
1

WOLNO�Æ
POD OSTRZA£EM



2

Ron Paul



3

RON PAUL

Warszawa 2008

WOLNO�Æ
POD OSTRZA£EM

Prze³o¿y³

Piotr Tobo³a-Pertkiewicz



4

Ron Paul

Copyright © by Ron Paul
Copyright 2007 © by Ludwig von Mises Institute

Copyright © for the Polish Translation by Wydawnictwo PROHIBITA
Tytu³ orygina³u: Freedom under siege

Wydanie I
ISBN: 978-83-61344-04-9

Przek³ad:
Piotr Tobo³a-Pertkiewicz

Projekt ok³adki:
Piotr Tobo³a-Pertkiewicz

Sk³ad i ³amanie:
Pawe³ Tobo³a-Pertkiewicz

 Wydawca:
Wydawnictwo PROHIBITA

www.prohibita.pl
wydawnictwo@prohibita.pl

Tel: 022 425 66 68

Druk i oprawa:

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Wydawca dziêkuje Llewellynowi Rockwellowi,
za³o¿ycielowi i prezydentowi Mises Institute za ¿yczliwo�æ okazan¹

w zwi¹zku z chêci¹ wydania tej ksi¹¿ki w Polsce.

Sprzeda¿ w Internecie:
www.multibook.pl

Najwiêksza prawicowa ksiêgarnia w sieci



5

SPIS TRE�CI

WSTÊP

Jak ludzkie obyczaje ulegaj¹ deprawacji..............................................9

ROZDZIA£ I
KONCEPCJA PRAW INDYWIDUALNYCH

Koncepcja praw indywidualnych...................................................... 25
Zamieszanie wokó³ koncepcji praw.................................................. 27
S¹d ³awy przysiêg³ych � ostateczny obroñca praw........................... 42
Czy wolno posiadaæ broñ i z³oto?..................................................... 47
Moralno�æ ustawowa czy Prawo Moralne........................................ 49
Prawodawstwo w kwestiach moralnych........................................... 50
Tezy dotycz¹ce moralnego ustawodawstwa..................................... 54
Moralne prawo czy prawna moralno�æ............................................. 61
Definicja praw indywidualnych......................................................... 63

ROZDZIA£ II
POLITYKA ZAGRANICZNA

Polityka zagraniczna......................................................................... 69
Konstytucja a polityka zagraniczna.................................................. 71
Akceptacja obecnego stanu rzeczy.................................................... 74
Mieszanina b³êdów........................................................................... 76
Polityka anty-interwencjonizmu......................................................... 93

ROZDZIA£ III
ALBO POBÓR, ALBO WOLNO�Æ

Albo pobór, albo wolno�æ............................................................... 103
Pobór a patriotyzm......................................................................... 104
Powszechna s³u¿ba wojskowa a prawa naturalne........................... 111



6

Ron Paul

Pobór jest niesprawiedliwo�ci¹....................................................... 116
Pobór a Konstytucja......................................................................... 123
Regu³y s¹dowe................................................................................ 126
Pobór: cios ostateczny..................................................................... 132
Pobór a kwestie ekonomiczne......................................................... 142
Efektywno�æ poboru....................................................................... 148

Rozdzia³ IV
PIENI¥DZ PORZ¥DNY TO PIENI¥DZ Z£OTY

Pieni¹dz porz¹dny to pieni¹dz z³oty................................................ 157
Konstytucja a pieni¹dz.................................................................... 159
Pocz¹tki kwestionowania parytetu z³ota......................................... 162
Geneza FED-u............................................................................... 165
Natura pieni¹dza............................................................................ 183
Pieni¹dz, Wolno�æ, Moralno�æ....................................................... 189
Inflacja i bieda................................................................................ 192
Zaufanie.......................................................................................... 193
Potrzeba przywództwa................................................................... 195
Motywacja..................................................................................... 196
Aspekt ekonomiczny....................................................................... 197
Finansowanie d³ugów..................................................................... 198
Kontrola gospodarki przez w³adze................................................. 201
Naiwna ignorancja......................................................................... 204
Reformy.......................................................................................... 206
Czy monetaryzm jest rozwi¹zaniem?............................................. 207
Parytet z³ota wed³ug przedstawicieli ekonomii poda¿y.................... 213
Dobre kroki w kierunku z³ota......................................................... 220
Najwa¿niejsze wydarzenie od 53 lat.............................................. 221

ZAKOÑCZENIE

Czy przestali�my siê szanowaæ?..................................................... 227
Walka na miarê historii................................................................... 232
Nieustêpliwo�æ w³adzy................................................................... 235
Wizja wolnego spo³eczeñstwa........................................................ 237



7

Moim dzieciom: Ronniemu,
Lori, Randy�emu, Robertowi i Joy

oraz przysz³ym pokoleniom.



8

Ron Paul



9

Kiedy przed dwustu laty pisano Konstytucjê Stanów Zjednoczo-
nych, mia³a ona staæ siê przewodnikiem dla amerykañskiego ekspe-
rymentu wolno�ci. W dzisiejszym spo³eczeñstwie bardzo trudno jest
jednak rozpoznaæ �lady wizji, któr¹ snuli wówczas Ojcowie Za³o¿y-
ciele.

Ameryka przesta³a byæ bastionem wolno�ci, poniewa¿ dominuje
w niej ideologia oparta na ekonomicznej ignorancji i pogardzie dla
wolno�ci indywidualnej, ideologia której ho³duje t³um ¿¹dnych w³a-
dzy i szukaj¹cych wy³¹cznie w³asnych korzy�ci polityków, zajmuj¹-
cych siê g³ównie powtarzaniem oklepanych sloganów o wspó³czu-
ciu dla biednych, których to biednych sami zreszt¹ wyprodukowali.
Skupieni wy³¹cznie na swojej obsesji bycia ponownie wybranym,
uwa¿aj¹ oni takie kwestie jak wolno�æ czy konstytucyjne ograni-
czenia w³adzy za niem¹dre prze¿ytki, nie maj¹ce d³u¿ej zastosowa-
nia. Nie ma siê zatem czemu dziwiæ, ¿e nastrój przygnêbienia jest
dzi� tak powszechny. Rz¹d i biurokracja rozros³y siê do tak mon-
strualnych rozmiarów, ¿e jednostka nie ma praktycznie ¿adnego
wp³ywu na swoj¹ sytuacjê ekonomiczn¹, chyba ¿e zdecyduje siê na

WSTÊP

Jak ludzkie obyczaje ulegaj¹ deprawacji
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dzia³anie w szarej strefie. A przecie¿ w wolnym spo³eczeñstwie ja-
snym jest, ¿e to inicjatywno�æ i talenty danego cz³owieka powinny
byæ jedynymi czynnikami determinuj¹cymi poziom jego zamo¿no�ci
i stopê ¿yciow¹. W takiej sytuacji, po³owa uprawnionych nie reje-
struje siê w ogóle by g³osowaæ, a spo�ród zarejestrowanych coraz
mniej udaje siê do urn, przy czym tam gdzie prawo wyborcze na to
pozwala, najpopularniejszym kandydatem jest zazwyczaj ten ozna-
czony na karcie jako �¯aden z Powy¿szych�.

Co� zatem posz³o nie tak. Pozycja rz¹du i nastawienie ludzi do
jego roli uleg³y od roku 1787 dramatycznym przemianom, z któ-
rych wiêkszo�æ mia³a miejsce w wieku dwudziestym. Wydaje siê, ¿e
ogl¹damy w³a�nie schy³kow¹ fazê amerykañskiej demokracji. Z czego
s³ynie obecnie Ameryka? Z k³amstw. Kolejni prezydenci k³ami¹ na
temat polityki zagranicznej, dokonuj¹c sekretnych operacji nigdy
nie zaakceptowanych przez Kongres. K³ami¹ naukowcy fa³szuj¹cy
wyniki swoich badañ; Wall Street a¿ huczy od plotek o oszustwach
i skandalach. K³amstwo sta³o siê norm¹ dla coraz wiêkszej liczby
ludzi. A przecie¿ Samuel Adams ostrzega³ podczas prac Konwentu
Konstytucyjnego: �Ani najm¹drzejsza konstytucja, ani najmêdrsze
nawet prawa nie zabezpiecz¹ dostatecznie ludzkiej wolno�ci i szczê-
�cia, je�li obyczaje ulegn¹ powszechnej deprawacji�. I oto mamy
niezaprzeczalne szczê�cie posiadaæ wyj¹tkow¹ i prawdziwie na-
tchnion¹ Konstytucjê, mimo swoich ró¿nych s³abych stron i ograni-
czeñ, zapewne najlepsz¹ w historii ludzko�ci; a jednak dzi�, po dwustu
latach od jej ratyfikacji, Konstytucja ta nie stanowi ju¿ d³u¿ej zapory
dla permanentnego rozrostu biurokracji kosztem indywidualnych
wolno�ci. Dzieje siê tak w³a�nie dlatego, ¿e nast¹pi³o zepsucie na-
szych obyczajów. Zostali�my na przyk³ad postawieni przed koniecz-
no�ci¹ zaakceptowania faktu, ¿e w wiêkszo�ci aspektów naszego
¿ycia musi wystêpowaæ element zad³u¿enia. Ludzie, firmy i ca³e na-
rody p³ywaj¹ w d³ugach, które s¹ tak wielkie, ¿e nikt rozs¹dny nie
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oczekuje, ¿e kiedykolwiek zostan¹ sp³acone. Coraz popularniejsze
staje siê równie¿ zad³u¿anie siê rz¹du u obywateli, przynosz¹ce krót-
kotrwa³e korzy�ci, ale jednocze�nie skutecznie uniemo¿liwiaj¹ce
skonstruowanie rozs¹dnego i odpowiednio zrównowa¿onego bu-
d¿etu. Z drugiej strony, coraz rzadziej s³yszymy powa¿ne propozy-
cje sprowadzenia roli w³adzy do bycia wy³¹cznie stró¿em wolno�ci.
Zarówno libera³owie*, jak i konserwaty�ci, d¹¿¹ do ograniczania nie-
których dzia³añ rz¹du, ale czyni¹ tak wy³¹cznie po to, by u³atwiæ
realizacjê swojej w³asnej wizji pañstwa, nie za� by wspieraæ i pro-
mowaæ rozwi¹zania oparte na wolno�ci. W mijaj¹cym stuleciu przy-
zwyczajono nas, ¿e czym� normalnym i w pe³ni akceptowalnym jest
spe³nianie ¿¹dañ jednych kosztem ograniczania praw innych ludzi.
Odpowiedzialno�æ jednostek za swoje czyny i za zdobywanie �rod-
ków do ¿ycia zosta³a w ten sposób przerzucona na zasypywane
pozwami s¹dy, wydaj¹ce coraz bardziej absurdalne orzeczenia. Roz-
rastaj¹ca siê administracja zajmuje siê g³ównie okradaniem z dóbr
jednych grup spo³ecznych i przekazywaniem ich kolejnym. W takim
systemie dobrze maj¹ siê zatem wy³¹cznie ci, którzy dysponuj¹ od-
powiednimi znajomo�ciami i wtykami w Waszyngtonie. Je�li kto�
bowiem nie rozumie zasad, na jakich funkcjonuje ten tak zwany sys-
tem lobbingu i d¹¿y do zapewnienia sobie nieskrêpowanej mo¿liwo-
�ci dzia³ania, z pewno�ci¹ zostanie wyrzucony poza nawias. Los
i szanse przetrwania takich przedsiêbiorstw jak Chrysler, zale¿¹ dzi�
w o wiele wiêkszym stopniu od stosowanych przez nie taktyk lob-
bingu, ni¿ od umiejêtno�ci mened¿erów.

S³owo �rz¹d� oznacza dzi� zupe³nie inn¹ rzeczywisto�æ, ni¿ to
by³o w zamy�le twórców Konstytucji; sta³ siê on podmiotem upraw-

Wstêp

* Libera³owie w amerykañskim s³owa tego znaczeniu oznaczaj¹ lewicê. Ame-

rykañski libera³ jest odpowiednikiem europejskiego socjaldemokraty � przyp.

red. (wszystkie przypisy do wydania polskiego pochodz¹ od redakcji).
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nionym do konfiskaty i redystrybucji dóbr na niespotykan¹ dot¹d
skalê. Rz¹d nie jest ju¿ s³ug¹ spo³eczeñstwa, odpowiedzialnym za
zagwarantowanie wszystkim równych praw. Z drugiej strony, ocze-
kuje siê od niego, ¿e zajmie siê zapewnieniem ludziom zysków, opieki
zdrowotnej, miejsc pracy, samochodów, domów, po¿ywienia i Bóg
wie czego jeszcze, a do posiadania czego ludzie uwa¿aj¹, ¿e maj¹
�prawo�. Natomiast ma³o kto zauwa¿a tê oczywist¹ prawdê, ¿e roz-
wój dobroczynnej dzia³alno�ci rz¹du mo¿e i�æ w parze wy³¹cznie ze
zwiêkszaniem siê rozmiarów jego z³odziejstwa.

Jedyn¹ dopuszczaln¹ metod¹ osi¹gania politycznej stabilizacji
sta³o siê zawieranie kompromisów: nasi przywódcy twierdz¹, ¿e wy-
³amywanie siê z tego schematu jest niem¹dre, oznacza zgodê na
wzrost antagonizmów i wpêdzanie kraju w chaos. Jednak za ka¿-
dym razem, kiedy to tak zwane narzêdzie kompromisu jest u¿ywa-
ne, oznacza to atak na czyj¹� wolno�æ. Równie¿ coraz mniej ludzi
uwa¿a za szkodliwe, albo co najmniej niebezpieczne, takie idee jak
interwencjonizm, pañstwo dobrobytu czy wrêcz socjalizm. Efektem
za� ci¹g³ego ograniczania i po�wiêcania swoich praw na rzecz in-
nych sta³o siê ograniczenie wzajemnego zaufania miêdzy wspó³cze-
snymi Amerykanami. Pod koniec dwudziestego wieku wiêkszo�æ
ludzi uwa¿a natomiast, ¿e to �spo³eczeñstwo� winno zapewniæ ka¿-
demu odpowiednie warunki ¿ycia. Uprawiany przez wielu zwyk³y
wandalizm nie jest d³u¿ej postrzegany jako przestêpstwo, ale jako
normalna metoda zdobywania czego�, co i tak siê komu� nale¿y.
Skoro bowiem zasada, ¿e to rz¹d powinien zajmowaæ siê dystrybu-
cj¹ dóbr, jest tak szeroko akceptowana, logicznym nastêpstwem tego
musi byæ fakt, ¿e coraz wiêcej ludzi pogodzi siê z rozrostem biuro-
kracji, szczególnie w czasach rozmaitych kryzysów, a tak¿e bêdzie
chêtnie wyci¹ga³o rêce po rzeczy, które wedle ich mniemania im siê
nale¿¹. Taka zasada jest dok³adnym przeciwieñstwem fundamental-
nego prawa moralnego, g³oszonego przez Fréderica Bastiata. Twier-
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dzi³ on, ¿e prawo jest niemoralne, je�li uprawnia rz¹d do czego�,
czego nie wolno czyniæ jednostkom (w tym przypadku do odbiera-
nia komu� w³asno�ci i przekazywania jej drugim). Skoro zatem go-
dzimy siê na to � a od 75 z gór¹ lat taka w³a�nie sytuacja ma miejsce
� ¿e czym� w³a�ciwym jest zajmowanie siê przez rz¹d redystrybucj¹
wszelkiego rodzaju bogactw, nietrudno bêdzie w konsekwencji po-
j¹æ swoist¹ �logikê� w³amywacza, który podczas powodzi, gwa³-
townej burzy, czy w sytuacji braku pr¹du, wybija okno w jakim�
domu i bez najmniejszego poczucia winy bierze wszystko co jest
mu w danym momencie potrzebne. Przez ca³y wiek dwudziesty utrzy-
mywa³a siê tendencja do odchodzenia od koncepcji rz¹du ograni-
czonego na rzecz takiego, który uprawniony jest do interweniowa-
nia we wszelkie aspekty naszego ¿ycia, a niezbêdne �rodki zdobywa
za pomoc¹ ci¹g³ych po¿yczek albo utrzymuj¹c oszukañczy i nie-
uczciwy system walutowy oparty na papierowym pieni¹dzu. Ode-
szli�my zatem daleko od Republiki, jak¹ zamarzyli sobie Ojcowie
Za³o¿yciele. Dzi�, dysponuj¹c odpowiedni¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, rz¹d
bardzo ³atwo mo¿e odebraæ komu� zarobki albo ograniczyæ prawa,
nie zastanawiaj¹c siê nawet czy jest to zgodne z Konstytucj¹. Jedy-
nym przedmiotem debaty jest kwestia kto odniesie korzy�ci, a kto
bêdzie musia³ przyj¹æ na siebie ich ciê¿ar. W ten sposób stajemy siê
�wiadkami koñca Republiki i pocz¹tków ustroju, który ma w sobie
coraz wiêcej z czystej dyktatury, jako ¿e dyktatura wiêkszo�ci jest
przecie¿ w istocie równie opresyjna jak dyktatura w wykonaniu ma³ej
garstki ludzi. Jest ponadto trudniejsza do atakowania, poniewa¿ spora
grupa ludzi uwa¿a, ¿e wiêkszo�æ ma prawo i w³adzê do zmieniania
i redefiniowania wszelkich praw.

Wspó³cze�ni politycy s¹ o wiele bardziej zainteresowani wynika-
mi badañ opinii publicznej ni¿ stosowaniem Konstytucji i zasad wol-
no�ci. Ka¿de wa¿niejsze wydarzenie jest analizowane pod k¹tem przy-
sz³ych wyborów, i od tego zale¿y reakcja polityków na nie. Dla wielu

Wstêp
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z nich drog¹ do sukcesu sta³a siê komputerowa symulacja i szacowa-
nie z jej pomoc¹ nastrojów spo³ecznych. Potencjalni przywódcy s¹
poddawani przez ankieterów niekoñcz¹cym siê przes³uchaniom i ba-
daniom. Pozbawione natomiast wyrazistych liderów, zdezorganizo-
wane i niedoinformowane masy wypowiadaj¹ce siê w sonda¿ach,
gremialnie i bezwiednie utrzymuj¹ dotychczasowych polityków na pie-
destale. Taka metoda, polegaj¹ca na przeprowadzaniu równie szyb-
kich, co ulotnych badañ, s³u¿¹cych politykom wy³¹cznie do zoriento-
wania siê w nastrojach spo³ecznych, nie stanowi ¿adnej gwarancji ¿e
nasze prawa bêd¹ w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³o�ci odpowiednio
zabezpieczone. Có¿ nam po tym, ¿e mamy tylu rozmaitych liderów,
skoro podstawowym dzi� problemem jest brak w�ród nich szermie-
rzy wolno�ci. Liderzy ruchu wolno�ciowego mog¹ siê rekrutowaæ
wy³¹cznie spo�ród osób, które obeznane s¹ z prawem naturalnym
i rozumiej¹ jakie dobrodziejstwa niesie ze sob¹ wolny rynek. Gdy
represyjnemu systemowi politycznemu towarzysz¹ ci¹g³e problemy
gospodarcze, spo³eczeñstwo takie po jakim� czasie obali tyrana; có¿
jednak mo¿na zrobiæ, gdy mamy do czynienia ze spo³eczeñstwem za-
mo¿nym, czerpi¹cym i wyros³ym w bogactwie wypracowanym przez
poprzednie, korzystaj¹ce z wolno�ci, pokolenia? Sk³ania siê ono do
g³osowania na tych, którzy obiecuj¹ najwiêcej dóbr do podzia³u.
Z du¿¹ doz¹ ironii mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e to sama wolno�æ
i prosperity s¹ paliwem, które podsyca ogieñ, który w koñcu to spo-
³eczeñstwo strawi. Nasza sytuacja materialna jest o niebo lepsza ni¿
w roku 1776, ale filozofia wolno�ci ma siê o wiele gorzej ni¿ wtedy.
Ameryka przesz³a przez proces, który radykalnie odmieni³ ustrój za-
projektowany przez jej twórców, a wiele ziaren etatyzmu zasianych
ju¿ w dziewiêtnastym wieku wzros³o w przeci¹gu dwudziestego. Do-
minuj¹ce w naszym stuleciu trendy w ustawodawstwie s¹ wyra�nie
antyrynkowe, pocz¹wszy od Sherman Antitrust Act, wprowadzone-
go w roku 1890, czy narzucaj¹cego ostr¹ kontrolê rz¹du federalnego
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nad handlem Clayton Act z roku 1914. W konsekwencji, okres liczo-
ny choæby od ustanowienia Federal Trade Commission (FTC), Fede-
ralnej Komisji Handlu, a¿ po czasy nam wspó³czesne, charakteryzuje
siê wyra�nym spadkiem zaufania do prawdziwie wolnego rynku,
o czym dobitnie �wiadczy celowe unikanie przez polityków stosowa-
nia terminu �laissez faire�, wynikaj¹ce ze strachu przed faktem, i¿
w opartym na wspó³zawodnictwie kapitalizmie, poparcie jakim siê
dotychczas ciesz¹ po prostu zniknie.

Zarówno Theodore Roosevelt, jak i Woodrow Wilson, przyczy-
nili siê do zrewolucjonizowania polityki zagranicznej Stanów Zjed-
noczonych. Ca³kowicie odrzucili tradycyjne i silnie zakorzenione
przywi¹zanie do neutralno�ci, zastêpuj¹c ten model ci¹g³ym wtr¹-
caniem siê w sprawy wszystkich narodów na kuli ziemskiej. Trudno
nam sobie dzisiaj nawet wyobraziæ, jak wielka potêga skupia siê
w rêkach prezydenta, czyni¹c go faktycznym dyktatorem i zezwala-
j¹c mu na u¿ycie si³y w obliczu prawdziwego czy te¿ � uwaga �
wyimaginowanego kryzysu. Prezydentom przys³uguje obecnie, zresz-
t¹ wy³¹cznie na zasadzie ususu, prawo do wydawania czego�, co
mo¿emy okre�liæ jako dekrety z moc¹ ustaw, a zawierane przez nich
rozmaite tajne porozumienia i ugody nie s¹ wcale postrzegane jako
niekonstytucyjne. Zwyczajn¹ praktyk¹ jest akceptacja, bez s³owa
sprzeciwu, tych aktów przez Kongres i traktowanie ich jako obo-
wi¹zuj¹cego prawa.

Kamieniem milowym w historii ruchu anty-konstytucyjnego by³
z pewno�ci¹ rok 1913, w którym uchwalono Szesnast¹ Poprawkê
oraz ustawy o Podatku Dochodowym i Rezerwie Federalnej. Za-
gwarantowana bankowi centralnemu pozycja monopolisty skutecz-
nie przyczyni³a siê do za³amania naszej, opartej jeszcze wówczas na
z³ocie, waluty. Wszystkie krachy, recesje, do³ki finansowe i ruchy
inflacyjne, jakie wyst¹pi³y w dwudziestym wieku, mo¿emy �mia³o
zanie�æ i z³o¿yæ jako wotum na progu gmachu Rezerwy.

Wstêp
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W zamy�le Ojców Za³o¿ycieli, rz¹d federalny mia³ byæ ca³kowi-
cie zale¿ny od w³adz stanowych i ich legislatur w kwestiach takich
jak nak³adanie podatków i wybór senatorów. Jednak¿e, na przestrzeni
lat, koncepcja suwerenno�ci stanów zosta³a ca³kowicie porzucona na
rzecz silnej w³adzy centralnej. U swych pocz¹tków, Senat by³ pomy-
�lany jako instytucja broni¹ca praw poszczególnych cz³onów Unii
i zarazem hamuj¹ca naturalne tendencje rz¹du do rozrastania siê, zdo-
bywania coraz to nowych kompetencji i centralizowania w³adzy. Na-
tomiast od pierwszych bezpo�rednich wyborów do Senatu datuje siê
ca³kowita zmiana naszego pojmowania czym jest i jak powinna byæ
uskuteczniana obrona przynale¿nej stanom suwerenno�ci. Dobrze, ¿e
w obliczu obstrukcji Kongresu, zachowano chocia¿ ich prawo � acz
nigdy niewykorzystane � do zwo³ywania konwencji konstytucyjnej.
Kolegia elektorskie, uwa¿ane przez twórców Konstytucji za szcze-
gólnie wa¿ne instytucje, które niestety nie odegra³y wiod¹cej roli
w procesie wyborczym, zawsze symbolizowa³y wy¿szo�æ niezale¿-
nych stanów nad rz¹dem centralnym.

Przeprowadzona w mijaj¹cym stuleciu prawie ca³kowita elimi-
nacja wszelkich �ladów koncepcji wolno�ci indywidualnej, jest przy-
czyn¹ ca³ej serii problemów. Obyczaje ludzi, jak ju¿ pisa³em, uleg³y
zepsuciu. Ro�nie przestêpczo�æ i mo¿na siê spodziewaæ, i¿ w obli-
czu pogarszania siê warunków ekonomicznych i bytowych, proces
ten nie ustanie: wrêcz przeciwnie. Statystyki mówi¹, ¿e tygodniowo
skazuje siê tysi¹c nowych przestêpców. Do tego dochodzi fakt, ¿e
s¹ w�ród nich tacy, którzy skazani byæ nie powinni, natomiast wielu
potencjalnych pods¹dnych spokojnie grasuje na ulicach, zamiast
znale�æ siê w wiêzieniach.

Zwyk³¹ praktyk¹ w³adz jest ok³amywanie obywateli, lub pos³u-
giwanie siê tak zwan¹ �dezinformacj¹�. ̄ yjemy te¿ jako spo³eczeñ-
stwo na kredyt: dostatek obecnego pokolenia jest finansowany
z wysi³ku i potu tego, które ma dopiero przyj�æ, co nie przeszkadza
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w g³oszeniu kwiecistych sloganów o rzekomej prosperity, jaka ma
byæ naszym udzia³em; ma³o kto jednak zdaje sobie sprawê, jakie
d³ugi s¹ przy okazji zaci¹gane. Mimo nadmiaru towarów na rynku,
z roku na rok coraz wiêkszej liczby ludzi dotyka problem realnego
zubo¿enia.

Termin �wolno�æ� jest obecnie uwa¿any przez intelektualny
establishment za wrêcz obra�liwy. Z drugiej strony, przymusowa
redystrybucja dóbr cieszy siê opini¹ systemu moralnego i sprawie-
dliwego, za� mechanizmom wolnego rynku przypina siê ³atkê �nie-
moralnych� i promuj¹cych �samolubstwo�. Dzisiejsi biznesmeni
zamiast d¹¿yæ do zminimalizowania roli pañstwa w gospodarce s¹
przyzwyczajeni do zabiegania o przywileje czy kontrakty rz¹dowe.
Liderzy polityczni starannie omijaj¹ kwestie kluczowe dla narodu,
pos³uguj¹ siê natomiast sztuczkami maj¹cymi na celu przejadanie
bogactwa i kapita³ów wytwarzanych przez ludzi. Przywi¹zanie do
wolno�ci, które kiedy� charakteryzowa³o olbrzymi¹ wiêkszo�æ Ame-
rykanów, ju¿ dawno ulecia³o z ich serc; obecnie ju¿ tylko ma³a grup-
ka ludzi stara siê przywróciæ jej w³a�ciw¹ pozycjê w spo³eczeñstwie,
jako jednej z najwa¿niejszych naszych warto�ci. Przetrwanie i pod-
trzymywanie wspania³ego dziedzictwa Ojców Za³o¿ycieli jest dzi�
wielkim wyzwaniem, szczególnie w dwusetn¹ rocznicê uchwalenia
Konstytucji. Daje to wyj¹tkow¹ sposobno�æ, by przywracaæ i zara-
zem podkre�laæ wagê wolno�ci, jakie w tym wielkim dokumencie
zapisano. Wydaje siê bowiem, ¿e w obliczu rozmaitych obietnic za-
pewnienia bezpieczeñstwa sk³adanych ludziom przez rz¹d oraz dzi-
wacznego zachowania szeregu polityków, ginie �wiadomo�æ tego,
co dzieje siê z wolno�ci¹, a jej sta³a erozja postêpuje przy ca³kowi-
tym zobojêtnieniu na ten problem. Troskê o pryncypia oraz o los
i pokojowe warunki bytowania przysz³ych pokoleñ, zast¹pi³o d¹¿e-
nie  do osi¹gania natychmiastowych korzy�ci, bez dalekowzroczne-
go spojrzenia na konsekwencje takiej postawy. Wspó³czesne spo³e-
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czeñstwo amerykañskie charakteryzuje powszechne poczucie bez-
nadziei oraz brak stabilnego systemu moralnego, konstytucyjnego,
a nawet monetarnego. Do chwilowego wy³omu i powa¿nej debaty
nad problemami zad³u¿enia, inflacji oraz przejadania pieniêdzy przez
rz¹d dopuszczono tylko w pocz¹tkowym okresie prezydentury Re-
agana. Tymczasem bez dog³êbnego zrozumienia tych kwestii nie mo¿-
na my�leæ o przywróceniu konstytucyjnej zasady rz¹dów równego
dla wszystkich prawa.

Utrata wiary w lepsz¹ przysz³o�æ popchnê³a wielu ludzi do
my�lenia wy³¹cznie o dniu dzisiejszym, o tu i teraz, przy okazji uza-
le¿niaj¹c ich od rozmaitych leków. M³odzie¿ jest bezsilna wobec
kompletnej nieudolno�ci rz¹du do zapewnienia wysokiego standar-
du ekonomicznego i bezpieczeñstwa od nuklearnej katastrofy, za�
najbardziej tragicznym �wiadectwem ca³ej sytuacji jest wzrastaj¹ca
w�ród nastolatków liczba samobójstw, u�wiadamiaj¹ca nam jak to
poczucie beznadziei jest ogromne.

Wszechobecn¹ depresjê znamionuje moda, czy wrêcz szaleñstwo
brania lekarstw. Jednak m³odzi ludzie, bagatelizuj¹cy na przyk³ad
niebezpieczeñstwo wi¹¿¹ce siê z paleniem marihuany, nie podejmu-
j¹ sceptycznej refleksji nad pokoleniem, w którym leki zabijaj¹ dzie-
siêæ razy wiêcej osób ni¿ alkohol. Brak konsekwencji odbija siê na
wiarygodno�ci. Codzienne gazety równie¿ nie dostarczaj¹ im pozy-
tywnych i zachêcaj¹cych wie�ci, oczywi�cie tym tylko, którzy s¹
w stanie je zrozumieæ. Pewien opublikowany w roku 1986 raport
doniós³, ¿e na przestrzeni przesz³o trzydziestu lat, kolejne rz¹dy pro-
wadzi³y eksperyment polegaj¹cy na badaniu reakcji nie�wiadomych
niczego ludzi na promieniowanie, czyni¹c z nich co� w rodzaju �nu-
klearnych liczników�.

Brak zrozumienia wagi takich czynników jak: produktywno�æ,
oszczêdno�æ czy swoboda umów doprowadzi³ do wypaczenia w³a-
�ciwego pojmowania roli rz¹du, który dysponuj¹c obecnie pul¹, po-
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wiedzmy, 10 miliardów dolarów, prowadzi co� w rodzaju loterii,
zachwalaj¹c mo¿liwo�æ szybkiej wygranej (która zreszt¹ zdarza siê
do�æ rzadko), natomiast starsze panie, które chc¹ go na�ladowaæ
i zagraæ w bingo ka¿e aresztowaæ pod zarzutem ³amania przepisów
antyhazardowych. Kiedy obywatele maj¹ ochotê na niekontrolowa-
ne przez w³adze gry, natychmiast og³asza siê, ¿e jest to proceder
kryminalny, który nale¿y powstrzymaæ zanim zniszczy uwik³ane weñ
rodziny. Jednak gdy to rz¹d, z pomoc¹ metod ca³kowicie nieracjo-
nalnych i zdaj¹c siê na los, decyduje którzy z 18-latków maj¹ stan¹æ
na pierwszej linii frontu w jakiej� beznadziejnej i niemo¿liwej do
wygrania wojnie (Korea, Wietnam) � wszystko jest w rzekomym
porz¹dku. Czy¿ mo¿emy siê zatem dziwiæ, ¿e dzisiejsi nastolatko-
wie s¹ rozgoryczeni i nie wyznaczaj¹ sobie d³ugoterminowych ce-
lów, skoro istniej¹ potê¿ne si³y, które mog¹ w ka¿dej chwili odmie-
niæ i zdeterminowaæ ich losy? Dodatkowo na ich decyzje wp³yw ma
dominuj¹ca obecnie etyka zamo¿no�ci, bêd¹ca przeciwieñstwem
etyki uczciwej pracy. Ludzie nie przywi¹zuj¹ ju¿ ponadto wagi do
konieczno�ci liczenia na siebie i swoje dzia³ania. W drugiej po³owie
dwudziestego wieku na naszych uczelniach mia³o miejsce znacz¹ce
wydarzenie: oto trenerzy futbolu amerykañskiego pozbawili g³ów-
nych rozgrywaj¹cych wp³ywu na grê i taktykê stosowan¹ na boisku.
Przyk³ad ten mo¿e z pozoru wydawaæ siê �mieszny, ale warto do-
strzec, ¿e pokazuje on jak przebiega proces przyzwyczajania spo³e-
czeñstwa, ¿e za w³asne czyny nie ponosi siê wiêcej odpowiedzialno-
�ci, a niezale¿no�æ nie jest w cenie. I tak na szkolnych boiskach
o grze decyduj¹ dzi� trenerzy, a w szerszym aspekcie ciê¿ar decydo-
wania o wszystkim spocz¹³ na rz¹dzie.

Przemys³ pornograficzny obraca w naszym kraju dziesi¹tkami mi-
liardów dolarów, nie cofaj¹c siê nawet przed wykorzystywaniem dla
swoich celów dzieci, i to czêsto si³¹. Pomimo tego biznes ten kwitnie,
podczas gdy liczba g³oduj¹cych i bezrobotnych konsekwentnie ro-
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�nie. Je�li naród dalej bêdzie ¿y³ bez zasad i standardów moralnych,
pozostanie nam tylko patrzeæ jak tego rodzaju przedsiêbiorcy bêd¹
jedynymi osi¹gaj¹cymi zyski, a po zakrêceniu szybów naftowych
i wygaszeniu hut, zagraniczna konkurencja prze�cignie nas dos³ownie
we wszystkim. Jak to jest, ¿e 256 tysiêcy milionerów korzysta z pañ-
stwowego systemu Medicare, podczas gdy wzrasta liczba ludzi bied-
nych, którzy nie maj¹ prawa do ¿adnej opieki, a dzieje siê tak pomimo
pompowania miliardów dolarów w rozmaite programy pomocy naj-
ubo¿szym. Szkoda, ¿e kompletna pora¿ka tego typu przedsiêwziêæ
nie przyczynia siê do otwarcia ludziom oczu.

Oto kolejny wspó³czesny trend obna¿aj¹cy upadek spo³eczeñ-
stwa: agendy rz¹dowe przekupuj¹ ludzi, by sk³adali skargi na in-
nych: dzieci s¹ zachêcane, by wystêpowa³y przeciwko rodzicom,
pracownicy przeciwko pracodawcom, a mieszkañcy przeciwko s¹-
siadom. Takie zjawisko, bêd¹ce najzwyklejszym w �wiecie szpiego-
stwem na rzecz w³adzy, nie powinno mieæ miejsca w wolnym spo³e-
czeñstwie.

Wydawaæ siê mo¿e czasem, ¿e obowi¹zuj¹cy system warto�ci
wywodzimy z programów telewizyjnych. Jednym z najd³u¿ej emi-
towanych, bo datuj¹cym siê od pó�nych lat 40-tych, jest wrestling.
Doskonale wiemy, ¿e nie obowi¹zuj¹ w nim ¿adne regu³y; dodat-
kowo wystêpuje tu element wymy�lnej (zreszt¹ fa³szywej) prze-
mocy, drwiny z sêdziów, rasizm, ca³kowity brak klasycznego du-
cha sportowego, wrzaski, wycie i w koñcu spora dawka nienawi-
�ci. Nie mo¿na siê w tym �sporcie� doszukaæ ¿adnych rozs¹dnych
zasad. Widowiska tego typu staj¹ siê z roku na rok coraz gorsze:
wprowadza siê takie elementy jak rzemienie, ³añcuchy, czy nawet
klatki; wpuszcza siê na ring dwudziestu wrestlerów, bez nadzoru
jakichkolwiek sêdziów, puszcza na ¿ywio³ � im wiêcej mordobi-
cia, tym wiêkszy aplauz dla widowiska ze strony zachwyconej
publiczno�ci.
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Kolejn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ spo³eczeñstwo koñca dwudzie-
stego wieku jest wzrastaj¹ce poczucie winy. Rozmaici in¿ynierowie
spo³eczni doprowadzili do tego, ¿e wielu ludzi uwierzy³o w istnie-
nie problemów, za które wszyscy rzekomo jeste�my odpowiedzial-
ni. Idee bazuj¹ce na kolektywizmie ca³kowicie pomijaj¹ prawa
jednostki i suponuj¹, ¿e za wszelkie niepowodzenia i nieszczê�cia
odpowiadaj¹ �wszyscy�.

Niewyobra¿alny ciê¿ar biurokracji mo¿e ka¿dego, kto przejmu-
je siê wolno�ci¹, skutecznie wpêdziæ w depresjê. James Madison
ostrzega³: �Có¿ po tym, ¿e prawa dla ludzi bêd¹ ustanawiane przez
ich w³asnych przedstawicieli, je�li prawa te bêd¹ tak rozbudowane,
albo tak zagmatwane, ¿e stan¹ siê niezrozumia³e�. Z pewno�ci¹ au-
tor powy¿szych s³ów dozna³by apopleksji, gdyby zmuszono go do
asystowania przy pisaniu 2000-stronicowej ustawy �upraszczaj¹cej�
w  roku 1986 system podatkowy, której tak naprawdê nikt nie jest
w stanie ogarn¹æ rozumem. Potrzeba ca³ych dekad, ¿eby na nowo
przetworzyæ i poj¹æ o co chodzi w zzape³niaj¹cych tysi¹ce stron
przepisach. Gmatwanina ta nie jest zreszt¹ dzie³em przypadku: do-
póki przepisy podatkowe s¹ niezrozumia³e i niejasne, dopóty urzê-
dy skarbowe mog¹ uwiêziæ ka¿dego, kogo tylko zapragn¹. St¹d te¿,
je�li tylko oficjele g³osz¹, ¿e jaki� projekt oznacza �uproszczenie�
czegokolwiek, mo¿emy byæ pewni, ¿e chodzi o co� zupe³nie prze-
ciwnego.

Jak ju¿ wspomina³em, etyka oparta na d¹¿eniu do natychmiasto-
wego, bezmy�lnego bogacenia siê za wszelk¹ cenê spowodowa³a,
¿e ca³kowicie zapomniano o roli rz¹du jako gwaranta wolno�ci.
Sprawi³a ona równie¿, ¿e z powodu idiotycznych i nie maj¹cych
¿adnego oparcia w rzeczywisto�ci przewlek³ych procesów, produk-
cja niektórych dóbr i �wiadczenie pewnych us³ug praktycznie
zamar³y. Szko³y s¹ pozywane za kiepskie wyniki swoich uczniów,
lekarze � za ma³o zdolne dzieci, choæ przecie¿ bierze siê to z ich
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natury i wrodzonych predyspozycji. Dochodzi do tego, ¿e s¹d uzna-
je za zasadn¹ skargê u¿ytkownika kosiarki do trawy, który wyko-
rzysta³ j¹ do strzy¿enia ¿ywop³otu i co� tam sobie zrobi³, poniewa¿
nie zosta³ ostrze¿ony, ¿e nie nale¿y tak postêpowaæ. Pewien chory
psychicznie osobnik otrzymuje wysokie odszkodowanie za to, ¿e
w wyniku zwyk³ego prze�wietlenia utraci³ swoje magiczne �moce�.
W koñcu, skazuje siê lekarzy, którzy odmówili dokonania aborcji
i dopu�cili tym samym do zaistnienia tak zwanego bezprawnego ¿y-
cia, albo ca³e zarz¹dy instytucji opiekuñczych, które obarcza siê win¹
za wszelkie z³e czyny dokonane przez ich pracowników.

Koncepcjê odpowiedzialno�ci za w³asne czyny, w oczach wiêk-
szo�ci wspó³czesnych Amerykanów zast¹pi³o �prawo� do domaga-
nia siê pokrycia ewentualnych strat czy kosztów przez osoby trze-
cie. Producent kuchenek mikrofalowych zosta³ uznany za winnego
po tym, jak pewna w³a�cicielka kota umie�ci³a go w takim urz¹dze-
niu celem wysuszenia mu sier�ci po k¹pieli i pech chcia³, ¿e pupil
tego nie wytrzyma³, a wszystko dlatego, ¿e nie by³o na produkcie
stosownego ostrze¿enia! Czy wyobra¿acie sobie, jaka by³aby reak-
cja Thomasa Paine�a na taki absurd? A przecie¿ Konstytucja zosta³a
tak zaprojektowana, by broniæ ¿ycia i w³asno�ci. Tymczasem dzi�,
dla skutecznego z³o¿enia skargi, produkt nie musi mieæ ¿adnego
defektu: wystarczy przypuszczenie, ¿e nie posiadaj¹c wystarczaj¹-
cej i szczegó³owej informacji o ewentualnych krzywdach, jakie mo¿e
spowodowaæ, nara¿a potencjalnego u¿ytkownika na �wypadek�.
Có¿, nie wymaga siê ju¿ od ludzi, by u¿ywali czego�, co zwyk³o siê
okre�laæ mianem zdrowego rozs¹dku. Zast¹pi³a go za to powszech-
na chciwo�æ, która tej specyficznej etyce przypisa³a walory konsty-
tucyjno�ci.

Spo³eczeñstwo naszych czasów jest spo³eczeñstwem wyzutym
z wszelkich warto�ci. W�ród swoich osi¹gniêæ ma za to: chaotycz-
ny system gospodarczy oparty na idiotycznych wyobra¿eniach co
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do pieni¹dza, zastêpy lekomanów w�ród których jest spora liczba
m³odych ludzi, czy wreszcie pañstwo dobrobytu z zalegalizowan¹ z³o-
dziejsk¹ dzia³alno�ci¹ rz¹du i dziwnymi wyobra¿eniami co do prawa,
prowadz¹ce politykê zagraniczn¹ polegaj¹c¹ na ci¹g³ym ju¿ to przy-
gotowywaniu siê do wojny, ju¿ to po prostu tej wojny prowadzeniu.
Gdy narodowi brak warto�ci, musi zwyciê¿yæ desperacja. Wci¹¿ po-
ucza siê nas, ¿e nie istniej¹ odpowiedzi na wszystko oraz ¿e nie mo¿-
na mówiæ o ¿adnym absolucie � szczególnie je�li chodzi o absolutne,
niezbywalne prawa. Pojawiaj¹cy siê w nastêpstwie fatalizm prowadzi
nieuchronnie do wspomnianej ju¿ lekomanii, do szukania rozwi¹zañ
wszelkich problemów w doktrynie socjalizmu, wreszcie do cyniczne-
go wykorzystywania w³adzy dla zaspokajania materialnych potrzeb
potê¿nych grup nacisku. Inflacja sta³a siê norm¹, postêpuje zad³u¿e-
nie, a jedyn¹ broni¹ prze�ladowanych staje siê powoli terroryzm. Po-
czucie przegranej to ostatecznie woda na m³yn dla rozmaitych ekstre-
malnych grup religijnych, które od rêki oferuj¹ prawdê i dostatek.
W imiê mi³o�ci, godno�ci cz³owieka i jego praw, modernistyczni teo-
logowie na ca³ym �wiecie g³osz¹ najzwyklejszy socjalizm, a nawet
komunizm; z drugiej strony wspomniani fundamentali�ci obiecuj¹ szyb-
kie wzbogacenie siê tym, którzy wierz¹ w dos³owno�æ przekazu bi-
blijnego.

Nie mo¿emy bez koñca ¿erowaæ na bogactwach wytworzonych
przez poprzednie pokolenia. Nie mo¿emy równie¿ cieszyæ siê przy-
wilejami ¿ycia w wolno�ci, je�li nie bêdziemy tej wolno�ci broniæ,
ani tym bardziej jej rozumieæ.

Mijaj¹cego w³a�nie wieku z pewno�ci¹ nie mo¿na nazwaæ
dobrym czasem dla ogólno�wiatowego wzrostu gospodarczego
i pokoju, jako ¿e warto�ci te mog¹ siê pocz¹æ wy³¹cznie w spo³e-
czeñstwach, w których utrzymuje siê wysoki poziom wolno�ci
i moralno�ci. Nikt nie mo¿e obecnie mieæ pewno�ci, ¿e w przy-
sz³o�ci nadal bêdziemy beneficjentami systemu zapisanego w Kon-
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stytucji Stanów Zjednoczonych, systemu tradycyjnych amerykañ-
skich warto�ci. Je�li nie rozpoczniemy fundamentalnej debaty na
ten temat, a nastêpnie nie przyst¹pimy do restauracji tych wielkich
idei, niemo¿liwa bêdzie kontynuacja tego, co nazywamy naszym
stylem ¿ycia. Prawd¹ jest, ¿e ka¿dy naród musi zas³u¿yæ sobie na
wolno�æ: w tym sensie wspó³czesna Ameryka ma bardzo wiele do
nadrobienia.

Obchody 200-lecia Konstytucji daj¹ nam wyj¹tkow¹ okazjê, by
na nowo zastanowiæ siê, jakie elementy s¹ niezbêdne do budowy
prawdziwie wolnego spo³eczeñstwa, i jak prawa zapisane w Kon-
stytucji winny tego modelu broniæ.


