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Mied̨zy wolnorynkowymi libertarianami a dystrybutystami trwa ciag̨ła dysputa. Na
przykład Mises.org ma kilka antydystrybutystycznych tekstów (w szczególności autor-
stwa Thomasa Woodsa). Po stronie dystrybutystów John Médaille – który uprzejmie
poprosił mnie o napisanie tego gościnnego posta – popełnił według mnie bład̨ traktowa-
nia pozycji prawego skrzydła Mises.Org jako powszechnej dla całego wolnorynkowego
libertarianizmu.

W rzeczywistościwierze,̨ żemied̨zy dystrybutystami a lewymskrzydłemwolnorynkowe-
go libertarianizmu jest duże pole dla potencjalnego porozumienia oraz miejsce dla owoc-
nej współpracy.

Zdecydowanie zbyt duża cześ̨ć libertariańskiego mainstreamu ma tendencje do pro-
korporacyjnej apologetyki i miesza zasady wolnego rynku z interesami wielkiego biznesu
i bogatych. Zwykle nazywam to „libertarianizmem potocznym” (vulgar libertarianism). Ale
ta tendencja nie jest koniecznym rezultatem zasad wolnego rynku. W rzeczywistości, jak
podkreśla wielu z nas na wolnorynkowej lewicy, reprezentuje ona właściwie perwersje ̨
zasad wolnego rynku.

Wiek̨szośćwzajemnych animozjimied̨zy dystrybutystami i wolnorynkowcami bierze sie ̨
nie z integralnych zasad obu ideologii, ale z kulturowych przesad̨ów, które maja ̨ niewie-
le wspólnego z tymi zasadami. Po stronie (niektórych) misoidów, bierze sie ̨ to z instynk-
townej sympatii dla wielkiego biznesu i bogatych oraz pragnienia obrony koncentracji bo-
gactwa i wzrostu ilości pracowników zwiaz̨anych z istniejac̨ymi formami przemysłowego
kapitalizmu, jako produktu wolnego rynku. Po stronie dystrybutystów – z nieusprawiedli-
wionego przyjec̨ia takiego potocznego libertarianizmu jako reprezentatywnego dla liber-
tarianizmu w całości.

W rzeczywistości, daleki od rozpoczynania z pozycji konserwatywnych, wolnorynkowy
liberalizm wczesnych ekonomistów politycznych – Smitha, Ricardo i Milla – był doktryna ̨
rewolucyjna ̨ skierowana ̨ na zniesienie przywilejów ekonomicznych, jak tych u merkanty-
listów i wigowskiej ziemskiej oligarchii. Jest niemoralnym, że tak wielu z libertariańskiego
mainstreamu zaczeł̨o być identyfikowanych z współczesnymi odpowiednikami merkanty-
listów i latyfundystów: wielkimi korporacjami.

Ale znaczac̨y nurt wolnorynkowego libertarianizmu odwołuje sie ̨ do radykalnego, ory-
ginalnego podejścia. Cześ̨ć radykalnych odmian klasycznego liberalizmu, włac̨zajac̨ w to
cześ̨ć samozwańczych socjalistów, wyprowadziła radykalne wnioski z obserwacji Ricarda,
że dochód latyfundystów i kapitalistów pochodzi z wartości wytworzonej przez prace.̨ Ra-
dykalny kierunek, w którym zwrócili swoja ̨ wolnorynkowa ̨ filozofie ̨ był taki: jeżeli natu-
ralna ̨ tendencja ̨ wolnego rynku jest, by praca otrzymywała swój pełen produkt, to fakt,
że praca nie otrzymuje swojego pełnego produktu w istniejac̨ym kapitalizmie może być
jedynie rezultatem przywilejów. Kapitalizm, w odróżnieniu od wolnego rynku, jest sys-
temem, w którym państwo reprezentuje właścicieli kapitału i ziemi oraz interweniuje w
rynek na ich korzyść. To narzucenie specjalnych przywilejów utrzymuje ziemie ̨ i kapitał
sztucznie rzadkimi i drogimi w porównaniu z praca,̨ wiec̨ praca musi płacić haracz za do-
step̨ do środków produkcji. Niech wiec̨ państwo zniesie swoje gwarancje dla przywilejów i
niech dostawcy ziemi i kapitału konkuruja ̨na wolnym rynku bez barier wejścia, a ziemia i
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kapitał przestana ̨dostarczać monopolistyczny dochód; zapłata za prace ̨ bed̨zie rosnać̨, aż
osiag̨nie swój pełen produkt.

Niektóre wersje tego rozumowania zostały przyswojone jako podstawa dla mutualizmu
Proudhona, radykalnie wolnorynkowej myśli Thomasa Hodgskina w Anglii, indywiduali-
stycznych anarchistów w Ameryce, poczaw̨szy od Josiaha Warrena, przez Benjamina Tuc-
kera (osobe ̨majac̨a ̨ na mnie najwiek̨szy wpływ) i georgistów.

Pomimo że nie przyjał̨ tak dosłownego radykalizmu, Murray Rothbard (prawdopodob-
nie najbardziej prominentna gwiazda na anarchokapitalistycznym nieboskłonie) postrze-
gał obecny system jako taki, w którym nasze państwo korporacyjne używa władzy przy-
musowego opodatkowywania albo do akumulacji korporacyjnego kapitału, albo obniżenia
korporacyjnych kosztów. U szczytu swojego strategicznego sojuszu z Nowa ̨ Lewica,̨ Ro-
thbard entuzjastycznie wydobył radykalna ̨ historie ̨ Gabriela Kolko i Williama Applemana
Williamsa, z myśla,̨ że może być inkorporowana do wolnorynkowej krytyki państwowego
kapitalizmu. Dziś Sojusz Libertariańskiej Lewicy kontynuuje rozwijanie tych lewicowych
aspektów myśli Rothbarda.

Główna, istotowa różnica mied̨zy dystrybutystami i lewicowymi wolnorynkowcami do-
tyczy, jak sad̨ze,̨ nie tyle naszych sympatii czy celów, co naszego rozumienia przyczyn.
Jeżeli spojrzymy na wiek̨szość dystrybystycznej retoryki, to wydaje sie ̨ twierdzić, że obec-
na koncentracja bogactwa i kapitału bierze sie ̨z leseferyzmu i jest naturalnym rezultatem
wolnego rynku, i w zwiaz̨ku z tym pewna forma państwowych interwencji jest konieczna,
by zapobiec koncentracji bogactwa w coraz mniejszej ilości rak̨. Z drugiej strony, lewicowi
wolnorynkowcy postrzegaja ̨ naturalna ̨ tendencje ̨ rynku jako egalitarna ̨ i decentralistycz-
na,̨ a obecny system władzy korporacyjnej i skoncentrowanego bogactwa, jako rezultat
masowej interwencji państwa na rzecz bogatych i poteż̨nych. Lewicowi wolnorynkowcy
mówia ̨ te same rzeczy, co ich radykalni wolnorynkowi poprzednicy: znieśmy wszystkie
państwowe subsydia dla wielkiego biznesu i wszystkie specjalne przywileje, chroniac̨e go
przed konkurencja,̨ a rynek zadziała jak dynamit u podstawwładzy korporacyjnej; pozwól-
my działać dynamitowi rynku, a ujrzymy zdecentralizowana ̨ gospodarke ̨ małoskalowego
przemysłu, produkujac̨ego na lokalne rynki, z rozpowszechniona ̨własnościa ̨kooperacyjna ̨
i samozatrudnieniem.
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