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Kim jest Garet Garrett?

Jeœli Garet Garrett (1878-1954) jest dziœ w ogóle znany, to na pewno

osobom zauroczonym garstk¹ intelektualistów, która pisa³a w akcie sprzeciwu wobec planistycznego pañstwa z czasów Nowego
£adu oraz re¿imu, jaki wówczas narzucono. By³o ich bardzo niewiele, lecz Garrett zas³uguje na szczególn¹ uwagê.
Spêdziwszy kilka miesiêcy na zg³êbianiu jego dorobku oraz na
czytaniu wszystkich jego prac, które by³em w stanie znaleŸæ, jestem nies³ychanie zdumiony, ¿e Garrett nadal pozostaje s³abo znany. Zazwyczaj ¿yjemy przekonaniem, ¿e istnieje pewna magiczna
si³a historii, która sprawia, ¿e dzie³a dobrej jakoœci wygrywaj¹ walkê
z czasem, zaœ te s³absze odchodz¹ w zapomnienie. To mit. Garrett
stanowi wzorcowy przyk³ad zapomnianego geniusza. Jak do tego
dosz³o? Wojna? Wielki Kryzys? Polityka? Nie wiem. Mogê tylko
powiedzieæ, ¿e powinien by³ zostaæ zaliczony do grona najwiêkszych pisarzy i dziennikarzy polityczno-ekonomicznych ubieg³ego wieku.
Dostrzeg³ to Ludwig von Mises: „Przenikliwoœæ jego umys³u
oraz dynamiczny i bezpoœredni jêzyk (…) nie maj¹ sobie równych”.
Mówi³ w szczególnoœci o ksi¹¿ce Garretta The People’s Pottage
(1953), która stanowi³a zbiór opublikowanych wczeœniej trzech
wyrazistych esejów, stanowi¹cych kanon literacki wymar³ej na
pocz¹tku lat 60-tych Starej Prawicy. Dlaczego do tego dosz³o? Dla
prawicy priorytetami sta³a siê Zimna Wojna oraz wojna z komunizmem, zaœ lewica ju¿ od dawna uznawa³a program Nowego £adu
za swój w³asny. Garrett, którego artyku³y zamieszczane w „Saturday Evening Post” by³y niegdyœ czytane i uwielbiane przez miliony ludzi, zosta³ oddelegowany w zapomnienie przez pokolenie,
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które stwierdzi³o, ¿e od popularnych przed wojn¹ intelektualistów
nie ma siê czego nauczyæ.
Pomimo zdumiewaj¹cej elokwencji i zdolnoœci przewidywania,
pe³ne zapa³u ataki Garretta na Nowy £ad oraz potêpienia amerykañskiego imperializmu znalaz³y w czasach Zimnej Wojny niewielu naœladowców. Nim nasta³y lata 50-te, jego wczeœniejsza kariera dziennikarza, zajmuj¹cego siê sprawami biznesowymi oraz cudownego powieœciopisarza w latach 20-tych zosta³a niemal ca³kowicie zapomniana.
Jest to tragedia, poniewa¿ jego powieœci oraz pozosta³e pisma
stanowi¹ próbkê niezwykle rzadkiego talentu i zawieraj¹ znacznie
wiêcej, ni¿ tylko potêpienie rz¹du z okresu Nowego £adu. Pisa³ nie
tylko w sprzeciwie wobec wojny; jego dorobek stanowi tak¿e b³yskotliw¹ wizjê pokoju w warunkach funkcjonowania wolnego rynku. Podczas gdy wielu intelektualistów na prawicy i na lewicy uwa¿a pokojowe, bur¿uazyjne spo³eczeñstwo za coœ nudnego – gdzie
klasa œrednia gromadzi bogactwo i wydaje je na tandetê – Garrett
uwa¿a³ pokój i wolnoœæ za konieczny warunek prawdziwego dramatu ludzkiego ¿ycia, krêc¹cego siê wokó³ poczêcia, ³¹czenia siê
w zwi¹zki, mi³oœci, odwagi, a tak¿e ca³ej palety ludzkich zalet i wad,
które w spektakularny sposób przekszta³caj¹ spo³eczeñstwo.
Zacz¹³ pisaæ powieœci po tym, jak Warren G. Harding wezwa³
do „powrotu do normalnoœci” po I wojnie œwiatowej. Dla Garretta
„normalnoœci¹” by³a jednak sama cywilizacja. Przyk³adowo, The
Driver (1922), The Cinder Buggy (1923) oraz Satan’s Bushel (1924)
s¹ powieœciami opowiadaj¹cymi o amerykañskiej historii, o z³o¿onej
fabule oraz ukazuj¹cymi rozwój bohaterów, w których centraln¹
rolê odgrywa ¿ycie komercyjne. Powieœci te pokazuj¹, ¿e do stworzenia historii o ¿yciu zwyk³ych ludzi nie jest potrzebna dekoracja
w postaci wojny. Ukazuj¹ pe³ne dramatyzmu spo³eczne i gospodarcze przemiany w kontekœcie zawziêtej walki i sporego ryzyka – ale
w warunkach pokoju.
Garrett nie by³ ekonomist¹ z wykszta³cenia, ale jego wiedza
o procesach gospodarczych by³a na tyle g³êboka, ¿e napisa³ pierwsz¹
ksi¹¿kê o szerokim zasiêgu, wyjaœniaj¹c¹, w zgodnoœci z tradycj¹
Szko³y Austriackiej, gie³dowy krach z 1929 roku. The Bubble that
Broke the World (1932) pokazywa³a, ¿e rozroœniêty kredyt zosta³
umo¿liwiony przez Rezerwê Federaln¹; wytworzy³o to, pisa³ Garrett, fa³szyw¹ koniunkturê, która musia³a zostaæ skorygowana.
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Ksi¹¿ka ta stanowi dowód na to, ¿e jego tworzona w czasie Wielkiego Kryzysu i wojny publicystyka zawsze mia³a zdecydowanie,
a nawet radykalnie libertariañski charakter.
Przyk³adem tej zapomnianej spuœcizny jest jedna z jego ostatnich prac, któr¹ by³a fantastyczna historia Ford Motor Company,
nosz¹ca tytu³ The Wild Wheel (1952). John Chamberlain powiedzia³, ¿e ksi¹¿ka ta „powinna by³a staæ siê Bibli¹ produktywnoœci
dla studentów, jednak w latach 50-tych uleg³a zapomnieniu”1.
¯ycie Garretta
Garet Garrett urodzi³ siê jako Peter Garrett (póŸniej zmieni³
imiê, aby dostosowaæ je do swego literackiego pseudonimu) w miejscowoœci Pana, w stanie Illinois, jako syn Charlesa i Mary Garrettów 19 lutego 1878 roku2. Jego formalne wykszta³cenie by³o bardzo skromne – zakoñczy³ je na trzeciej klasie – lecz samodzielnie
przestudiowa³ ca³¹ klasykê, o czym œwiadczy niebywa³a erudycja
widoczna w jego twórczoœci. Znajomoœæ ekonomii zawdziêcza³
przede wszystkim ksi¹¿ce amerykañskiego matematyka/astronoma Simona Newcomba, pt. Principles of Political Economy (1886).
Newcomb by³ zwolennikiem standardu z³ota i leseferyzmu, który
wczeœnie przekona³ siê do marginalistycznej rewolucji, dokonanej
za spraw¹ Williama Stanleya Jevonsa oraz wojowniczym przeciwnikiem socjalizmu, instytucjonalizmu oraz historycyzmu. „Austriackoœæ” Garretta przysz³a niejako tylnymi drzwiami, za spraw¹ Williama Stanleya Jevonsa oraz amerykañskiej szko³y twardego pieni¹dza, która by³a bardzo aktywna pod koniec XIX wieku.
W wieku 20 lat Garrett uda³ siê do Chicago i pracowa³ jako reporter lokalnej „Cleveland Recorder”, a póŸniej by³ komentatorem
politycznym w Waszyngtonie, pisz¹c o administracji Williama
McKinleya do „Washington Times”. W 1900 roku przeniós³ siê do
Nowego Jorku. Znikn¹³ na trzy lata, a przynajmniej wydaje siê, ¿e
nikt nie wie, co siê z nim wtedy dzia³o. Jednak¿e w 1903 roku do³¹czy³ do redakcji „New York Sun” jako komentator finansowy. Przeniós³ siê do „New York Times” oraz „The Wall Street Journal”, a¿
wreszcie w 1909 roku zasili³ szeregi „New York Evening Post”.
W³aœnie w tym okresie pozna³ swego d³ugoletniego przyjaciela Bernarda Barucha, który napisa³ o nim:
7

Garrett czêsto nas odwiedza³. (…) Ten niski, okr¹g³y, pe³en werwy i powa¿ny cz³owiek pracowa³ wówczas w „New York Evening Post”. (…) Garrett by³ jednym z niewielu ludzi, przed którymi mog³em siê otworzyæ. Pewnego razu, wys³uchawszy moje wzburzenie
na Wall Street, powiedzia³: „Zawsze ci mówiê, B.M.,
twoim miejscem nie jest Wall Street, powinieneœ byæ
w Waszyngtonie”. Nie pamiêtam swojej odpowiedzi;
prawdopodobnie siê zaœmia³em. Jednak¿e póŸniej od
czasu do czasu myœla³em o jego s³owach. (…) Podtrzymywa³y moje niezadowolenie.
Biograf Garretta, Carl Ryant, zauwa¿y³, ¿e w tym okresie wniós³
wiele w zakresie edukacji na temat Wall Street. W owym czasie
doniesienia gospodarcze sk³ada³y siê przewa¿nie z wiadomoœci
o cenach i suchych faktach. Garrett pisa³ z dramaturgi¹ o osobach
i wydarzeniach, zasilaj¹c dzia³alnoœæ handlow¹ p³omieniem i pasj¹,
które póŸniej sprawi³y, ¿e jego powieœci by³y tak niezmiernie popularne.
PóŸniej przeniós³ siê do „New York Analist” gdzie pe³ni³ obowi¹zki administracyjne, by ponownie zagoœciæ w „New York Times”. W czasie I wojny œwiatowej zosta³ wys³any do Niemiec
aby zdawaæ relacjê z wp³ywu wojny na ich ludnoœæ. W nastêpstwie zwolni³ siê z powodu niezgody na sposób, w jaki gazeta
opisywa³a wojnê. By³ to okres srogiej cenzury, a Garrett mia³
najprawdopodobniej k³opoty z wydrukowaniem swoich relacji.
Doœwiadczenie to mia³o zapewne najwiêkszy wp³yw na jego stosunek do wojny. Nastêpnie przeniós³ siê do „New York Tribune”,
gdzie bra³ udzia³ w godnej po¿a³owania strategii zwiêkszania nak³adu gazety poprzez atakowanie konkurencyjnego wydawcy
Williama Randolpha Hearsta. W ka¿dym b¹dŸ razie, opuœci³ „New
York Tribune” w 1919 roku i odda³ siê pracy, za któr¹ s³usznie
zyska³ s³awê.
Garrett zacz¹³ publikowaæ w najbardziej znacz¹cym amerykañskim czasopiœmie „The Saturday Evening Post”, lecz udziela³ siê
tak¿e w innych magazynach. Pisa³ do „Collier’s, Everybody’s Magazine” oraz „The New Republic”. Tematyka jego artyku³ów dotyczy³a przewa¿nie kwestii finansowych. Garrett by³ u szczytu swych
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mo¿liwoœci i sta³ siê jednym z najbardziej powszechnie czytanych
komentatorów gospodarczych w kraju.
Nawi¹za³ przyjaŸñ z redaktorem „Saturday Evening Post”,
Georgem Horacem Lorimerem, który z kolei przedstawi³ go Herbertowi Hooverowi, z którym przyjaŸni³ siê do koñca ¿ycia. Pracuj¹c dla „Saturday Evening Post”, zjecha³ ca³y œwiat. Pewnego
razu natkn¹³ siê na pok³adzie statku na Willa Rogersa, który póŸniej napisa³, ¿e by³ on „strasznie mi³ym facetem”. Jego prace zbiera³y entuzjastyczne recenzje w „The New Republic”, „New York
Times” oraz w innych pismach.
Noc¹ 18 stycznia 1930 roku Garrett, w momencie gdy jad³
kolacjê, zosta³ postrzelony w czasie próby napadu rabunkowego
na jedn¹ z tajnych knajp, istniej¹cych w czasie prohibicji w Nowym Jorku, nosz¹c¹ nazwê Chez Madeleine. Strzelono do niego
trzy razy: w bark, biodro i p³uco. Wyszed³ z tego, ale ucierpia³o
jego zdrowie, a g³os sta³ siê chrapliwy (dopiero wówczas, chocia¿
ca³e ¿ycie pali³ papierosa za papierosem). Mimo to by³ zwi¹zany
z „Saturday Evening Post” w czasach Wielkiego Kryzysu i to w³aœnie on nadawa³ temu pismu prowolnoœciowy, „antynowo³adowy” posmak przez ca³y ten okres. Sta³ siê g³oœnym i zdecydowanym przeciwnikiem przystêpowania do II wojny œwiatowej.
Za spraw¹ zmian w orientacji politycznej redakcji „Saturday
Evening Post” Garett opuœci³ to pismo i dwa lata póŸniej za³o¿y³
czasopismo o nazwie „American Affairs”. Zosta³o ono sfinansowane przez National Industrial Conference Board jako miejsce specjalnie przeznaczone dla Garretta. PóŸniej pisa³, ¿e by³a to „praca
dla jednej osoby. W sk³ad redakcji wchodzê ja, jedna sekretarka
oraz jeden cz³owiek odpowiedzialny za prenumeratê i nak³ad”.
Pismo to samo w sobie stanowi³o niezwyk³e osi¹gniêcie. W czasach wszechobecnego planowania i wojny Garrettowi uda³o siê
wydawaæ gazetê krytykuj¹c¹ zwi¹zki zawodowe, kontrolê cen,
inflacjê, planowanie wojenne, miêdzynarodowe agencje, centralizacjê w³adzy, wojenn¹ propagandê oraz walcz¹c¹ o wolnoœæ w ka¿dej kwestii. Typowe jej wydanie sk³ada³o siê z 5 do 6 stron wstêpniaka, a nastêpnie zamieszczane by³y listy do redakcji oraz pozosta³e artyku³y. W gazecie publikowano fascynuj¹c¹ korespondencjê
miêdzy obywatelami i rz¹dem w kwestii podatków i spraw pieniê¿nych. Pismo to nie znalaz³o nale¿nej mu uwagi nawet w istniej¹9

cych opracowaniach na temat Starej Prawicy. A zas³uguj¹ na ni¹ tak
naprawdê ca³e losy tej ostatniej.
Gazeta przesta³a wychodziæ w 1950 roku, lecz dla Garretta to
nie by³ koniec. W 1952 roku napisa³ powieœæ pt. The Wild Wheel.
W tym samym czasie odwiedza³ siedziby nowojorskich i waszyngtoñskich gazet, ale w powojennym œwiecie, który nie docenia³ jego
prorynkowych, antywojennych pogl¹dów, jego popularnoœæ wyraŸnie przygas³a. Wycofa³ siê z ¿ycia publicznego i zamieszka³ na
farmie w stanie New Jersey, nosi³ luŸne spodnie oraz kurtki z ³atami na rêkawach i mówiono o nim, ¿e uwielbia dobrego burbona.
W 1954 roku dosta³ zawa³u i zmar³ 6 listopada. Pochowano go na
River Cemetery w Tuckahoe w stanie New Jersey.
Powieœci
Cofnijmy siê nieco i przyjrzyjmy najmniej znanej czêœci dorobku Garretta, jego niegdyœ popularnym powieœciom, które wychwala³y handel jako sam rdzeñ ¿ycia. Jego pierwsza ksi¹¿ka pt.
The Blue Wound (1921) stanowi³a niezwyk³¹ próbê stworzenia
fikcyjnej opowieœci, pisanej z perspektywy marzycielskiego dziennikarza, który pragn¹³ odkryæ, kto wywo³a³ wojnê œwiatow¹.
Ksi¹¿ka stanowi³a literacki sukces, jednak¿e pozostawa³a nieco
mêtna w kwestii, która stanowi³a jedyne prawdziwe niedoci¹gniêcie w œwiatopogl¹dzie Garretta. S³usznie dostrzega³ niebezpieczeñstwa zwi¹zane z amerykañskimi i brytyjskimi wysi³kami
na rzecz wymuszenia wolnoœci rynków zagranicznych, polegaj¹cymi na narzucaniu obcych form rz¹du niechêtnym temu narodom; nie uda³o mu siê jednak dokonaæ w swym umyœle œcis³ego
rozgraniczenia miêdzy czysto dobrowolnym handlem zagranicznym a imperialn¹ ekspansj¹. By³o to po³¹czone z nieco protekcjonistycznym uprzedzeniem typowym dla jego pokolenia –
uprzedzeniem, które niekiedy pojawia siê w jego pismach, lecz,
na szczêœcie, nigdy nie zdominowa³o jego szerszych analiz.
Z wolnorynkowej perspektywy o wiele wiêkszym osi¹gniêciem
by³o jego kolejne dzie³o. The Driver (1922), elektryzuj¹ca ksi¹¿ka,
wys³awiaj¹ca osi¹gniêcia kapitalizmu, opowiada historiê finansisty z Wall Street, Henry’ego Galta, anonimowego cz³owieka, który pozostaje w cieniu a¿ do momentu, gdy realizuje plan, który
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przygotowywa³ przez lata: wykorzystuje swój nadzwyczajny przedsiêbiorczy talent do nabycia upadaj¹cej linii kolejowej.
Dziêki niesamowitemu wyczuciu zarz¹dzania, dobrej polityce
cenowej, wyœmienitemu poziomowi us³ug oraz ogólnemu obyciu
w biznesie, pokonuje wszystkie wielkie nazwiska w bran¿y, dorabiaj¹c siê w ten sposób fortuny. Garrett potrafi³ zilustrowaæ to, co
sprawia, ¿e cz³owiek zostaje tego rodzaju biznesmenem oraz jak jego
umys³ staje siê Ÿród³em fantastycznego strumienia dochodów.
Sukces rodzi jednak problemy. Rz¹d spiskuje z zazdrosn¹
konkurencj¹ i chce go poddaæ regulacjom, wykorzystuj¹c Ustawê Antymonopolow¹ Shermana, nazywaj¹c go monopolist¹ oraz
oskar¿aj¹c o wyzyskiwanie ludzi. W czasie rozprawy w s¹dzie
Galt wyjaœnia zebranym prawodawcom, jak inwestorzy i kapitaliœci pomagaj¹ spo³eczeñstwu w sposób, który politykom nawet nie przychodzi do g³owy. To, co politycy uwa¿aj¹ za podejrzane, stanowi tak naprawdê formê s³u¿by publicznej, która
wzbogaca ca³y kraj.
Powracaj¹cym w ksi¹¿ce motywem jest powtarzane przez ludzi pytanie: „Kim jest Henry Galt?”. Podobieñstwo do Ayn Rand
jest tu oczywiste i niektórzy spekulowali, czy ten motyw literacki
nie zosta³ zapo¿yczony, co mo¿e jest nawet prawd¹.
Jednym z licznych w¹tków w ksi¹¿ce jest jedno z najlepszych
wyjaœnieñ absurdalnoœci „bimetalizmu”, który zaleca powi¹zanie
z³ota i srebra w sztywnym stosunku. Ksi¹¿ka zawiera naprawdê
s³uszne pogl¹dy na temat pieni¹dza, ukazuj¹c inflacjonistyczny ruch
populistyczny z koñca XIX wieku jako bandê g³upców. Sam Galt
wyg³asza kilka fantastycznych mów w obronie twardego pieni¹dza i wolnego rynku.
Powieœæ ta jest kapitalna ze wszech miar i porywaj¹ca, a do
tego udziela doskona³ej lekcji na temat przedsiêbiorczoœci. Edward
Younkins pisa³:
„The Driver jest powieœci¹ nie tylko o finansowej
œmietance i Wall Street, lecz tak¿e portretem skutecznego i pe³nego wizji cz³owieka, który w d¹¿eniu do
swych celów wykorzystuje rozum, by skupiæ swój entuzjazm na rzeczywistoœci”.
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Kolejna powieœæ obrazowa³a epokê stali. Mowa o The Cinder
Buggy (1923), najd³u¿szej z trzech ksi¹¿ek, sk³adaj¹cych siê na trylogiê oraz jego niezapomnianym arcydziele. Opisana w niej œwietna historia, za spraw¹ jego nies³ychanej pasji twórczej, stanowi
kronikê transformacji Ameryki z epoki ¿elaza do epoki stali.
Opowiada o okresie od 1820 do 1870 roku oraz o technologicznym procesie, który siê wówczas dokona³. Fabu³a skupia siê na ci¹g³ej wojnie miêdzy przemys³owcami, pierwszym – który pocz¹tkowo zostaje pokonany oraz o drugim – który jest do niego wrogo
nastawiony, lecz w pierwszej fazie konkurencyjnego starcia zwyciê¿a. Walka przed³u¿a siê do drugiego pokolenia, które stacza tytaniczn¹ walkê o to, czy zatriumfuje stal czy ¿elazo i dlaczego.
Akcja powieœci toczy siê w Nowym Damaszku – miasteczku
¿yj¹cym z ¿elaza. Za³o¿yli je Aaron Breakspeare oraz Enoch Gib.
Aaron jest uwielbianym, lecz kiepskim biznesmenem. Marzy³ o erze
stali, ale z przyczyn ekonomicznych nie uda³o mu siê jej zrealizowaæ. Enoch jest dobrym biznesmenem, lecz odpychaj¹cym i budz¹cym powszechny wstrêt ze wzglêdu na sk¹pstwo i sposób
traktowania innych. Spór o córkê bankiera doprowadza do pocz¹tkowego zerwania ich spó³ki, zaœ John Breakspeare, syn pochodz¹cy
z zawartego zwi¹zku, powraca do Nowego Damaszku, aby przyst¹piæ do prowadzenia ¿elaznego interesu.
Prowadzi to do fascynuj¹cej powtórki wydarzeñ, która prowadzi do kolejnego rozejœcia siê, jeszcze bardziej bolesnego i wstrz¹saj¹cego ni¿ uprzednio. Spór ci¹gnie siê wokó³ ¿elaza, a potem wokó³
stali, a¿ wreszcie stal po wielu nieudanych zrywach zwyciê¿a.
W trakcie ca³ej historii czytelnik odkrywa, w jaki sposób technologia wywiera tak znacz¹cy wp³yw na spo³eczeñstwo oraz jak ryzyko
i przedsiêbiorczoœæ tworz¹ jego fundament.
Garrett wykorzystuje wszelkie mo¿liwe œrodki literackie do
ukazania handlu jako t³a dla wielkich aktów odwagi, heroizmu,
poœwiêcenia oraz tragedii. I tak jak w innych ksi¹¿kach, centraln¹
si³¹ napêdzaj¹c¹ wydarzenia jest system cen. Stanowi on sygna³
oraz przyczynê dla najwa¿niejszych zmian w fabule. Czytelnik
odkrywa funkcjonowanie gospodarki w sposób, który inaczej
by³by niedostêpny i ciê¿ko sobie wyobraziæ, aby ktoœ po przeczytaniu tej ksi¹¿ki móg³ zapa³aæ do przedsiêbiorczoœci czymœ
innym ni¿ mi³oœci¹.
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Garrett nie przedstawia rynku jako wyidealizowanej utopii.
Mamy u niego do czynienia z pe³nym zakresem emocji i motywacji do pracy: arogancj¹, dum¹, z³oœliwoœci¹, mi³oœci¹, wspó³czuciem,
zazdroœci¹, wœciek³oœci¹ oraz wszystkim innym. Uderzaj¹ce jest to,
¿e wszystkie te emocje realizuj¹ siê w sytuacji, która, wbrew wszystkim metaforom, powo³uj¹cym siê na bitwy i wojny, jest ostatecznie pokojowa. Nikt nie jest w stanie w pe³ni skontrolowaæ zmian
cen i to w³aœnie one nagradzaj¹ zwyciêzców i karz¹ przegranych.
„Mêskie” cechy spe³niaj¹ siê tu nie na pe³nych krwi polach bitewnych, lecz w pokojowym uczestnictwie w rynku.
Garrett ukazuje tak¿e realistyczny obraz prawdy o innowacji.
Nie wystarczy mieæ dobrego pomys³u. Ideê trzeba wcieliæ w ¿ycie
w prawdziwej produkcji, która dokonuje siê poprzez redukcjê kosztów, a potem wypuszczeniu towaru na rynek, aby s³u¿y³ spo³eczeñstwu. Aby mog³o dojœæ do czegoœ takiego, jak rewolucja techniczna,
potrzebne jest odpowiednie po³¹czenie technologii, ksiêgowoœci oraz
marketingu.
The Cinder Buggy mo¿na œmia³o nazwaæ najlepsz¹ prac¹ w tej
dziedzinie. Jest to cudowna powieœæ dla ka¿dego, kto kocha lub
pragnie dog³êbniej zrozumieæ amerykañsk¹ historiê, teoriê ekonomii oraz miejsce technologii w kszta³towaniu spo³eczeñstwa.
Ostatnia z serii powieœci, Satan’s Bushel (1924), to wyœmienita
ksi¹¿ka – nie tylko z punktu widzenia ekonomii, ale tak¿e jako dzie³o literackie. Czym jest buszel Szatana? To ostatni buszel, który
rolnicy wpuszczaj¹ na rynek, wywo³uj¹cy „za³amanie ceny” – tj. ograniczaj¹cy j¹ do poziomu, przy którym uprawa staje siê ju¿ nieop³acalna. Problem, który dotyka rolników uprawiaj¹cych pszenicê polega na tym, ¿e sprzedaj¹ swoje dobro wówczas, gdy cena jest niska,
a gdy jest wysoka, nie maj¹ nic do sprzedania. Przetrzymywanie
dobra poza rynkiem stanowi pewn¹ odpowiedŸ, ale rolnikowi brakuje do tego zachêty.
Choæ mo¿e siê to wydawaæ nieprawdopodobne, g³ównym bohaterem ksi¹¿ki jest cena pszenicy. Stanowi g³ówne Ÿród³o dramatyzmu. Akcja dzieje siê na dziale pszenicy gie³dy w Chicago (ok.
1915 roku) oraz na polach pszenicznych w stanie Kansas. Misj¹ tej
ksi¹¿ki jest po³¹czenie tych dwóch radykalnie ró¿nych œwiatów
przez spekulacyjny zakup i sprzeda¿.
Akcja ksi¹¿ki pozwala zg³êbiæ znaczenie, moralnoœæ oraz korzyœæ
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p³yn¹c¹ ze spekulacji pszenic¹, która w tym okresie historii stawa³a
siê coraz bardziej skomplikowana. Fabu³a skupia siê na pocz¹tku XX
wieku, który by³ krytycznym okresem przejœcia z gospodarki rolniczej na w pe³ni uprzemys³owion¹, gdy rolnicy panikowali z powodu
rzekomego problemu spadaj¹cych cen. Up³yw czasu pokazuje, ¿e
sytuacja ta jest bardzo aktualna: alegoria ta równie dobrze pasuje do
obecnego przemys³u komputerowego.
Ksi¹¿ka opowiada historiê dokonanego przez pewnego cz³owieka odkrycia wyœmienitego spekulanta oraz o jego zwi¹zku ze
starym, legendarnym rolnikiem-mistykiem i jego córk¹. Mistyk ten
uosabia najwy¿sz¹ m¹droœæ oraz najwiêksze ówczesne b³êdy z dziedziny ekonomii. Bohaterowie zostaj¹ skonfrontowani z kwesti¹,
jak uczyniæ farmy op³acalnymi w czasach spadaj¹cych cen, a powieœæ pokazuje, ¿e spekulacja, nawet przy wszystkich ludzkich s³aboœciach, przyczynia siê do stabilizacji rynku.
Oto jeden z setek fragmentów opisuj¹cych spekulanta:
„Nie ogranicza go ¿adna zasada prawdopodobieñstwa. Powiedzieæ, ¿e dzia³a pod wp³ywem impulsu,
bez refleksji, na oœlep, jest prawd¹ tylko do pewnego
stopnia. Wiele osób ma tê s³aboœæ. Dla niego to jednak
nie s³aboœæ. To zasada dzia³ania. W jego przypadku
impuls nie jest nie do opanowania. Nie przejmuje nad
nim kontroli oraz nie wp³ywa na jego s¹dy. Jest wrêcz
przeciwnie. To on przejmuje kontrolê nad impulsem,
dosiadaj¹c go niczym wierzchowca z Baœni z tysi¹ca
i jednej nocy i jedzie na nim do królestwa konsekwencji. Na koñcu czeka na niego niespodzianka; niewa¿ne, czy jest to coœ, na czym mu nie zale¿y. Czeka na
niego kolejny wierzchowiec. Oznacza on, ¿e trzeba
dzia³aæ, ¿e warto dla tego ¿yæ, choæ nie ma siê baga¿u.
Za sob¹ nie ma nic. Jeœli ma jakieœ bogactwo, jest ono
przenoœne. Jest na wyci¹gniêcie rêki.
W zwrocie akcji, który zapowiada Nowy £ad, pewna osoba próbuje zniszczyæ uprawy pszenicy przy pomocy truj¹cego grzyba,
s¹dz¹c, ¿e czyni to na korzyœæ rolników, ograniczaj¹c poda¿ –
w oparciu o logikê, której nauczy³a siê z niewykonalnych planów
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rz¹du. Czytelnik zmuszony jest do odpowiedzenia sobie na pytanie, czy naprawdê jest to korzyœci¹ dla rolników, a jeœli nie, to
czemu? (Pamiêtajmy, ¿e Satan’s Bushel zosta³o napisane ca³¹ dekadê przed dokonan¹ przez Roosevelta prób¹ narzucenia takiej samej taktyki na poziomie federalnym.)
Kolejna dramatyczna scena przedstawia aresztowanie przeciwnika I wojny œwiatowej. Dochodzi tak¿e do zwrotów akcji, które
kieruj¹ uwagê czytelnika na w¹tek mi³osny, czary, przestêpczoœæ,
zachowanie t³umu, panowanie nad sob¹, wojnê, kontrolê cen, rz¹dowe interwencje, a tak¿e inne niespodzianki, wliczaj¹c w to tak
ca³kowicie zaskakuj¹ce sprawy, jak ró¿d¿karstwo i drzewo tekowe
z Birmy. Zasadniczo jednak akcja dotyczy rdzenia gospodarki oraz
miejsca produkcji i spekulacji.
Historyków finansowych zaciekawiæ powinno specjalne potraktowanie opisu wielkiego dramatu pierwszych lat gie³dy towarowej
w Chicago – napisanego z perspektywy minionego pokolenia. Niektóre ze scen zapieraj¹ dech w piersiach. Powieœæ ta pokazuje ponownie, ¿e nikt nie potrafi ukazaæ przedsiêbiorczoœci z tak¹ dramaturgi¹, tragizmem i heroizmem jak Garrett.
Garrett chcia³ œciœle po³¹czyæ najbardziej niecodzienne i dalekosiê¿ne przedsiêwziêcia gospodarcze wraz z ludzkimi s³aboœciami
i niepewnoœciami po to, aby czytelnik móg³ zyskaæ nie tylko zrozumienie mechanizmu funkcjonowania rynków towarowych na pocz¹tku wieku – oraz zmian cen, dokonuj¹cych siê w ka¿dym miejscu i w ka¿dym czasie – lecz tak¿e umi³owanie w³asnego zawodu.
Kilka fragmentów ukazuje doskona³e zrozumienie sposobu myœlenia spekulanta oraz sposobu, w jaki jego dzia³ania ograniczaj¹ destabilizuj¹ce wahania cen. Te zaœ podlegaj¹ tak¿e typowo ludzkim cechom, wi¹¿¹ siê z nimi kaprys i uczenie siê. Pojawia siê tu tak¿e rz¹d,
nie maj¹cy sobie równych w nikczemnoœci i sianiu zniszczenia.
Jego ostatni¹ powieœci¹ jest Harangue (The Trees Said to the
Bramble Come Reign Over Us) z1927 roku. W powieœciowej formie
przedstawia ona prawdziw¹ historiê wzlotu i upadku fanatycznego
i despotycznego socjalistycznego przejêcia w³adzy w pewnym mieœcie oraz doprowadzenia przez nie do utraty wolnoœci i do zapaœci
gospodarczej. Jest to, jak napisano w zamieszczonej w „New York
Times” recenzji „analiza poczynañ samoœwiadomego, radykalnego
umys³u oraz wp³ywu demagogii dzia³añ bezpoœrednich na masy (…),
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pierwszorzêdne studium socjologiczne”. Socjalistyczny przewrót
zosta³ sfinansowany przez spadkobiercê fortuny zgromadzonej na
Wall Street, co pozwala Garrettowi wyjaœniæ, dlaczego bogatych
przyci¹gaj¹ destrukcyjne ideologie: jest to jedyna rzecz, któr¹ mog¹
skonsumowaæ, a która odró¿nia ich od bur¿uazji. Nastêpnie przedstawia bogate i szczegó³owe opisy wszystkich czo³owych dzia³aczy,
przyci¹gniêtych do socjalizmu. Pokazuje, jak z przyczyn ekonomicznych i politycznych eksperyment upada.
Ksi¹¿ka ta zosta³a napisana zaledwie na kilka lat przed nadejœciem socjalistycznej lewicy, która mia³a wp³yw na losy kraju w okresie Nowego £adu oraz, co bardzo krzepi¹ce, zupe³nie brak w niej
polowania na czerwonych. Ukazuje socjalizm jako niebezpieczny
i krótkowzroczny intelektualny b³¹d, który mo¿e doprowadziæ do
ruiny, ale nigdy jako obce zagro¿enie. Jeœli kapitalizm upadnie, uwa¿a³
Garrett, to od œrodka. Jako powieœæ Harangue jest równie co pozosta³e fachowa, lecz z nieco innej perspektywy: rozwa¿a niebezpieczeñstwa zwi¹zane ze œwiatem intelektualnym i politycznym jako
przeciwieñstwo kreatywnego œwiata handlu.
Nowy £ad
W rok po postrzeleniu go w tajnej knajpce, Garrett opublikowa³ niezwykle wa¿n¹ dla Austriackiej Szko³y Ekonomii ksi¹¿kê:
The Bubble that Broke the World (1931). Rozprawia siê ona ze
zwyczajowymi interpretacjami krachu z 1929 roku nie tylko treœci¹, ale i samym swym istnieniem. Garrett przypisuje wywo³anie
krachu spiêtrzeniu d³ugu, który by³ z kolei mo¿liwy dziêki prasie
drukarskiej FED-u. Wytworzy³o to zniekszta³cenia w strukturze
produkcji, które wymaga³y korekty.
Jak¹ odpowiedŸ proponuje Garrett? Niech dojdzie do korekcji
b³êdów i – uczmy siê na swoich b³êdach. Tak w³aœnie brzmi teza
ksi¹¿ki, ale zwróæmy uwagê: w 1931 roku by³a ona wydawniczym
hitem. Innymi s³owy, na dwa lata przed nadejœciem Franklina Delano Roosevelta i jego niszczycielskiego Nowego £adu, przypisuj¹cego wyst¹pienie depresji kapitalizmowi i spekulacji, Garrett wyjaœni³, co tak naprawdê stoi za korekcj¹ b³êdów. Prawdy te zosta³y
wskrzeszone dopiero kilka dekad póŸniej przez Murraya Rothbarda, a gdy uczyni³ to w 1963 roku, by³a to ju¿ szokuj¹ca teza.
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Dziœ nadal toczymy ciê¿kie boje o wyjaœnienie prawdziwych przyczyn krachu i wynik³ej wówczas depresji. W ksi¹¿ce Garretta mamy
jednak do czynienia ze wspó³czesnym tamtym wydarzeniom opisem,
który obwieœci³ prawdê ca³emu œwiatu. Nie mo¿emy ju¿ mówiæ, ¿e
ludzie ¿yj¹cy w tamtych czasach nie byli w stanie zrozumieæ sytuacji.
Wyjaœni³ im to w³aœnie Garrett. A dziêki nowemu wydaniu jego klasycznego i donios³ego dzie³a, mo¿e nam to wyjaœniæ tak¿e i dzisiaj.
Imperium
W 1954 roku ukaza³o siê jego arcydzie³o spoza krêgu literatury pt.
The People’s Pottage. By³ to zbiór jego wczeœniejszych tekstów. Esej
„The Revolution Was” zosta³ opublikowany po raz pierwszy w 1938
roku i mia³ na celu pokazanie, jak Nowy £ad zmieni³ Amerykê do
tego stopnia, ¿e s³uchanie amerykañskich polityków i ich ostrze¿eñ
o niebezpieczeñstwach z zewn¹trz sta³o siê szaleñstwem. „Istniej¹ tacy,
którzy nadal uwa¿aj¹, ¿e potrafi¹ unikn¹æ rewolucji” – pisa³. „Patrz¹
oni jednak w z³ym kierunku. Rewolucja jest ju¿ za nimi. Dokona³a siê
w nocy depresji, przy œpiewie pieœni o wolnoœci”.
Jak w The Betrayal of the American Right napisa³ Murray Rothbard:
„Jeden z najbardziej b³yskotliwych i znacz¹cych ataków pod adresem Nowego £adu zosta³ napisany w 1938
roku przez znanego pisarza i redaktora Gareta Garretta.
Garrett rozpocz¹³ sw¹ krytykê pt. „The Revolution Was”
od uderzaj¹cej obserwacji: konserwatyœci, pisa³, mobilizuj¹ siê do próby odparcia rewolucji narzuconej przez
Nowy £ad; ale ta rewolucja ju¿ siê wydarzy³a”.
W ksi¹¿ce tej Garrett przedstawia to, o czym historycy zapomnieli, czyli fakt, ¿e FDR prowadzi³ kampaniê wyborcz¹ pod has³ami ograniczania rz¹du wbrew wielkim wydatkom administracji Herberta Hoovera. Pokazuje jak Nowy £ad podda³ produkcjê
ograniczeniom, czyni¹c j¹ niemal¿e niemo¿liw¹. Ostro krytykuje politykê pieniê¿n¹ Roosevelta, nazywaj¹c j¹ wprost rabunkiem,
a tak¿e ukazuje Nowy £ad jako naruszenie wszelkich zasad wolnego kraju.
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Kolejny esej pt. „Ex America” (1951) stanowi szokuj¹c¹ obserwacjê dotycz¹c¹ tego, czym Ameryka by³a i czym siê sta³a. A oto
fragment trzeciego tekstu, pt. „The Rise of Empire” (1952):
„Przekroczyliœmy granicê dziel¹c¹ republikê od imperium. Jeœli pytasz kiedy, odpowiedŸ brzmi, ¿e nie sposób jasno oddzieliæ dnia od nocy; konkretny moment
jest tu nieistotny. Nie by³o ¿adnej tabliczki z napisem:
«Wkraczaj¹ Pañstwo teraz w epokê imperium»”.
Garrett szczegó³owo wyjaœnia oznaki przechodzenia z fazy republiki do fazy imperium, wliczaj¹c w to dominacjê w³adzy wykonawczej, pojawienie siê myœlenia w kategoriach militarnych, „syndrom wielkoœci i lêku”, podporz¹dkowanie spraw wewnêtrznych
kwestiom zagranicznym oraz system krajów satelickich.
Lista ta jest dla nas straszna w wymowie, poniewa¿ zasadniczo ukazuje ona sposób funkcjonowania amerykañskiej polityki w œwiecie po
Zimnej Wojnie. Po znikniêciu zagro¿enia ze strony komunizmu powinniœmy wzi¹æ jego ostrze¿enia pod uwagê bardziej ni¿ kiedykolwiek.
Wed³ug Garretta heroizm nie ma nic wspólnego z wojn¹, lecz
z kreatywnoœci¹ i produkcj¹, i nie ma wiêkszego szaleñstwa ni¿ niszczenie podstawy, która umo¿liwia jak¹kolwiek twórczoœæ oraz postêp gospodarczy. By³ nie tylko wielkim powieœciopisarzem oraz odwa¿nym przeciwnikiem planistycznego pañstwa i wojny, lecz tak¿e
prorokiem losów Ameryki pod kontrol¹ rz¹du, b³yskotliwym intelektualist¹, rzadko spotykanym w XX wieku oraz m¹drym i elokwentnym rzecznikiem samej wolnoœci. ¯yczmy sobie, aby pamiêæ
o nim trwa³a i zyska³a nowy blask oraz ¿eby Garet Garrett nauczy³
nas cieszyæ siê wolnoœci¹ i pomyœlnoœci¹ gospodarcz¹, wraz ze wszystkimi jej twórczymi przygodami, jak to sam potrafi³.
Jeffrey Tucker
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Obraz epoki

I
Badanie zaistnia³ych zmian

Udzia³em niektórych narodów jest zajêcie w pewnym okresie hi-

storii pozycji œwiatowego lidera. Taka przewaga mia³a miejsce niegdyœ po stronie ró¿nych narodów azjatyckich, zanim przenios³a siê
na cywilizacjê Zachodu. Przez pewien czas rolê hegemona pe³ni³a
Afryka, wkrótce zosta³a jednak pokonana przez Rzym. Przez kolejne
tysi¹c lat nie dominowa³ ¿aden naród, a¿ w koñcu Europa ponownie
przejê³a zwierzchnictwo. Obecnie, pozycja hegemona przesuwa siê
w kierunku Ameryki. Jest to fakt o fundamentalnym znaczeniu, który w ogromnym stopniu wp³ywa na zachodz¹ce zmiany.
Supremacja nad œwiatem nie mo¿e byæ dzie³em przypadku. Takie rozumowanie by³o przyczyn¹ upadku Hiszpanii 400 lat temu.
Co pozwoli³o zatem Anglii wspi¹æ siê tak wysoko? Byæ mo¿e gospodarka. Bogate z³o¿a wêglowe przy wyj¹tkowych warunkach transportu, powodzenie w handlu i bankowoœci, wielkoœæ floty handlowej, czy te¿ celowanie w dziedzinie przemys³u maszynowego.
Anglia nie mia³a jednak kruszców, zaœ wêgiel by³ te¿ w innych krajach. Holendrzy byli dobrymi kupcami i bankierami, posiadaj¹cymi
wiele okrêtów jeszcze zanim Anglia pozna³a sztukê miêdzynarodowego handlu. Jeœli chodzi o przemys³ maszynowy, to ka¿dy o podobnym nastawieniu móg³ pobiæ j¹ na tym polu. Kiedy byli do tego
gotowi, Niemcy dokonali tego w ci¹gu 30 lat.
S³aboœæ wyjaœnieñ ekonomicznych daje im pozór prawdopodobieñstwa. Pomija jednak te przyk³ady historyczne, które po19
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