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LAWRENCE W. REED

Wstêp

Elokwentna. Wyj¹tkowa. Ponadczasowa. Wzorcowa. Kla-
syczna. Pó³ wieku od swojego pierwszego wydania, ksi¹-
¿eczka Leonarda E. Reada Ja, o³ówek, wci¹¿ zbiera te same,
zas³u¿one pochwa³y. Dzieje siê tak dlatego, ¿e ten niewielki
tekst ma zdolnoœæ otwierania oczu i umys³ów ludzi w ka¿-
dym wieku, a wielu jego czytelników po skoñczonej lek-
turze widzi œwiat zupe³nie inaczej.

Idee najlepiej rozprzestrzeniaj¹ siê wtedy, gdy s¹ wyra-
¿one czy raczej opakowane w porywaj¹c¹ historiê. G³ów-
na myœl zawarta w eseju Leonarda – mianowicie, i¿ w eko-
nomii nic tak naprawdê nie mo¿e byæ „zaplanowane”, sko-
ro nawet do wyprodukowania zwyk³ego o³ówka potrzeb-
na jest wiedza i kreatywnoœæ wielu ludzi – zosta³a nam prze-
kazana w bajkowej historii opowiadanej przez sam wytwór
tego dzia³ania – o³ówek. Autor móg³ równie dobrze napi-
saæ „Ja, samochód” czy „Ja, samolot”, jednak wydaje siê, i¿
wybieraj¹c bardziej skomplikowanego technicznie narra-
tora móg³by przes³oniæ to w gruncie rzeczy proste przes³a-
nie. Nikt bowiem – powtórzmy to s³owo: nikt, niezale¿nie
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od posiadanych umiejêtnoœci i tego, ile naukowych skró-
tów poprzedza jego imiê – nie by³by w stanie sam, od po-
cz¹tku do koñca, wyprodukowaæ nawet o³ówka, a co do-
piero mówiæ o samolocie.

Oto przes³anie, które zmusza do pokory nawet wielkich
tego œwiata. Przebija ono nadmuchane ego tych wszystkich,
którym wydaje siê, ¿e s¹ na tyle wszechwiedz¹cy, ¿e mog¹
wtr¹caæ siê i dyktowaæ sposób prowadzenia interesów in-
nym ludziom. Ukazuje zarazem w prostych s³owach i z po-
moc¹ jasnego przyk³adu, dlaczego centralne planowanie jest
dzia³aniem aroganckim i w gruncie rzeczy bezsensownym,
czymœ, co laureat Nagrody Nobla, austriacki ekonomista Frie-
drich von Hayek, okreœli³ jako „pretensjê do wiedzy”.

W rzeczy samej, ogromny wp³yw na myœl Leonarda
Reada w omawianych kwestiach mia³ s³ynny artyku³ von
Hayeka z 1945 roku o wykorzystywaniu wiedzy w spo³e-
czeñstwie. Ca³kowicie obalaj¹c z³udne wywody ówcze-
snych socjalistów, Hayek pisze: „Nie chodzi o to, czy nale-
¿y planowaæ, czy te¿ nie. Chodzi o to, czy planowanie ma
byæ centralne, czy planowaæ ma jeden podmiot sprawuj¹-
cy w³adzê nad ca³ym systemem ekonomicznym, czy ma byæ
podzielone pomiêdzy wiele jednostek”.

Maksymilian Robespierre mia³ kiedyœ wychwalaæ okru-
cieñstwa rewolucji francuskiej w nastêpuj¹cych s³owach:
„On ne saurait pas faire une omelette sans casser des oeufs”,
co oznacza, ¿e „nie da siê zrobiæ omletu bez rozbijania ja-
jek”. Ten wytrawny statystyk, który ca³e swoje ¿ycie po-
œwiêci³ na planowanie ¿ycia innych, zaprojektowa³ i wpro-
wadzi³ w ¿ycie najbardziej krwawy etap rewolucji – Wielki
Terror lat 1793-1794. Robespierre i jego gilotyna rozbijali
wspomniane jajka ca³ymi tysi¹cami, a wszystko dla reali-
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zacji utopijnej wizji spo³eczeñstwa, na czele którego mieli
staæ wszechw³adni i wszechwiedz¹cy planiœci.

Opisywane doœwiadczenie Francji to tylko jeden przy-
k³ad na doskonale nam znany mechanizm. Nazwijcie jego
twórców jak wam siê podoba – socjalistami, interwencjoni-
stami, kolektywistami, statystykami – historia œwiata pe³na
jest opisów prób wprowadzenia w ¿ycie ich planów ca³ko-
witej przebudowy spo³eczeñstwa, tak, aby dopasowa³o siê
do wyimaginowanej wizji powszechnego szczêœcia, planów,
które zawsze koñczy³y siê fiaskiem, a proces ich realizacji
nieodmiennie poci¹ga³ za sob¹ œmieræ lub zubo¿enie wielu
ludzi. Jeœli socjalizm kiedykolwiek doczeka siê epitafium,
powinno ono brzmieæ nastêpuj¹co: Tu le¿y sprytny plan
wprowadzany w ¿ycie przez facetów, którym wydawa³o siê
¿e wszystko wiedz¹, rozbili na pró¿no wiele jajek, ale nigdy,
przenigdy nie uda³o im siê zrobiæ z nich omletu.

¯aden z Robespierre’ów tego œwiata nie umia³by stwo-
rzyæ choæby o³ówka, a chcieli przebudowywaæ ca³e narody.
Jakie¿ to absurdalne, a zarazem tragiczne! Nie zrozumiemy
jednak w pe³ni przes³ania p³yn¹cego z tekstu Reada, jeœli
wynikaj¹ce zeñ nauki odniesiemy jedynie do tyranów, któ-
rych nazwiska wszyscy znaj¹. Lekcja, któr¹ zawiera Ja, o³ó-
wek nie g³osi, ¿e ka¿dy zakrojony na szerok¹ skalê plan jest z
definicji z³y. B³¹d powstaje dopiero w momencie, gdy nieja-
ko równolegle ten, kto planuje, traci pokorê, nabiera prze-
œwiadczenia o w³asnej nieomylnoœci oraz wykorzystuje si³ê
pañstwa przeciwko bezbronnym i spokojnym ludziom. Taki
b³¹d mo¿na pope³niæ w ka¿dej sprawie, zarówno na skalê
narodow¹, jak i lokaln¹. Tak¿e wœród nas s¹ ludzie, którym
wydaje siê, ¿e jeœli bêd¹ mieli rz¹d i jego mo¿liwoœci nacisku
po swojej stronie, bêd¹ mogli dowolnie ustalaæ kto odniesie
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sukces na rynku a kto przegra, regulowaæ wysokoœæ cen i
czynszów, decydowaæ jakim paliwem mamy ogrzewaæ na-
sze domy i napêdzaæ samochody czy skazywaæ na bankruc-
two jedne ga³êzie przemys³u przy jednoczesnym popieraniu
drugich. Tymczasem to w³aœnie oni powinni na chwilê po-
wstrzymaæ swoje zapêdy i zaczerpn¹æ z lektury tej prostej
ksi¹¿eczki nieco pokory.

Niniejsza ksi¹¿ka z jednej strony ca³kowicie obala po-
zbawione realnego uzasadnienia d¹¿enie do centralnego
planowania, z drugiej zaœ podkreœla niezast¹pion¹ rolê jed-
nostki. Wychodz¹c od Smithowskiej teorii „niewidzialnej
rêki” w odniesieniu do cen, w³asnoœci, zysków i inicjatyw-
noœci, wolni ludzie s¹ w stanie dokonywaæ gospodarczych
cudów, o których nawet nie œni³o siê teoretykom socjalizmu.
Tak jak si³y, zdolnoœci i interesy niezliczonych jednostek
rozsianych po ca³ym œwiecie po³¹czy³y siê, aby bez nadzo-
ru ze strony jakiegoœ „centralnego mózgu” wyprodukowaæ
o³ówek, tak te¿ w warunkach wolnego rynku s¹ one
w stanie wy¿ywiæ, ubraæ, wyedukowaæ i wreszcie rozba-
wiaæ miliony ludzi na coraz wy¿szym poziomie.

Z poczuciem ogromnej dumy Fundacja na rzecz Edu-
kacji Ekonomicznej oddaje w wasze rêce to nowe wydanie
opowieœci o o³ówku, przygotowane na piêædziesiêciolecie
ukazania siê tego tekstu. Kiedyœ zapewne uka¿e siê podob-
ne na stulecie, a mo¿e nawet na tysi¹clecie, jako ¿e g³ówn¹
jego cech¹ jest w³aœnie ponadczasowoœæ.


