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U  RÓDEP MYRLI LIBERTARIA"SKIEJ 

1. WST#P  
  
Problematyka libertarianizmu pozostaje szerzej nieznana polskiemu audy-

torium. Libertarianizm jest relatywnie m`odym i aywo rozwijajbcym sid 
ruchem, cechujbcym sid róanorodnofcib i z`oaonofcib prezentowanych idei. 
Przez wzglbd na powyasze zasadne jest poddanie go analizie i próbie syste-
matyzacji, majbcej na celu wprowadzenie w omawiane zagadnienie i wy-
posaaenie czytelnika w podstawowb wiedzd na temat libertarianizmu. Arty-
ku` skoncentrowany bddzie na ukazaniu korzeni libertarianizmu, wy`uszcze-
niu jego g`ównych nurtów oraz przedstawieniu kluczowych za`oaeg.  

G`ówny punkt odniesienia dla myfli libertariagskiej stanowi kwestia wol-
nofci, która jest sta`b osnowb dysput w obrdbie filozofii polityki. Szczególny 
czas w debatach nad jej istotb przypada na czasy nowoaytne. Wówczas to 
w ramach rodzbcych sid koncepcji umowy spo`ecznej myfliciele rysowali 
(i starali sid godzij) dychotomid pomiddzy instytucjb pagstwa a wolnofcib 
jednostki. Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau twierdzili, 
ae relacje na linii pagstwo–jednostka cechuje permanentna, nieprzezwycid-
aalna opozycja, której negatywne implikacje moana wszakae znaczbco redu-
kowaj1. Na kanwie ich rozwaaag zrodzi`a sid liberalna idea pagstwa, które 
charakteryzuje sid wbskimi uprawnieniami.  

W `onie liberalizmu dokona` sid rozwój – a z biegiem czasu emancypacja 
– nurtu libertariagskiego. Jakkolwiek jego reminiscencji moana dopatrzyj 
sid w szeregu prbdów ideowych (o czym dalej), sam termin upowszechni` sid 
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w USA w latach siedemdziesibtych XX wieku2. Chociaa libertarianie z rewe-
rencjb odnoszb sid do klasycznych libera`ów, formu`ujb zarzut, ae liberalizm 
stdpi` swoje ostrze krytyki wymierzone w instytucje pagstwa, nasyci` sid 
nalecia`ofciami w`afciwymi dla innych nurtów politycznych, przechodzbc 
tym samym fazd licznych modyfikacji i ewolucji, wyzuwajbcych zeg wolno-
fciowb trefj. W poczet przewin libera`ów libertarianianie zapisujb rehabi-
litacjd etatyzmu oraz zaaprobowanie pozostawienia pod auspicjami pagstwa 
m.in. szkolnictwa, opieki zdrowotnej, bankowofci, transportu. Libertarianie 
wskazujb, ae libera`owie poniechali krzewienia wolnofciowych pryncypiów, 
stajbc sid jednb z politycznych afiliacji legitymizujbcych antywolnofcib na-
turd pagstwa.  

 
 

2. PODSTAWOWE ZAPO&ENIA LIBERARTIANIZMU 
 
Libertarianizm moana zdefiniowaj jako ideologid spo`eczno-politycznb, 

ukierunkowanb na radykalnb afirmacjd indywidualizmu i wolnofci, akcentu-
jbcb nieograniczonb swobodd jednostki w samostanowieniu i zawiadywaniu 
w`asnofcib prywatnb. Do korpusu konstytutywnych cech omawianego nurtu 
zaliczyj naleay: 1) indywidualizm antropologiczny, znajdujbcy swb mani-
festacjd w myfli, ae jednoska stanowi fundament bytu spo`ecznego, a jej 
wolnofj nie moae byj ograniczana na rzecz aadnej wspólnoty; 2) umiar-
kowany antropologiczny optymizm – przekonanie, ae natura ludzka nie po-
winna byj powfcibgana przez tryby pagstwowe (odmiennb konstatacjd czy-
nib m.in. konserwatyfci, stawiajbc tezd, ae niedoskona`a natura cz`owieka 
domaga sid zabezpieczeg w postaci instytucji, nad którymi kurateld sprawuje 
pagstwo); 3) nadanie prymarnego znaczenia wolnemu rynkowi, zespolonego 
z poglbdem, ae ingerencja pagstwowa w procesy ekonomiczne w nieodzow-
ny sposób prowadzi do ich wypaczenia; 4) sekularyzm polityczny, objawia-
jbcy sid w tym, ae osobiste motywacje religijne nie mogb znajdowaj od-
zwierciedlenia w przestrzeni publicznej za pofrednictwem aparatu pagstwo-
wego; 5) aywienie przekonania o nierozerwalnofci wolnofci osobistej i poli-
tycznej z w`asnofcib prywatnb3. 

 

2 Hubert IZDEBSKI, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty wspó:czesnych pa<stw (Warsza-
wa: LexiNexis, 2012), 75.  

3 Jacek BARTYZEL, W g?szczu liberalizmów: próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin: Fun-
dacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2004), 33.  
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Libertarianie nadajb prymarne znaczenie prawom jednostki, wobec któ-
rych pozosta`e podmioty (pagstwo, naród, spo`eczegstwo, rodzina, wspól-
noty religijne) nabierajb wtórnego charakteru. Kwestionujb oni uniwersa-
listyczne i organicystyczne wyobraaenia o naturze bytu spo`ecznego. Nie 
uznajb przeto realnofci ontycznej wyaej wymienionych wspólnot. Moana 
tym samym rzec, ae libertarianie majb proweniencjd nominalistycznb, ho`du-
jbc przefwiadczeniu, ae owe grupy sb tylko sumb jednostek. Na niwie etycz-
nej zaf gros libertarian sk`ania sid ku uniwersalizmowi etycznemu, zasadza-
jbcemu sid na uznaniu, ae moaliwe jest odczytanie obiektywnych powinnofci 
moralnych, spofród których najwyaej sytuuje sid koniecznofj do przestrze-
gania prawa do samoposiadania.  

Priorytetem libertariagskiego pos`ania jest obrona praw jednostki przed 
zdezawuowaniem ich na rzecz wzmiankowanych wspólnot oraz powfcibga-
nie zapddów pagstwa w zakresie poszerzania swoich kompetencji zmierza-
jbcych ku omnipotencji. Kluczowb rold libertarianie przypisujb koncepcji 
katalaksji, czyli idei spontanicznego porzbdku oraz samorzutnego organizo-
wania sid jednostek i instytucji. Wedle libertariagskiej optyki genezb po-
wstania wydajnych instytucji jest ewolucja i eksperyment – probierzem 
zasadnofci ich funkcjonowania pozostaje aprobata jednostek, które wery-
fikujb efektywnofj danych organizacji oraz okreflonych dóbr i us`ug. Dro-
dze zawiadywania jednostkami poprzez pagstwowy interwencjonizm liberta-
rianie przeciwstawiajb zaf tezd o elastycznej zdolnofci cz`owieka do adop-
towania sid do dynamicznych warunków spo`eczno-ekonomicznych.  

Na g`ówne libertariagskie antecedencje sk`adajb sid: klasyczny libera-
lizm, leseferyzm i anarchistyczny indywidualizm4. Powinowactwo z klasycz-
nym liberalizmem uwyrapnia sid w tym, ae libertarianie recypujb koncepcje 
samoposiadania jednostki i afirmacjd wobec w`asnofci prywatnej. Gloryfi-
kacja wolnego rynku `bczy zaf przedstawicieli libertarianizmu z piewcami 
kapitalizmu spod znaku leseferyzmu. Lesefereyfci kwestionowali koniecz-
nofj obecnofci pagstwa w sektorze ekonomicznym, oponowali przeciwko 
interwencjonizmowi. Ujmowali oni rold pagstwa w procesach ekonomicz-
nych jako „nocnego stróaa”, tj. postulowali ograniczenie jego aktywnofci do 
sprawowania pieczy nad zapewnieniem jednostkom moaliwofci do korzysta-
nia z przynaleanej im wolnofci do zawierania dowolnych transakcji handlo-
wych, swobodnego zawibzywania umów i przep`ywu towarów. Ingerencje 
w pozosta`e obszary leseferyfci interpretujb jako niedopuszczalne.  
 

4 Stefan S#KOWSKI, W walce z wujem Samem. Anarchoindywidualizm w Stanach Zjednoczo-

nych Ameryki w latach 1827-1939 (Warszawa: 3S Media, 2010), 24.  
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Kreflbc genealogid libertarianizmu, niepodobna nie napomknbj równiea 
o tzw. protolibertarianizmie5. Mianem protolibertarianizmu okrefla sid prbdy 
myflowe, które antycypowa`y narodziny omawianego w niniejszym artykule 
nurtu. W poczet protolibertarian moana zaliczyj m.in.: 1) francuskiego filo-
zofa Étienne’a de La Boétie (1530–1536), celujbcego w krytykowaniu insty-
tucji pagstwa i akcentujbcego niemoralnofj sprawowania pieczy przez w`ad-
cd nad spo`eczegstwem; 2) filozofa i ekonomistd Frédérica Bastiata, pidt-
nujbcego koncepcje socjalistyczne i protekcjonistyczne, opowiadajbcego sid 
za wdraaaniem rozwibzag sprzyjajbcych rozwojowi wolnego rynku, 3) stron-
nictwo levellerów (XVII wiek), dzia`ajbce pod egidb Johna Liburne’a i db-
abce do odebrania pagstwu pozycji monopolistycznej na niwie ekonomicznej 
i ograniczenia opodatkowania.  

Libertarianizm jest nurtem cechujbcym sid niejednorodnofcib – mozaika 
libertariagskich ruchów pozostaje nader zróanicowana. Zaakcentowaj tedy 
naleay, ae zaaplikowanie wobec libertarianizmu dychotonomicznej optyki 
podzia`u na lewicd i prawicd jawi sid jako rzecz wielce skomplikowana. 
Libertarianizm jako myfl na wskrof eklektyczna zespala w sobie bowiem 
pierwiastki w`afciwe dla stronnictw o prawicowych i lewicowych asocjac-
jach. Dezaprobata wobec opodatkowania zdawa`aby sid sytuowaj libertarian 
wokó` frodowisk prawicowych, natomiast wzmiankowane wyaej nominali-
styczne ujdcie struktury spo`ecznej pozycjonowa`oby ich w szeregu prbdów 
lewicowych. Przenikanie sid idei w`afciwych prawicy i lewicy utrudnia 
jednoznacznb klasyfikacjd libertarianizmu.  

Ponadto skonstatowaj trzeba, ae trudnofci w recepcji terminów „prawica” 
i „lewica” nastrdcza nader bogata liczba ich desygnatów oraz fakt, ae wspó`-
czesne ruchy o charakterze ideowo–politycznym cechujb sid duaym stop-
niem konwergencji. W celu aproksymacji terminu „prawica” czdstokroj 
nastdpuje odwo`anie do stwierdzenia, ae ruchy o prawicowej proweniencji 
z atencjb odnoszb sid do wartofci takich, jak: tradycja, religia, w`asnofj 
prywatna, prawo, autorytet, naród, pagstwo. Jest to interpretacja dalece nie-
wystarczajbca, albowiem frodowiska o prawicowym i lewicowym rodowo-
dzie znamionuje ambiwalencja w interpretacji wspomnianych zagadnieg 
(chojby w kwestii powinnofci pagstwa – niektóre od`amy prawicowe postu-
lujb wizjd pagstwa ukierunkowanego ekspansjonistycznie i militarystycznie, 
inne natomiast aprobujb wy`bcznie pagstwo zmierzajbce w kierunku izola-
cjonizmu). Ponadto naleay wyartyku`owaj, ae pojdcia „prawica” i „lewica” 
 

5 Justyna MIKLASZEWSKA, Libertaria<skie koncepcje wolnoLci i w:asnoLci (Kraków: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellogskiego, 1994), 34.  
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nie sb pojdciami ze spektrum politycznej ontologii, lecz przynaleab do sfery 
politycznej typologiii, w konsekwencji nie majb absolutnego, sta`ego charak-
teru – ich trefj bywa zmienna6.  

Jakkolwiek z uwagi na powyasze libertarianizm moae jawij sid jako ruch 
naznaczony synkretyzmem, libertarianie oponujb przeciwko tezom o nieko-
herencyjnofci g`oszonych przez nich przekonag. Stojb na stanowisku, ae 
reprezentowany przez nich prbd charakteryzuje spójnofj, replikujbc, ae nie-
koherencja cechuje ich politycznych oponentów. Pod adresem konserwa-
tystów o wolnorynkowych inklinacjach wysuwajb zarzut, ae niekompaty-
bilna jest równoczesna gloryfikacja wobec wolnego rynku i postulowanie 
niskich podatków z orddowaniem na rzecz dotowania przemys`u zbrojenio-
wego, albowiem wibae sid to z krytykowaniem opodatkowania na rzecz 
jednego obszaru z akceptacjb dla fiskalizmu w innej materii. Antenatów 
lewicy krytykujb za to, ae jednoczefnie g`oszb tezy o niemoralnofci prowa-
dzenia wojny i utrzymywania powszechnego poboru do wojska (co nie 
pozwala jednostce na samostanowienie), nie stronibc od nawo`ywania do 
nak`adania wysokich podatków (co w libertariagskiej optyce godzi w moa-
nofj stanowienia jednostki o swoich dobrach).  

 

 
3. AUSTRIACKA SZKOPA EKONOMII – LESEFERYZM 

 
Bardzo duae pidtno na libertariagskiej idei odcisndli przedstawiciele Au-

striackiej Szko`y Ekonomii (Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Murray 
Rothbard). By`o to frodowisko zrzeszajbce zwolenników wolnorynkowych 
rozwibzag7. Warto w tym miejscu zarysowaj dystynkcjd pomiddzy libertaria-
niami a neolibera`ami. Powinowactwo pomiddzy oboma od`amami istnieje, 
aczkolwiek utoasamianie ich jest wyrazem redukcjonizmu w recepcji wzmian-
kowanych nurtów. Róanica zarysowuje sid na p`aszczypnie motywacji sk`a-
niajbcej oba frodowiska ku afirmacji wolnego rynku. Apoteoza kapitalizmu 
w przypadku neolibera`ów ma swój zaczyn w utylitaryzmie. Neolibera`owie 
uwypuklajb nade wszystko wydajnofj kapitalizmu, dlatego optujb na jego 
rzecz. Jakkolwiek równiea libertarianie sb entuzjastami wolnego rynku, atoli 

 

6 Jacek BARTYZEL, „Próba teoretyzacji pojdcia ‘prawica’”, w: Religia – polityka – naród. Stu-

dia nad wspó:czesn? myLl? polityczn?, red. Rafa` Pdtocha (Kraków: Zak`ad Wydawniczy »NO-
MOS«, 2010), 54.  

7 Eamon BUTLER, Ludwig von Mises – kompendium myLli ekonomicznej, prze`. Maria Bb-
kówna (Warszawa: Instytut Globalizacji, 2010), 13.  
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czynib to ze zgo`a innych pobudek – konstatujb mianowicie, ae system kapi-
talistyczny implikuje poszerzenie zakresu wolnofci jednostki poprzez do-
konywanie swobodnych wyborów ekonomicznych i gwarancjd zabezpie-
czenia w`asnofci prywatnej. Fakt, ae system wolnorynkowy, jak mniemajb 
libertarianie, cechuje widksza wydajnofj nia jakikolwiek inny, poczytujb oni 
za dodatkowb zaletd. W obliczu tego kontrastu zasadne jest jednak poczy-
nienie uwagi, ae neolibera`owie zweryfikowaliby swojb perspektywd wzgld-
dem wolnorynkowej ekonomii w momencie dowiedzenia, ae liberalizm pod 
wzglddem efektywnofci sytuuje sid niaej aniaeli inne rozwibzania ekono-
miczne. Wówczas byliby oni sk`onni do zaaprobowania chojby socjalizmu 
jako systemu bardziej zyskownego. Libertarianie z kolei nie dokonaliby zre-
widowania swojego stanowiska, k`adbc nacisk na to, ae system wolno-
rynkowy ma nieusuwalny komponent moralny, sprzyjajbcy rozwojowi ludz-
kiej wolnofci8. Przez wzglbd na te pobudki nie byliby w stanie odniefj sid 
z rewerencjb do pozosta`ych systemów ekonomicznych, które jawib sid im 
jako antonim ludzkiej wolnofci, w tym socjalizmu i pochodnych z uwagi na 
to, ae nie przyczyniajb sid one do maksymalizacji ludzkiej wolnofci oraz 
wysuwajb roszczenie z tytu`u dysponowania w`asnofcib prywatnb. Liber-
tarianie przeto – w przeciwiegstwie do neolibera`ów – nie pos`ugujb sid 
wy`bcznie utylitarystycznym bilansem zysków i strat na niwie ekonomicznej.  

 

 

4. ANARCHOKAPITALIZM 
 

Analiza s`owotwórcza terminu „anarchokapitalizm” ujawnia polityczno-
-etyczne afiliacje omawianego ruchu. Przedrostek „anarcho” odsy`a do anar-
chistycznych próde` nurtu, drugi zaf cz`on ods`ania jego kapitalistyczne 
konotacje. Anarchokapitalizm stanowi tedy kontaminacjd anarchizmu i kapi-
talizmu. Anarchokapitalizm w sensie kompatybilnym z jego wspó`czesnymi 
referencjami wibae sid z dorobkiem Murraya N. Rothbarda. Chociaa anarcho-
kapitalifci przypisujb sobie anarchistyczny rodowód, w ramach nurtu anarchi-
stycznego nieodmiennie toczb sid dysputy nad prawomocnofcib sytuowania 
siebie przez adherentów omawianego prbdu na pozycjach anarchistycznych. 
Stosunek anarchosyndykalistów, anarchokomunistów i anarchokolektywis-
tów wobec anarchokapitalistów znamionuje wyrapna rezerwa, u której pod-
`oaa leay odniesienie do kapitalizmu. Pozosta`e (poza anarchokapitalizmem 
 

8 Murray N. ROTHBARD, Egalitaryzm jako bunt przeciw ludzkiej naturze, prze`. Kazimierz 
Wdgrzecki (Warszawa: Fijor Publishing, 2009), 138.  
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w7a9nie) nurty anarchistyczne uznajG bowiem system kapitalistyczny za 
skrajnie nieetyczny, oparty na wyzysku, odpowiadajGcy za rosnGce nierów-
no9ci spo7eczne i ustanawiajGcy niesprawiedliwG hierarchiR spo7ecznG. 
Wspomniane odmiany anarchizmu kwestionujG anarchokapitalistycznG per-
spektywR w kwestii w7asno9ci prywatnej9. Zespalanie pierwiastków anar-
chistycznych z apoteozG kapitalizmu intepretujG jako oksymoron – oba te 
komponenty stanowiG dlaX idee zgo7a nie do pogodzenia.  

Wszelako dla anarchokapitalistów synteza anarchizmu i kapitalizmu jawi 
siR jako ca7kowicie uprawiona. PoczytujG oni negowanie przez pozosta7e 
od7amy anarchistyczne prawa do swobodnego zawiadywania w7asno9ciG pry-
watnG i dokonywania transakcji w ramach wolnego rynku jako niekorespon-
dujGce z ideG wolno9ci10. W perspektywie anarchokapitalistycznej pe7na 
ekspresja wolno9ci i realizacja uprawnieX jednostki (samoposiadanie) nie 
mo]e dokona^ siR w formach kolektywistycznych, postulowanych przez 
wy]ej wymienione nurty anarchistyczne. Anarchi9ci sytuujG siR jako antago-
ni9ci instytucji paXstwa, jednak]e zasadniczo ró]nicujG siR w kwestii podej-
9cia do kapitalizmu i w7asno9ci prywatnej. Nale]y jeszcze wyakcentowa^ 
róznicR pomiRdzy anarchizmem a anarchiG. Anarchia wyra]a siR w chaosie 
i samowoli, anarchizm natomiast oznacza bezpaXstwowG wizjR organizacji 
spo7eczeXstwa. 

Istotnym elementem anarchokapitalistycznej wyk7adni jest niezgoda na 
jakiekolwiek formy opodatkowania. Sprzeciw ten radykalni libertarianie wy-
wodzG z faktu, ]e pozostaje ono nie do pogodzenia z realizacjG mo]no9ci 
do samostanowienia i zawiadywania wypracowanymi lub otrzymanymi dob-
rami. Ka]dy wariant podatkowy odczytywany jest z perspektywy tej doktry-
ny jako zamach na prawa jednostki11. Redystrybucja dóbr jawi siR anarcho-
kapitalistom jako niesprawiedliwa, albowiem wiG]e siR z uprzednim odebra-
niem czyjej9 w7asno9ci prywatnej – bez aprobaty zainteresowanego. Podatki 
w ich ujRciu sprzR]one sG z przymusem, za9 ka]da ingerencja zewnRtrzna 
w dobra wypracowane przez jednostkR jest deprecjacjG wolno9ci. Wobec 
antypodatkowych rozwiGzaX anarchokapitali9ci opowiadajG siR za demonta-
]em instytucji paXstwa i scedowaniem le]Gcych w jego gestii uprawnieX na 
prywatne podmioty. Edukacja, opieka zdrowotna, sektor finansowy, transport 
 

9 Marcin KRÓL, Filozofia polityczna (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008), 107.  
10 Magdalena MODRZEJEWSKA, Libertaria1skie koncepcje jednostki i pa1stwa we wspó8czes-

nej ameryka1skiej my;li politycznej (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu JagielloXskiego, 
2010), 56. 

11 Murray N. ROTHBARD, Etyka wolno;ci, prze7. Jakub WoziXski i Jan M. Fijo7 (Warszawa: 
Fijor Publishing, 2010), 269.  
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i budowa dróg, sbdownictwo, policja i armia powinny zostaj pozbawione 
pagstwowej kurateli i funkcjonowaj w ramach wolnorynkowej gospodarki12. 
Pagstwo widc w libertariagskiej optyce urasta do miana organizacji prze-
stdpczej, gdya uzurpuje sobie prawo do monopolizacji us`ug w zakresie bez-
pieczegstwa oraz gromadzi majbtek niezbddny do swego utrzymania poprzez 
zobowibzanie do uiszczania podatków. Przez wzglbd na to, ae pagstwo jako 
jedyne rofci sobie prawo do zawiadywania formacjami si`owymi i pos`uguje 
sid aparatem przymusu, stanowi dla anarchokapitalistów strukturd niemoralnb.  

Podobnej krytyce poddane sb pozosta`e formy ograniczania samostano-
wienia jednostek. Anarchokapitalifci aprobujb moaliwofj zaaywania przez 
cz`owieka dowolnego rodzaju narkotyków, uprawiania prostytucji, legali-
zacji hazardu. Swojb perspektywd w tej materii opierajb na konstatacji, 
ae dobrowolnego aktu podejmowanego przez jednostkd nie naleay penalizo-
waj, dopóki nie wibae sid on z ingerencjb w moaliwofj stanowienia o sobie 
innych i ich w`asnofj prywatnb. Anarchokapitalifci ho`dujb przekonaniu, 
ae nie ma przestdpstwa bez ofiary. Nadmienij naleay, ia fakt, ae anarcho-
kapitalifci optujb za legalizacjb wspomnianych wyaej praktyk, niekoniecznie 
wibae sid z ich osobistb aprobatb. Uznajb oni jednakae, ae nikt nie moae 
za pomocb prawnych procedur ograniczaj ludziom moaliwofci wyboru, 
nawet jefli przynosi mu to szkodd. Anarchokapitalista moae z ca`b stanow-
czofcib pozostaj krytycznym wobec narkotyków, lecz nie uczyni nic, aaeby 
prawnie wdroayj zakaz ich obrotu.  

 
 

5. MINARCHIZM 
 
Naleay silnie wyakcentowaj, ae sytuowanie minarchistów na pozycjach 

libertariagskich jest rzeczb cokolwiek k`opotliwb. Co prawda minarchizm funk-
cjonuje w dyskursie naukowym jako jedna z afiliacji libertarianizmu, niemniej 
zasadnofj tego rodzaju kwalifikacji podawana bywa w wbtpliwofj przez wzglbd 
na wyraaanb przez minarchistów aprobatd wobec (co prawda w minima-
listycznym wariancie) instytucji pagstwa. Majbc na uwadze td ambiwalencjd 
w interpretacji minarchizmu, pozwold sobie jednak dokonaj jego recepcji.  

Sam termin „minarchizm” wywodzi sid z okreflenia „minimalny anar-
chizm”. Minarchifci posiadajb antyetatystyczne ukierunkowanie13. Uznajb za 
 

12 Linda i Morris TANNEHILL, Rynek i wolnoLS, prze`. Witold Falkowski (Warszawa: Fijor 
Publishing, 2010), 11.  

13 Tomasz TELUK, Libertarianizm. Krytyka (Warszawa: Instytut Globalizacji, 2010), 127.  
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koniecznofj poniechanie przez pagstwo ingerencji w gospodarkd. Powinnofj 
pagstwa sprowadzajb do pe`nienia roli tzw. nocnego stróaa – do czuwania 
nad bezpieczegstwem obywateli i przebiegu zawierania przez nich dowol-
nych umów. Wykraczanie poza to pole interpretujb jako szkodliwe. Redy-
strybucja odbywajbca sid poprzez system podatkowy jest dlag niedopu-
szczalna, o ile nie jest przeznaczona na funkcjonowanie systemu policji, 
wojska i sbdownictwa. Równiea w `onie minarchistów zarysowuje sid kon-
trast na polu motywacji sk`aniajbcej ku apologii kapitalizmu. 

Jeden z czo`owych przedstawicieli tego nurtu, Robert Nozick, krytykujbc 
opodatkowanie, powo`uje sid na dwie kategorie: imperatyw kategoryczny 
Kanta oraz legalistycznb teorid sprawiedliwofci14. Zgodnie z kantowskim 
imperatywem nie moana traktowaj cz`owieka jako frodka, o ile nie ujmuje 
sid go zarazem jako celu. Redystrybucja jawi sid Nozickowi jako nieupraw-
niona, oznacza bowiem, ae zamoaniejsi zostajb potraktowani wy`bcznie jako 
frodek do celu – poprawienia losu gorzej sytuowanych. W optyce Nozicka to 
rozwibzanie naznaczone jest instrumentalnym traktowaniem niektórych 
warstw spo`ecznych. Opodatkowanie Nozick interpretuje nie tylko jako nie-
dopuszczalnb ingerencjd we w`asnofj prywatnb, ale i zakwestionowanie 
imperatywu Kanta, prowadzbce do uprzedmiotowienia jednostki. Drugb 
z przes`anek sk`aniajbcych Nozicka do odrzucenia redystrybutywnego cha-
rakteru opodatkowania jest legalistyczna koncepcja sprawiedliwofci, w myfl 
której to, co jednostka naby`a bez naruszania wolnofci i w`asnofci prywatnej 
innych, jest jej prawowitym udzia`em i nie moae zostaj jej odebrana. Jefli 
przeto jednostka naby`a dochód (spadek, darowiznd, itp.) bez godzenia we 
w`asnofj prywatnb pozosta`ych, nie istnieje uzasadnienie dla jej rozparce-
lowania pod postacib opodatkowania.  

 

 

6. POZOSTAPE ODPAMY LIBERTARIANIZMU 
 
Anarchokapitalizm i minarchizm nie wyczerpujb mozaiki nurtów o liber-

tariagskim zabarwieniu, wszelako pozycjonowane sb jako najbardziej repre-
zentatywne dla rzeczonego prbdu15. W poczet pozosta`ych od`amów liberta-
rianizmu (ponownie z zastrzeaeniem, ae ich kwalifikacja nastrdcza szeregu 
kontrowersji i bywa kwestionowana) zaliczyj moana m.in.: a) paleoliberta-
 

14 Robert NOZICK, Pa<stwo, anarchia i utopia, prze`. Pawe` Maciejko i Micha` Szczubia`ka 
(Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2010), 48.  

15 BARTYZEL, W g?szczu liberalizmów, 28.  
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rianizm – stoj6cy na stanowisku, =e system kapitalistyczny powinien zostaA 
uzupeBniony o pierwiastek religijno-konserwatywny w przestrzeni publicz-
nej; b) agoryzm – postuluj6cy, =e dominacjI paJstwa winno siI zwalczyA 
poprzez budowanie tzw. podziemnej gospodarki, czyli tworzenie szarej 
strefy, zajmuj6cej siI dostarczaniem wszelkich dóbr i usBug. W dBu=szej 
perspektywie zgodnie z intencj6 agorystów winno przyniePA to paJstwu po-
tI=ny uszczerbek i w konsekwencji przyczyni siI do jego rozpadu.  

 
 

7. NACZELNE KATEGORIE LIBERTARIAZSKIE 
 

A. SAMOPOSIADANIE  

W libertariaJskiej perspektywie wolnoPA ujmowana jest jako brak przy-
musu i ingerencji zewnItrznej. Jest to wolnoPA w ujIciu negatywnym. Liber-
tarianie za aberracjI poczytuj6 gBosy o wolnoPci pozytywnej (wolnoPci 
„do”). Jest to pochodna libertariaJskiej koncepcji samoposiadania. W tej=e 
perpektywie czBowiek jest wBaPcicielem siebie i wszystkiego, co wypraco-
waB, stworzyB i nabyB w drodze kupna/wymiany16; to, co wytwarza, jest nie-
jako jego przedBu=eniem i niepodzielnie doJ nale=y. Wysuwanie roszczeJ 
wobec wBasnoPci prywatnej libertarianie uznaj6 za akt agresji. Warto w tym 
miejscu poczyniA dystynkcjI, =e wykoncypowana przez libertarian idea 
samoposiadania nie koresponduje z koncepcj6 samoposiadania uformowan6 
na gruncie personalizmu chrzePcijaJskiego. Karol WojtyBa, uwypuklaj6c do-
niosB6 rolI samoposiadania, wskazywaB, =e jest ono nierozerwalnie sprzI-
=one ze struktur6 osoby17. Libertarianie nie posBuguj6 siI kategori6 osoby 
w sensie kompatybilnym z personalistycznymi referencjami. LibertariaJskie 
ujIcie samoposiadania wypBywa z uznawanego za prymarne w tym nurcie 
prawa do wBasnoPci, w tym wBasnoPci siebie. Prawo do wBasnoPci oznacza 
bowiem prawo do samostanowienia, dysponowania swoim ciaBem i dobrami. 
LibertariaJski rodowód samoposiadania nie siIga do cródeB osobowych. 
Akcentowanie tego rozró=nienia jest zasadne, gdy= czIPA libertarian nie 
stroni od siIgania po dorobek personalistyczny i stara siI (niekiedy w za-
woalowany sposób) wykazaA powinowactwo pomiIdzy personalistyczn6 kon-
cepcj6 samoposiadania z libertariaJsk6 optyk6 w tym wzglIdzie. 
 

16 Hans-Hermann HOPE, Ekonomia i etyka w,asno.ci prywatnej. Studia z zakresu ekonomii 

politycznej i filozofii, przeB. Karol Nowacki (Warszawa: Fijor Publishing, 2011), 397. 
17 Karol WOJTYkA, Mi,o.; i odpowiedzialno.; (Lublin: TN KUL, 2011), 24.  
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B. AKSJOMAT O NIEAGRESJI  

Prekursor anarchokapitalizmu, Murray N. Rothbard, konstatuje: „&aden 
cz`owiek ani grupa ludzi nie ma prawa do agresji skierowanej przeciwko 
osobie lub w`asnofci innego cz`owieka. «Agresjd» definiuje sid jako zaini-
cjowanie uaycia lub gropbd uaycia si`y fizycznej przemocy przeciwko osobie 
lub w`asnofci innego cz`owieka. Agresja jest widc synonimem naruszenia 
praw”18. Aksjomat o nieagresji daje libertarianom asumpt do wszelkiej argu-
mentacji pidtnujbcej naruszanie wolnofciowych praw jednostki. Skonstato-
waj naleay, ae spektrum agresji jest zarysowane nader szeroko, co rodzi 
pokusd jej dowolnego stopniowania. W ujdciu liberatariagskim za agresjd 
poczytuje sid kaadb ingerencjd zewndtrznb, przejawiajbcb sid w prawnym 
sankcjonowaniu okreflonych zachowag (np. dystrybucji narkotyków) i na-
k`adaniu jakichkolwiek podatków. Tym samym wszystko, co nie pozwala na 
dowolnofj w samostanowieniu i zarzbdzaniu w`asnofcib prywatnb, ujmo-
wane jest jako akt agresji.  

 
 

8. ZAKO"CZENIE 
 
Podsumowujbc, libertariagskie credo moana zawrzej w nastdpujbcych 

tezach: 1) gloryfikacja wolnofci, najczdfciej rozumianej w sposób negatyw-
ny (wolnofj „od”); 2) przefwiadczenie o zdolnofci jednostek do samoorga-
nizowania sid; 3) postulat zniesienia bbdp radykalnego zawdaenia uprawnieg 
instytucji pagstwa; 4) negacja lub fcis`e ograniczenie opodatkowania, w tym 
kwestionowanie jego redystrybutywnego charakteru; 5) podkreflanie znacze-
nia samoposiadania jednostki i w`asnofci prywatnej – oba te komponenty 
figurujb jako prymarne wartofci w omawianym nurcie; 6) przyznanie funda-
mentalnego znaczenia tzw. aksjomatowi o nieagresji, tj. uznawanie za nie-
dopuszczalnb jakiejkolwiek formy zewndtrznej ingerencji ukierunkowanej na 
zabranianie jednostce w dowolnym samostanowieniu i zawiadywaniu w`as-
nofcib prywatnb. 

 
 
 

 
 

18 Murray N. ROTHBARD, O now? wolnoLS. Manifest libertaria<ski, prze`. Witold Falkowski 
(Warszawa: Fundacja Odpowiedzialnofj Obywatelska, 2007), 45.  
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S t r e s z c z e n i e  

 Artyku` traktuje o libertarianizmie, jego genezie, pród`ach i od`amach. Jest to stosunkowo 
m`ody ruch ideowo-polityczny. Libertarianie szczególny nacisk k`adb na prawa jednostki do 
w`asnofci prywatnej i indywidualizm. Majb krytyczny oglbd instytucji pagstwa, wyraaajbcy sid 
w postulacie radykalnego ograniczenia jego uprawnieg (minarchizm) lub tea jego demontaau 
(anarchokapitalizm). Minarchizm i anarchokapitalizm stanowib dominujbce nurty wspó`czesnego 
libertarianizmu. Minarchifci opowiadajb sid za tym, aeby kompetencje pagstwa zosta`y zawdaone 
do minimum – powinno ono sprawowaj pieczd nad wymiarem bezpieczegstwa (wojsko, policja, 
sbdownictwo) i ca`kowicie powfcibgnbj ingerencjd w gospodarkd. Anarchokapitalifci z kolei 
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stojb na stanowisku, ae instytucja pagstwa powinna zostaj zniesiona. Uznajb oni bowiem, ae nie 
sposób pogodzij wolnofci jednostki i prawa do w`asnofci prywatnej w ramach pagstwa – nawet 
takiego, którego w`adza sprowadza sid do zawiadywania sektorami zaznaczanymi przez minar-
chistów. Radykalni libertarianie spod znaku anarchokapitalizmu sb zdania, ae wszelkie upraw-
nienia pagstwa powinny zostaj przekazane prywatnej inicjatywie. 

 
 

AT THE SOURCES OF LIBERTARIAN THOUGHT 

S u m m a r y  

 In this paper the author presents the Libertarian Thought in the perspective of its genesis and 
interpretations. Libertarianism is an young ideological movement focused on rights of an indivi-
dual (like the right to property). It has the critical attitude towards authority what is expressed in 
the postulate of radical limitation of its powers (Minarchism) or its dismantling (Anarcho-capi-
talism). In the approach of minarchists, the state have the only one responsibility: it should 
supervise on security dimension by management of armed forces, police and judiciary. Anarcho-
capitalists claim that the institution of state should be abolished. They recognize the fact that 
there is no way to reconcile individual liberty and the right to private property within the state —  
even in situation where state is focused on dimension of security. Radical libertarians with 
anarcho-capitalist inclination maintain that all powers of the state should be transmitted to the 
private sector.  
 
 
S*owa kluczowe: libertarianizm, minarchizm, anarchokapitalizm, anarchizm, kapitalizm, wol-

nofj, jednostka. 
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