy przysz³y historyk szuka³ bêdzie pozornie nieznacz¹cych faktów, w rodzaju tych, które wysoko
ceni³ Taine jako materia³ Ÿród³owy, nie powinien zaniedbaæ wzmianki o roli, jak¹ najs³ynniejsza na œwiecie stripteaserka odegra³a w amerykañskim ruchu radykalnym5.
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Rozdzia³ II

Filozofia spo³eczna
zwyk³ego cz³owieka

1. Kapitalizm rzeczywisty i jego obraz

5

Eugene Lyons, The Red Decade, New York 1941, s. 293.

Powstanie ekonomii jako dziedziny wiedzy by³o jednym z najbardziej donios³ych wydarzeñ w historii ludzkoœci. Poprzez przygotowanie drogi dla prywatnej
przedsiêbiorczoœci zmieni³a ona w ci¹gu kilku generacji ludzkie ¿ycie w sposób bardziej radykalny, ani¿eli
uczyni³o to poprzedzaj¹ce j¹ dziesiêæ tysiêcy lat.
Najbardziej zadziwiaj¹cy jest fakt, ¿e zmiana warunków egzystencji, spowodowana nastaniem kapitalizmu, zosta³a dokonana wysi³kiem niewielkiej liczby
pisarzy-ekonomistów, a tak¿e mê¿ów stanu, którzy
przyswoili sobie idee tych pierwszych. Nie tylko szerokie masy, ale tak¿e przedsiêbiorcy, którzy poprzez dzia³alnoœæ handlowo-przemys³ow¹ wdra¿ali w ¿ycie prawa liberalizmu rynkowego (czyli leseferyzmu), nie rozumieli zasad ich dzia³ania. Nawet w szczytowym
okresie rozwoju liberalizmu tylko niewielu ludzi pojmowa³o w pe³ni sposób funkcjonowania ekonomii ryn-
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kowej. Cywilizacja zachodnia przyjê³a kapitalizm za
zaleceniem pewnej elity.
W pierwszej dekadzie XIX wieku nasta³a moda na
czytanie ksi¹¿ek ekonomicznych. W Wielkiej Brytanii, w okresie miêdzy upadkiem Napoleona a wojn¹
krymsk¹, nie by³o dzie³ studiowanych chêtniej ni¿ rozprawy na tematy gospodarcze. Ale moda ta szybko
przeminê³a, poniewa¿ przedmiot by³ dla wiêkszoœci
zainteresowanych zbyt trudny.
W pierwszej dekadzie XIX wieku nasta³a moda na
czytanie ksi¹¿ek ekonomicznych. W Wielkiej Brytanii, w okresie miêdzy upadkiem Napoleona a wojn¹
krymsk¹, nie by³o dzie³ studiowanych chêtniej ni¿ rozprawy na tematy gospodarcze. Ale moda ta szybko
przeminê³a, poniewa¿ przedmiot by³ dla wiêkszoœci
zainteresowanych zbyt trudny. Ekonomia jest tak odmienna od nauk przyrodniczych i technicznych z jednej strony, a historii i nauk prawnych z drugiej, ¿e
pocz¹tkuj¹cemu czytelnikowi wydaje siê ona niezrozumia³a i odpychaj¹ca. Ci, którzy przeprowadzaj¹
swoje badania naukowe w laboratoriach, archiwach
lub bibliotekach, z podejrzliwoœci¹ odnosz¹ siê do
szczególnego charakteru tej dyscypliny wiedzy. Specyfika ekonomicznych teorii wydaje siê pozbawiona
sensu ciasno rozumuj¹cym fanatykom pozytywizmu.
Ludzie chcieliby znaleŸæ w ksi¹¿kach ekonomicznych
wiedzê, która doskonale pasowa³aby do przyjêtego
przez nich z góry wyobra¿enia, czym nauka ta powinna byæ. A powinna byæ dyscyplin¹ pos³uguj¹c¹
siê logicznymi zasadami obowi¹zuj¹cymi w fizyce lub
biologii; ³atwo trac¹ wiêc orientacjê, gdy okazuje siê,
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¿e analizowanie problemów ekonomicznych wymaga niezwyk³ego wysi³ku umys³owego.
W efekcie w³asnej ignorancji ludzie przypisuj¹ poprawê warunków ekonomicznych postêpowi nauk
przyrodniczych i technologii. S¹ przekonani, ¿e na
przestrzeni wieków zwyciê¿a³a samoistna tendencja
postêpu w doœwiadczalnych naukach przyrodniczych,
ich zastosowaniu do rozwi¹zywania problemów technologicznych. Tego sposobu myœlenia nie da siê zmieniæ, bowiem jest on wrodzony rodzajowi ludzkiemu
i uwidacznia siê zawsze, bez wzglêdu na polityczn¹
czy gospodarcz¹ organizacjê spo³eczeñstwa. Ludzie
s¹dz¹ po prostu, ¿e bezprecedensowy postêp technologiczny ostatnich dwustu lat nie zosta³ spowodowany przez systemy ekonomiczne; nie by³ osi¹gniêciem
klasycznego liberalizmu, wolnego handlu, leseferyzmu
i kapitalizmu – a zatem mo¿e on objawiæ siê w ka¿dym
innym systemie gospodarczym. Doktryna Marksa zdoby³a powodzenie dlatego, ¿e przyjê³a powy¿sz¹ interpretacjê historii, owijaj¹c j¹ pseudofilozoficzn¹ zas³on¹,
co uczyni³o j¹ dodatkowo poci¹gaj¹c¹ zarówno dla heglowskiego spirytualizmu, jak i dla materializmu. Materialne si³y produkcji s¹, wed³ug Marksa, czynnikami
niezale¿nymi od woli i dzia³ania cz³owieka. Rozwijaj¹
siê wedle w³asnych praw – niezg³êbionych i nieuniknionych. Zmieniaj¹ siê w tajemniczy sposób i zmuszaj¹
ludzkoœæ, by dostosowa³a do tych przekszta³ceñ swoj¹
strukturê spo³eczn¹. Broni¹ siê przed usidleniem przez
strukturê spo³eczn¹. Sensem historii jest walka materialnych si³ produkcji o uwolnienie siê od spo³ecznych
wiêzów, którymi s¹ skrêpowane.
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Marks naucza na przyk³ad, ¿e kiedyœ materialne
si³y produkcji wystêpowa³y w postaci rêcznego m³yna i organizowa³y ¿ycie ludzkie zgodnie z wymaganiami feudalizmu. Kiedy póŸniej niezg³êbione prawa,
które okreœlaj¹ ewolucjê materialnych si³ produkcji,
zast¹pi³y rêczny m³yn parowym, feudalizm musia³
ust¹piæ kapitalizmowi. Od tego czasu owe materialne si³y rozwinê³y siê i ich obecny stan absolutnie wymaga wprowadzenia socjalizmu w miejsce kapitalizmu. Ci, którzy próbuj¹ zahamowaæ socjalistyczn¹
rewolucjê, podejmuj¹ siê beznadziejnego zadania.
Niemo¿liwe jest bowiem zatrzymanie biegu historii.
Idee partii lewicowych ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ pod
wieloma wzglêdami, lecz zgodne s¹ co do jednego:
postêp gospodarczy jest procesem samoistnym.
Cz³onek amerykañskiego zwi¹zku zawodowego
uwa¿a swój standard ¿yciowy za rzecz nale¿n¹ mu
i oczywist¹. To los zdecydowa³, ¿e powinien on korzystaæ z dóbr, które by³y niedostêpne dla najbardziej
zamo¿nych ludzi we wczeœniejszych pokoleniach,
i które wci¹¿ znajduj¹ siê poza zasiêgiem nie-Amerykanów. Nie przychodzi mu na myœl, ¿e „nieokrzesany indywidualizm” wielkiego biznesu odgrywaæ
mo¿e jak¹œ rolê w istnieniu tego, co siê nazywa „amerykañskim sposobem ¿ycia”. W jego pojêciu „zarz¹dzanie” to wyraz nies³usznych roszczeñ ludzi „eksploatuj¹cych” go, którzy zamierzaj¹ odebraæ mu prawa nabyte z urodzenia. Dzia³acz zwi¹zkowy myœli,
¿e w historycznej ewolucji istnieje niepowstrzymana
tendencja do ci¹g³ego wzrostu „produktywnoœci”.
Oczywiste jest wiêc, ¿e owoce tego wzrostu nale¿¹
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prawie w ca³oœci do niego. Jego zas³ug¹ jest bowiem,
¿e w dobie kapitalizmu wartoœæ wytwarzanych produktów podzielona przez liczbê zatrudnionych ma
tendencje wzrostowe.
Prawd¹ natomiast jest, ¿e zwiêkszenie siê tego,
co nazywamy produktywnoœci¹ pracy, zawdziêczamy zastosowaniu lepszych narzêdzi i maszyn. Stu
robotników we wspó³czesnej fabryce produkuje
w jednostce czasu wielokrotnie wiêcej, ni¿ stu robotników w warsztatach przedkapitalistycznych rzemieœlników. Usprawnienie to nie jest uwarunkowane wy¿szymi umiejêtnoœciami, kwalifikacjami lub
wiêksz¹ pracowitoœci¹ indywidualnego robotnika.
Prawd¹ jest równie¿, ¿e sprawnoœæ dla œredniowiecznych rzemieœlników by³a bez porównania wa¿niejsza, ni¿ jest dziœ dla robotników w wielu dziedzinach przemys³u. Dzieje siê tak w wyniku zastosowania bardziej wydajnych narzêdzi i maszyn, które
z kolei powsta³y dziêki akumulacji kapita³u i dodatkowym inwestycjom.
Marks u¿ywa³ terminów: kapita³, kapitalizm i kapitalista w sensie negatywnym – i do dziœ zachowa³y
one taki wydŸwiêk. Tymczasem kapitalizm stanowi
g³ówny czynnik, któremu zawdziêczamy wiêkszoœæ
osi¹gniêæ ostatnich dwustu lat i nieporównywaln¹
z ¿adnym okresem historycznym poprawê œredniego
standardu ¿ycia ludnoœci, której liczba stale wzrasta.
Tym, co odró¿nia poziom egzystencji w nowoczesnych kapitalistycznych krajach przemys³owych od
warunków panuj¹cych w czasach przedkapitalistycznych oraz w dzisiejszych krajach gospodarczo zaco-
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fanych, jest wysokoœæ dostêpnych kapita³ów. Nie
mo¿na wprowadziæ w ¿ycie ¿adnego ulepszenia technologicznego, jeœli wczeœniej nie zaoszczêdzono potrzebnego do tego kapita³u.
Oszczêdzanie, czyli gromadzenie kapita³u, jest tym
czynnikiem, który stopniowo, bo na przestrzeni ca³ych tysi¹cleci, zast¹pi³ zdobywanie po¿ywienia przez
dzikich mieszkañców jaskiñ nowoczesnymi procesami przemys³owymi. Tempo tej ewolucji nadawa³y
idee, dziêki którym powsta³a struktura organizacyjna, zapewniaj¹ca – poprzez zasadê prywatnej w³asnoœci œrodków produkcji – bezpieczn¹ akumulacjê
kapita³u. Ka¿dy krok naprzód na drodze do dobrobytu jest wynikiem oszczêdzania. Najbardziej pomys³owe wynalazki technologiczne by³yby bezu¿yteczne, gdyby nie zgromadzono œrodków produkcji niezbêdnych do ich zastosowania.
Œrodki produkcji, które staj¹ siê dostêpne dziêki
oszczêdzaniu, u¿ywane s¹ przez przedsiêbiorców do
zaspokajania potrzeb odbiorcy w jak najbardziej ekonomiczny sposób. Wraz z technologiami prowadz¹cymi do doskonalenia metod produkcyjnych, przedsiêbiorcy odgrywaj¹, wspólnie z oszczêdzaj¹cymi,
aktywn¹ rolê w ci¹gu wydarzeñ, który nazywamy
postêpem gospodarczym. Pozosta³a czêœæ spo³eczeñstwa korzysta z dzia³alnoœci tych trzech grup – ze
zmian, do których w niczym siê nie przyczyni³a.
Charakterystyczn¹ cech¹ gospodarki rynkowej jest
fakt, ¿e poprawia ona byt biernej wiêkszoœci ludzi
dziêki wysi³kom trzech grup: oszczêdzaj¹cych, inwestuj¹cych w œrodki produkcji i opracowuj¹cych nowe
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metody ich zastosowania. Akumulacja kapita³u przewy¿szaj¹ca przyrost ludnoœci zwiêksza z jednej strony wydajnoœæ produkcji, a z drugiej — obni¿a cenê
produktu. Proces rynkowy daje zwyk³emu cz³owiekowi szansê korzystania z owoców osi¹gniêæ innych
ludzi. Zmusza to wspomniane trzy grupy ludzi do s³u¿enia biernej wiêkszoœci.
Ka¿dy ma prawo w³¹czyæ siê w szeregi tych trzech
grup spo³eczeñstwa kapitalistycznego: nie s¹ to zamkniête kasty, cz³onkostwo w nich nie jest przywilejem przyznawanym przez wy¿sze autorytety lub dziedziczonym po przodkach; nie s¹ to te¿ kluby, do których mo¿na przyst¹piæ tylko za zgod¹ innych cz³onków. Aby staæ siê kapitalist¹, przedsiêbiorc¹ lub wynalazc¹ nowych metod technologicznych, potrzeba tylko
zdolnoœci i si³y woli. Bogaty spadkobierca ma wprawdzie przewagê nad cz³owiekiem zaczynaj¹cym od zera,
ale nie jest powiedziane, ¿e wk³ada mniejszy od innych
wysi³ek, by sprostaæ rywalizacji na rynku — wrêcz przeciwnie: musi on reorganizowaæ swój spadek w celu
przystosowania go do zmian zachodz¹cych na rynku.
Problemy spadkobiercy po „królu” s¹ z kolei obecnie
bardziej skomplikowane od tych, na które napotyka³
w³aœciciel zaczynaj¹cej od zera firmy transportowej
z paroma ciê¿arówkami lub samolotami.
Przeciêtny cz³owiek widzi postêp ekonomiczny
w sposób godzien po¿a³owania: jako twór zgo³a mityczny, który przyniós³ z sob¹ te wszystkie u³atwienia w ¿yciu, jakie nie znane by³y jego ojcu. W jego
œwiadomoœci akumulacja kapita³u, przedsiêbiorczoœæ
i geniusz technologiczny nie wi¹¿¹ siê w ¿aden spo-
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sób ze wzrostem dobrobytu, który pojawi³ siê deus ex
machina. I je¿eli ktokolwiek ma byæ wynagradzany za
to, co szary cz³owiek okreœla wzrostem produkcji, to
powinien nim byæ w³aœnie on – robotnik przy taœmie
monta¿owej. Poniewa¿ jednak wyzysk cz³owieka
przez cz³owieka wci¹¿ jeszcze, niestety, dominuje na
tym grzesznym œwiecie, biznes zabiera to, co najlepsze, a robotnikowi pozostawia, jak jasno mówi Manifest komunistyczny, tylko tyle, ile „potrzebuje on na
utrzymanie i podtrzymanie egzystencji swego gatunku”. W rezultacie „wspó³czesny robotnik, zamiast
korzystaæ z postêpu przemys³owego, stacza siê coraz
ni¿ej i ni¿ej... staje siê biedakiem, a ubóstwo postêpuje szybciej ni¿ rozwój ludzkoœci i bogactwa”. Autorzy tego rodzaju sformu³owañ otaczani s¹ czci¹ na
uniwersytetach jako wielcy filozofowie i dobroczyñcy ludzkoœci, a nauki ich s¹ przyjmowane przez miliony posiadaczy domów wyposa¿onych w aparaty
radiowe, telewizory i inne wytwory kapitalizmu.
Najgorsza eksploatacja drugiego cz³owieka –
mówi¹ lewicowi profesorowie, przywódcy zwi¹zków
zawodowych i ró¿ni politycy – dokonuje siê za
spraw¹ wielkiego biznesu. Nie widz¹ oni i nie chc¹
widzieæ, ¿e to w³aœnie wielki biznes zaspokaja potrzeby szerokich mas. G³ównymi konsumentami produktów fabrycznych s¹ w kapitalizmie robotnicy,
którzy w tych fabrykach pracuj¹. We wczesnym okresie kapitalizmu czas, który dzieli³ powstanie wynalazku od udostêpnienia go szerokim masom, by³ d³ugi. Oko³o szeœædziesi¹t lat temu racjê mia³ Gabriel
Tarde, twierdz¹c, ¿e wynalazek przemys³owy s³u¿y

II Filozofia spo³eczna zwyk³ego cz³owieka

51

najpierw zaspokojeniu kaprysu mniejszoœci, a dopiero potem staje siê rzecz¹ powszechnie u¿ywan¹; to
co pocz¹tkowo uchodzi za ekstrawagancjê, staje siê
z czasem pospolitym przedmiotem codziennego u¿ytku. Stwierdzenie to by³o prawdziwe na przyk³ad
w odniesieniu do samochodów. Produkcja na du¿¹
skalê przez trzy wielkie firmy uczyni³a je artyku³em
powszechnie dostêpnym. Poniewa¿ nowoczesne
wynalazki mog¹ byæ wytwarzane z zyskiem jedynie
przy stosowaniu metod masowej produkcji, musz¹
byæ powszechnie osi¹galne w czasie bliskim od ich
powstania. W Stanach Zjednoczonych telewizja,
nylonowe poñczochy czy puszkowane jedzenie dla
niemowl¹t by³y prawie od razu dostêpne dla ka¿dego. Wielki biznes d¹¿y do standaryzacji przedmiotów konsumpcji i rozrywki.
W gospodarce rynkowej nikt nie ubo¿eje z tego
powodu, ¿e inni s¹ bogaci. Przyczyn¹ biedy nie jest
cudza zamo¿noœæ. Wrêcz przeciwnie – rynek, który
uczyni³ niektórych bogatymi, zaspokoi³ równoczeœnie
potrzeby materialne wielu innych ludzi. Przedsiêbiorcy, kapitaliœci i technolodzy bêd¹ prosperowaæ tak
d³ugo, jak d³ugo zaspokajaæ bêd¹ w najlepszy sposób
potrzeby klientów.
2. Front antykapitalistyczny
Zarówno socjalizm, jak i interwencjonizm pañstwowy, nie znalaz³y od pocz¹tku zrozumienia w krêgach znawców ekonomii. Idee rewolucjonistów zyska³y jednak uznanie u wiêkszoœci ignorantów, dzia-
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³aj¹cych wy³¹cznie pod wp³ywem silnych namiêtnoœci: zazdroœci i nienawiœci.
Filozofia spo³eczna wieku oœwiecenia, która utorowa³a drogê realizacji liberalnego programu wolnoœci ekonomicznej w postaci kapitalizmu i jego wytworu
– rz¹dów reprezentantów – nie postulowa³a likwidacji trzech starych potêg: monarchii, arystokracji i Koœcio³a. Europejscy libera³owie d¹¿yli do zast¹pienia
w³adzy króla monarchi¹ parlamentarn¹, a nie do
stworzenia rz¹du republikañskiego. Chcieli znieœæ
przywileje arystokratów, ale nie pozbawiæ ich tytu³ów, herbów i posiad³oœci. Pragnêli zapewniæ ka¿demu wolnoœæ wyznania, daæ wszystkim koœcio³om i ich
od³amom ca³kowit¹ wolnoœæ i byli przeciwni przeœladowaniu heretyków.
Wobec tego trzy wielkie potêgi ancien regime’u zosta³y zachowane. Mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e ksi¹¿êta, arystokraci i kler, którzy niezmordowanie g³osili
swój konserwatyzm, bêd¹ przygotowani do stawienia czo³a atakowi socjalistów na podstawy cywilizacji zachodniej. Zwolennicy socjalizmu nie ukrywali
przecie¿, ¿e w socjalistycznym totalitaryzmie nie bêdzie miejsca dla pozosta³oœci „tyranii”, „przywilejów”
i „zabobonu”.
Nawet jednak w tych uprzywilejowanych œrodowiskach urazy i zazdroœæ by³y silniejsze od zdrowego
rozs¹dku: wielu cz³onków elit przy³¹czy³o siê do socjalistów, nie zwa¿aj¹c ani na to, ¿e system ten zapowiada konfiskatê w³asnoœci, ani na to, ¿e w totalitaryzmie
nie mo¿e byæ wolnoœci religijnej. W Niemczech Hohenzollern zapocz¹tkowa³ politykê, któr¹ pewien amery-
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kañski obserwator nazwa³ socjalizmem monarchicznym1. Romanowowie w Rosji wykorzystywali zwi¹zki zawodowe jak broñ do zwalczania wysi³ków bur¿uazji, zmierzaj¹cych do utworzenia rz¹du pochodz¹cego z wyborów2. Na dobr¹ sprawê, w ka¿dym kraju
europejskim arystokracja wspó³pracowa³a z wrogami
kapitalizmu. Nawet wybitni teologowie starali siê zdyskredytowaæ system wolnej przedsiêbiorczoœci i w ten
sposób poœrednio popierali albo socjalizm, albo radykalny interwencjonizm. Niektórzy ze znanych przywódców ówczesnego protestantyzmu – by wspomnieæ
Bartha i Brunnera w Szwajcarii, Niebuhra i Tillicha
w Stanach Zjednoczonych czy by³ego arcybiskupa Canterbury, Williama Temple’a – jawnie potêpiali kapitalizm, a nawet obci¹¿ali jego b³êdy odpowiedzialnoœci¹
za nadu¿ycia rosyjskiego bolszewizmu.
Czy sir William Harcourt mia³ racjê, gdy szeœædziesi¹t lat temu oœwiadczy³: wszyscy jesteœmy socjalistami? Mo¿na by siê nad tym zastanawiaæ. Dziœ rz¹dy,
partie polityczne, nauczyciele i pisarze, wojuj¹cy ateiœci na równi z chrzeœcijañskimi teologami s¹ jednog³oœni w odrzucaniu ekonomii rynkowej i wynoszeniu pod niebiosa zalet wszechw³adnego pañstwa.
Obecne m³ode pokolenie jest wychowywane w œrodowisku zafascynowanym ideami socjalizmu.
Oto w jaki sposób opinia publiczna t³umaczy przyczyny wstêpowania ludzi do partii socjalistycznych
1
Elmer Roberts, Monarchical Socialism in Germany, New
York 1913.
2
Maria Gordon, Workers Before and After Lenin, New York
1941, s. 30 i n.

54

Mentalnoœæ antykapitalistyczna

lub komunistycznych: ubodzy w naturalny sposób
kieruj¹ siê ku radykalnym ideologiom – komunizmowi, socjalizmowi – i planowej gospodarce. Jedynie
bogaci maj¹ powód do g³osowania za zachowaniem
ekonomii rynkowej. Za pewnik przyjmuje siê podstawow¹ ideê socjalizmu, mówi¹c¹, ¿e kapitalizm szkodzi interesom gospodarczym mas, przynosz¹c korzyœci jedynie „wyzyskiwaczom”, a socjalizm podniesie
standard ¿ycia szarego cz³owieka.
Ludzie chc¹ socjalizmu nie dlatego, ¿e wiedz¹, i¿
zapewni im lepsze jutro, i odrzucaj¹ kapitalizm, gdy¿
wiedz¹, ¿e jest to system przeciwny ich ¿yciowym interesom. S¹ socjalistami, poniewa¿ wierz¹, ¿e socjalizm
polepszy ich warunki bytu, a nienawidz¹ kapitalizmu,
poniewa¿ wierz¹, ¿e ich krzywdzi. S¹ socjalistami, bo
zaœlepia ich zawiœæ i ignorancja. Uparcie odmawiaj¹
studiowania ekonomii i odrzucaj¹ argumenty ekonomistów, które wniwecz obracaj¹ idee socjalistyczne;
czyni¹ tak, gdy¿ ekonomia jest teori¹, a oni udaj¹, ¿e
wierz¹ tylko w doœwiadczenie. Zarazem jednak uparcie nie przyjmuj¹ do wiadomoœci, ¿e standard ¿yciowy przeciêtnego cz³owieka jest nieporównywalnie
wy¿szy w kapitalistycznej Ameryce, ni¿ w socjalistycznym raju sowieckim.
Powszechnie przyjmuje siê równie¿, ¿e w krajach
ekonomicznie zacofanych przewa¿aæ musz¹ sympatie komunistyczne – i tak jest w rzeczy samej. Tymczasem, mieszkañcy krajów ubogich powinni przyj¹æ system spo³eczno-ekonomiczny, który zagwarantuje im wydobycie siê z nêdzy, czyli kapitalizm. Pod
wp³ywem antykapitalistycznej propagandy s¹ jednak
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przychylnie nastawieni do komunizmu. Jaki¿ to paradoks – przywódcy tych krajów odrzucaj¹ metody,
które da³y Zachodowi bogactwo, a ulegaj¹ czarowi
sowieckiemu, utrzymuj¹cemu w nêdzy miliony ludzi:
mieszkañców ZSRS i krajów satelickich. Jeszcze wiêkszy paradoks polega na tym, ¿e Amerykanie, korzystaj¹cy z dóbr wytwarzanych przez wielki biznes,
sami tworz¹ apoteozê systemu sowieckiego i uwa¿aj¹
za naturalne, ¿e biedne kraje Azji i Afryki przedk³adaj¹ komunizm nad kapitalizm.
Zg³êbianie tajników ekonomii nie jest obowi¹zkiem
ka¿dego, ale od ludzi, którzy publicznie wypowiadaj¹
siê na temat ró¿nic miêdzy kapitalizmem a socjalizmem, nale¿a³oby wymagaæ podjêcia studiów w tej
dziedzinie. Je¿eli tego nie czyni¹, ich wywody nosz¹
wszelkie znamiona ignorancji.

