
Mises w Mentalności antykapitalistycznej (str. 38/9): 
 
Wynikiem tej ignorancji jest fakt, że ludzie przypisują wszystkie ulepszenia warunków 

ekonomicznych postępowi nauk przyrodniczych i technologii. Widzą oni to tak, że na 
przestrzeni ludzkiej historii zwycięża samoczynna tendencja w kierunku postępu 
doświadczalnych nauk przyrodniczych i ich stosowania do rozwiązywania problemów 
technologicznych. Tendencja ta jest nie do pokonania, i jest wrodzona rodzajowi ludzkiemu. 
Jej działanie występuje bez względu na polityczną czy gospodarczą organizację 
społeczeństwa. Uważają oni, że bezprecedensowy postęp technologiczny w ostatnich dwustu 
latach nie był kształtowany systemami ekonomicznymi tego okresu. Nie był on osiągnięciem 
klasycznego liberalizmu, wolnego handlu, leseferyzmu i kapitalizmu, a zatem wystąpi on w 
każdym innym systemie gospodarczym społeczeństwa.  
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Krytycy ci nie dostrzegają, że olbrzymi postęp w technologii produkcji oraz związany z nim 
wzrost zamożności i dobrobytu był możliwy tylko dzięki liberalnej polityce, która 
zastosowała w praktyce wyniki badań ekonomicznych. To właśnie idee wniesione przez 
klasycznych ekonomistów przełamały ograniczenia związane z przestarzałymi prawami, 
obyczajami i uprzedzeniami hamującymi postęp technologiczny, a także uwolniły geniusz 
reformatorów i wynalazców od gorsetu cechów, kurateli rządów i najróżniejszych nacisków 
społecznych. Klasyczni ekonomiści przyczynili się do obniżenia prestiżu, jakim cieszyli się 
zdobywcy i łupieżcy, oni też wskazali na społeczne korzyści wynikające z przedsiębiorczości. 
Żaden z wielkich nowoczesnych wynalazków nie ujrzałby światła dziennego, gdyby 
mentalność epoki przedkapitalistycznej nie została wyrugowana przez ekonomistów. To, co 
powszechnie nazywa się „rewolucją przemysłową”, było wynikiem rewolucji ideologicznej, 
której podłoże stanowiły idee głoszone przez ekonomistów. Ekonomiści podważyli stare 
dogmaty, które głosiły, że prześcignięcie konkurenta dzięki wytwarzaniu lepszych i tańszych 
towarów jest nieuczciwe i niesprawiedliwe, że odstępstwa od tradycyjnych metod produkcji 
są niedozwolone, że maszyny są złem, ponieważ powodują bezrobocie, że do zadań rządu 
należy uniemożliwienie skutecznym przedsiębiorcom bogacenia się oraz ochrona mniej 
sprawnych przed konkurencją bardziej sprawnych, że ograniczanie wolności przedsiębiorców 
przez nakazy rządu lub nacisk innych instytucji to właściwy środek zapewnienia 
społeczeństwu dobrobytu. Brytyjska ekonomia polityczna i francuski fizjokratyzm 
zapoczątkowały współczesny kapitalizm. To one umożliwiły postęp nauk stosowanych, który 
przyniósł olbrzymie korzyści masom. 
Nieszczęście naszych czasów polega właśnie na tym, że panuje powszechna niewiedza 
dotycząca roli, jaką polityka wolności gospodarczej odgrywała w postępie technologicznym 
przez ostatnie dwieście lat. Ludzie padli ofiarą złudzenia, że udoskonalenie metod produkcji 
zbiegło się w czasie z polityką laissez faire tylko przez przypadek. Wprowadzeni w błąd 
przez marksistowskie mity uważają, że nowoczesny przemysł pojawił się w wyniku działania 
tajemniczych „sił produkcji”, które w żaden sposób nie zależą od czynników ideologicznych. 
Wydaje im się, że klasyczna ekonomia nie przyczyniła się do powstania kapitalizmu, lecz 
była jego wytworem, jego „ideologiczną nadbudową”, to znaczy doktryną służącą obronie 
nieuczciwych roszczeń kapitalistycznych wyzyskiwaczy. Sądzą więc, że zniesienie 
kapitalizmu oraz zastąpienie gospodarki rynkowej i wolnej przedsiębiorczości 
socjalistycznym totalitaryzmem nie zahamuje postępu technologicznego, lecz – przeciwnie – 
będzie mu sprzyjać, ponieważ usunie z jego drogi przeszkody stawiane przez kierujących się 
egoistycznymi interesami kapitalistów. 



Charakterystyczną cechą naszych czasów, naznaczonych niszczycielskimi wojnami i 
dezintegracją społeczeństw, jest rewolta przeciw ekonomii. Thomas Carlyle nadał ekonomii 
przydomek „posępnej nauki”, a Karol Marks napiętnował ekonomistów jako „burżuazyjnych 
sługusów”. Szarlatani obiecujący cudowne recepty na stworzenie raju na ziemi traktują 
ekonomię z pogardą, nazywając ją nauką „ortodoksyjną” i „reakcyjną”. Demagodzy chełpią 
się swoimi rzekomymi zwycięstwami nad ekonomią. Człowiek „praktyczny” ostentacyjnie 
gardzi ekonomią i jest dumny ze swego braku wiedzy na temat badań prowadzonych przez 
„kanapowych ekonomistów”. Polityka gospodarcza ostatnich dziesięcioleci jest płodem 
mentalności, która wyśmiewa każdą solidną teorię ekonomiczną i wychwala fałszywe 
doktryny jej przeciwników. To, co jest nazywane ekonomią „ortodoksyjną”, w większości 
państw zostało usunięte z uniwersytetów, stąd też jest to wiedza obca ludziom piastującym 
najwyższe stanowiska państwowe, politykom i pisarzom. Za niezadowalający stan gospodarki 
z pewnością nie można winić nauki lekceważonej i pogardzanej zarówno przez rządzących, 
jak i masy. Trzeba z naciskiem stwierdzić, że przez ostatnie dwieście lat losy nowożytnej 
cywilizacji białych ludzi były ściśle związane z losami ekonomii. Cywilizacja ta mogła się 
pojawić dzięki temu, że narody, które ją budowały, potrafi ły docenić odkrycia ekonomii i 
zastosować je w polityce gospodarczej. Cywilizację tę czeka zagłada, jeśli narody nadal będą 
podążać drogą wskazywaną im przez doktryny odrzucające myślenie ekonomiczne. 
To prawda, że ekonomia jest nauką teoretyczną i powstrzymuje się od sądów 
wartościujących. Jej zadaniem nie jest wskazywanie ludziom, do jakich celów powinni dążyć. 
Jest to nauka o tym, jakich środków należy użyć, żeby osiągnąć obrane cele, a nie o tym, jakie 
cele sobie wyznaczać. Podstawowe decyzje, ocena i wybór celów znajdują się poza zakresem 
badań nauki. Nauka nigdy nie mówi człowiekowi, jak powinien postępować, wskazuje mu 
tylko, co musi zrobić, jeśli chce osiągnąć określony cel. 
Niektórym ludziom wydaje się, że to bardzo mało i że nauka, która ogranicza się do badania 
tego, co jest [a nie tego, jak powinno być – uw. red.], i nie potrafi sformułować sądu 
wartościującego na temat najważniejszych, ostatecznych celów, nie ma nic do powiedzenia o 
życiu ani działaniu. Ten pogląd jest również błędny. Jednakże wykazanie jego fałszywości nie 
jest zadaniem tych wstępnych uwag. Jest to jeden z celów całego traktatu. 

 


